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2 a. EE 

  3هدم اةلاس امت }

 # ی دا  2 Hu ۷ا

N 3 « قلم 2 

 ردت عمق رنفا رش ا نیسم ہی رسا موس
 ere 7 AE 2 dne تن

 (alet 7 1۳ Ham جم ۱

 هد اشا هف رقم گم O REE غان

 معز ہم ام اقع هم رار یہ ایس منرم وقف

 یقه لیعاعسا فر تسانم یماعم رکسع نئاضفر

 ې 2:

 .رکصت دک دلدیاج رد 2 تقیقح ناچ ر»

 یدنل وا عبط ید E رو

 تداعسرد "

۱۳۰۸ 



 لق هیات ج كرس ۲ نوبدانیآ
 تعد رش هدا زا رزوس راد 4 ینا نا

 یدما ۰ ردروک i هد وب هدیزار

 تابح لصالاق : هدنقح تاسح لرس

 هازجا كنهدام » نانلو یلاخ ندک ارداو

 عافت كنس هجرت یصاسنع و هک رم

1 

 ی ی تا ی یا



{$ 
 . دنک زک زوس « ردرهاظر ندنرهاوظ "

 تاتیح هکر ارد هسنلوا ضرع هن راپ

 یتردملواهدام بولوا هیضرع تفص اندنع

 تفص دام ندزک ریبعت رهاظ وش هلتهح

 ترابع ندنو تایح هسا كعد هیضرع

 كنايح هدلاحره طقف .ردقو عنامرپ هففلق

 الل بوسلوا هلاقلحم یلودح هدعسج رب

 كن هدام ءازحا زکغیدلواهدکغا معز لبلد

 3 هل ریت كرانآو هدنسهب اس یتاکرح

 ندهصاخ تابسا یتابیسم هکر دراج اعقاو

 یسهیهلا تداع هن ص وصخ كعا جاتا

 قدخ صحت كن ىلا عت هللا نالوا یراح

 و یجدزوک دم کک هل داحاو

 ندرلن  رهاظ را ناد تایح قرهلوا

 ۰ نوسلیا بیست



۶ 
 ندنلسبق ےسجو هدام كنايح (هجرل )

 كفل وم طقف ۰ ردلکدلثاق هسک ج هنسلوا

 قیقحیانعم هدلاح ره فرعت یکیدلبا لعن

 اشا و ۰ رابه وات اتم
 و لوا ناب هدي و دیمالک تک

 را !كعون ره ییعت ندعو لادتعاا هرز وا

 .وصح جامه بسانم هنس هب ولطم صاوخو

 هة لضافا ضعب هک ل صن ۰ ردت رابعندنص

 "هوفدوخاب ۰ ردشءدردو لوقنالوا برقا
 ) یقوف هدارا تکرحو سح ۱ واخ

 ندنوتر رکید نالوا یضتقم ی ااو

 لاقحاهدن وناق تایلک ( انیسنا ) ردنرابع

 تکرحوس> كنايح لر هدامازنلا یریخا

 ینساوا توفر یطتقم ین او راغم هنوف

 تارا ١  دگلنایدصت هالا



۵ 

 هلریفب یتابناو هج را راع (د ضع یضاق )

 باا 8 هذغت حو تکرحو شخ

 راح نسل وا ت رابع ند شر كنايح هلت وق ندا

 هدحولفم وضع هدلاح و ۰ وو داوو

 یک رحو سح ردفا تا ہح هک مادام

 طقف ٠ روسلوا دوجوم توف ندا اضتفا

 هيلع ءان [ ١ ] رویدبا فلخت یرثا منا
 بولوا توق عبا هجازم لادستعاتایح
 مسج یتعی رايا ناسضیف ندا هاش یک

 یاوفو هیعبط یاوف نالوا دوج وءهدیح

 ردا ماکحا یارجا هدها-سوا هیک اردا

 ۰ رونا وافر رعت هد

 هدسنابلک هدم وحرم اقیلاوا ۱ ۱ ۲

 ایضتقا تک رحو سح هقبقطا تایح

 ه رود ۰ ردنرابع ندهیجام وف ندا



۰ ۶ 
 قالطا هب هیات * هو BL ۶# ۰ ثایح

 تابار ا هبایحا ینهدنه ضرا ر وا

 كنو-هو هو ۰ رده نععو هد هنر رف

 وتابح كلذک .رونلق ترابع ندنضبقن
 یک ناعیاو لو لقع نالوا صاخ هناسنا
 .رولیدبا قالطاهراعتسالاقد رطب هد هلن اضف

 شب ناو یدادضا تالئاضفوش هکلصف
 ۰ ردهدقفل واقالطاتومهریشیک رفک و لهجو

 هلاناعح وانت > فان ناکنموا )هللابذب ا

 و هل يلج تابآ یک ۳1 (سانلاف ه یم ارون

 ۰ ردندلبق

 زب نکیا یلنبم هلالضو لهج [۲]
 ِح ˆ شانلاس و «ایحا هل اده و تفرعم

 ناما ر لادوا رادم هم بم زک قرلوا

 هدز | تالش تاذ زیحیدلیا اطعاو شک

 ردا زیرا هر نیس ال یو



4۱۵ 
 ٩ تیک حاریساف تامند سیل ۱

 ]| (ءایحالاتیم تااعا

 ه تابح و توم هدیر وهشم تاب

 ) اقبلا وا ( دونخا دارا تفرعم و تلاپح

 نالوا دراو هدن رلقح ا ےک تن

 و مه یا ) E ءابحا لب (

 ۰ ردهنسأنعم ۰ نوذذلت و

 هقشخاق نالوامرتسمهدبول وا[ ۲ ]

 ۰ ردلکد ول وا

 .ردول وا نزک هدنحاراب ردول والصا

 ندعو نالاق لهاح هلتسن هالك یه

 هدز تبسم و ها وین ساق ه ران ال وا داز 1



۱ Raj 
 لاح یئ راتمضح یلاعت یراپ

 یوعل یادم وش نعد .ردزاحهدفیص و

 ناک مزال کوش هکلب توتلوا هل رابتعا

 كناصتا هل ردق و اع ) هردقلا وزعلا ےک

 ته وللا تاذ دوخا ) یس وا ی

 یفاصتا هلتردق و ع و عاق هلبادناصس
 .ردهب رابتعایسهدارا هیلزا تفصرب ےک

 یی تفس لها و لئاق هلوا انک

 ردرل دقتعم ۰

 جرم مالک یهتنا

 هد هنا ا 4 سا هد_.:ةح لقع

 كن | هشاطرب قرهلوب عوقو فالتخا

 بسانم یکادا فقوت هداتقیقح حرش

 هز كعرش لقع هک ریدیدو . رایدروک

 ۰ ردندنسهلج هی یراق ح ید دم روم حاضیا



1 

۰۶ 
 als ندنآبدایاض: قد ملا ء ءا :

 صو ذر اد هات ریسفت ثالقع هدااح و

 رازوسقج هی وب فلاح ه هدم تعیرش
 و هلن رظذ شو ۹ و

 ۰ ردا u lL ربدعم هد هرس

 ندهدام ءارحا داف . لقع یدعا

 ردبس 5  ندنم هلجب رها وظ نالوا لصاح

 هسل وا ضرع هرانول ز >< ر هبد

 زک زوسو هد الا سه هک اح !توا 9

 ینودح طقف ۰ نوسریو یلوا باوص نیع
 ترد ۳ هکلب ۰ لکد هلتنکرح ضح

 راریدهرز واقلوا هلاهیملا
 ابتعا هلقع ریسف هسلا فتا وط کیو

 ضرع یالقع یسزنک | رانو ۰ ردراشعا



 ۱و
 هکراروید قرهلوا بهاذ هنسلوا ندنعوت
 هنل وصح كن 4 رظل م واع لةم

 ضمب ۰" ردنرابع ندهکلمر نالوا ببس

 یناسنم کو یرلعا قالطارون هلقع كالع

 هدشاتک ( ایدلاو ندلابدا ) ۰ ردلکد

 ران | ضعب یکیدلیا رک ذ كن ( یدروام )

 هاد تلا عئا و قالطاو دج رک هدهدهد داحا

 لقع ییعی ۰ رد ونعم رو دصقم ندنو

 هان هنسلوا مظعا رادم هقناقح فاشکنا

 و ردکعد روملوا هدنسهلزنم یمح رو

 ندنعوتاکا«ثالقع روک ذم قالطا هدلاح

 . زلوا یانم هنسل وا

 هنسل وا درت رهو ج ثالقع هدرایضعب

 «روبیلیدیادر لوقو هدهسرروسلوا لثاق
 هلا مالسلادبع سرش ( هرهوج ) کل صن



۱۱ 2 ِ 
 مواعم لاح تقرقح هلتعحا رم هربمالاذیشاح - 3

r] ۰ رولوا 

 قاف مهارا دیح وتلاة ره وج ۳]

 هدیصفر روهشم هدمالک ع ل ( هلاهجر )

 یجرشر لمح+یلعتماک ا كنندنک ۰ ردیس

 یروک ذم حرش مالسلادبع یلغوا بول وا
 ندیصم لضافاو ۰ شتا راصتخا

 حرش كمال ادع هدم وح ص ریمالادم

 .ردشمزاب هیشاحر دج وا هنر صح

 هش را نخآ كرو دم تاته لا

 هلبا ( یناسناحور ) هیناسنا سفن یرغوط

 یک سفن هدثلقع كرهلیدیا ثح ندلقع

 هدا "هدعاق قماغلوا مالک راد هنتقبقح

 ه دصقم ندنو طقف ۰ ردشلثر وک قفوا

 مطقلاقیرطب هلتهج یغیدغ وعطاق لیلدرپ



Ey 
 (یقبط) یزرغ لقع ضورعم ناب

 ندننات كن زرغلقع اما ۰ ردهدنقخ

 ژنو ۰ ردبلل وا كمهلدبا تسهام نسعآ

 هسف هن راز هليا راطخا ىدا "هدعاقوب

 رکذ ییاسکحو اسلع لاوقا راد هل-ةعو
 یکیکیدید كفلوم بانجو ۰ ررویدیا
 ها سفن یاوف ) ندعو ضرع تالقع

 هیدیلوف تنم لها یتسلوا ( ندالسق

 (هلا هجر) ینازاتفت هکلصف .راروب تسوک
 یلوفوش هد هیفست دناقع حرش هد ی راترمطح

 لقعلا ) هدشرعت ماقم هدروبدا رابتخا

 ( تاک اردالاو مولعللدعتسنام سفنلةوق

 كنهباسنا هقطان سفن ۰ لقعیعب رود

 هراک مولع سفن هلکنآ هکردشفص و یتوفر

 دادعتتسا هنلاصحسا هیزج تاساسحاو



۱۳ 
 باتکكن ( یدروام) تسنکم لقع نالوا حج

 تیام هرزوا یقیدنلوا رک ذ هدنروک ذم

 : لباس

 اتش یتساوا ندنلسف رهوح ثالقع

 نالوا رهاتط طقف ٠ رد_دابا لعن هدیاز

 یلازغ ماما رلنالوا لئاق هنش رهوج كللقع
 ۰ ردرلنالیق ذم هلیا هقطان فن ینا یک

 یجدهرشعلوقع یراکدتساتابا کز ری

 ینیرعت كرانا قحا .ردهدرحم رهاونج
 ردە درى 8

 دا_ةتعا فيطل مسج ی هکئالم یلقع

 نسخا تالقع ۰ مالا ءامکح ضعب نیلیا
 ًادایقنا هنیراب ما هدبولیناراب هد روص

 : اباطخاک | هیلعءان و هنسعارایداو لابقا

 رهو کد شعاراب قول فرشا ندنس



(I 
 هلارکف ت٫اصاو تساس تحع و تف رعم

 « روایدا ریس
 هک طسا و E HRA هم رال و5 یزعو فرش

 نالوا لاد دن: وا شلروب «مرردنازف

 تردد طو ۰ شرار وب دنا جاجح | هلن دح

 هرزوا یکیدسا ناب كن(قارع) دوخا

 هسا وا ضرف نوح روک ذمثیدح

 نالوا رهظا هکنوح ۰ ردهنظ ییلالد دن

 كلا فاصواو لاوحا نلیدیا دانسا هلقع

 هدحاورا ا ارز ۰ ردهلی راتعا یلامم

 ۰ ردراو یلاثمو تروصر كتقيقحره
 قللنا قلخ هللا نآ)ندش داح انی یک مک تن

 یل رش ثیدح ) جرلا تماقمهنم عرفاذا یبح



۰3 
 راد هنیریسغت یزیرغ لسقع یدعا

 زکلوف كرس هلا نک الو نالوا

 ۰ راروب دیا ناب ماظع یاذع ه دنحس رش

 هلبا ایح هدرخآ ثیدح ءان اکو

 یراکدلبا "3 رار هژرا لقع هدكند

 لی رج هکهلی وش ۰ ردروک ذم
 ند(ن دوا بخو لقع )همدآ ترمضح نیما

 سیر كران لرهربتک هفت ج وا ترابع

 دمع مدا ۰ ردنا فلکت کا بانا

 هن رزوا كنو ر مدلبا راشخا ىلقع

 اا هند ها ارح مالل ا هيلع لب ربح

 هرس یل-قع 3 لدا تعح ر هزکدر زس

 لقع۰ مما نلیرو هزب ارز ۰ زیدهدیک زب
 زقماقا هدار وا هد رب دس ردیا رارف ەدەر



۰ 
 ضرع كالسقع لرهیلروک یار هدنش
 لوح قافلا هنسوا یثر ندنعوت

 .ردنرابع ندنم وزل

 هراناسلا كنادخ بانج قلا «لّقع

 بلاحو تم وب لا یکيدلیا شڪ

 ۰ ردنداعس و فرش

 وس هننراتمضح زعدنفا تان اکرخق

 قرشو لصف هداند هذا سان هکر اشعا

 - روب .ردهروک هب هن تواسفت هلی راتعا
 ی و هن رالقع هک اد

 ۰ شعروب ردهللقعهن : هدکدلند ردهلیاهت

 د 9 رخ یلکد لات
 دهید و ک تافاکمو تازاح

 هداد ران آ هکرارورو ب مند لوسر

 یعدد- وا شەر و كئالاعت لا هک مادام

 هدنرخآ 1 راروسل وا لماع هدنتسا یرالقع



67 
 هرزوالوفوش ثالذییع ءان «رویدنا نی

 "مازجا لسقع » همالسا ءال نالوا یراج

 « شعارهاظرب ندنرهاوظ یلعافت كنءدام
 یدو توا هکر ريدا هد ا

 ید صاف ربعتوش اشا كاردا ردنکع

 لرک طقف ۰ رویلو لوصح هلتوقر نانلو

 نانلو یرثا رکو كنهروک ذم توف

 ۔ اعا كنا ید قالخ یدوج و ٹاک اردا

 ههداقتعا مز هدلاح یيدلید ردهلپد

 زکلاب هدنروصو . زااص زوسر یفانم

 قلخ كالام ہا ید مااا 1 ]
 قفار ءا هد ردوا ثداح هلداګاو

 . رلاق ركعا تقبقح

 :یزالوا عبا هن رالقع



 فرم
 رک روس رگیدراد هلقع رس م هلک

Eلوقع ىتاسنا لقع  

 زكلاب بویلوا فلاح هصيشامو تقیقح

 یدو هتشيا ۰ ردفلاسح هجرادقمو تک

 تعبرشصوصت نانو دق هدناب داقتعا

 مچ كرلنا بویلوایشرب نیاسیم هیهیدم

 صوصت هکنوج ۰ رداکد مداصم رب

 رقع كنا سنا یدافقم تیاغ كنهروک ذم

 هلیسح یسلوا زام ندناناویح راس

 فلكم ناسنا زکلاب هلبا هلا عئارش

 رهقیقح وتیهاملقعكناسنا اما ۰ ردقفلوب

 بولوا فلاح هب هبا ويح تاک اردا رادم

 دراویطفصنر راد هنصوصخ قمالوا

 هب هیمالسا تعیرش ءالک ید. رداکد شا وا



> 2 
 اطعا هرلنا ورج نوا ی رادشاع» رد ۳ ۱

 تینا ينا لقع هابا هک ردا توف ناو
 . ردقوت عنامرب هنرالوا ندهدحاو “هل وقم

 عونر نالوا لصاح هلاق.دخم هکزاج
 ا یساکیا رانو هد وا ص رع

 انا هلفام هوف طف ۰ ران و شبا

 داتا یابستا هنا .داب ژزا یک

 رادمو هد ج قالخا زیو مولع

 یهراس یابانم نالوا نالا عو زی

 رادثفا و تء اھا هدرا ص وصخ لاصحسا

 e رو هلام 2 هح رد 2 قحهلف ی مح اص

 تافیلکت كنا هحرد وش ر 1 غلاب

 ثعاب هن سلو صاصتخا هليا هيع رش

 نداکترا ییاوصما فال خو رویلوا
 نیس( لقع ( هلکعا طدر و لقع ی ریحاص

 ۱ ۰ روش وا



۰ 
 ٹاک اردا یناسنالقع هکروبل وا كغ د

 زکزوس رداکد فلام هدهفیقح هی دنا وخ

 ا رو و یفانم هیمالسا ند

 رو هیناسذا لقع ہدزتح رش ۰ ردقابطذا

 قالطا فیلکت فرش رادمهو فیطل

 هلا یسهس سل هفت سم و تک "یماساو

 به تاع رکن و تاعضع ۲ ندایروم افا

 ااو دہما س هحردوش تاک اردا

 لصا هسفو ۰ ردینبم هل مل وا ترا بع

 یشر راغم 4یناوسیح اردا هدنقیقح

 ۰ رداکد یا ندنسلو

 ءادللا و

 موساع هدبولوا هدهد تعیرش

 توب مدسعایو یکیدعا تلالد زا هیعسبط

 زککیدلبا مایق هراکدا هلدهج یکيدلبا اضتقا



{N} رو برو ما تا 
 نارذک هليا رازس یزعالک قاعتم هنععقرب

 یدعش یون هکدلدلبا زاحا هدئحایم ندا

 هلانوعپ راد هن رلیقابو زکحهدبا هصالخ

 ماکحا رەنا مالک ققع هرکص ندنو

 قمطتم هب دیلقع دعاوق اهیساب كن دمالسا

 داوا هیمالسا "هدیقعرب مه نایاش هکندنا

 ۰ زکجهردتا لوبق هرازس تغ

 .زکیدناتقد هرازوس ےکج هیلی وسیدم

 هج ور هبساسا دیاّقع زیگیدید لوا ےسق

 . رولی هنلوا لاجا قآ
 تولوا دوجوم هد لزا لاف “هدام

 ۰ ردش وا ثادحا ار خو

 ی اه ماظن وش وندا راو ندفو ینا



43 
 نیلیا نم وکت یتاساک عاون! نالو هرزوا

 هکعا اقا یس ەفاک رانو سدقم وعدو ها

 ۰ ردردات هد

 تاناویح ییاسنایرلتمضح یلاعت هللا

 كناو قرهلوا لقتسمو زاتع ندهریاس
 داحا وقلخ هلهج و یکیدهلید هدیسهجوز

 نلیدا هیس تنج هدیتسیکیا و یدروب
 یاضتقا ارخژ_ه و ناکسا تدعرب هدلمرب

 لازنا هن زوبرپ یرلن آ هلیسهیلع تماح
 . یدلبا

 واشا نوت نالوا ثداح هدلاموش

 ییعب یو دو یساضف كن الاعت هيا لاوحا

 یس هیادعص ت ردق ویسعا هدارا ویملعت كنا

 ثداح هنا یسلنازاربا هدوجو كرەدىاريثأت
 تاذلاب هسرورواضقین هره ۰ ردهدقلوا



 را
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 دب دص وصح بابسا یتا ہم دج رک ۰ ردق و

 ۰ ردهدکمر دنا تاشن ند همان یالوا هلیا طبر

 الوا ییعب بارلا لء یتسهلج كرائآ طقف

 كهللا یرهاظ رأت نالوا هدهاشم هداشا

 یثر ۰ ردعط ونم هنداحا و قلخ

 نسلیدبا عادا هدنسدنک دوخاب همیطډ

 ۰ ردلکد روم ةقبقح هلتوفر
 هکر دعادو مدق دوجومر ىلاعت هلا

 تسادرف هدنافص و تار » ردلاح یدع

 ناف اک نسخ عیج وهلت-ٍبنادح و و

 ۰ ردق و رع» هژ.اصلا و

 ۳ و جهنم 0 ا ندنادوح وم
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 هژبا ۳ و هدا را ما. زامهل وا لثام ک١

 تردقو یش ر حراخ ندن_سهلا ۴

 یلقع راح ) نکعرب ییدعاافو كن هرهاق

 ۰ زفلود ( هدهسل وا ے مسحب و مظع ردقهن

 نالوا e هته ولا نا هلا اس و تابح

 اش و فرم لمس هلج كن هلاک تافص

 ۰ ردسدق:م و هژبه ندنر ره ت

 دنسهفاک ڭكنەللج لئاسموش هتشا

 طس هد VA ثحابم مالک كج دبا تیافک

 راد هنقاطر كانون ارب ز ۰ ردشلدا

 هدكلام هدام ۰ دابا دماقا دعا اق نیهارب

 كلام عئاصو یماوا ثداح یک تاعوتت

 « والثمقاصتا هلا هبهلا تافص و یدوحو

 ضرایم نده یعسط م ولعاب هدلرا یاس



>» 
 هژر درض 2» قیبطا و قیفوت هنحجایم ناب وو 1

 ۰ مدستا ناب هلوقعم تامجوت هدنراقح

 كجهدیا تاعا هلرتینداقتعاو نیدن دوخاب
 نوسجا زکمالوا مداصدمالساند هبترم
 وش ۰ مدرنسوک قیرط زککحهدیا ولس

 ۳ سصل :ندنتسو رګا یییها ر م

 ندهمدقنم تحابم هلا لمأت یتدا رلنانغ وا

 وک | تكندیمالسا تک و روش واذخا

 مالک طب ردقیمددسل وا وزرا هدنس

 ٠ رول ر

 لوک تاق ید هدزفوف كنالاعت هللا اما

 هدنقوف كنب رکیدکی هل رامان یسرکو شرعو

 هلا مزب و ینا قاخ مچ كو ییا
 ویظع تافاسم هدننلب هر وک ذم ماسحا

 قرهیلوا جاسشحاو موزا تالذک « یسلوآ



4۲ 
 قلخ اهد مسج دوس یکیا مات نو وا

 یس ردزاب یرلی وج هلو عوق و هدبودا

 لردارشح یتاوما هرکصندلاع بارخو

 هدرا دوخاب مع هدننح یرش دارفا

 ینمروب لاخدا هنر لرانانوجما بی ذعت

 ؟ ردیمرایش قجەنلوا داعنتساو راکنا

 نده هلا تردف یر جه رنو ! ريخ

 هنئاضتقم هيلقعو 7 نونفو جراخ

 ۰ ردلکد فلاح

 ءالخ یک یدجا عرش ءالع هدرازس

 ربش* قثئالخ راکفا هداتنعسو ییعب هدم

 ؟ یلکدزکس رالئاق هلاع *یهانتمان ءاضف قح هلاق

 الخال هلاع جراخ ام یکسا اعقاو )
 زس ثالذک ۰ ( یدراردا قالطا المالو

 ءاضف هلتیذاج سومان كبك اوک هلبا سو
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 - ردنا مازتلا هدییرللوا هدقهروط هدلاع

 ىع ر كنار طح مهبلا راشم ءالع هکزکس

 هلا سعثو . بهاذاکو لوا قوچندزمم
 غارف قرهیلوا زوکم هدام" كبك اوک

 یتحو شلوا لئاق هنرال وا اق هد روک ذم

 یرلکلف هرزوا یکید ادار رح هدق,ےسام

 ۰ ردرلشلاق ترابع ندهموهوم تارادم

 ءابضف كنهروک ذم ماجا هدلاحوب

 هش رلوا دوج وم هدنک اوکیاروام هدلاع

 . ریلی هلوا عامه
 زارب كيک اوک ملاع ورا ! توا

 شلروب داحاو قلخ هعیستاوع هدنفوف

 - نمالع یسهدمن وروک هراز ل رانا )۰نوسل وا

 هن رازوس لراکایکیب رسلانیا ركبوا ند
 ( ردقفاوم
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 ٣ و حول و یس رکو شرع هدب

 هد نږ لوب شاد قلخ مهج و تاو

 حصو هدناق والخ ماظن ا هللا رده یر ره

 . نوسلوا ماق هجر یر نوناق

 هدندزنههدجا تعب رش یالگ هکنوج

 ندهبداع تا به اا 4 راج ناو

 غارف یک اوکو یسعمهدلاح و ۰ ردنرابع

aالا هماقا ماظت الاهحو لع هد راو  

 ما سجا هس رادد هدر وص 4 ےکح رداق

 ۰ ریالی هديا دعاقا هدار وا هدی هم ف

 هدیعب تافاسم هدننب یرکیدکی كرانوب
 یر هقابم هد هل هراز یک یعیدنلو

 یز هلع نایدنا دارم طقف)۰ ردديعإ تاغ

 اب رف ینغیدملوا ندنالاسح كا لاصبا
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 ( زکحهدبا تابثا

 يه زیکیدلیاهلا ردا كلام سدقم هل

 عطاوس ندا ناعل ندنام وصمو دیناخس

 هصلتدبا تبسف هنسهنادص م رھا ترزق

 قج هنلوا داعبتسا هدنرب مه كبارغو

 نکع هدنناذدح یرره هکلب .زلاق تهجر

 یریش یک دارینو ًالعو
 ۰ ردشاکو عاص ة دایز جم هداحا

 هللا هراس طاسوو هلا ساوح كزس

 زککلکم هم هدنال سوت هنانا و اردا یرلنو

 ۱ . زا اضتفا یییرادوح و مدع هسلا

 هک وا ورک اوت ها
 ص وص ضءب هکر ول وا ناا ند زمققح

 ید هعب س نیضرا نانلواناب هدهيع رش

 ینیدلوا معاف لزصرا هرک قرهلوادوجوم
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 ما ضرا ردف یتلا اهد هدلحم قل شو
 هدنقح بک اوک ملامو رد راح قوا

 نیضرا هلمجو زککیدنا نیو نظ
 . رب هلوا لمس یلاوعضعب هدءهروک ذم

 ۰ مهنل وا روصت عنامرب ق

 تالا كو لا ) هرکم تاراظن اما

 هک باجیسهمهبروک كرانوب هللا (هبدصر
 رینئسم و رینمهددج رد قج هل وا حلاص هت ۇر

 هک یاح كلذک .نوسلوا ىدا ند رتدنوا

 بک اوکماقهداضف هدلاح یکیدا روک یر رھ

 ( هجرنل ٠ نوسلدبا دادعت هدنسهرص

 لزنت نهلثم صرالانمو ( هل اب دمعتسا

 هدنماقهریسفت ییسهلیلج تیآ ( نونبیعالا
 هعیم نیضرا نالوا رومشم نب سمفلانیب

 7 تاعط# دوخاب تاقبطاب و هعیس ےلاقا
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 لضاف فلؤم طقف «ردقفلوا ريشفت هلا

 یسفت هلضرا ددع ید ورآ ورا یک

 لئاق هو یناکس كش رب رهو راذدا

 نیضرایرلیضعب كرانو .ردراو هدرلنالوا

 هدیرایضعت و هنس وا هداذح ر كنهروک ذم

 هن غو ضرار هدنسارا كناع ییا ره

 یب نسح ربخا وقف ا
 . ردل وقنم ندنرات صح

 سا ینبرش لوق (نینییمالالزبت )
 ۰ لوص و هنیض ران دار كت ردقذ افت واضق
 تافصت هدرلن ا هلسهطساو دکتالعو

 ره كرار هلک اداریسفت هللا ینایرج هبل

 .الخ نانلوبهدنسهفاک كيلاقا تالذکو هدنرب

 تی رالوا فلکم ہلا رماواو ماکسحا كقت
 هزکا اضتقا
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 لوس رە راي ىك ىل وا فاكمكڭەوق ر

 كلدا توعد د. یل ادیحوت و كلردنوک

 هنفالخ تالاحو هلتمج یغیدنلو دیقم هلا

 : رد و لومو تلکعالصا نانو
 نوضرالا) ند(ضر)سابعن هللادبع ۱

 ليسه رابع( مکیبنک ین ضرا لک ق حبس

 و لوس ر هدنر ره كعب س نیضرا

 ربشک نا ظفاح هددسیا شلدا تیاور

 هسنلوا ضرف حک تیاور وش هکرود
 هلو یرلتمضح هیلاراشم مفاولاق ینعب
 همدا مرک | لوسر هن ةسل وا شروب

 ۰ زامهلوا تج هل نهج یفیدم وا عقر
 لج فرا شادا ذخا ندنایلئارسا هکلب

 یراتیموضعم «كناذوخام غاطوب .رونلوا
 یدانسا هنارمضح ماظع یابدیا نالوا تبا
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 ےکر ه ی اف خدموا مولعمو تبا تاون

 دخل وا رعق نو
 ۰ ردلکد رشعم

 هریتععریسع تایاور ما طوب ۰ تلق)

 یکقلاب و زوکوا هدنتلآرب و هفاق لبج
 هرساف ضعبو شلو عوقو هدراد هراش

 مالعا دعا هددسلا شلدیا جرد جد

 ۰ ردوو یرارک دالصا هدنرظن تعنرش

 تیمالسا قرهوطدنس یرازوس هلوقءو
 یعطسب هیمالسا بتک رای وسز وس هناع

 بک ت وقو هلا تعو شا و
 ۰ یداهلاهللاو ۰ ردران :الوا ش م |

 جج زم ا مالک یهتا
 ناکما رام قاطو زکهسرید رکا

 ۲ -چ 2
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 .وجوم لعفلاب هددسلدا ماست یرادوجز

 لئالد یتیدوجو ككرانو رازب اتاذ !توا
 لئالد ۰ زروبدا داقتعا هان هب هسعطق

 دعطاق نیهار ییلاسرو توس هدهروک دلم

 ۱ نداطخ و تذک هلل قل وا تنا هلا

 نالو ىرورەو یییه ضا یھ وصعم

 تاولصلانم يلع ) مرک الوسر ترموح

 . كنرتمضح زمدا ( مئاو یکزاوهام

 نده أرق تابآ یفیدلوا شمروب غسیلب

 ۰ ردنرابع

 تاب ًاصرص ینیربره كرانوب اریز
 نایلوا فلا ع هلّمع ۰ ردراو راثآ ندا

 ندنأرف صوصت هسیاهدنقح هدیغروما

 ؟ی ریلب هلوا لیلدیلعا



 ا =“

î, 

pe.یتیم دتیح ول ییا جاوب لات هللا اما  
 و

 هدهاشم زک هسراروص هد ۰ ردٌشانا قل

 تایلفسو هراستایولع زکغیدنلو هدکغا

 هسیا شا قلخ ینبم هتمکح هل ییهعونتم
 ردشعاراب هدیرانو هان هرات یک كنوا

 لعاف هرز وا نیلسم یک داقتعا اععناص .زربد

 هدن رب رهكنناق ولت طق ۰ ردوح مه وراشخالاب

 چو رولي یسیدنک یرارس'و مکس یک
 لاؤس هنس در اس تنه ولا تاد ندالعفرب

 . زعا هجوت
 ینیرارسما عیجب كنيپلا هیلع لاعفا

 رصاق كس الخ لوقع ندهطاحاو كلاردآ

 اکو و مدنالک ۱ فارطالاب هزس یا
 ندزکر طاخ ۰ مداد سهدهلوقعمنیها رب راد

 تعجا ممد یناثدلجهسیا یدل وا یک راقیچ
 ۰دا



 ۰و
 رارسا كند و ه ولع ماسحا رس

 ثحایم قوح ك نمالع قلعتم هنتقلخ

 یرللدبا طسب هدارونهکردرلشعا داربا هیلام
 تبت راندا قام «رولوا یداب ها نطأ

 ۰ راریاد هدا تعجارم هب هیمالسا

 ۳ اطم كراباتک یسولوط رهنامتک )

 4س رند ؟ربثب هلوا نک ل صن یس هعل

 تاو هو كلر سش الم هک زرد

 یرللح نالوا تسانم هبلطم كندکم

A۰ ردلکد و لب فكل هل دا  

 لاصحسا و مزال رادتفا ,تیلها زار طة

 دهاش ! تبلا ۰ ردا فقوت هغعشارغوا

 هحالوف نر سا تق.قح اوت

 ۰ اب لکدكج هدا رادد ضرع
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 عالطتسا و تعد رش ر ا ا

 هرابامک قوح كب هل دصم هر کت رارسا

 كياتک مکجهدبا ضرع هرز وا قلوا لد

 نوتباتکو ۰ ردیلغ وا ماشا هنس هعلاطم

 كن داحا "و اعم و ییناقبهدنهص الح تند ےظ اما

 هللایل و هاش ) قرهلوا یواح ینتالیلمت
 - روت تهل كن رلترمطح ) یولهد

 بول وا ییا ٥ک ( غلا لالا دج ۱ یرلهد

 یرع ناسلو رد وتح یهفیص ردفز وب رد
 هد تروسص هدر . ردهرزوا

 ربقف جرم و رندنامز یلسحو شل وا عبط

 هدي سا یسهعلاطم كل رهن دیا سةر

 م هد صا ۷ ۵ E ردتسا فا لس

 هل رظن راکت هدهسرویاک ج وک یجارعسا و

 يارا ہدلاح رھ ۰ ردنا تلومس فدا
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 یجن گیاو ردانکرب هیصوت نایاش هب دعلاطم
 )۰ ردشعا ل زات ی یخ هدیسا هدنعبط هعفد

 كنج دشاط هلا مارک کالم مل هلک
 : هن رال داراب

 .سضح ( سدقتویلاعت ) مع هلا توا

 ر ردتقم هب هنگ و هددع تیز و

 هرانا هکردشعا قلخ هیارو ماسحا مناط

 هربصق تدم هکئالم ۰ رونل وا هیعست هکئالم

 یهفاسم یک دن ضررا هلا تا وعم هدنف رظ

 ی راو رک هزب و راردا عطف

 یفجهلق زجاع كنه شب یاوقو ررک
 هدرلکوک و «زلاق زحام ران ] ندهعظع لاعفا

 ۰ زفلود رب یلاخ ندرلنا

 یا تا و لکشتلالبع رادتفا تلذک

 یک لاصفا قراوخ عاقنا و راصبالانع
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 ردا تکر اشم هب هکئالم هدصتاصخ ضعب"

 تویلوا رخ ضحو هارون یکر انآ طقفو

 قيا قاطرب روا یار
 هي (نج) هران و هکر دنا قلخاهدهکر دم

 . روال وا

 .زکسرویدا راکنایتاق وام عونویزمم
 یصاوخ نانلوارک ذ ۰ ءان هنو ابعگ طقف

 - ابالک | يتناکماتمجو زامهردشفاب هرلن ون

 ؟ یک د نوچ اكن آ هدزکسنم

 قلخ كهللا یرانج هلا هکئالم قحا

 نوت هصوصح هدام یغیدروب داحاو

 زککیدمهروک هدبوا والغاش و یلام یناوکآ
 ندهباوه ءازجا دوخاب ېک هب ربثا هدام

 یلاعت هللا یعی «ریلی هلوا وال یشرپ
 كنآو ردا قاخ هیج ؛هدام ر هوا



 و
 هلوصح یصاوخ نانلوا رک ذ یتسازعا

 بیکرت و مچ هرزوآ تبفیکر كجا
 دونحوم هروک ذم هفطل ماسسا هدرابا

 ساس او 9 هکلصا ۰ ررر و ییوا
 ااو ا نوفر یک تکرحو

 هکردشم ر دتا جازتما هدنروص ر یتاداج و

 نوکتو جازتما هلا تیفیکو تروص وا

 یاوفیک لناسخاو لاردا و تابح را

 هلا قیرطو و رور دنازاق هناسح

 هد لاحو .رویلو دوجو هباویح
 ییلفافش نحو هکشئالم یک رثا

 یرامهم وروک هرازب_هلیبسح ینیفا و
 هکلصن د هحداقتعا نا هله ۰ ردیعیبط

 هدیتیفیک تب ور س یدلدا ریرقت هدالاب

 ندرلیش نالو لوصح ها اد تلخ ض#
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 .ه#وروک هزب هداند راد رنو هلغلوا

 هیهلا تداع «ردفو لکا الصا هدنرلم

 ۰ رند ردشعا ناب رج هلو

 هسلایرللوا رداق ههددع تالکشت

 هدننش فرصت هیبنلا تردقو اج القع

 هد یسهلوقم» تابجوت رار هلیسل وا لخاد
 ریدق عاص یرلنا هکنوج « ردادنادبم

 هرزواتیفیکرب یراتضح (یلعو لج )
 هدنسهباس نوکتوا هکردشهروب نی وکت

 ر هلو دونخا ندرثآ او نداوسه رانا

 (ذخا )لوا زادقم یرلکدنا دارم ندبش
 يرلکدلیاوز راو رار ر دنانفاثک ین [ لرەدىا

 يزمهسپلا رازب هدراردا خارفا و

 واو اږ وا یک یا نا تک ا
 ۰ رارواوا رهاظ هسا ا هل روتم
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 . روی رادفا یرسشب حو كنالاعت هلا

 هن رکیدکی ییاسحا هد وای لاعا یعبد

 ؟ یهرویلدا هدهاشم اماد كا لیوعت
 قنیطل مسجو هفیطل ینیثک مسج ال

 ندرشب عون یصوصخ لی وح هفیثک
 ثكج هدا هظح الم ییکو دا هدقا وا رداص

 داع سا یهژو ص تراش هک هل وا

 1 زکس نەدا مايق هکعا

 هلا هک الم هبه ر ول نج تالکشت هد يه

 تردف و هه والا رده یر رادتفا كاج

 هناب هلا ناویح هدیکلکوب كنهيپلا

 راکفا ًارظن هب هیچ صاوخ یکدرو
 كج هیلبا ثاربا و تشهد هلوقعو

 دانا هوش ود یقیدنلو هده

 « ردنا ققح یتیدلوا يشر, نایاش دف وا



4۳ 
 هکئالم رار هل رال واهقیطا ماسجا اما

 یغیدناوت زجام كنه زشت نیا وف كما

 راه یرالوا رداقهب هعظح لاعفا قاطرب
 كنهفصاعحایرندنا علق ندنک_ وک« ندي

 لاقثا یرلقدلاق زجاع كراناسنا هجراکت و
 هلقف تاریثات كن هما وه ودا نالا

 ردقواكب هرکص ندقدنل [ ییلاطم رظن الو

 هلبا هک اله لک اتتص وصخ ۰ زایاص تب رغ

 كنالاعت یراب ندا رادفا هلاعفاوش یرلنج

 رب جش هلت هنسهیناخس ریظع تردق

 هوجولا یتبدلوا تبوعص راح كلش

 ۰ ردشلتا نهرت

 عون قهساوا كجهوشود هدر

 توق «زرولو ینبرافن كنو ید هدرشب

 توفوا رلناسنا نارق یربمد هلیسوزاب



399 ۱ 
 ؛ ردیلکد ترابع ندناصعا لع یراوزاب
 یرافدلوب تیا هراو هراو هسا كاصعا
 فیطل نالوا تلرح ءدیم لسصا هطقن

 ترابع ندرلکلیا ماطر فی تياغو

ll ES 
 ندنموزل هکلب و نمهدا لمح هنسهمداصم

 هل. اکا هس ړ ېو دا دوعص ناقهرطقر هدایز

 کە دن رابح اص بقع رد هد نمە اتم واق:

 ا یار های تاک
 كن راترضح یلاسعت هللا هکرولوا كعد

 جاقرب كنوف نابفلو هدم رب یلتالص لا

 رداق هکشا اطعا هفیطل ےسجرب ینلثم

 ۰ ردهدنادیم یعیدنل ون

 ۰ رهاق رداقنم هناهسف

VEDیکه دنر لند هد وام” ما سجا  



۶ ۰ 4 
 هدا عطف هدهریصق تدم ینهدیعب تافاس»

 سوک عناماکو اقع ۰ رد راج ەدى رايت

 هلادحر تک ر چ تع رم هک نوح ۰ نخ هل

 نداض ۰ رداکدروصح هدهدافرب و دود

 مزب هلا شنوک ۰ زکسیمروبلا تربع

 هفاسم هدایز ندلیمنویلیمنا-عط هدنمارا

 جاق ر ها هقیفد زکس یمایض هدناح یعیدن] وب

 : یلگد ۰ رویلوالصا و "هرازب هدنف رط هیات
 . ردنس هل وهم ض رع وتکرحهد نمدنعایضاما

 زک هسرید زامهلوا هيلع سیقم هدنقح ماسجا

 یعدمتابا هلکنو یکی هک زود هد زب هل اقلاب

 ط وقسنوناق طقف ۰نوسر ود هل وا لا

 نونف. ایزکسزامهردنون وا هزب هدییاسجا

 رویم وارب رګ هج هلی وشروک ذمنوناقهد هيعنېط

 رب نالوا طفاس یرغوط هضرا زک کی
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 عرس هدنسدبنات تالا كنطوقس كعتح

 طوقس «رولوا هدایز زار ندمدق یتلانوا

 تاتا كتفرس هل وا یرعوط هسک مسج

 ز وامشیمدق یللا زو رد یسهجرد هدهیاب
 ره كرل وا طقاس منج رخ وم ربا

 یکیدلیا طوقس هددبناب تالیا هدنسهب ره

 هلا برم هنعپم كند هوا كرادقم

 ناو یواسم هددع قحولوا نما

 ۰ رد اط وقس هچ رادقم

 هللا لمأتو هظحالم ینوناقوسش هثشیا

 یفج هلوا غلاب كماسجا تاکرحتعرسس ٠

 نیہ یمیدل واراکفا شح ریسح كنه
 ؛ رويدا

 A SE هل یمح یز

 زوت واهدنعاس هرز وا یعیدل زاب هدزک رلباتک



{iv} 
 فلک ب وط هک رود دا عطف هثاسم ليم

 یسلوا عیرسهدایز اهد هعفدناسکس ندا

 هدنسف رهكناسلا هل اجو و ۰ روک مزال

 تبا یکندسابا ناب رج قاسم ليم زوةط

 هرزوا یروسح روک ذم من ۰ رولوا
 قعرشكنسهماوتسا یازحا ا هنارود

 رد هفاسم لبه ید شقلازوبت ردهدهقفدره ۰

 كنوکلف بس ندنمهرک_هسلای ریشم

 زویترد كب - هرزوا یرلکدلیا تابا
 وشک س دقم هلا لوا یدعا .ردک و ی هعفد

 ےسج  aهدو رظ هب زج تدم نکو

 ردح اأ عطق نیودنج قاسم رد ول

 قاز وا لا هرڪا نامزر ز اك ی کالم

 هرهاق تردقف كن | كعا لاصیا هرالحم

 ؟ يرل هنل وا دعدبعب ندنسهبلام و



 کم
 تافاسمیراکدلیا مطق كنهکئالم اعفاو

 قوجاهد ندهفاسم یکيدتا عطف كن ريشم

 ° رک حور کوکو ثنکل ۰ ردهداب زو

 عاقا یعلس لقع تن رظنندنا قلعت

 ثادسحا ین رادقموش كنکرح هرویدا

 .هبهدایز ندنو یتردف كلاعتم قالخ نیل

 روصت ندنسنج كلعف و و ردا افو هد

 .رولوا ملاص ید هنعون ملظعلا نلیدبا
 تعرس هد ماسحا طوقس نوناق اصوصخ

 .رداتابا یسلوا روصتامقوف كناکرح

 هد نه دیعبط م ولع هک زکسکج هد زساما

 كن ( یرنشم ) هلهج و ینیدا وا حورشم

  .ردهلسهطساو تدذاحنوناقییک رح و ریس

 یه رم ن مایا ترم



{i4} 
 هدام [۷ | ةنطنط زراروص هزس هدرازب

 هد تاب هی و «داب هلا

 زکفیدلوا هدکتا دانسا هعظع لاعفا اطر

 ییتقیقحكن و ابڪګ زس « رد هل تدذاح نوناق

 یتلعو ییبجوم كنسشلو هدناسجاو

 مر اف حاصفا هکاب ! ريخ ؟ سام ریا

 ماظن هلوا نا« قردسلرا زکتردق

 تربح هزک رللقع یک هراس زوو

 نولف و نوا لیلعت یناشاک نرب و
 شلدا ےل یوشو شلنوف 4 هتروا

 كعوا زو ز و هدنزو هلزز [ ۲ |
 .ریندهنسیتل زی و كس ( نینط (۰ ردهنسانعم

 "هدیصق) ردهبانعهزب ( نطنط و بابذلانط )

 هدرایدره ۰ رددوخ ام نداشعمو (
 .ردکعد هدیصف رب یحاص هزاواو ت رهش



 که. ۱
 كجهلد ردنرابع ندزک هبامرسرتی رام

 نوناق«زکس نمهلوا ردات هب هل اقم هسا وا

 دماج اطةف ۰ مل هدا ےل هدزب یروک ذم

 انا هلا هطساوو و نر و یهصاخوش

 ریظع راتاو هریک لا۔ہفا قو-چ كب هلی

 داګا ندمدع قثالخ ۰ نربتک هلو صح

 دان هرزوآ مکح غلباوحا ماظن یرلناو

 ےک یربسغ ندنرلتمطح ىلا عت هللا نیلبا

 ؟ ریلس هلوا

 هلرمداقلخ تادا ر هوش مادام
 رداق هک عادا ندنآ یهدوهسشم راث آ

 عضو هدولنااب هن «روسلود توب یغنیدلوا
 دونخا هلا عید نوناقرب یعیدكوا شا

 هدهراکلم هدنفرظ هالقتدم نوئاق رغب

 یس سا ردق هکم ردتا حطق هدیعب ةف اسم

 ۰ رب هدبآ قلعت



۱0 
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 کا
 .ردرناج القف لاقحاییاوش ! توا

 هش رب ره كرااشحاو دەپلا ترذق

 .ردادب وه هتریصب باب را یتیدلوا حاص

 ولو نرم املا وان

 کو . ردلک د ناناش هبآ رسا هدیرللوا

 یردلزا ندنسلاج او تقوا ور آ
 هک ل صن ۰ رلریلب هلداناکسا هدناواعس

 : شا ناکسا هدضرا یهیصضرا ماوع

 - ورقیم تاناوبح هجران ویلیم هک لص و
 یکیدلیاثادحا هد وصهرطق ر یە وقس

 ندقیفد و مظعا اهد ندعظع . ردشعا نیس

 ترودق هدسنقح رش قجالوا قدااهد

 ۰ ردقو تفلکو جرح "بس ه هیهلا

 تام ارگ" نفاق هل رک اب ی

 هه ز رند الغوت هنایکاف ندبهاذم بابرا



> 
 كشالخ ضعب را ا تاوذ هدکاوک
 هلاهد صر تالا و ردتأت یتیدوجوم

 ضایحرفح وق رطح نانا وا لیخایو فشک
 .هروکذم بک اوک كااعفا راث آ اطر یک

 لالدت سا هرو نم یامدم هلیعوقو 1

 نراسقم هجرک كرازو-سو ۰ ردهدکلدا

 ی ردو هر یزلرا
 یرومشم لثمرب هلبعاقتسا تلاوقا والو

 ناتسربفرب یسیرب هک زرویدا رطاخرد

 كناوماناناب هداروش » قراروط هدنرانک

 شعد« رای دنا یراهلوک كردن مز یمهفاک

 هکز وسو كنس ! توا هدتاذر نک ندا

 ۳ بیذکت یتسهدن اما هکن و-ح.یلکد زییلع انا
"- 

 و ۰ شعد قونسا

 رول وا قچ هانا هرلیس هلو زس طة



DE €or} 
 نکیارولب یرات تا راس و یرلد ورقه و

 راکدا هلند یییدوحو كن هک ؛الم ءدناوعش

 ؟ یربلب هلوآ زکح هکعا

 كنهکشالم رازب اعقاو هکزکهسردرکا

 .زرویمهلو لیلدر كج هدنالاطبا یییدوج و

 - دوج وم كنج هما هکئالم لرایدمع طقف

 هنرالوا راح ییهضورعم صاوخ هلیرات

 هاب راغلو لعاش یاو كمارک ۶ و

EC؟ ردنرابع ندرابش یک ه  

 ین نمهعطاق لئالد هدیایوب مز زرد

 ر رفا چر اتا راس هل
 یرلفدل وا ش سەرو: خیلب 7 قطن كن رات

 ترصح ۰ ردن رابع نداق رف صوصت ۱

 یرلیدنک ندنغیدنل و شا وا ت هلا هيلقع
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 بوا وا قدصمهللاق رط نم و قدصلام ولعم

 ۰ ردیعطق ما یتیموصعم نداطخو تذک

 دیصوت یم هار آند ص وص)یاضتقءهرز و

 ۰ ردشمروب

 راج "الّقع یتاصوصنم وش هدرزب

 ییراقدملوا مزلاسم لامار لرهروک

 نیع لر هبعالیوأاتو قدالک | قیقدشلاب
 ۰ كدلیا قیدصتو لوبق

 ۰ ( عورش هاب یناعس رشح ۱

 یسعن هدر همش ن دید كناسا اما

 ه ینا سنا دسح كن آ هکقلوا(جور)

 ۰ روید ی ا هلیسعا قلعت

 اروا لولح توم هلیلاصفلا ندناو
 2 یزدآرا رد تور لقا
 هلل وم لولح و یمعا اردا او تذلو



o 

 رارکست كلام ِ رکص نالنسایف *]دریفعت

 تدم هدبودا هداما جور قلعت هلاشنا

 لابعا ینیدلو شا بسک هدننابح

 هب رش لاعفا وه انا هدنسهلباقم یسهب ريخ -

 كحورو .یسهروب هبقاعم ییالوط ندنس

 هداما دیناسنا تایح هلیسءا قلعت هدسچ
 ياق لح كلاو تذل هرکص ندک دلدبا

 یلوا ترابع ندنعومج لدسج هلحور
 جاورا یک ناسلا هدكناناوبح ثلذک

 قاردا, قجهاوا قا
 ٩ ےک ارداو لقع كاسنا رار

 فكنا هلبا یوم تدابع یتبم هنلاک
 مولع هدیعرش قلاقح والت یسک

 .هتسبا قمنا ندننکیدغنا لاصیا رک هیر
 یکحور e ندم اسا کیه وسو ریو



4 ۰ ۶ 
 ك5د یزب هءفدر زکه سز و یرابش

 هدکعا تابا هدلوه قثاقح غاط و و

 زک کج هد رب ا هقاب هدكي هلک | یزمیدا وا

 ۰ یمربلاق

 تعیرش بابرا هکنوسلوا زکمولعم
 یورر یقاعتم هن دج كناسناره ه.مالسا

 ندنتققح كن طقف .ردرل-ةفتم هنسفلو

 راد هنغدذ وا توتلوا زواح قوا تح

 تحاص یرایضعب ۰ ردراشایا فالتخا

 دراو لیلدرب راد کو ندزع دنفا تعیرمش

 لقع ها قثا-قح یکو و ) ندنفیدلوا

 یی وش ( ندنعیدنلو لا ربغ كلب هلا

 رسم رانو « رلیدروک هدنافیبو ا

 صوصن نالوا دراو هدنقح حور

 ۔وج وہ كح ور هدنماق قیدصت ین هیعمش
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 داقتعا یسعا قلعت ه هیمدآ داسعا و ید"

 . ردبا تیافک كللا

 یکلسو یرلت رطح ی داد غل دننح (

 نور تقیقح هکیدراروروب هليا رابتخا

 ییهسیک ندنالخ .ردص وص ههللا كلين

 نوجا رازب هدلاحو ۰ ردشمال# علطم اكا

 هب ورايا هد ندنڌ د وج وم گحور یی

 ندحورو ۰ زامهلوا اح قمردراو
 حورلانع كنولئسب و ) نالوا راد هلاّوس

 ییسهلیلج تیآ ( یب ر صا نم حورلالف
 ار لازم ًاراهظا هلعب ها اتسا ام یا

 هنج ییلانی هسف هقبقح سعی مل ثیح

 ها“ هيلا لعلادریف هدوجون عطقلا عم

 لا هماطإ ملام لاردا نع زجاب رارفالاعم

 ۰ یدراردیآ ریسفت هد « هی



> ۱ 
 ( اممع هلایضر ) سابع ن هللادبع

 هدکلسو فلسراکا رک او یراتضح

 لس هدند كحور هدنروصو ااا
 هدهدنص وصخ قمالوا بولوا یص وصح

 . رولیدا فقوت

 هن رات مط ح نمدنفا تلاسر رخ نکل

 . دعاس مابق تفو نالی روی ماما هدنآرف
 تاجاشتم و ریش یک حور تقیقحو

 یراقدنلو هداید راد اهد رتا ندنلسق

 نیل وروک بسانم طقف و شلردلب هدهرض

 شلروب رومأم دنکماعا نالعا یرارسما

 نمال* روهج هروک ذم صوصخ .یدبآ
 ( ۰ ردراذلیا صیصت

 هلقع یا وا لثاق هنابد وجوم كحور

 ثماعا ساسحا ییسیدنک ۰ ردلکد فلاح



> 
 اطل هکنوح .زعا اصضتفا یددوجو مدع

 ۰ ردزااح یسالدا سا حلا یثان ندنتف

 هند وج وم لربثا رەنا اا5 اف

 ریفص تیاف كلذک ۰ زکسرویلوا لئاق
 2 ا ویح نیلدا سح یی هن رلاوا قیفد و

 - روید تاسا هد یف هم وقس ورقم تاب

 ۰ کیت

 یخ ندور تقہقح هد رل ٧ صعب

 شه رد تالاعحا ةاطر ردا محو

 ند ر_هقح اوس »| مالک ۰ رایدتا

 ( یرتضح [۱ ] یوو مش ) یرب

 فورعمّكس ندنبش بابرا نیطاساو ند

 .ردناذرب مرح تياغو

 یرافب رش ساو ندلا یخ یرالاع صلح



.> 
 ها لا ند- ګا ثكلاوفا وس هک ی دد

 ا( هللاهج ر) r نهم رخ اماما ١ لو

 كن وص یتاسنا حور هلا راشم هکر دل و

 ماش قشمد بول وا نیدلافرشن ی

 یسهنس (2۳۰) هد ۵ رف مات (یون )ندنسا رق

 جر هلصو شا هايد هدتنهارطامرح

 (1۷۰) هدانا یییدنلو هداروا هل دّضقم

 تاغیلات «ردشعا لاحرا هدابجر یمهنس

 شعا ایحا ینیعفاش تهذم هل هلیلج

 مز هبلاراشم هج را عفا س ییبه هنس وا

 ندهیعفاش مظاما هدهیلا راشم [۲]

 لوصا ءردناذر فورع» هلعالطا تعسو

 رع نسج و نارک یی نت هدعورف و

 ۰ دنا ناتبلاب دو اف هر ریبعت تدوح و

 ید وج لر وا یر رد هدنلاح یداسیم



 فطر
 والثم یابنشا هلجاغآ شابو قارباب لیشب "

 رولیاص مان كب
 یوو ماما هب یناش بهذم هقیقحاق

 بهذم نا ردقو نداتمدخ ردق

 یرلکدلبا دانتساو داقا كنسالگ روک ذم
 راث | كملا راشم هلایعفار ماما ربات
 ندرت کیا نح ۰ ردترانع نت ۶

 شالا لیصعت لاک | هددادغب رخ ومبودا
 راستخا هددنن دم و دك ردو ما رو

 اور ا
 یناونع ( نیمرطاماما ) لردا ترهش

 رد اللادبدیراش مث ےسا .ردشعا زارحا

 ا تنفس الترا تا
 مازحا رهظم هللدوع هرو اشن هدنرا طاس



۰۲ 
 تاذلاب هنایح ویدا كلابتشا هلفیثک مسج

 ۲ ۰ لیلا قراطا ناو
 7 و ۳ ۱ ۳

 منو رلع و ال یرلت سطح ( یوون )

 هکو بلاح .یدا مانا ریاظیدشو « ماماو
 یییدلشالک | ندنرتاف وو تدالو جرات

 یلاحرازغاردالاکا یینسشب قرف هرزوا
 هب هک را هاب ز وقط نوا و شلو عوقو

 هدا ناو لرهک هد سهن رو رک ردق

 ریه بس ود مات تالاماظن و ید وا

 دلا رام یهماظن هسردم ی هداروا

 ص وصخ رک ذنوسیردن كرداان نوجا
 ۰ یدلبا ضي وفن هن رلود نک

 زوتوا هد هس ردم وش هبلا راشم هتیسدا

 قوحك هته ذمتنسلها هلم واع د داس

 هلقافتا دال دعا نوشو شعا تنفس



۰ E, 
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 الاو لکد هلیسهطساو خور ر رکید )

 نونف ىدا لیصحت و نآرف ظفح زکلا

 ییسردنک یر د + یدناشع اهدلا نس هب ام رس ١

 ۰ ید زرد قوس هام ها هلا ارشو 2

 هم و راظنا ورې دننامژ قلقحوح طظ

 هیات و یراتسایکو دشر را آ ناراج

 عالطتسا كنا وذ ضعب ندتما صاوخندنلاح

 یرلتفرع» و ضد تا رک هدا
 ا

 .زدشیلوا دع الا ر

 وا ذاتسا ) كمسلا راشم ماما ! قلا

 مولاتنا )كن راترمضح( ییئارفسا قحا

 لئا هن ریقوتو مظعت هد ( ه٤ الاماما

 یک یرلتمضح یلازغ ماماو یرلس وا

 . هرخاف یابازم یرامردشت رادرک اش

 . ردناباش هغمل وادع ندنراکوب تر



۱ 2 5 ۳ a 

  2 4 1 2 HAا

 ر یهلوا فصتم ( ریسک مزال لسلست ٠

 ندنفرط تاوذ قوجك كرهلیدا راطخا

 هغغ واهیص وت هلن رار دن یرللدا لعن هقشهد

 هدلاح یقتیدل وا بیرق هبیمرکی یس یتیم
 هتسردمو رایددنک هقتشمد رار هارد

 بشوزور هد-نفرظ هنس یکیاهدهبحاور

 كنهربتع« بتک كردا لاغتشا هللا لیصح

 هژت ردن هنن هرکصندقدلا هنظفح ییغوجرب

 هدمقف لوصا و ( لماش ) هدمالک لع

 را ا راس و ىراباتك مان ( بلطملا ةيابن)

 .رارد ربتعم كو لوادتم العا نیب یزد

 (4۷۸) كنرعه قرهلوا بی رف هشقلا یس

 ۰ ردشعا لاح را هدروناشان هدنس هنس

 هیاصس هللاهچ ر



 4۰۱ دن
 : یا رک ردن رابع ندفافشو فیطل مت

 ه)هروسم دن دم ۰ یدراو هزا> رآ رب

 یراتد وع هقشمد هل یادا و تماقایآ

 .افم و مولع قلعتم هنطاب و رهاظ دن رز وا

 یدو ودیا یاشکنا هملا راشم یسهفاکكفر

 هنصوصخ بتکنودنو مولعمشن قتراو
 یدترا یرابتسشا نوک نوک هلترداسب»

 دیش قروش لاو ل
 الا نی ییمهلیلج تاعفیلأت .یدل واربصء

 زکلاب ندنح ورش سم جک ۰ ردروهشم

 ۰ ردشلدا عبط رش كملاراشم

 ند ( هماعشوا ) هدنسهنس (106)

 لوا تشم هیفشا ثیدطاراد هرکص

 «یدناشلیالوبق هلکلدبا هیجوت هنمطح

EE Ely 



 ما وا ٩
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 دهز ۰ یدزالا یثر نداصرصح 7

 ۱ تاقبط ( هدک رت یهوید ذالمو هداقناو

 هرزواینیدنل وا حرصت هد(یکبس ندلاقت

 كن وو ماما هرکص ندننارمضح نیعپات

 هب ییصا دصتقم ۰ ردلکد شاروک یریظن

 هلغا ثم لیلق و كمههروتک للخ

 جوزت الصا هل رکف قوا رادم
 یسیدسنک ماودلایع ۰ یدا شمهعا

 ندنفرط یی وا بولوا مابص بحاض

 رب زکلای مهو -- ندنالوک ام نلیردنوک

 رب هدرامطفا تفو س هرزوا قلوا عون

 وص قادراب ر هدره*تفوو رارب رادقم

 ردتعدب و ۰ موس یتالمحت ۰ یدرارجا
 زتاماود هے لکا ۰ نمریک هماج هد



ِ {Vv} 
 حرش راز هلا یسه وجا یعشر كراو

 . وص و زع هکاوف هدردنا بلج وه واو
 + یدزلئا تیغر هن وص قوغ

 تاک كوو تربص لب او
 - وظح تفرعم و إد تذل یعیدل وا شعا

 هیلف هنماسفا هفاک كنامشم و تاظ

 ون رات طح دک ماما هک لص ۰ یدیشعا

 م ده امرخ هزاب نوکر هدن را هعلاطم نیح

 یدامرخ »و ید راشمروم دک یا

 ۶ سک لیاقت مع تذل دف ر
 تولوا هذن شاب یدی اهد یووت ترصضح

 نک زوناب هد ناك ردن هدست راق ر

 ینغیدل وا شا وط ارون كن هاخ قرا

 یرد طوف شەر دناب وا هد یي رد و شهر ول

 ۰ یدبا شههمهروک یثرب

 هناءفد كمالسلا هيلع ضخ هل هيلا راشم

3 



 فر
 ) ردروک هد ره وج>

 ماقم و شلو یراهشاهس رم یک ؛دلیا تاقالم

Mm.ز ها یایور :قوچ  
 ققح هلرهقراخ ده رب نلیدا هدهاشمو

 یاشا یر ندنشاب جوک ۰ یدیشعا

 لاغت شا با حبس" ورک ذ بونای وا هدنلیل

 نیمب رام وحرم( یتیخربش) .یدایراداتعم
 -دعونتم تامارک هدنلئاوا كاحرش هوا
 ۰ ردشعا لق رادصقضعب اک هن را

 یرلتب وش هدهرص یکحج هديا لاسح را

 .ردپ ورم ینیدوئوا
 مهیلع مودقلاب لف رشا ہت
 مهلا ی رسام و یس ور ریسلاب و

 اذبح و یماقوفصبینلحرق و
 مدل لاحرا طح هب ماقم



1 ۹۹ 3% 

 یر ید س ك
 یح ندح ور تةق رانو )۰ راروبد زعل

 تراشا هد الاب هک لصن ۰ رد رام زتوک را

 ییعب ) رد:ط) ح ور رقم یرایصع) ) دابا

 كل وقوب هک نوح ۰ ییهج نطاب لد ج

 تهاذ هنک انشا هللا دج كحور یلئاق

 دوخاب هدبلق هدراضعب ( ردناوذ نالوا

 یدنوار نا ) .ررد ردهدش رق كردیلق

 باف یرقم بولوا درف رهوج كحور

 ندنادرحم جور كلذک ٠ ردلئاق هنسلوا

 ندب رع وط كنا جد تاوذ نیلبا داتعا

 هل اهططسا و وا بول وآ هلو قلعت هب ی رع وط

 مک ھت ۰ رارود ردراو قلعت هد بسد هد

 کا حاضیا

 چد هد علت ییهناسسلا تق ة>

 ا ج کو



4۷9 
 نیملک ۶ روهج۰ ردعقاو فالتخا ء*انب
 وار ره ریش اا اک ها زا

 ت-هرزوا یکیدادا رک ذ هدناربتعم او

 ۰ رارود ردت رابع نددسجنیع نالا

 روک ذمو ینقلعت هدسح كح ور طةف

 هد رات كنتي ر تردق و ییہ ك قلعت

 زا راکنا ییلوصح تایح هلبا یتیافک

 نددسح وح ور ع وک اسلا یجدالع ضعب

 .رلروبد رد رابعندح ور زک لابهد رلیضعل و

 بولوا هلسلق "هرمز یناسصصا ربخا لوق
 جراخ ندهیاسنا تقیقح ییاسنا دسج
 .زارویدا ضرف یلاق كن  هرزوا قلوا

 نده و رعع تالیصف ) هچ ربا (

 حاد هداروش هرزوا یییدل وا نابنسم

 ره رانو هک رو ناو بلطم یکیا قیقد
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 داخ كا قق 2ر شنل یا

 هباسلا EE قو ۰ ل وا تلطء

 من اد وح وم هیاسلاح ور « رار هلکعهم هناي

 قدرطب یحو ك مک بود« ردیشر ندت

 ندنلاوحاو فاص وا هلدبعت یینیهام لاج الا

 یاضتق» هققلاین كل -عا لر جد یه

 اضتفاو یرلمالک ؟ ردیمهسعرش ماوا

 هنن رلناش مک نا وذ ند اماما نص وصخ

 هدهداروش ل جور تح هدب وأب

 ی ریلب هل روک لوتعمو راج كمر ویسک

 كهللادهرعهروک دم تع هکنوح ۱ رلصا

 هلته یعیدسل وا د ودعم ندالئاتشو مظعا

 ) بحاووهف تچا ول ا هیلع فووت ام ۱ ۰

 ۰ ردبحا و ه مرز را دیه مدعاق



(vr $} 
 صنر ندا اضتقا نفالخ كى وج ووش `
 و« رد: نک ا یسامدا رف

 ا اال هدو زما قاما ممتع كنابدا
 ك.فنتفرعم الوا طقف ۰ زکحمدنا حاضیا

 ییسلوالصوم هلهج وهن ه هبنابر تفرغم
 هسفن لاوحا قحا هدلوضح لدصقمو

 تاجا نم ها تاناییکح هلس هل وا هلف وق و

 لیلد روش هدباب و فوصت۲۶ « رویا
 (هب رفرعدقف دف رع نم هرز وا قلوا

 تاعالک و ش اففاو ۰« لوو رکذ یی دخت

 ثیدح یالگ ییسلوا لوسر ثیدع
 ۱۱ ا ۲ روبان
 ثیدح كنو ةد: سأاأ هکر ود ( هللاهجر (

 هة ایف هده سروي دا نارود یسملوا

 ردلکد عوفرم ید
 نت ی ۱ هکلب ۰
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 تک هدیوو ماما ۰ ردیمالک كن ( یزارذاعم

 لزعدنفا مرک | لوسر » هدنقح كنو "

 ۰ روید « ردشهالوا تبات یعیدل وا یعالک ۲

 دس روبل وا تات نسل وا لوس ر مات 9
 نهو ) ىح و 2 و ثیاب تست

 ( هسف هفمنمالا مهار اةلنع بغرب

 هش هدنسوا دافتسم ندنسهلیلح تم |

 لوق هفت دق.س نمالا )هکن وج ۰ ردقوب

 هد ( ایر فرعی لف اهلمجیا ) قیر
 ئ

 | داععا دیانعم تعول و ۰ روس: وا رهن

 دیفوص راکاو نت رقم مظاعا ۳ ی واضیب

 هراروناوت هدادتعا لوس كن هروک دم مالک

 لح وس ہهدی رد مصح ندلازع مش

 رەد مروروک اا یکعا در د



>" 
 ۰ رارویدا ماقم قیقح یت آ هجور

 هنجوش یاسا حور هک هلیوش
 بول وا ه وه ال هفیط) رعودوم هد بام

 فاصوا راسو تبنادح و كی عدبم

 * روپ دباتلالد هلمح و نوا مام هسور

 كرص كحور یناسنا لکیهوش (۱ )

 رب هد كلام یکیتیدلوا حاتح هنرببدن و

 هل | هظح المیثدایسل وجات هک رحمو ردم

 . رونلی

 دحاو حور یردم لدسحره (۲)

 ردم ت دكلام یک یغیدلوا ترابع ند

 مزال قلوا ترابع نددخاو هلا یسیقرقح

 كنا علابر هدردشو ریدنو روک

 ۰ ردا ققص یعبدلوا یکیرش

 یسهدارا كح ور ا دسج(۳)



> 
 نیس وسالم یکیدسلیاذل رک هلا یکی رحم و

 لاللاوذهلا ی ربدمكنا 6 عیجج هکر ودیا

 كنا هسرول عوق وه ره رش وربخ بول وا

 ۰ ردهلی س هیلع دارا و یر دقن

 یلقع و یسح هد دوم هک لصْ ) 3 (

 لاردا كحور هسرولواعقاو تک رح ر

 تانک سو تاکرحو روسلو هلرومشو
 كلدک « رويملاق خاک ا یشر چ ندهید

 8 هدكناشا .نال وا ثداح هدکو کو هدر

 ۰ رووا جراح ندب ر طع یر
 ۇزجر چ نددسج یازجا ( ه )

 كح ورهکاب «ردلکدبرفاندن را رکیدهح ور

 ندنو ۰ ردهب وسلا ىلع هبا زجأ عیجیتب و

 بب رق هئي شره یلاعتیراب هکر ویلیشالک |
 هد دع) و برف هل سل د بول وا



 ۵ و
 یلع ءان )۰ ردفو یتوافتالصا كذاءازجا

 هدا یچیارعم هلنمدنفامرک | لوسر كلذ
 عفاو ةد راق قلاب كمالسلا هيلع سنو و

 ( ۰ ردشل وا

 ٠ مدقا نددسح یدوحوكحور ) ) ٦

 ٠ هدكلاععلاص یکی غبدل وا یرورض قلوا

 ۰ روسلو توب ییدوجوم لواندلام
 تقلاح :هددرکبض ندی او تقلعب

 بارخ كحورهکنوج ۰ رویلک مزال یساقب

 ۰ ردفو یلاوز هرکصندندب

 . یناکمال هلی سح ید رک كحور (۷)

 هزنم ندناک» كنا-شیذ قالخ ندنسلوا

 ۰ رولیشهلک | یالوفش یسلوا
 ه ردیسلواندناد رحم كح ورقیقح لوف)

 هلع ءان ۰ ردکچ هلیدبا حا ضبا هک لص



 ی
 ( لدلیاررقن هروک اکا یعباس هج ووش

 یفاصتا هلبا تیفیکرت كح ور )۸(

 ا تایفک كم دق هلا هل_غمال وا

 : رول وا مولعم یهزنت

 لا ردا یار هلیقلعهدسج كح و ر (4)

 ۰ رویغ# یناذ هنک ورویعالوبفصبااب
 هدننیهولا سدفا ناشكلالخاوذ هلا قئرا

 ( راصبالالرد وهو راصبالا هکردتال )

 قمالوا نكع هيلا تقیقح تفرع و تلر وي
 ؟ رولىدا دام

 راح هجلاح ید نک كحور (۱۰)
 لاقتنا هب دیناصس تافص ندنالاک یتیدلوا
 یربظن و لشم كسدقم هلاو رول وا

 هژسمام هل وا ریظن هحور هل دیح ددل وا

 ۰ رویدابسک حوض و



 فرم
 مالک كن راتضح نیدسلازع مش

 ۰ رویلوتیامهداروبیراهنافرامو هناققدم
 ی یرعلانا ند-)ایحم

 طس رهوج رب هبناسلا سفن : هکراروروب

 هلکن اسصبو عمو لیتو لاردا بولوا
 ۰ ردعاق

 تاذ هندنک ینا یراترمضح یلاعت ہللا

 وش یتدارفا لکا و لاشم هصافصو

 یتنفرعم كناو شات لاحا یذ ٌهفیلخ هدلاع

 اد شی هطسا و وتلس تست تفرعم

 ۰ ردلاد اکو( هبرفرعدقفهسفنفرع نم )

 ها

 هدن رافسالاباتک یزاریش ندلاردص

 تاذ یت هیناسنا سفن یلاعت هللا : روروم

 .ردشما راب قرەلوالاثمر هنلاعفا و تافص و



 Ah هک
 ندلاشم ٠ ردهزنم نداثم ىلاعت هلا ارز "

 . لک
 (.ردشمک هدنلئا وال وادلج قیفدنكن هلئسم وش)

 ههالا ةفرعم سفن تفرعم یدعا

 یقیدل وا شا تلخ كقح بانج ۰ ردنافم

 ۰ درحم ندنامزاو ناوک | یناسنا حور
 صب عو تایحو لعو تردفو هداراو
 هدندب تکلع و رونلو دۇم هلا تالاک یک

 قالخ هسرول وا ی اص فرصت هحااح

 تافص و یهزنت ندصتان عیج لالاعم

 هب واع لاوع عیج و یناصتا هلا هلاک

 ؟یمزالوا تبا فرصت وتنطاسەدەىلفسو

 لانا ) یالک وش كرد ص ةمالع

 ثيدح ( هنروص ىلع مدا قلخ
 هدارخا تداور هکر دذ وخأم ند نف رش



۰3 
 رد وا دراو ) نجرا:روص ىلع (

 ۱ لارو ده ثیدح هن راد روح یلازع ماما

 هک راشمروب هدکدلدا لاؤس یریسفت

 بول وا لّرشم مسا یظفل ( تروص )

 زا تیک ی لاوتفا تو

 قالطا هب هيس تروص نالوا لصاح

 ناءاوا ندنلسف تاسوسح یکیدادا

 قالطا هدهبهیاقع روصو *یناع»

 بیک رتو سرتهدكنناعم هکنوج.روالوا

 تروص و هلّس تروص.ردراو يسانو

 یراریبعت هیلقع و هیسح مولع روصو هعفاو
 عفا و هد دح وب سنا ۰ ردەلا راتعاوش 3

 ترابع نده ونعم تروصهدتروص ظفل

 تافصو تاذ هيا لشع و هببشنبولوا
 ردهلتهج لاعفا و

f 
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 ر معاق هسفن یتقبقح كحور تاذ

 ۰ رداکد یناعتج و ےسج هکر دد رج رفوج

 ندنناش تمجو ناکم بو یلوا زیو
 ءان .ردقو یلاصتاو لولح هند ولکذ

 و ۰ زلدنا فیصوت هدیلبا لاصفنا هيلع
 كنالاعت یراب تاذ هبا دباس فا ص وا

 هدنشهه هیهلا تافص هکلصن )۰ ردیفاص وا

 ۱ (۰ رایدلدناتابثا ررر رپ
 چهناذ یناسنا حور ۰ همش هنافص

 قلخ قرلوا لباق یتردقو هداراو عو

 نییزت هللا مالک و رصبوععمو یدشلوا
 تا اتمنا هلو دف ۰ تا
 د رانا لاعفا ۰ روشل و یر هن ون هیهلا
 دجور یس:ردل | یهیهلا لاعفا كناسنا

 ۰ رووا حاضیا یت آ



4 ۷۶ 
 هدارارب هناسنا لاعفا ًادبم دکنوچ

 لردبا روهظ هدبلق الوا یرا هکرد
 ترابع ندفیطل رام ناک هدیاق فی وج

  هطساو یدعاصت كندناوح خور نالوا

 ندن ا هدعب ۰ رولوا لصاو هعامد هلس

 راتوا نداصعاو هباصعا نالوا ج زاخ

 بوداتیارس هنالضع هلیطتاس و تاطابرو
 هرلن اوران وا راقمراب هلیببس رات وا باذحا

 دارم یسلزاب كلردبا تکرح ق ال 2

 هد اک هنازخ یروص كنا نعم نلیدا

 دن رزوا دعاک هلمج و یقیدالوا روصت

 تا یا هاو یو وا ات

 یاهگدعاروصت هدنلایخ 3 وا یونکم

 ۰ نهدبا شقن هدجراخ

 هریثأت_هدیلفس ملام کره یدما



{ir} 
 .هطساوهكتالم ید ولع ما رجانانلق طاس و

 تانابت كیگح عناص رهدنا كيرحت هليس

 ینیفیک كنسمروب ثادحا یاناویحو
 رغصا ملا كناسنا هسريل | هی هعلاطم رظن

 ماع كن الات عناص فرصت هدند نالوا

 مع هدیاسنا نهو هنفرصت یهدرکا

N O رولو ها شەو لثام هریک | 

 شرع ناسا بلف هکرولوا فشکنم ۰

 هر اساسا وح وهدنسهلزنم یسرک هدغامدو

 ريغ هكجا تفلاخحو عيطم هقسح ًاهبط
 تاصعا۰ردهدنماقم هکنالمنالوا عیطتسم

 ترد یهدراناو تاوس جد اضعاو

 مثابط نالوا زوکیم هدماسحا توقو

 بیکرتو عج هسا لفودغاکو یک ءرهسم
 نالوا تاک تاما هدلوبف یهقرفت و



>: ۶ 

 دیک
 بسک هنهاقح و لیصافت كن هنزاوم وش

 یانعم كنا تن دخح هاوڌ ندیاقوفو

 فرعدقف هسفن فرع نم ) و ىلج یه

 ۰ رد راکشا ما یغج

 هسانههلثما قحااشا قئاقح هکنوح

 ی وا تاش موش سا یت ۰ رونا لا

 E E هب ر تق ر عم ن دفن تف رعمناسنا

 یلاعت هلا رک او« یدزامهلوا ردنقم هکعا

 قجهلوا لاثم هلاسعلا ةلج هدیمدا مسج

 س ر كلاع ین٦ ك ردا عج الما ى

 یحاصفصت هدنلام یدنک و یسهسصشح

 یدور تللاعتم علاص یدبا هل وا شا



}41 
 ین تردق و ۲۲ هدنوکلم و لالم لاع و

 یتنطلسو فرصت هلا هیهلا تافص
 ۰ ید هل

 ع اصم وهن زا وم وش هاذا سفن یدعا

 تاقرم هفت قلاخ تف روم هليل یاه

 تاصلالفاک هام سس و رب 29-4 رعم لامس! و

 حس كناسنا یرلترضح یلازغ ماما

 هلتراشا هل وا را 1

 ربغص مرج كنا عزو )
 ۲۱ ( رك الا ماعلا یوطنا كيفو

 نلوعف هکردند راقتمرش تدب وش [۱]

 ۰ ریلی دیا حیطه هلا

 I زس رک د یدک ۰ یسانعم

 هکوبلاح ۰ تك سروب دانظ ربخص مرک



1} 
 یاسا طقف ۰ ردشلیا راطخا یی

 راهظا ییماک قباطت هل هلباقم هنیلام هضم
 ندنخد) وا فف وتم هلاقم تانط | هضلیح كم

 ۰ یدلر و نادیه هتم وا هب هماخ تیک

 3 وکلیس) هدنس هیشاح ی وا ضب ریسه

 لزوک هد دا وو ندهکم تاحوتف هللاهچر

 ذم لیلح ریش هکروبدا لقن هلاقهرب

 راز هلیسهضورعم هیشاح یروک
 تاصضصوف هحاوخ هدنسانا یرابسد رد

 رب ظلیب قفدمو ریش ةمال_ع نم بام

 ( هناهس هوا هجر ۱ یدنفاك تک و ش قطصء

 س رهظم هداب ر ك كا رات رمطح

 كن داایحم ترمضح هلتیسانموو شلوا

 هدب رشد اتس وات هاا ونا ییراناشتو ولع

  | leردح رد:م و یوطم هدنس رک ۰



۷۲ ۱ 2 1 
 هکرابلا مهسافناب یلاعت هل! انعفن + ا

 ندناکم ی داشان یدال

 درج رهوجرب جاق هادو یربم ندنهجو
 ی آ هنراترمطح یلاعت هللا كعا داق دعا

 ناسا هکنوح ! رخ هک زرد هديا وج ماقم

 مالک و رص و 9 تردق و جو تأبح

 هدهدن رات طح یلاعت هال ردسحاصهداراو

 هک لصن مدل د رددوج وم رب ته صوب

 یر ندتبج و ناکم كلذک ۰ ردرللکد
 هده ولا صاوخ هددلناب هنادرح یتل وا

 یاص وا صخانابغ و الصا هدا وسام

 HE ی۶ل ردع وسق فص و تار ول ر



(AN $ 
 ینادوجو» عیج و هلاذب هیناصتیهولا
 یناذ یاضنقم یدوسجوو قوا عقم
 دو جوم هلداحا كنا یشره هدبولوا

 تهللابانج صوتیمویقوش ۰ ردک ۵ هلّوا

 یدوجو كنابشا هکلب زغل وب هدنسل ربع

 اذ دوسجو بولوا هب راعلالیبسیلع
 .ردشلیا درفت لالطاوذ هلا هلا راعتسم ربع

 a تیر یا هر
 - دال یبقیقح دنک كن هبامسنا سفت هک یدلبا

 ترا هدنسهباس هقمع تاقفقدن هد هس ر وم

 هو راه هک اار لا و
 هبسدق تاذو یداب هناسلک | هدا

 مزال ىداقتعاراد ه هيلا ةينس تافصو
 تک رووا یداهه هیساسا لقا نلک
 مزال قا واد ودعم ندنا* ےھا حور لاوحا
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 كح ور یروک ذنثصم هدل اح وب

 ی وز كقیا لرهدنسهدار مکح هل دوج وم

 ؛ یو طی یه

 رک ذلافلاس راک |یکیدادب نج

 تاقیمع هل ایل خ ح ور تق ةح فشک یرلءالک

 هدنماق» رحخز یرلن دیا لجو ااف هکلب و

 ۰ ردبا باما قلوا لوم ه هغلابم عو رب

 ندا قیفوت هلهحوو یالگلاوقا!توا

 ةيهامو الضو هیانو ادب ارز «ردمزال

 ا ا کش یرمدبسنش ناو
 هلج زا ۰ ردندنسهلج هنأرف اوا زااغتشا

 - روص يراكنا مامفتسا جوز هلا و

 الفا مکسفنا فو) نالوا دراو هدنت

 تفرعم یسهل.یلج یا ) نوه



4. 
 [۲] ؟یزغا اضتفا ماقها تدش هسفن

 ةا تیهاخ- ۰ لحا ون و :یدغا

 لو یا ر
 صا هلا ترکف لاغشاو تریصب لاا

 و ل زاوا دراو دشاا

 رودصد دش 2 و یال وط ندا مج ییشر

 هنفالخ كنیعطق ما وش قترآ ۰یدزغا

 اعدا یدوج و ینآرق صنر قجهلوا لاد

 یلاوحاو نوش كرك رس [ ۲ |

 3 احو درس عل زسا رویعا لقعلوردن

 رکف لاهعسا هک اب ۰ ی قال کل

 : ادیا و فتا و هک یدل هکر کا تريصإ و

 لاج تاد ص ا رکسدقا ین هباهظسا و



 هک 1 $ ٩۱
 هلابذیعتما ؟یمرولی هلوا نکع قوا
 فرما نەح ورلا لو حورلانء كنواثسو)

 .هع رک تبا [۳] (الباقالاعلا نمی واام و

 باوص فژلخ كعا نظ یواح یم

 ذروي دا عورش هلن ینو رقم

 یزاررخف ینفب رش مظن ( هللا رمان )

 نعیا » ( هعسا ولاهج رلاامملع )ی واضب هلا

 كران آ دو خاب دو ٌهشاط ےیبح [۳]
 .راروب دا لاؤس ج واکس راکرشم هری
 هلی سم د ) 9 نا كءر حور هکی د

 ۰ ردشلو دوجو
 یدسعا ۰ ردز Ea ۵ نابریو هزس

 ٩ کسر ةققح كآ



frp} 
 دلوتوةدام ریغن«نکب ةناكلا تايع ادالا

 هرهاب دج ووا هد ءاضعاک للصانم

 همدقنع لاؤسلانا ىلع هن Ca تدقتو

 هریسفتو هکرارویدا ریسفتهبد « هنودح و

 . رول وا شلر وباوجراعاك هدیلتاسهروک

 رده راتعا یقیقحلا وسندح ور هکنوح

 یسانعم كن ( یررمانم حورلا ) هسریند

 ندهدامر عب ندنایعادا كءر حور د

 لردیعادلوت ندلصارو لر ەيلدا ثادحا

 نالو دوجو هلیاطخ و رما ( نک ) نامه
 قرلواكعد « ردیشر ندنسهلج ايشا

 باوج وا هلغا وای واح یتقرقح ناي الاجبا

 كحور لاوسرک او ۰رونلوقیاطت هدننبب
 هس رلیدنا لج هغلوا ندشدقو ثودح

 هب هدا رااب و لینے ہص كعر حود « یعم



1۹۳ 
 نوکتو دوجوم هل ما نیایا فوت

 ترانع ندکع د « ردشل وا ثداح هلنابر

 ۰ رولو صیصت هحور.ثودح تو وا

 كنلیلج ظا( البلف الا لاری واام و ) ۳۹

 دفیسص ( نک ) اب یلففل ( ما ) [ £ ]

 ندنو ( یمارلاع ) هک ردنراتیع ندنس

 یلدا هحاسسو ردقت قرەلوا ذوخام

 ییعب هنسادعام ۸( یلخماع ۱ نالوا نک

 ۰ روسنلوا قالطا هتوکلم لاعو هحاورا

 ی هدنسهع رک تی | (رهالاوقللتا هلالا )

 .ردهلاراتعاو یراع الباقت كرما هلاقلخ

 بولوا هنسانعت ردقن هداروقلخ ارز

 . ردلک د هنسانعم داحا

 ندا لا د یاسا عور
 ره وج ینعل ردلک د یدام بول وا دودعم



۹ 
 ییتققح هنک لرازس هروک هلوا یدافم

 یسالوا دوجوم كحور ندزککیسهلب
 ا ده یا تل ار ز زاک مزال

 یتعی ردهلیطسوت ساوح قحا یرالت هدا
 بانک | یه رظن فراغ كدناسنا لقع

 نالوا دافتسم ندنادرج ساسحا ییا

 را اا رد و اپ تاعاولقم

 تبیغاب و یتبدغلوب ۱ ۳۹

 یکیدلیا تقع ساسحاعنامرب یک ت فاطلو

 ردراع ندتیفک و تیک بوسل وا درج
 رد هنسانعم عنص ول وق دوخاب ۰ رول واكعد

 هدیلاهعتسا هلهج و و هل ( ما ) هکنوج

 عنسص كمر حور هدنروصو ۰ ردعلاش

 ردنداح ندنغیدل وا شاو دوحو هل داش و

 ۰ رولوا كعد ( ردلکد یلزاو مدق )



3 

3 

1{ 
 رادمو زر ویعهدنا ساسحا - هل نهج

 . هلي یتابناذ قجهلوآ تقیقح هنک فیرعت
 تفرعمج ور تقیقح هيلع "ءان ۰زرویم

 كج هلم هديا هداقا زم یسیدنک ندنرایغا

 ۰ ریلب هلوا هلراتعا یضراوعو فاصوا

 ۰ ردیشا ندنو كمہغلیب یتاذ هنک هتشيا

 هلجوش هداوج بیقع نوجا كن آ

 تراشا و نمر هلاح تقیقح كرهلدا دارا

 ۰ ردشاروب

 هب د(نیلاعلا برام و )كنوع رف هک ل صن

 تافص صعبا ع ع یسوم اناوج هتلاوب

 ۰ یدنا شلتا افتک اهلا نایب ییهولا

 ه رند ےکح تولسا هرس ارد دکل و

 یبا هدنقحاب و كحهشلیب ییقیقحلئاس ر

 هلاوس نديشر ق هلوأ هدهحرد یکتا



 هند
 اهدو کج ی اغلب هعدبا ترداسبه

 . رارروباوج هلارک ذ یش نالوا م
 نددسهلا تقشح دعا نوعرف

 تلسسوع تره لباس هن رافتسا

 ور یاص وا نالیروب هاکح هدم رک نار

 باوج یغید لوا شمرو هلا رک د | لت

 نکم فر رعل یف هسدقم تققح

 .رداخاد هدا وا مش بس ی: همام ل وا

 تبفا و«یهلق ةلهالانعكن ولتس و (

 مش هد یسهلیلح تی[ ه] (محأ و سادال

 ET ی و
 بودناروهظ قرهلوا لاله هدنشاب یاره

 هک ید ۰ راروب روص ناو هتفر هتفر

 جج یاداو سان تالماسم یتمکح كنو
 ۰ ردبل وصح تبقاوم نوا
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 ندشنوک ل  هکنوج : ردندنلتفیال

 ی و بووي ڭرزەدنا راونا ساّتفا ۱

 ییپم هنشدل وا ندعتارش همه دصاق»مالعا

 تادابع ضعب یک مایص وح وسان تالماعم

 ثودح كتنفاوم نایدا نییعن نوجا
 یالتخا والئم قلوا رادم هسفرععو

 ینیداوفو ناصم كنهیراو تالکشت
 . ردشل روم افتک | هبارک ذ

 لالدتسا هضورعم دلج هروک هیأت

 ردنرابع ندنوش یدافم بونلو هدنماقم

 بوک قرهلوا لهاح هاید رازس »

 هکزکسروبلی هدنالیصحت لعزار ندهرکص
 ندننابلقن هعفاصوا تكنهناسنا سفت لاحو
 ساوا ندانداح هلغلوا ترابع

 ع- ۲جج « زدنا راعشا



% ۹۸ 4 
 ا ا شر ناتا

 اا ر کک یا هرکس ناک
 لاف صو تاکلم راسو. تفرعمو و
 ندالسف ضرع هلیسح ینو فصتم

 فیطا مسج اج ربارب هللاا یتییمالوا

 ی رام "یسدقرهوج هسفویم راس
 اد دنکج هلی دا حرت یسلوا

 ند زار رخ هدورلیا فلوم باج

 .ردکجهدبا تابثا هوجولاب یمفن ءاقب القن

 نیمرطاماما اقناس - كسفناما
 س- هرزوا یکیدلها لفن ندنرات سطح

 هدرومسج درو ءامو ی وام” فیطلمسج

 ماما ییسلوا یراس هند والثم ینأب سم

 بتک و راح ردف ههسجردر هدیزار
 تاسو توس نالوا دراو هد 4-لا



. #4 
 السا EE روک قفاوم اهد هنایفک

 بدن زکلاب هندب قردیلوا یناعمجو مچ

 یتسلوا رهوجرب قلعتم هلتهج فرصت و

 لباق هب هب ارق صوص)هدكنون و 2

 یواضی هک رويدا اعدا ییسلوب یسبطت

 و هدنرپسفت ( ءرقب ءزوس ) هدموحرم
 ماماهروک هنلقن كن زاررطف و شا رابتخا

 ر ندف راه اک او ندنیلسه قا یک

 4 یتاح ور داعم و هنساش : كسفو تعاج

 6و 2 كندبهلا ةف سالف نالوا لئاق

 ۰ ردشل ءا بهاذ

 هماقموب یلیضفت تااجاوسغ قكا
 هافتک | هل ردف و هلنهج یمجدیمهغص

 ۰ قدلوا روب



۰ 

۱۰۰۵ 

 (حورا و امد
 یتلا نوا رتاد کون هدنزمح یسهلیلج تیآ

 ۰ ردراوتالیصفت ردفهفیعع

 جرم الک یه

 هدب نیسم یالع هدااحره طقف

 داتسحا هلت وم لولح هکر دل-ضاح قافتا

 دیفلکیتفو هرکص ندفدلوا هاف هیمدآ
 رها اشنا ندی یرادسج یلاعت هللا

 .  دعبو ۰ قجهروب هداعا یقلعت كحاورا
 كرهدا هبساحی هانا دارفا ایحالا

 هران نیسقرب همساضتفا ییضفو لدع

 وس ۰ كج هدا لاځدا دہن ہد ینشراو

 ترخآ لاو عا ندا بیقعت ینآ هلا ثمب

 تولوا ندهیمالسا تقوا ةا

 یھب ۰ ردمواعمو کا هلا تما عاج ا



> 
 تارورض یعوفو ینامج رشح هلهجووت

 اب و ناکءا كنو هلته یییدل وا ندهید 2

 ندمالسا ند كمرسوک ددرت هدنع وف و

 ۰ زدجورخ
 قوح كب هبمالسا تعد رش صوصن

 هن رزوا هلا ځئ رصتیص وصخ و هدرارب

 ۰ ردهدکما هماقا لئالد

 هل اداتعا یتوم كنو هتل دارفا

 هارى هدنماقم قیدصت ی هع رش شوا

 زاوجو یتغج هلوا عقاو ضورعم لاونمرب
 تح هلا تردقو هدنسهراد نیلتقع

 ندهیلقع تالاحم بولوا لخاد هدنفصت

  تیافک نقی و مزجیتفیدلوا مزاذسم ییشرب
 لب یلبصفت كنهداماو سوح ۰ ردا

 ردتقم هنناب كسفک نالوا راج القو



 ۳1 ۱: ر

 یشر كجەلک مزال هدنقح كسکره قلوا

 هدل وب و كنه دجا تعي رش هکنوح ۰ رداکد

 ۰ ردشمالون عوفو یقیلکت
 - ندنف رطاعصخ ندیا راکنا یثعب قحا

 یدیلقع تالاح هدنقح داسجا رشح

 دارا تالک شا مماط ر ردیا توعد

 اعصح لوقععانقا هدابوب هلتهج یکیدل دبا

  كجمدا .افعض راکفا بارطضا عفدو

 تیفک لیصف و تقبقح ناي هدنروص
 دن رز واند یالع كعا اعا هنص وصخ

 هل هجو لوا ندنغیدلوا هغ ظ ورب كجو
 ۰. رایدتا تکرح

 سشح ندنفرط ید ند یاعصخ

 هلا كئالاکشا نلیدیا دارا هدنملع هداماو

 :رونلوا ررقن یا هجور یرهشآ



 توللوا ناسا هلبتهدام نا تنا

 یعب .ردناسنا هلبسهصوصحم تروص

 اکاو یو هلا سنا كنهناسنا مزاول

 كلاعفاو رانا ماطر نالوا صوصح

 تروضوا اضح یرودص ندنس دنک

 تروصندنس هدام یدعا ۰ ردهدنسهیاس

 هدام ءازجا هدبولوا لئاز _یسهبسنکرت

 عوجر هبهقولعم رصانع نانلوب یلوصا

 لسمضمو للماب ناسناوا هنیعب هديا
 رب ندیکی هیهروک ذم هدام ۰ رولوا
 رکید هس ر ولیدیا اک | هباسنا تروص

 لواناسنا ءرولوا شلدیا قلخ ناسنار
 ناسا هددیدج ناسنا هکنوح ۰ لکد

 ۰ ردکعد روسلو یسهدام زکلای تللو

 هلک: یسشوا ناسنا لصا هکیروص
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 ناسناو «یدشک یدسلوا لئاز یدیا

 هلو دوجو زونه اهد هبسیا دیدح

 هن دات هب .دیلع هات و مومذم هو دوم
 رادم ار ز .ردلکد راح یاسا هباقع

 هللمخا شنی تا ندیدم تاللا
 .ردیفص و كناسنا هسیا قاقحا .یدلدیا

 نالو دوجو ندیکی وش هدلاحو

 تا بارا 4 باع نالا

 زکلاب هک رووا ناسنا نالوا تائیسو "

 « رودنلوت 3-۳ راشماک | هدهدام

 هلا لکا یناسنا رکید ناسنارب هدرب

 دل وا د.حاویش یسیکیا ءان هنساذتغا

 كحور یکیا ثعبلادنع هدحاو ناسناوش

 . ریلب هلوا لصن یا قلعت

 بلغا هدنرزوا ضرا رها-ظ تالذک



 هوا
 یرل هنح یازحا كند ء دق تاوما نالوا

 هل راصشاو تاغ ورم نالواهدکل !هلفلو

 دیلع ءان و یسعااذتغا كسان هل رلوصحم

 لوڪ همدو م هدنرند هزوک ذمعازجا

 هدام هدلاحو ۰ ردکد راکتالباق یتا

 داتا قوجك دحاو لصاو هدخاو

 هسیاو ردا باحا قلوا لع هد راتروص

 ۱ ۵ ۱ . ردلک د لؤقعم الصا

 نوحامز یراق هنالاکشا و_شیرهش

 تامونصم بثاحم هکر دراو كعد ندکی
 نهرب» هلایلاعفا عئادو یراث آ بارغو

 تزدنو تهظع و لع تعسو ناتو

 یرلکدتا ماما كل رللاکاو هل بست هب هراس

 رشح لردنلک مزال 1ةیمرب ند هع تالا

 ارجا كمیکح رداق بانج یهداماو



۰۰ 1 

 ینعوفو كلوب هرازب ۰ رداکد دیعب یم روی
 رب كدا مازلتسا یلاحم و قیدصت
 فاعا یتکجهلبهلوا هرزوا تیفیک

 كنالاعت هللا زغاا تصص ییعپ ۰ ردفاک

 دنناب كنيفبک ینجهروس ارجا
 یهقرفتم یازجا كنوناممج شحو )

 ی هلیرط مودع» "هداما هسفو یمهلعج
 هب هعظ اقص ر و هکعا نیبعتییغج هلوا

 ) هنعقد كتا ونلیدبا عاّخا وشراق

 هطاحا ولكە زوک ذمتیفیک ۰ زعافقوت

 ضیوق هنن رات رطح پوسیغلا مالع یتس
 لوقع نکل ۰ ردملاماهد ندروذح نما
 یافءص و ۰ عانقا ندقبجآو لیصفتلابیمایا

 لا هظفاسح ندراکفا بارطضا ینینموم

 : هکرارو دزمالع نوا حالصا یتبر هدیقع



 هاو

 هداغا هدرشح زور كنيناسنا مچ رغ

 ندنسهبلصا ءازحا ىع كج لدا

 ندرع لوا ایحالادوصقه یتغب ۰ ردن رابع

 تواوا ازجا نالوا قاب رد هرغ رخآ

 » ردلک د ) هدناژ ) هلصف "یازجحا ۱

 یر ربط( هرس نتتدق )یار طص

 رد ز ( هاو تو
 هلبایف رام راک | روک ذم باتک [۱]

 لاوعفا قسلعتم هناداقتعا كمالک یالع

 یواحید-لج یکیا بول وا مءاح یتا و
 ۰ ردلخاد هندادع هب سصم تاع وبطمو

 كن رات طح رهط الا ری رکا حس

 هدانک وا رار هلیحاضتا و لح یتاک رک |
 ااا هد مو اش شماوفو ۰ رول و
 ناسل طقف ۰ رول والح لزوکك هاتعمج
 ۱ « ردنودم هرزوا یبرع



 6و
 هنسهدام یا لک یناسنا رید كناببنا

 .هدنفایس هلازاو عفد ییهمسش نالوا راد

 هیلضف و هیلصادح هل وشیناسنا ندیازجا

 عج ) ییاوج نلپ رب و هلق رفت هنب رام
 ندنسهیلاّک ةيشاح كنا هلا 9تا( عماوجا

 ندنههیا تارب رقت طقف۰ روس دا له

 تاش باوجرب هرزوا یعج هلبشزلک |
 ۰ ریا هلوا باوج هده هیفاب

 لمم كاد هب هعفاشلوصا [۲]

 كن ( یکبس ناییضاق ) بولوا باتک رب

 یشاوحو یرابجرش ددنعتم ۰ ردرا

 عسیط 3 گرید جم رارب هلیس هدیدع

 ۱ نوا

 هدلئاسم قلعتم همراک لع هدنفرطرخ [

 ۰ ردح رد



>». 
 لا نالوا هردقلاظعو اغلاعسساو "

 یهیاسنا ةيلصا ءازجا كن راترمضح یلاعت

 هلرخآ ناویحو ندقرفتو تروص لاوز

 ظفح ندلوخد هنییکرت یسهلصا ءازحا

 هدک دلیا دا ره یداسحا رش ۰ هنا

 لب اهداعا یتنافلعت هن هیقاب ءازجاوا كحاورا
 كرەدیا مص اهد ه راش ااا ماطر

 ce 4 هدوج وی هیاسنا لک اه

 ؟ «ریلس هنلوا امدا

 تولالبف هراس ءازجا نلیدا مطوش

 هدهسلوا یتیع كنازجا نالوا دو.جوم

 لاردا یلاو تذل هکنوج ۰ ردقو را

 دیلصا ءازجا نامه یش ندا ساسحاو

 .ردقج هل وا ترابع ندحور راز هلا

 هدیتالطا(هداما ) ه هح ورشم تیفیک



 ۱ و

+ 
 . امم ند هیلصا ءا زجا 47 وجب وشب رع وط

 زارکتب تاسیحو حور ناو شا تر
 یصص كتءداوا ورشح و ۰ رول ر و هز

 رجا یا فوت ےس شا هداعا اهتلیعاب

 تمتح با« زوسشیشا مص ءددصو

 شم كلكه نالو جراح ندەباستا

 . روبل وا شا لد ةو وصاب وة دام یقاهحب
 لاح نانا شیدا بیذعقاب و ےھت یت
 كناشا لبا قاما بسک ه نا دتا

 دب كح ور کز دوخ»۰ نو یرع

 روص .گنمذحا و *هدلماب و عن هدحاو

 یوژ شو بلحم هبباشا "هریک
 6یدلبا نیت ٩ یع دلو نادیم ددا اما

 4ح ور نشا ىلع دیک تولا لم

 نالوا توابع ندهلصا رجا را



5 

۱ 3 ۱ 6 
 وا اهم هداعالاو تعیلادنع ناسنا
 نالوا اد هل بقطت تلحور وا هن هازجا 1

 - لکن ی + زویلوا ینیع كناسنا |
 لار زلصا هللاردف هبا هللا اع ۱

 تناوق یجمهدا عضو جد هدنرخآ یک
 هفهروب ارجا نوناق غب رکو هلیسهظسا و

 یھت یدروک ذم نیناوق مزب . ردخاص
 -زعانضتا یتیزنم وا رنک دما |

 قرف كندیلضف ءازجا رز هکردلکد راج
 نهرلتاطلو تقر هدلددا هدهاشم ییرلعا
 .!زجا یالوط ندنرلتهجر هقنشټ دوخا
 - لدم هدآ هدهاشم ییهیلصا

 نک تهدافخ زحو حت ندزعماوح

 نکروتلورلتعتقح هابنو رالاع هج ده



(NTR 
 یمل وا ندلبقوب هدكنهبناسناهیلصا ءازجا

 ۰ یون دا داعتسا نده

 هلرقمل رمش صونبصن .. ,مالک رھ

 وش رازب ءان هنسلوا قطان یرمشحو ثمب

 مزاتسم ییلقع لاتو. ناعا هص وصخ

 داقتعا یتغج هلو عوف و هلهج ورب قجهیلوا
 نانلو ید یناکما هکنوج )۰ زرو دا

 هدا تلالد هبعطق صوصت هتقیقح رب

 ابر شم وادا زلف نادیمههانتا
 تانا هلن هتجیلقم تهل رب نسا تل

 ندزعاشیذ ین ی «راسقناقح زرویلیهدبا

 اداتتیا مدر صوصن نانلو دوا

 تیفیک ( مهلوروک تبارغر هدزمگبدصت

 فلکم ہلا كلی لیصفتلالع یهععقاو

 زمگیدلیا سرق با الایدل طقف ۰ زرد



۷۱ 
 هه روا تولوت هدهل و ةع تشک ر هلب وش ۱

 تال کشا عفدو لوقع عانفا كنو :هرزوا

 هاتتشا یاج یغح هل وا فاو و فک هد شاب

 ۰ ردلکد
 رادم و: حاضیا هدانزندنو یماقموش

 را صا 4 هیعرش صوصت نالوا داقتعا

 هرز وا عید زرطرب كج ەي“ ود فلاح

 هشرک هقفوت و هللانوعب هددکعا هح وت

 . زرياب

 ا كمجوتوش زج ەد ضرع

 ۰ ردهطاو كب یتشاطم هلالوقعمو هنوف

 هلوا لوق رام هدندزن كتك ره طقف

 قحهلوابح وم یر بصب دایدزا نوئسملیب

 موزا هکعا لقن ییالع تارک ضعب



3 ۲ 
 یاس" ر اک هک هل وا م ولتعم یدعا

 هدر: ریس ) تاذر ند هدم تعبیر

 نایروکوش نامه كناسنا (یزار نیدلا ف

 هدیدع هوجو هنفیدلوا ترابع ندلکیه

 ۰ ردشلیا لالدتسا هللا

 دل مدح هکردلصاح ید م ۱(

 .ردهدک الدب هاباناصقن و هدایزیسازجا

 وش ناک هرمهلج زرهلفیع-ض هزرازیعت
4 . 

 هدایزایو ناصقنرب هجزققیقح هسیا ریغت .

 ندنو هت شډا ۰ نمهلوا ثعاب هنلوصح

a Aوه رانا  
 «ردلکد ترابع ندنعؤو كنهثح

 یییدنلفص و هلتوم ناسنا ند (۲)

 دو انا قران نانا در
 ناسا هکر ول وا اقم هدندنو یدما



 لا ال 9
ِ 3 411% ۱ 

 هت كن هض ورعم ةهدقم ۰ رد راغ هلك ۱

 اولتفن ذلاسحنالو) هتلبذيعشسادسبا لیلا

 نوقز نر دنع ءایحالبأتاوما ہللا لیس یف

 هکنوچ[۱] ۰ ردیسهلیلج تیآ ( نیحرف

 دیهش هلا لیبسیف هکرویب دبا تلالد تیآوش
 «ولشعا تایحرب هدیبلادنع تاوذ؛نالوا

 سح هنسلوا تیمكن رادسج هکوبلاح

 ۰ ردهدکعا تدابش هدهاش»

 (ایشع وأ ودخاهلع نوض رعي رانلا) للاي ذرعتسا

 نظ یرلنالوا دیهش هدنلو هللا [۱ ]

 كنراپرولن آ هکلب ۰ ردرشلوا هکز کیا
 قوزمورورس» بول وا تایحربهدندنع

 ۰ رارولوا



 لر
 یک ۲ ]زا اولا زوقرغا ) )و [۱]
 ۱ .دارفا شعب هکر روییدبا تلالد هبناقرف تابآ

 راتفرک هرق تاذع هدنرتتوم بیقع ناسنا

 [۳ ]۰ ررولوا
 نوقت لب نوتوعال هلاءاببنا ) تلذک

 رقلا )و قلم ثیدح (رادیلا رادنم

 ( رانلا رفح نة رفح وا: اب رنمهض و راما

 توس وا هدسنقح نوعرف مو ۳

 رک ذكننسلها نوا تابا یربق باذع

 ۰ ردنسهلجب هلق "هلدا ی راکدلیا

Eهددبقع یرل وا قرع هلا ناف وط  

 . ردراد هنرلل وا رانلاب بذعم كحوت موق

 ِ ذم ه:یزار مالک تبآ یکیاوش ۳]

 وهم وا جرد هارو اوبس نکیا روک

 (نالد) هدرلوا ند ( ناسنالانایلع )و

 ۰ یدردا اتقا ققو عف



HIIN 
 قوچكىاھد ىك( دتمايق 9 9 و

 نددسح توم كناسنا 8 هغ رمش هدایت

 تهادب روی دنا راعٌشا ییساش مر

 شلوا لدسح هسدا ریس .ترطف و لقع

 ندنیتدنک زر را زفا رب هرم هدنک ودنا 2

 یسلواچ ددسج ر نانلوب شعا تفراف»

 هدنسهیچ لناداج قوهسل وا كح هدنازب وك

 هجور ی رلابسعم با لا لع ۳3

 و ردوا

 هکلب را زل وا یرالوف ین كن یلاعت ا

 ۰ رارونل وا لقن هراد رکید ندرادرب

 ۰ ردهجاب رب ندنرا هاب تنجاپ رب
 «ردروقچر ندنرار وقچ مهج دوخاب

 شعوف یتما-بف كنا هسیارولوا مک ره

 . رولیاص _



۱ n 
 ۱ ردا اضتفا نمههروک راج ییلثم نوب

 هک مادام هت شرا . ردهطسقس نمع هسا ول

 ندهفلاس ما هينأرق صوصن (4)

 هنغدنل وا جو یزلتروص ما وفا ضعب

 ۱ نیح یدسعا .روسدا تلالد

 . ردلکد قاب دوخاب ردیقاباب هناسنا تقبقح

 یپس ناق لانحا طق ۰.۰۱ كجدند
 جسم هجربدقتو هکنوچ. ردنالطبلا

 اعا ناسنا نالی روس رابسخا یمغلوا

 قلخ رکید ناویحرب ندیکی هد بولیدیا
 قالطا حمل اکو. رولوا كعد شش وا

 نره لو صح لاح ؟ یزالوا زسانعم
 س



N 
 هع دیا نیعت قلوا تایحر زواه ناسا

 اضتقا قلق یاب خوسع ناسنا هدانلاوا

 | یواح یهناسلا تروص اکو بلا“ ردیا
 هقبقحا یف هتشبا :ردلکد یقاب لکیه نالو
 یملوا یشر رغم همولعم لکیه كناسنا

 ۰ رولوا مولعم هدندنوب

 یتبدنل و تفرعمو معهدناسناعون (٥)

 .رداکد عاق هلیا دخن هسدا ل . ردم ولعم

 تقیقحرب قلعتم بلف ناسنا هک كنم د
 زامل وک: كن ەنج وكف وآ ٩

 هدناسنا هیلا راشمماما هرکص ندنو
 بلق هدیرقم كلغ بونلوب ا قوتا

 یدصت هیاسا هبی»ازوا نوزوا یسلوا

 .رویلیا .
 تقیقحیزار ندلارخف ماما(هجرل ۱



 لا وا ترام نبت و کھ بن هام
 غالباردق هب ید نوا لئالد ندا ثلالد

 كنا بنا نک ردا دادعت یرلنو و ۰ ردشعا

 یوا تابا یتفیدلوا یت ر ندای جب
 ۳ وسع لبه وش هد نهار زکج مدا د سرب

SER OE ۳ 

 درج رهوج كن هیناسناسفن ًارخومو روید
 رويدا ةماقا راناهرب قوچ كب هنتوا

 تالئالد یکیدشارک ذ كن ( یزار )

 رب كلزعدنفا تلاسر اره ترسم مافی ر

 ثیدسح یراقدروب قطن هد هلوط ةبطخ

 قانعاتیم هدشدح روک ذم هکر دف رش

 اور دجاناا ينج هی روک بل از
 . هناراکرنصت "هلاقم ر یعیدنلو دک ادارا
 ردشمل روب ناب



HIIR 
 الد اوخا و مدالوایا :هکشهرد

 هدهزس: نیقاص ییوب وا یعیداش وا اکب

 بوعد مارحو لالح ۰ نوسهمان وا
 یلابولرلنوب هک مدشا عج یه وید لاوما

 یسافصرلنا .روییلوا هرابریع یلاقتا و اکپ
 ندن ۰ مکج هکچ یتبادع نو راکجهروس

 زکیل | ت

 هکنوسح .ردرهاظ لالدتاهج و

 هدهص ردا وا لوح و تیم لد سج

 ناعم نتمادن و تزمجماو :قلب و ی ا
 نالوادراو هدنددصناس ینسملوایدا:هو

 هنفیدل واهقشپ دج و هقشب ناسا هدش دح وش

 ۰ رونو تحارصراد

 . یاب )دیر كنهروک ذملئالد

 تیآ ( كریلا ىعنجرا:ةمطملا سفنلا



(rrp 
 حور هدارو هکن ون ۰ ردي سهلیلح

 كرهداهجو ییاطخ ( یعجرا ( هب یناسنا

 ناد یعیدسنل وا ها هلبا هللایلا عوجر

 هدنامز یوم لدسج هکكم د « رویلیروپ

 رويدا عوجر هنسب ر قرلاق یاب ناسنا
 دنا یانرسرب یر هلو تار ناو

 دلو انا سفت كناسنآ .زویل را رهلقم
 نالاق وربک ؟یمزالوا نابتسم هدندهدافاوب

 بک روت ند هیلقع تامدقمهدی رادقمرب ثالث الد

 هل زنا ر د :ندلوطت طقف ۰. رونلما
 , ۰ كدمروک بسانم یتلقن

 منبت مالک: زی
 صوصت هکهلوا مولعم هدیماروش

 ذخا ذاو ) رادهشاب قاثیهذغنا هدهببرف

 ) مت رد مه ر وهظ نم مدآ ییب نم كىر



 سن ا ا 3 تب ا

{I 

 تاولص هلع (دض)ان دیسقرهلوا قلعتم و

 نادنرات سضح زع دنا دععلا كالا

 (سابعنا )هلا هنع هللایص ر باطلا ن رع

 لردبارودصفرش می ثیدحرب( هرزوا
 راهرذیتب رذ نو ندهالسلاهیلع مدارهظ

 ناب یتیدلروب جارخاقرهلوا[۲ ]هدنلکشآ

 «ردشلدبا لیصف و
 فالتخا هد ریست یاب (هج ربا (

r]ا قجاص یسهدام (رذ)  

 ندا ا "ییاعم بول وا عوصوم

 یالطا هرد هره رق هدرج ۰ ردبع يام

 وک قم ۰ ردهلمبشآ هرا هناد شات

 هدشزو هن ر ر یسهادزو را هست رف

ig 
 هی 2



46۱۲ 
 یبهننقیقح تیآ وش ابح ہکردشغا نابرج
 . رد را ویم لشعلا لیبس یلعهسشفو .ردلوج

 ناس ید كنواضب تب دفن [تط

 ندنلببق لش# س هرزوا یکیدتا حح رتو

 هد بم یه سالی روا ت رتا یدل وا
 ادارفا ةفاك كنالاسعت هللا ٠ تبا ةصالخ

 بولیدا بصن هدقافآو سفنا یهیاسنا

 هلا لئالد نیلبا داشرا همالسا و دلرح وت

 مات دادعت سا هدن رات رطق ارتش ا

 ترابعندناب یسملوا شا قلخ قرهنلو

 .ةرطفیلع دلو دولوم لک )هکلصن« رول وا

 ۰ ردشل وا ندنسهلج ناز وا (هرذ) هل وا

 تر هدا وه هل.س هطسا و سکم عاعش

 ۰ ردعلا دم یرببعت (هرذ) هدهزوت شروک

 « رند جد (رونم ءابه) E3 هک لضن



| ۵ ۱ ۳ 

 ید ۰ ردقطان ینو هد ین! رش لس

 لیهست هلباریاصب ولوقع بیک رت ولئالدبصذ

 تفرعم ران | ص ند ادیا تیفیک

 ىلع یران کو رادستفا هنص وصخ تور

 هدحا ورا ماماب وکه لغل وا لصاح لامها هج و

 ددرتالصا و ۰ شادیاقوسهتب ور فارغا

 لا روک نما نوعا هدرلنآ ی رکا

 ۰ رارویلواشمتسوک تعور
 لاوسو داهشاوذخا هقیقللایف هدقو ۱

 . ردلکد شلوعوقو باوجو

 اعوط ایلنا ضرالل واهللاقف) هفت اطوب 3
 "هراعتسا)هدل و ر بههدیرلتآیبک (اهرکوا

 ۰ راروسلفندنلسف( هیلش

(obs 
 دیح وهل بات رطف یکهدروک ذم ثیدح



۱۳9 1 
  دعهلیدنا داره یمانعم دادعتسا لاک هیراب

 رلناسنا هکنوج ۰ زلاق نادیم هلاکشا مهوت

 هنساضتقا كن ات ربصب و لقعو هت رالاح

 نانلو زوکرع هدنرات رطف راهسل وا شاقارب

 یتعب رولوب لوصح لعفلاب یهلا دیحوت
 هدقافآ و سفناو نوصم ندهنجراخ ثااقلا

 نورقم هلمأتو رکف یتابآ نالوا بوصنم
 هولج بقعرد دصقموسش هلیط مش یرللوا
 وا نوا

 .هدافتعار هقشب ندنفرط یب وا اما

 هدنشحو مامو قجوچ نانلوا قوس

 نان » مورح ندرکف تیز قرهسالو
 هدد-هرویمهلوا رېظم هتانعوش ناسا

 .زک مزال یتشاوا یلاخ ند رو نم دادعتسا

 هک ردیلکد هدنسهباس دادعتساو یتح



din} ۱ 9 
 ققبقح یود ر لهاح هلکعوشود زا

 لد ءاسلا) و شلتا نالعا هدبوهلکآ
 ءایسف ٠ رتسلایلع مادقالارثاو رب دغلا ىغا

 لدتالفا جاف تاذ ضراو جارا تاذ
 ٠ ردشعد[۰(|۳ ریبنا فيطللا ىلع ٠

 نود حرا ام دا ورک
 ك حور ترطف نالوا روک ذه هدشدح
 دان تاذلابسحم حورارز هردیریف

 ] ]۳هندوجو كعبنمر رلوص ناقآ

 تاالدهنعوفو تکرحو ریس یرارثا قایاو
 هب این وا یهردقمل زانم و ج وربهدردیا

 لابح و هعساو قرطو « هب واع مارجا

 میکح هذوهدشم نیضرا یواح یهبسار

 هن دوجو ر دف عناصو ریبخ شهادت 

 ردیا تداهش هّبلایعی ؟یمزکا ۰



۱ ITA 
 لیم بولوا ندنرابطو سدق وتوجهی 

 رفک نلیارودص ندن ۲ ۰ ردهنابولع قحا

 قرهلوایساضتفایسهناد تأشن یصاعمو .
 ) هل هطخاو ییوفوا هدف ام ؛لخاور /

 ةيدام ماجا هديا تعببط ملام ۰ رد

 كنادوحوم تولوا تارابع ندهسح

 تبسانم هوهال ملاع و یسانداو سخا لا

 دوم هاوناحت )هک رد دعبا تباغ هاشم و

 كناسنا هدنشیش لوق ( هنارصت واهنا

 لالض چپ راتفرک هلیبسح قلعت هلاعوش
 ردشروب راک دن :یبلوا ۰ ۱

 دیلاکونارون یئأاشن كحور لصاحا ۱
 هلتمجو ۰ ردصقا و لااا كند و ۱

 . یانفاهلکرادت یتعاذغ كندب زکلاب عراعك 

 قجهلوا حور یاذغ هکلب ردلکد اور ۱

۱ 1 
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 راضعحما هلفایتشا ابهد یفراعمو م ولع

 ریارب هلناسنا هکردیلادنا یعس هلامکتساو
 یارب هلندب كج هبوروچ ۰ ردرلنا قجهلاق

 لصاح هن ندهلجام تاظ وظح قج هل وا وع
 ۰ ریل هلوا

 ) اهلئاضف ل لیحتساو سفنلا یبعلبقا ۱

 ا مطب ال نشو و
 هدنة یهروک ذم تما یرحاذساط

 هلتهج یراکدم هروک عنامرب هکشا لچج

 هل نم هح رک رلیدت | تک رح هل هجو لوا

 لازتعا لها ندا ادا ییموز یلدا لج

 هددسرایدنا مهوت تقیقح معناوم قوچرب
 هل فجو یکجا: ارش :تفلوم نیا
 . ردکج هدا نیت یداسف لنهروب نم تام وت

 مچ زم اعالک یہا

anal hm 



 و
 كم وح رم لج حس )نیلم ءالع

 | دال وا ندمدا رهظ الوا ىلاعت هلا هکرارود

 ۱ قره وا ترابع ندراهرذ ییس هنیلص

 | لصاح كنارذوا هدعب بوسیلیا جارخا

 | قرهلوا تارذ هن هدییرلت رذ قحهلوا

 | كنارذ نالو هدهبنرم یحشچوا و ندرانا

 | بول وآندنذیمالت كن رات سطح یلمر بایش

 ,یدلج كلوب ترد هنرزوا نیلالج ریسقت

 ۱ کرد شمزا هیشاحرب لمم تبافو یوا
 وادم تتک :نالوا قلعت هرسف ریست

 ۰ ردناباش هکلدا دع یسهصالخ

 | تياغو سصنح ریسش رب ( نیلالج (

 | لالج یلوا دلج هکردرپنم



 .en ؟
 هرزوا برو و ندنرایدنک ید یتیرات رذ
 كجهدا روهظ ردق هنتناهن كنيناسنا عون

 ندنرکیدكب قرهلوالسلسمیهیناسنا دارفا
 لقع هدنسهفاکكنارذو و ۰یدروب جارخا

 ۰ یدتا قلخ تکرحو قطن وتیاردو
 زس نب عی (مکبر تسلا ) هرانوب هدعب

 یمەلج هدکد ایا باطخ هد کو زکب ر

 فو ص ؛یدادغب ندلاءهالع (نزاخ) ح
 بولوا یصلخحم كنراتمصح ( هلاهجر)

 (لیرتتلا یناعم ینلیوتلا بابل ) هبلا راشم

 ۰ ردیفلوم كل روهشم ريسفت مان

 هدرصم هلئاعفد یرره لراررسفنوت

 سن هتیمالسسا ملاع نوت كرەلدبا عبط

 ۰ ردرشم و|



ITY 
 وو .رايديد كسزع ر توا یتمب (یلب)
 حارخا هن یرلنا هدنمانخ باوجو اوس

 بودیا جرد هرکیدکی هلببترت یراکدلدیا
 ۰ یدلبا عاحرا همدآ رهظ ییسهلج هدول

 هب هفطت هدمدا باص ارخّوم تارذو

 كناسناره هدهسیا راج كا لوح

 هنماک هدهفطن نالوا ییقلخ هدام یسهرذ

 یلاح تقبقح ٠ رداع هدقااق قرهلوا

 ها رولت یلوم
 هدنسهیشاح لج حس ندینارعش ماما

 هجو نالوا برقا هرزوا یتید لوا له

 یرلتضح یلاعت دوج ولابجاو ینارذو

 ندناماسم یهدنرمض كمالسلا هیلع مدآ

 یتاسیحت و لقع كرلذا و یسروب حارخا

 شهرب و باوج هلقطن قرهلوا راح .
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 كحوک ردف هر هرذ وش دکن وح ٭ ردنسل وا

 تابح و لا رداهن نول واهس ر ول وا ضرف

 1 ردلک دلاح "الت یر اغلق یحاص

 لراناو ییهب وقس ورة داوم ۰ ناو

 ی ندر یننومو نسل 9
 8 اردا نالوا ر | دم هن راز رک ۱۱ نیمد اک ی

 ور تاد 9# تارغتسا یف و رعم من

 كح هلب دا داعیتسا هلت در ها تردق

 ۰ رد رآ ۋە

 هد ر وص ناشمنا كنا رذ و ی

 هدر صا ۰ درا هدیرلغل وب رو عمه ۹

 ۰ ردیا دی اتو یسروب قالطا تایرذ "

 تر وسص دق قطاف ی اما تب رذ هکنوح

 و ر LR nt ی

1۳ 

 ۰ رول وا قداص هرلنال وا ثالام دز هیت 5
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 هرکص ندنو هرس سدق ینارعش ماما

 راترضح یلاسعتللا نالوا مجار هکرود

 نا ند دا بلص یبدآیب تارذ ثش

 :ردیسهروب جارخاهدلاحیرفدل وا تایح

 ریبعت تاب رذ۰ روید تارذ هرنآ ار ز

 قالطاهایحا "هرمز هسیا تب رذ رویدا

 تااظ رانآ هکرد راج و« ردنااش هکلدا

 دن رايد نک هدانا یراقدل وا هدرد رهظ

 هده وفد ر هک لصت ۰ هیلبا قلعت حا ورا

 هدورص یراقد_:) و هدناهما نوطب تالظ

 هلن ةعفدو هدکلدا رارکت روک ذم قلمت

 ۰ ردهدقل روس دعو هد کج هيابا

 ۱ ۱ روید ناب رج هل و هللا نس

 1 ( ثلث تالظق . قلخ دعب نم
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 نامژ نیا هداما هننلارب یهدآ یی

 کاسب ااا ضبق نحاوراكرانا

 یکیدلیا جارغا ندمدآ باص لالا

 ید زی ورد دان ىدا ل هاروا هدیارذ

 ۰ ردشعا ضب

 كنب راتمضح ( هرس سدق ) ینارعش

 یدلو تباہ هدارو یجالک

 ماما هیلاراشم ترضح ) هج رمل (

 بول وا تام قراوخ تاذرب هدنسعک یلازغ

 یرافیشیسا ۰ ردلاثمالا ردان هاب و رهاظ

 تافل أت+ ردرصمراید ییکسموباهولادبع

 شن و عبط هدرصم یعوجر كن راریظفیب

 الع صاوخ "هلن دنا یر ره۰ ردشف وا

 نم ) و( یک ناز ) ساک
 (رهاوجوتبقاوب ) نج یرک ذو(فلاطل
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 . ردندهیلام و هسیفن رانا كجهبدنا ناح زرت

 هلوقنم ثحابم نالوا راد هقانسذخا

 ذخا ندنرهلاسر مان ( هیفشکلادعاوقلا )

 قلعتماکو هدهلاسر روک دم ۰ ردشلدبا

 .روبدارک ذ تاوج ولا ۇس ردق یکدانوا

 لقن الماک یرلن | موسحرم ( لج جش )
 قلعت هدد. رص زکلاب تفل وم تانجو شا

 ۰ ردشلا یرلن دا

 شاو عوف و هریجک هعفا ور هل و هلج زا
 یز مزال نمدعارطاخ رد یدنا هتل وا

 یهعفاوو هکر رود ًاباوج هنلاوس «یدا

 .هددسریلک مزال كا رطاخرد "هان هنلبارف

 ۱ هوا تمکح یاصم یهادون وا هد هو
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 راک | طقف ١ زرو مەديا راول و

 نالعا یتیراکدلیارک ذتتاوخ شعب ندا |

 دمجو ہللا مرک ىلع ماما ۰ ردراشمرویپ "
 : هکشهراروروی  یرلتضح رع دفا
 ۍغیدلوا شعا هدحاورا ملاع اکب كمر
 . مروبدبا رطاخرد امام یدهع

 هد ندن ر لتر ضط ح یز هللادبعن لهس

 , ردشل وا رداص هلیلج تاک ضعبەدقابسو

 دل اه فار تلخ موج
 هدتمايقمون ىع رب كرانآرارب هاب رلبهمودا

 یاس !هدایند قفل وا هذخاوم با دهع شا

 شلخا راطخا و ریکذت هلیسهطساو ماظع |
 ۰ . ردل وقعم و نیا ءان هن راغ وب

 (.جربلامالک یمتنا )

 تیفاو ۱ تاذ ر ندنزبن د مالعا دا



IA 
 جارس هرزوا یفیدسناوا لقن هدینارعش .

 ینیوزق رهاطوا ماما یحاص لوقعلا

 نلیدنادا ربارتاد هب یناعسج رشح (یراترمضح

 هکر د-شم د هدنهاقم عفد ف هلا لش تاهش

 ءزح نلیدا ضبق ندهبضرا ءازجا كناسنا

 قاب هشيم روسنلوا ینالطا (هرذ) هکییوا
 .دوناسنا یلصاءزج وز اربغت و لد بول وا

 ردشل وا عقا وهن رز وا كنوهد قایمذخا هکر

 فلام تیا نال وا هدنقح تلا باطخ هک لصن)

 [۱ ]یک ت ورکنهد رق( رو دنااضتقا ینو د
 هجون هب یبصا ءزح وب یلاوس اراك ام مان

 .كنسکیا* ردل وعفم عم لوق هد( رکن (

 ندیشر نایلوا سون امو فورعم یمانعمهد
 (رکن» )هند ر كن راکم لاوم ۰ ردن رابع
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 ها وج هلیئسح قلعت عون ر كح ور ېک کج هدا

 لسیفارسا روص ردوبهدكح هیلیا یدصت

 هثزج و جدخ ورهدقدنل وا ن مالسلا هءلع

 مادون رههنیاس ءازخنا هدعب بودا قلعت

 من هل ة رده ران وذل و هسراروسل وب

 .رکجهداماعضنا هب یلصاّوزج وش كل رهلبدنا ۱

 دره شب یک ینددل وا هداند ناسذاره هد |

 ۰ ردقح هل وا معاق

 لاوس هتسم ره لرهدنا عاقسا الم یکیاند

 (یطویسلالج )۰ رنردیک هنا نوجشاكنا
 یک یس هکنالم هظفح هرزوا ینا كن

 هانا ید ک هسکر ه ۰ ردددعتم هد ران و

 هب ؟نال وا فوم هاوج و ۰ راراروص
 دی هللا ماو ۰ راردبا هلماعم هلسقفر



CF 

 هننایرجهرزوالاونمون تالاح تقیقح

 .راصتخالاعم ها : عرشەن ردیفانم لقعهن

 ییهمدقم وش هلا رام ماما ( هج رمل )

 هکنوح ردیلب» درب راق تدارع یرلدا

 دتشب هن و كنهرباس هک المهب ییقلخ ران و

 رادم هنرظان ۰ نمد زکب هنتقلخ كناق ول

 هدهبرغ تروصر قجهیلوا تیسلا

 ( روک ان ) هب راز ۰ ردرتاداراب

 ترغااهد ریهقلح كز آیا دیش یس ریست

 هدد ( رکن ) ۰ ردیشا ندنسلوا

 یلوا یتبهو یلتشهد اهد ند (رکنم ۱

 رمح ط٠9 رول وا داغتم .ندنشل ال د لنعما

 هصیقت هنرناش یرالداراب هدننیهوت ات

 2 همدآرب یه رهج بوضف هیلع ت ردد

 ۰ رداطخ كم د: فیرح یلتر وص رکنمهنامآ

RAL ۳ 
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 ندک دابا ل: صفت دہ ص ضصمب هلبا درک

 بانجیالوا همشنانل وار رق هدالابهر 2

 هلهحو ییدروس هداقا كل 5

 هانس موا ىلع كن راکم لاو

 قر یرارظن « ینیدسلوا لوک یرازوک و
 هدهک:نیح تولوا یلاثمدعر یرلادصو

 هدنرالاو یکید-ابا روهظ ش ۹1 ندنرازغآ

 یعیدنلو زویط ریمدررب لانلوه تباق

 ۰ ردشنروب ناب هدوهخک ثیداحا

 هم رامان د هلب ارلنمّوم زکلاب هدناوررب

 رقفانم یتبم هو یس رها باسشا

 هروک هرخاا تیاور ۰رارولیدا لاّوس
 هد: هلزمع یرلباو كخزر ا رنو

 هرلن  یسهفاک كنەب رپ دارفا بول وا ۰

 یاب كناستا ره ۰ ررولوآ قالم



 سم وف

{i$ 
 لک اینیرکید ناسناربهدعب .رویدیا هلازاو
 هدفدل وا دحاوصخ یسیکیا هلءا اذتغاو
 قلعت كحور یکیا هصحم* وا هدهدامآ نیح

 نالوا دراو هدرلیهلوا لتصن یا

 هروک کا ه4سلا یدل وا ترابع نده

 نالوا قفانم هيلع ءاش ۰ رریو باوج
 هداند ملیت : کلی دنا لاوس ندن رب هسک

 ۰ رد : مدرویلپوس یکرارتاس هد نب نکیا

 ارلکلم نالوا هدکعا لاؤس هرانمّوم

 هنسلدنا هیع ( سشبم ) و ( ریشب )هما
 ضعب تالدیع هان هردراو تیاور هدرا

 لسعاف ےسا یک ( رشبم )ىظفل رکنم الع

 هدیاوج یرلاسنعم لیکن و رک هدرارویلق

 .ردکمدیحدناراکنا و جوت یرلندنا ددر

 ۰ رارود
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 هکهبوش ۰ رویریو باوج هدههناث هش
 لإ وک ام هلبا لک آ هدهروک ذم تروص

 ره ءان هنکیدعا نایرط لد هنرهرذ

 ردبا قلعت هنسهرذ ید نکی ور كنرب

 كرهدا ماضلا هیجراخ ءازجا ًارخؤمو

 ۰ رولوا ادب صح یکیا هقشب هقشب
 یار یلالصاو قرفت كنهرناس ءازجا

 ۴ یبهفاک كرلنآ هددسروینب روک نیعلا
 هلا اوه كرک ۰ ردرضاح و دوج وم هدیهلا

 ۰.1 هلباامایو بارت رک و را: وسبا جازتما

 تیا [۲] ( منم ضرالاصقتام انلعدق )

 لع ۰ رویا عفد یهابتشاوب یمهیلج
 ناصقن كضرا ندناوما داسجا [۲]
 قيقا ىلع ىراد_ةم یعید- وا هدکایا

 ۰ زرولبز لیصف هجورو



GENK ED eer ENسس  

#۱۷ 
 د ردنسهملصا تاهو دنلصا ی رادقم نلبا ۱

 هر دنا دعص *هرهاق تردقهسیاكعا عاحراو

 ۰ ردناسا هلتتسل

 قرلوا تارت هعمر داسحا : كاذک

 دد ادع تالو هلیسهطساو تغارز

 یذغت كسان هللا رانآ هرکصندکدلیا لوعت

 هد : رد باما ینادا طالتخا یرلغا

 ( نا )الوا هدب هات همش نلیدیا دا ربا

 كند هکر وبد هدعب ۰ رويدا هلباقم هلا

 ریل 4 ) هرذ ) نانلوب یداا رادم

 .دبا ماست روک ذم صوصخ ندنکحیلک

 صا یکج 4یا بترا روذحرب هدهسل

 “رازاق
 هعدات 4 ) رذ) کن ءازحا ههن وح

 اکا رهسالو هدر و هساوا لصن هلفاوا



۲ ۳۹ 

 ا

> 
 دوج هدهل)ا مو رل ردا قالا /

 دن : ربا وا

 قرف E شا
 نل هدرا | لوح و

 ىی|زجاىكەدابدەلىنىع تكنامنا ره و ۰ ردقوب

 لا ممیلع دهشتموب ۱ 9 رو هرز ] وا عج یند
 م

 هل لح تبآ (نولخیاوناکام یر

 شالوا هل و هکنوج « روبدا تلالد ی

ا تداہشو ۳۳
 لد لى زوز تد

 هدر اهد رادقمرب ندح راح طو ۰ رول وا

لدا ع 0 هروک ذم یازحا كنا رحا
 ی

 یرلب و كنج لها !توا. رغ ال الخا یینیع

 .قج هلوا لزوک تیاغیرتروص ونوزوا

 تاذع دد وه تاقع ظا ل راب لهاو

 عاط یرلشدد لرهلد وب یرلعس نوا

 ۰ ردقحهناق رد

 مج لا مالک يبتنا
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 یتارضح مھبلا راشم یال یدعا

 نایروک وشهقبقحایف كناسنا الوا ندنفرط
 هماقا راد هنفیدلوا ترابع ندلکیهو هی

 ندمالبلاهیلع مدا تی ردا ولئالدنانلوا

 تنا نلیا تلالد هسنعوفو قاشیم ذخا

 رشح و .لیصافن قلعتم هن رفت كيهلرلج
 لاطباییرا همش هل راندیا راکا ییناعسج

 روهلتفد و هجولا نیهارب نلیدنادرمب هدنقح
 - اقج هصالخر ندرلنو قرهنلوا نا

 “اقم ین آ هجور هدکدلدبا دارم قمر

 هلدا ضرع هندبراق راظنا هعنقمو هدیفم

 . یلب

 تای را ران و تالاس هب یدسجا ند

 یراکد:دااعدا ینسملوا ريغ ال نافرعو زيي

 حارخا ندسدآ رهظ یهیلصا یازجا



a 

۱۷9 
 هرزواح ورشم ج ون لر لیدی

 هدتودناریسف هلیاتارذنانل اقامودهع

 روک ذم یتقیقح كناسناره هکر ریلب هد

 هدکمروکهدنناسنادسح ۰ ردنرابع ندراهرذ

 ءازجا یسهفاک كنهرباس ءازحا زیغلدنل وب

 .ردهدکعا لدبتو ریغتران آ بولوا ااش

 فاکمو بطاخحم هلیا یبنلا با-طخ یدعا

 باش هلرهلیدیا رشح هدنرخآ رادو

 هلرهرذوش قیقح ناسا نالوا بذعمو
 قلوا ترابع ندحا ورا نال واقلعتم هر |

 لکیهوش نلیدیا هدهاشم ۰رلک مزال

 ندهناسناتققح وهداز ءازجا هسایناسنا

 رامتعاهرلن | هدهداما ققح بولوا هجراخ

 هد بويل دا هداما ا-میعب رانا عی ردفو

 ۰ ردزناج راهسلدا هداما لثلاپ



ِ 

 اه فم شا ها و تر ج

VAR 
 راشعا هدنداحا وتینیع كداعم ناسنا

 هام اوت تولوا ههنا یا هیلیص اب ةر
 كنهدمازءازجا ویتفرافهكج ور نیش

 رخ ه:یح رب د ندنص وصح السنا

 توو هبلع ءا ۰ روبا وا شما لوح و

 قلعت كور درج ردا لوح نبعم

 سا لکیهرب نذور ابا ءازحا و ۰ اا

 ققع مامضنا هب دیلصا "هرد هدب ولير وي

 رول وا مای رشح و تل صا هکر ودنا

 زد

 تا وذ ضعت .ندمزلابسا مع لوح ۱

 حازما هلفشک مسج والم جازما كن وص

 | یوړ رو روک ندا ی شتا ۱ و 1 ۳ ِ لا ۴ 2

 ردا راتخا لوق و هدماقم وس ل هتشدا



SED 
 تعل قره وط ساسا یهفلاستاض ورعمو 1

 نالوادراو هنلاثما درد و و هرقلا ون هلا

 یاضعض راکفا و ۰ عفاد "الماک تاش

 قح هل وایداب 4 هاق و ند هغ دعدو بل رطضا

 هک زرد هلع ورم هماره طس هدنروص

 ر یک رثا قیساورا یرلت سطح یلاعت ہللا

 رب هلوا ندندهدرف ءازجا كنهفیطل "هدام

 هلوا شا قساخ هرزوا تیفکو بنر
 ندنعیرش صوصت هدهباسو حا ورا هک ریلی

 زارحا "زلماک ین هددع صا وخ نال وادافتسم

 ۰ راردنا

 ۰ راردنابح راح ادا وذ حاورا الثم

 هقرافلادعب و لواندماعضنا هدسج هيلع ءات

 تحاصو ۰ ریل هنلوو تایح هن هدرانا



o 
 }ا{ :۳۶5

 كاردااماربلاقوریکندک اردایئایزج حور

 هماسجایراکدتا لولحو (۰ زاک للخ هنایلک
 ۰ را ردا شخ ( ساسحا) لا ردا و تابح

 - ادقم) هرارردنازق هد هیایحتافص راس

 . رولدا كد هدالوب ؟ردیلک د هلو هد سط

 6 ردنا زف هداکا ییسهصاخ ددحبذج
 ساسحابول وا فیطل باغ رانا ار هلکنن وب

 * رزمی
 ندهدرف ءازجا یراتمضح ییاعتیراب

 داحا جد رهرذ خاطر كحوکتیاق

 تایح هلبببس قلعت كحور هکیدروب
 دادمتسا :هدرلنا هات, ۱ تایخ صاوخو
 كنه هد رخ داومو روشو مات

 یاضعا هدرنا یحح یراضما

 نکع یرکذ هتشیا «یدلیا سرت هیاسنا



dn 1 
 هردنرابع ند رنو و هیناسلا ةیلصا ءازجسا

 "هرد لردبا نو نت یک یمدآ لکه هدول

 رب كاکیهوش نالوا هیلضف ءازجا یهیهدآ

 ۰ ردب رفا لاق یسلواترابعندبلق
 تایح رک كنسالگیژول ویبیبف )

 یراهراسبع رب ندیا اضتقا یتسلوا باق
 ( ردکج هلبدبا لقت برق

 ترابع ندنآ رذیمدا تایرذ عیجب ابقاعتم و

 رد هب یمدآ لکیهرهظ هدلاح یرلددل وا

 -اسلا روک ذم لکیه ینارذ هجران ویلیم
 ۰ رددعاسمناکما هنع ر

 هدنزو 9 وص ه رطق 9 هک مادام

 هڪ رادقم هب مشب دارفآ نالوا دوجوم



46 ۲ ۲ 
 هه رول وا یوتح ین هب وقسورقیم داوم

 یواح یارذ زر كمدآ فرم رهظ

 « لب ها لس وک عنام هن وا

 هدنلکه لخاد كمدآ تانج هدع)

 یتییراسدقم حور هن رهکرابم "هزذ نانلو

 هد 1 نآرق هک ید دا لوتلح

 وب هلبسهلرلج تیآ ( ور نمهیف تخلو )
 كاهداح ور .ردشن روس تراشا هص وصخ

 فر رشتتفاضا یسلقفاضم هقح تانج
 عادا كن 1 یک یتیدل وا ندنلببق 3 کو

 هناش ید قالخ یقبقح هنک تفرعمو

 .رداکد لاخ ندزراعشا هد وا صوص#

 هک دا لولح ههروک ذم "هرذ حور

 عج تاس یکيدننا تاستک | كنهرذ

 لکیهه نوچ یدابا تان هاکره ءازجا

 با
LEE 

8 

 ا



۱۳ 

 تدمزو + یدنا اح امامت یدادعتیساوت

 ندنرهظیراردب یمدایبتارذمیج هرکص

 ۰ رای دست ا بسک لاردا و تاج رنا و

 یسدیبضف قادنم ذخاو باطخ هيلع ءان

 روک ذم قلعت ماعالاذعب و یدلرون ارحا

 یرلکد(لیا حورخ رانا قرهسل وا عطف

 هداعا همدا رهظ هذ هلم هطسا و تامام

 ۰ رایدلدیا

 ندناماسم هللا لاوبنم وش كتارذ

 ردلک د دعبندسم هدیرلجورخ و لوخد

 ( راب ورقیه ) هيض رم تاناویح هکنوچ
 راروبقیج بوریک هل رقنو هداسجا اباد

 لصاو :هاوح جرا تارذو ارخوم

 هیاروا هلیسهطساو هیمدآ ٌةفط نالوا



 3 و ان
 [ ۱ ] ضس یدالشاب هکعا لاقتا

 ( هرلمحن ) هروز نیلیا لاصفا ندهجوز

 هللا هرو زم روزپ هچقدلوا عقاو لوسلح

 ۰ روتآوا ادب رللکبه ندب وسنم علام

 ۴ رالکیهوا لرءریچیراوطا نالوا مولغمو
 ۴ .روبدا اسنک | یتروص یناسنا لکیه

 ۱ كقح تانج ذح ربا هننفم دح لکبه ره و

 لولح هنشهرذ خور یعیدلیا لاسرا
 تاسیح هاکیه رک و ههرذ رک بودا

 ۰ روش وا شخ تکرحو

 كنآ ربارب هللا هرذ ندبا لاقتنالوالا
 .یارذ كنهعاسذا دارفا قحهلوا یدالوا

 دل وتلادعب و شعا E هردام جر هد

 لحم بولوا هدشزو ضی م [ ۱ ]



#100 

 هدنس هلسنداوم كناهرونک .ذم تا

 ۱ ردشل وا جردنم ۱

 تالاقتا هدالوا نددالوا هلون اعاد

 زعدنفا بأقلاسر بانج هکر ویلو عوقو ۱

 (ندجاسلایكبلقت و ) نالوادراو هدنقح

 یتراشا ه:ةقح و لبلج صن

 ملبحیا یییرش یانعم هکنوچ ۰ ردواح
 - ال بالصا یربدکتقلخ ءادتا سر
 هدنساننا كتالقت هنارهاط ماحرا ندن ره

 : ردکعد ید هدکمروک ید

 هتشلا ییوه و تیهامكناسناره

 ۰ ردنرابع ندنعوبج كنحور هلیاهرذوش
 . دل والئاق كندج ندا رکعابناهرذ وشو

 بولوا تراسبع ندهیلصا یازجایراق
 و-الثم یفیدلواقاب هدنرعتدم كناسنا



 فوم
 كح ورنداتقرافم ندنسیدنک هلت ومل ولح

 _ هدڭج هل داهداما یتایحهدتمابقموب هلیئد وع

 نارا و: ناک بودیک یناسنا لکیه ۰ ردو

 ۱ ۰ ردن رابع ندهداز ءازجانلیسک او

 داره توم كناسنار نلاعتهللا یدما

 نانلو ترابع ندهلنصا یازحا هدک دلیا

 ۱ ل رک وندنا رک هما لصف یحور ندنسهرد

 یتاسح نداکنه نالوا غا یازحا

 توم ندر از دکن ا د رول اد تق اراق

 قره الشاب هلالعا .لکیهو ۰ ردالولح

 هد هس رم شد راق هنابنک ر e رادآ قرف

 ندل الا هدنما بارت هسهذیازحا هک لص

 .اویحر رگی د i روش واظم>نددم ور وح و

 یازحا قحا هدهسل وا لخاد هنناسک ركن



2 #۱۰۷ 
 هل هل وا لخاد هندیک ر كناکبهنال وا یس هب اضف

 نانلوندهباویح هلص ا ناکرا ؟ اک ك ا

 لخاد هکھ .زعا لوخد ههرذر هقشب

 ظ ومحصندلالعا هداروا تدمر هد دل وا

 وا هوم لولح هدنعب بو-الو قرهلوا

 روک ذم نانلو لخاد هدنآ هخلعاط لکیه

 ۰ ریلی هلوا ظوفح هدنشآ بارت هنن هرذ "

 یزاط هد هوم لول لا 0

 ندلکیهلالحا هلباح ور تا رافمیث نالوا

 یشرب ۰ و تاذ ۰ روسلاق ترابع ۱

 ذارمیتتایح كنا یلاعتهللا یدعا ۰ رویم وا

 تایح هګ رو رود حور "هداما كرەدا
 تدوع راز هلا یصاوخ عیج ی

 یعح هل وا عنام اکو كاكه ل الحنا . ردکچ هدا



 ا
 فارطالاب هد ص همسم ٩ بیک یتبدسلوا

 ) ردشلداتابنا

 ص وص ینییراقج هلو عوف و ثعبلا لبق

 خزر لاوحا یکیدلیا راسبخا كنهيعرش
 رایسش یکبیذعتو معنن و لاوس هدربق الثم

 هدتاهبشو كوکش نلیدبا مهوت هدنقح

 ۰ رولوا عفدنم الماك هلبازغاقیقحصوش

 ۰ لهدا حاضبا اهد هنمرب

 ( هناشزع ) ملع عدبمو ےکح رطاف

 كانا لق هترخ آ راد یئ الخ یراتمضح

 تافاکموتازاحهرلن | هروک هد رالع وتوو

 هیلضف ءازجا نامش هدودروب دام كعا

 داحا یه اذا تارذ لکایه نانل وا دع

 لولح هلکابهوشیهروک ذ.تارذون وکت و

۱ 
ِ 

| 



FETUS 1 
1 9 ۲ 

4۹ 
 - در دتا قلعت جاورا هرکصندک درد

 تایح تاسنک | لک ابهو تارذ هلیس

 نشبعون وللثم یرافدل وا هدا دراد و .رلیا
 ۰ راردا غایف هلا 4 ورخا تاشق

 مدع كنارذ داصاو تیثبع رادم

 هبلتصف ءازحا هلغلوا ترابع نداد

 رهسل وا هدیربغ كنازجا ناناو تولالبق

 ۰ زکابترت روذخرب

 تیفیکو ش زمیدلبا نایب هدنقح ناسنا
 - وب ارعلا ید ددنفح تاناوصم مرمت

 ۰ رلبهبر
 نک اسطایکحا و نیلاسعلابر راز

 ىلع تعسو كن راترمضح ( هناشسدقن )
 لرانفصوش رار هلا یتردف تمظعو -

 نیر هناراکثادب را! نالوا دوشم هنا اکا



 6و
 ما دا هم اب تایم “هدزهک دابا روصت

 قح هوا عاد هددر و داعتتسا هدنرب تن

۴ ِ 
 ۰ Se ید

 نوجا قمروب ارجا یرمشح تیفیک

 تالاصفا و تیالاع رختا هس راد ىلا عت للا

 قحەلوارادە دل وصح كنازجا تاتوکتو

 هسریدو ۰ روروب عضو نناوف ماطر
 تشک قردبا وا یطبسوت نوناقریزلصا

 ۰ رربثک هلوصح یهزو مس

 هژیس هطسا وت وقس و رقیه 1 نودا ااا

 4 هریغصتاناویح زکشدل وا هدک غا فشک

 هد وص هرطفرب زانا ۰ هل رک ناقص رای

 راز هل یرلفل وب هرزواهداعلاقوف ترک

 لاردا یک هدنراتشیعم ص او تکرحجو تایح

 رندنالح قج لوا سطم هت رایدنک و

3 



۰7 
 ژارحا یتافص بئارغ والثم سارا

 كن هناسلا تارذقرهلا هنانتعارظن نرالا

 .اوراو .لناقلح دنصا وخ ك اهلا تابح

 یحصاوخو فاصوا نانلوارک د هدلخ

 وکه روا هظحالم یني رات هل وا, لعوش
 تارغتسا تهج رب رزلصا ! لی د تلاع

 ۰ زما امام هزک.فج هم هلو هلت

 تباغ كنام اسم ہد اشا لکیه ٹال ذک

 و هروک هزکل و یک" ی یغلقوج

 رد نویسم تردهدهفاسم اص شرات

 كح هد ا هظح الم یدل وا هدقغلوب تامام

 ندمدآ رهظ كندماتسا تارذ رکدشل وا

 هاب دنا هداما هباروا هس هدب ودنا حورخ

 نظزکس نم هلوت عا سەر هراکنا ۳

 ٩ ٣ج ج « زردبآ



۰۳ 
 اهد هبنرمرب هزکناهذا یاصوصخو

 هسا مزال باتسا و لئالد كجهدا بيرق

 كن ( ایرالم) السشم كنهیضرم تاناوبخ

 نداروا هدبودا لوخد هداسحا ضع

 هرودو تیارسو لاسقتا هداسجا رکید
 مواع و یی هرلعا ت تکرحو نابرس هده وهد

 وتش دلا هدکعا ثحم هد 5 هبط

 . زک رب ودبا هظحالم ینلاثما كّمناقح مناط
 هدنشهنا سان داوه: لروک د ناذتم

 تاعام نايا ملت انا روزپ هلبا لاصفنا

 نانل وا هدهاشم هلا بوقسورقیم هدهیونه

 زدربنو هکردراو راناویح كجوک تباف

 ضعبو زو شب كطاریفر لوط كنهنادرب

 هرادقم ورج ر ندوزج زو تلا

 لب یتلا یو شب یلوط كنشاب زکلایو



IF 
 - رویایهلوا یرادقم ۇزجرب ندوزج ۰

 كي رح ینیراقوربوق راناویحوش اذه عم
 بودیا تکرح هدب ونم عام هلیسهطساو

 رویدبا عافدنا ه هفلتح تاج یراشاپ

 علام قرهلوا لالقنسالاب یرا-تکرح و

 كمهعا ریغت یسهیعیبط تفاشک كرو نم

 هب هبحراخ تایفک و هدکعاماود هژءط رش

 ردهدکلدیا تابا یهدلوا قل ۰

 یدب تکرحوش هداثلا دسح لخاد

 تعاس ان هدجراخ«نوک زکس

 هةقد جوا نواو ربلیهدیا ماود ردف

 ینیرلکدلب هدیا عطف هفاسم طاربقرب هدنفرظ
 ناه رانو .ردشعا ناب قیقدت بایراضعب

 هدنرهرون نم تائام كنابا و بح عسیج

 هسسالم ( هیهرزب) هی ةضیو رونلو



> ۱ 
 ۰ ردندننایرورض كقلتلعف یرلغا

 هج هلو به هدنراباتک یژولویسبف

 یلاعت یراب یناناویح وش یدعا۰ ردررح
 نانلو كح وک اهدندن رابدنک یراتمضح

 تانا ونج مو یف لما ندا یی تازو

 هلبارییسآ و لقن هدب ونم عیامیران | هرودنه

 اقلا هروز ندا لاصفا ندما ضم

 ۰ :اریلپ هدا تمدخ هنص وصخ

 "هرز هجلو عوقو جت هلهجوو و
 ءازجا كرءدا و تاع کوا هرو نه

 یناسنا لکیھ نالوا ترابع ندهیلتصف

 . هققطاین ناسنا هدلاحو . رالشاب هنوکت

 ینا رس كتایحو یلولح كحور هنسیدنک

 ندیشنیلیا تایح رقم هدیعصنم لکیه هلبا

 بول والماح كنه ونم تبایاروبح وشعب

۱ 



¢} 
 ندنارذ یرلکدشا لاصبا هاشا رز

 ۰ رولوا ترابع
 نالوا ادب ندن آ یارب ها هرذوب

 هحددع سرد قحدلوا لصاح كناسنا

 لخاد هنسهرز كنآ اهد تارذ ماطر

 .راردا رارق هدلکیه نالوا ثداح بول وا

 هلیکشتیع ورف لکیه هلسهفطن كنا رخ وم

 ؛رارالشاب هلافتا هرهرز قج هل وا یداپ
 لاوسنموت لاح هدهدنع ورف كسعورف

 ۰ ردهدکعا نایرج هرزوا

 دعاسم كعرش لا لقع هتشا

 هانتعا رظن دلاوت تیفیکوش یرلقدنلوب

 فیمشعرشو كنالق» قوچ كى هدفدنل ۲

 قافتالاب كيال. نالوا كلاس هب یدجا

 هةبقحاق نانا هرز وا یرافدس وا لئاق



۷6۱ ِ 
 يییدل وا هدک لا لاقتاهردام حر ن.ات رد

  كنقيقحورازس هکوبلاح ۰ رویدا ققح
 كنسهدلاو ناسنا قرهلوا بهاذ هنفالخ
 تالاةفطا و ۰ روا وا لصاح ندنسهرزب

 1 هکنوچ .زکسر دردمزال نوا عشت اضع

 ۲ ندن اهدبوقاب هبیناسنا لکیه زکلاب زس

 هبامدا ون ند زدم در هلک [ یثر ده سد

 لصاو دلکیه ءار وام ۰ زکیدل وا روح

 نامذا یصوصخو القم روهج .رارد
 تبع هن دال واهددتلبحل رد ره 1 یکیدتا

 .ردد و «ینوهدیسفل وب تقفش و

 نا الا رظنسلف ۱ هللاب لیعتسا (هج ریل

 ۱ تل صل نی نم ج رگ قفا دءامنمقلخ یتاخ م



8۱۷ ۱ 
 هدج رتكناسنا هدنسهلاج تیا بئازتلاو

 ندقفادءام نالا یتمحدحا و یثهلحازتما
 دا كناسناهکر دشل ر وب ناب یل وا قلخ

 "هرز ندالاقتسا هردام حر زکلاب ییقلخ

 هدندنو یعیدلوا ترابع ندهح ورشم

 ۰ رول وا دافتسم

 «ردضص و ثالح ر ءام هققخ این قافدنا

 .معهنل وا فیصوت هلفافدنا هلاص الاب هأرم ءام
 كنازجا ضعبیعوج ءان هعقا و جازتما طقف

 ؛ردزناج كعا فص وت هلشص و

 هلا لجر هدناتسنا ی لیکشت

 قفلو لخاد یمازجا كن رب ره ندهآرم
 هلح ریلص كن رقم رک | هنص وصخ

 تلالد هدیرغآ صیصخ هرم یئارتو

 ؛ رداکد بجا و مهار صیصح و هچ رک ردا

 تا



AF ۱0  
 e طفل (بثارت ( عقاولاىف

 تفل بتک هک الج هنسانعم ردص ماظع
 ۱ ا دص صك ءان هنس وا دعایتم

 ندرد ٌیام زکلاب كناسنا ةلهو هسلوا

 ضهبهکلصن ۰ رونل وامهوت یس! وا لصاح
 لکیه بکر طقف :ردشل وابهاذ کو لع

 یتیدلوا اک روزن بام هدناسنا

 هدکعا تلالد هک اشا هد هیځ تیداحاو

 : ردلکد مگ اعطف تاهذو هژنهخیعیدل وا

 + ردتو راتعا هدهروک ذم مهو یدعا

 1 دارطتسا )

 زوکن ندنسهلضف كسيار مضه
 ۱ |نیلیا لاصفشا نداضعاعیج هدبودا

 ا ۳ یب رباظ) كن رب ره نداصعا



 ندا تمدد هدیل وت یا هد هدأ ترابع

 راد رم نالوا معاق نما م ی ۲[۱]

 یرغوط هبلص فسا توا ر ثکیلیا

 .زبلف ندا قرفت هند و ۰ رویدبا دادتما

 ۰ روبل وا لصاو هبارتو عالضا یر

 رک ذسلا صیصخ كارت هلا باص

 ندنرلتس رفا هب یتیم ةيعوا N یرالدیا

 تاالد هنلا_صفنا نداضعا عیج كن هفطذ

 ۰ رارود ردا

 راسو تبوطرو نول ینبماکو )|

 طارفاو روهزکب هعامد همطل دشاص وا

 هغامد ترض نالوا لصام لوا ا ندلازتآ

 ۰ روسلوا ترابع ندنسالپتسا بعص

TT 8 
م ی رقم كن هفطل ۱

 3 میام قو رعد وه



۱ 6۱۸ e 
 قالطالالع ی نظفل (بئارت ) عفاولای

 بتک هکعالج هنسانعم ردص ماظع ] 3

 كح هہلدہک دصرصخح ءان هنس وا دعاشم

 ندردب بام زکلا كياسنا تله و نىل وا

 ضمبهکلصن ۰ رونلوامهوت ی1 وا لصاح .
 لکیه بیک رت طقف : ردش) وابهاذ کو لع

 یغیدلوا ناک لرون هام هدیناسنا

 هدکغا شاد یاس هر هه تیداحاو

 ردلکد جګ اعطق تاهذ و هژهخ ید دل وا 1

 + ردوو راتعا هدهروآ دم مهوت یدعا

 1 دا رطتسا (

 نوکت ندنسهلضف كعبار مضه

 ]نيلي لاصما نداضعاعیج هدتووتا

 زاسنلوت RI رد نینج = ]1[

 قاوا ۳ ید ریاظذ كن رب ره نداصعا

 ع



 و . ۲
 نددشتلم قورعد و-هع» ی رقم كن هفطذ

 ندا تمد >. هدیل وت یا هددسذا ترا

 بول وا غامدیمهجولشاب و یسب ركناضعا

 راد رم نالوا عاق دهم كن [[۲]

 یرعوط هبلص ها چوا ر تاکیلیا

 .زبلف ندا قرفت هند و ۰ رويدا دادتما

 5 روبل وا لصاو ددارتو عالضا یر

 رک ذسلا صب صحت كارت هلا باص

 ندنراتيب رفا هب ییم ةيعوا اا یرالدا

 تاالد هنلاصفا نداضعا عیج كن هفطا "

 ۰ رارود ٍردیا
 . راسو تد وطر و نول ییبماکوت |

 طارفا و 23۵ زکب هعامد هدأ هشباصوا

 هغامد ترضمنال وا لصام لو لا نا زآ

 ۰ روس وا ترابع ندنسالبتسآ فعص :

ar A 



1 i< 

۰ ۳۳ ۱ 4۱ 
 هنداق یئارت ) ۰ ردکرک قلوا یثاث

 هدالابینیدغل وب یشر بجوم یکعا سو

 رب رهظآ 9 علم ماقمنابن و

 ( اخ ) : هکهب وش ۰ ردراو دهيجوت

 زاربا هرزوا قلوا دیلوت لباق ییهرو نم
 نم ) ۰ رردهدکعا نواعت هدنصو صخ

 هسا قیرش لوف ( بئارلاو بلصل نیب

 هد شاب هدافا ییریثآت كناوفو ءاصعا وش

 هکذوح ۰ ردهفرطل هرابع 2 دحرم ےھت

 یاحن ( بلص ) و لم يلق ( بلارت )
 ینیدل وا یوتح یغامد هلیطسوت كن آو

 ۰ رد اش صا

 ندد ج هراسع وش هدرا يصمإ



3 ۱۳۱3 
 + راشعد سا

 ( بیفلاعئافم) كنهدحالم هدلاحره

 لطاب یرالکشا نلیدا رب وصت هد

 مج رم ا مالك یهتنا ۰ عج ریلف . ردلعضم و
 كبلق هدنش یسالع یژولویسیف

 وصخ نیبعت ییببس كنسعا تک رح ًاهظتنم

 نایمردو ۰ شعا نایرج فالتخا هدنص 1

 هحوا یهیهاو تالیلعت ماطر نا وا

 ران 1 اریخا هده سیا شفلو راندا لوف
 یبس كتک ر حوش كر هلدیا ضن یسدفاک
 ترابعندتقیقحرب ناک هدنسیدنک كيلفهن

 كما نییعت یوو . شاشالک | یغیدلوا
 یراهد_ةع یصع یک ہد بلف را:دیا دارم

 یرلک دروک قفاومكم هتیببسرپ هلو ش
 زک ارم كنەیماظن تک رح وہ شا نوا



IVY 
 ترابع ندهبیصع دقع روک ذم یسهنقیقح

 ۰ ردشلرو رارف هدن رب هنص وصخ قلوا

 اا نارات ژنو 4 راو ردو
 ماودلاىلع هدبولوا هززوا عاطقناو
 - هلی دانییعت ببسرب نالایلا رادهنفیدلوا

 تبا هللاهریثک برات تالذک ۰ ردشمام

 نداتآشنندهمبلفتاضابقناهرزوا یمیدل وا

 هده ومد "هرود هنشاب زکلاب كئهعفاد "وقف

 هلناقبقدت هدنګا نرو نم یالگیسلوا ناک

 ۰ ردیمولعم راندا زم

 تاقدفدن هصرلخ هلهحو و هنتسلا

 | ٤ها لمأت زآ ههلوئوف هراظنا شب هش

 | تلقندیناسنا لکی ارج اهیناسنا هرذزکسع

 بچا لوح هبازواكح وز بولوا
 و یعآ تاتیع تارا رط



3 ۱۷۱۳ #4 
 هیومد هرود قرهلوا ادب ندنا هسبلق

 هذ دلته یازحا راتتس هد و ۰ فنا

 كندي لوقع ىلا تنا رم تایخ

 نابام یتیدلوا یثر یکجەدا لوق

 ۰ رولوا
 هددحرد تیام كح ورو كنهرذ

 هتالصع و تاصعا و هلک,هتابح یکاکح وک

 هناریثأت قسجهلوا ناک هرالع ص وصخ
 ۰ ردلکد عنام هن رالی هلوا ءاشسنمو منم

 . هدنا رحم كغحوحر كحوک هکذوج

 رنا خانم فیفخ و بغض. كباب ست

 كوب و هلکیرص یرلن ا هکزروس,روک
 ریظع توق هددهاس و و راروسب ود را

 لاعفا نانو فقودتمو خاتحم 4 شن 3

 .رویلونلوصح هلقلیالوف كن هسجعراث آ

۳19 



$ #1۷4 
 كناسنارب زجام 1 نوسلدا فاصنا

 دا كرانالف لرلدشرباف یکیدتا عازخا
 هنسهحرد قراوخ نالوا ادب هلتوقرب

 ونصم نکیا هدکلدا هدهاشمی را | بيرق

 هلو-ةعو تريح هراکفا ییسهعیدب ا

 هرز وا هع تایقک كجەدا تارا تشهد

 رطافو ےکح عناص ناروب بیئرو بیکرت
 تامادا كننراتضح (هناش زع) عدق
 ددرت هدنفجهلوا روصتام قوف یسهیهلا

 ٩ ردیشتال هابتشاو

 لصالاق ناسا « لاقم *هصالخ

 هکردهیناص» عید "هرذرب ندا” لولح هبلق
 تاسستک | یسدنک الوا هلبقلعت كحور

 ۰۰.۱ لکیه هدعب ردنا تاسیح

 جراخ ندهیاسنا تقیقح هسیا لکیه

 ی سا



6۷ 
 زارحاو لاا ءاشا هدنوک ملاعوش توا وا

 ۰ ردنرابع ندنل | شلداراب نوح لاک
 قننارمضح ماظعیابینا هدنقح ناسا

 فیلاکتو هی ورا تالماعیرافد روی غیلبت
 ندا لولح هنسیدنک بههتشيا هب ويد

 چ ۶ ۳ ۵
 تفنقح وس نلیدیاریبعت (هرذ) رارهلحور

 ۰ ردعجار ههریغتم ریغو هان ۱

 مهف بابرا هل رم ها و تاریرقت وش

 . هدم تعیرش هکرویلوا نابتسم هنامذاو

 دارفا هرزوا یعیدلروب نالعا هدزم

 یرلک ارداو تایح هدخزر ملاع كنه شب

 باقعو ےعنو باوجو لاژس یقرهلاق قاب
 یک رشحو ثمب ًارخومو ینا نایرج

 هیعسیط نوف یسلو عوسفو كنالاح
 تاشو لکد فلاس الصا هنایضتقم



{11 
 ا ال وا نیش ادا سلب ها ماه واو

 , رد)یمصم هالباو مدت رظن

 بج ندیناسنا ند ءازجا ( هج رمل )

 . وروج كکیک نایدیا ریسیعت [۱ ]| بنذلا

 داسجا هدنرخآ راد و هنفج هلاق قاب بوبم
 دنکچ ەد ادا ندنا یساشنا كنيمدا

 كمدآینب ځد هفرش ثیداحا ندیاتلالد

 هنفدل وا هليا هملصا ءازجا یرزیاع لصا

 ۰ ردنا تداهش

 تانکیکترص هدننزو ترعلا ضتف [۱]
 هکر دکیکرب كج وچ وکم قاو هدنلفسا یاهتنم

 و .رند یهوص قوروف هلع یغیدل وا

 . ۰ ردص وع هنااا ت

RRS(بیسع) هسالح وا كسا بار ود  

iروناواقالطا  : 



32 
 یرا تاور كنهروک ذم ثیداحا

 ردي ا هجور
 ناسن الا نم سیا )هد ب- هو ی را حک

 بنذلابعک وه و ادحا وامظع الا لس ال *یش

 هلا بسم و (ذمایقل مود قلا راک

 هاک ًایمدآ نالک )هدیئاسن ود واد یبا ننس

 (بکر هم و قلخ هنم بنذلا تک الا ارا

 1 ۰ رد ورم هلیسهرابع [۲ ]
 امظع ناسنالاینآ ) هدارخا تیاور

 مول قللنا بکر هنم ادا ضرالاهلک اتال

 یدسج ءازجا نوت كمدآ نا [ ۲ ]
 كن ید روک ذم لع زکات ۰ رروح

 یک یفیدل وا نا ییقاخ ی ۷ ربلاق

 .دل وا نادش ا ا تلک ارت هدن رخت

 یسهناد لدرخ كسک روک ذم ۰ رددقج

 .ردروک ذم هدربخا ٹر یدل وا ردف

1 ۳ 

 ی
N 



ID: 
 حش هليا دنجا ماما ثاذک ( ةمابقلا
 وهامو لق ) هدنراشاور نابح نا

 ( نواشذب هنهلد رخ ةبح لثملاق هللالوس راب

 . ردشل وا دراو

 فقورادبع هدنح رش ریغص عماح

 ندنموع كئداحاوُش هکروید ۳ یوانم

 .رداشتسم دابع صاوخ ضمب هل ابن

 ۰ رم وروجالصا رانا هکنوچ
 جزا مالکی بتا

 هدهد تعب رشزب هکز که سرد رک |

 یملداهداما ییحو كنسناسلا لکبه سفن

 كجم ءازجا نلیدیا داعیقما هدایز لا

 هلو مجفاما ردیسهغیص تیست هب هب رق مان

 ؛ رد رص طلغ كعد یوانم



4 

4۷4$ 
 صوصت قاط ر نداهدافا یفح هنل وا هداما

 ماظعلابحم نم ) الثم ۰ زروبیلوب لئالدو

 نالوادراو اباوح هلا ۇس ) ممریه و

 ( ةرم لوا اهأشنا ىذلااه يعلق )

 هد كنب راکیکناسنا شم ور وچ یس هلبلج بیآ
 راع2ا ینغجهل روس اشذاو ایحارارکت

 رو دنا

 اد هبهداماو ثعب زس هدلاحو

 صوصث لوقعم هیحوت زککیدتا رک ذ

 ؟ یبریلب هلوا ققیطنم 4 هروک ذم

 صو صن زج وت !توا هک ز ربدآباوج
 ر الصا هدهنابم ردقبطنم هدههروک ذم

 .اضتفا كناهکنوج ۰ ردقو تةلاح تهج

 ندهبناسناتارذكنهداما و ثعب هروک هنس

 تیفیک ه هیلصا ءازجا نالوا تراسبع



 »پف
 . ءازحا یک یعید الو قلعت هلبا هخورشم

 یوعثهدهیناسنا لکیه ترابع ندهیلضف

 ۰ روس وا

 نالیناه هئروا ندنفرطرارکنم قحا
 ر ذانف هیلصا ءازجا اضحت یعاهدنا كناهش

 هداما ینامرفت راسو یتایخ كران آ بویلوا
 نایام هلبا قبقدنو حاضرا ینکج هلی هنلوا

 ندهیاسنا ةيلصا ناکرا هیلع ءان ورونیلوا

 امایعاب هدكلکبه یازحا هدلاح یرفدل وا

 تابش یرلروب هدافا اهلاشاب دوخاب

 روشفرادم هنعافدناو طوقس كن هفلاتس

 تقبقح ید هروک ذه ؛هداما هده لدا

 نایرج تروص بویلوا جراخ ندمشح
 هدافا ینیدسل وا لخاد هدلاوحا لیصافو

 ۰ ردشادنا 3



NAF 
 هل ضف قارنا كته روک ذم صوص

 راذ هنفج هل روب هداما كلكه نالوا

 ضرام هسلهاح لها راکفا یتاصیصت
 عفد مرا تالاکشا ناو هدقلوا

 یدارویلو عوفو هلدص2م هلازاو ۰
 لزان هبل ارق تالآ قلعتم هرمشح ارز

 لکیهوش قا یراکفا كران آ هحفدلوا

 هدردا فانا هنسا دنا هداما ؛لدهاثم

 نالوا میر بولور وچ هک یدراریذ
 رلب هدنا تدوع ههن یتایح كل راکیک ۰

 لصن ند ءازجا ندا قرف هدارت قاعاو

 لب هیلبا عاقجا .
 تالاکشاو هدهروک ذم صوصت

 تردق و ربع تالامىن قالخ ی هموسهوم

 عقد هلبا مال عاوریکد یتسهباصس



ik 
 نابلوا یتیهولا ناشناصقن و زکع الرەدا

 ندقو هدیه" ر ماظع لال_طاوذ ےکح

 یکجهدبا ایحا اهدر یکییدلیا راو

 طرح ییایسشا مسیج كنیهلا "یلزا لعو
 هناسنکع ةف كنهبادعص "هرهاق تردق و

 5و ید هصوصخو و اا یوا لر
 .ردراشل داد رسم هددهایس حرصت ینکج هیلبا

 تاش نلیدا دادعت هدالأب هاو

 ءازجا هداما مزب هلبدصقم عفد یتیرکنم

 زام هل وا ینانمهزم یا ماقا رصح هب هیلصا
 راکشآ لاح تقیقح هرلندبا لمأت

 ۰ رولوا
 هک ردیلمالاق یخ هدیسارو-ش قحا

 یدل ضفو al تارذ یهیلصا یازحا

 هدبودنا ریسفت هلا ( دج ) لکسیه



#4 ۱۳ ¥ 
 حرش هیحو هبجوت رکی شا ا هسا 7

 هرتعبرف یالع ءرزوا تالیطف نایدبا
 تالذیلع ءان ۰ ردلکد حرصم .هدنمالک

 هرززالاو:موش نامه یتیفیک ینامج رشح

 هدنراقح نيسه دارفا ةفاك تعا داسقتعا

 یالابهکناب مرویههتسا كعد ردبجاو

 ندالع ءالحا هرزوا یتبدنل وا هداقا هد

 یحاصلوقعلاجارسءیزارنیدلارطت ماما )

 ؛ینارعش باهولادبع ۰ یتیوزق رهاطوا
 كناود قو ك (یک یدادغب نزاخ
 هلیدبا جارضتسا ندننایاغ قئاقح تادافا
 هل نمالع هلا هانا ةیلصا ءازجا کرلی
 ا نمدنفا تلاسر رخف ترمضح یدارم
 تیآ نال وا راد هقانم ذخا ندمدآ تیرذ

 2 صیصن هدنما-» یریسفت كن هژملح



IA 
 تارذ هدقیقح ناسنابول وا تارذ یراهد

 ندحاورانا یلباقلعت هرلنا هنا هروک ذم
 یرادام هدهلا هیلضف یازجا ۰ردنرابع

 .ردت رک قلوا هناسنا لک ابه

 كنار ضح م4لا اسم یا الد

 تقشجت کر ول وا دام ا

 ندسلکیه ءازجا یزکمو رقم كنديناسنا

 هدکعا لدب و ریغت ماودلایبع بول وابلق

 ماع كنقيقح وش هسیادهاشم لکیه نالوا

 فرا باسنکراواشف لاعا ید زا
 A هنا اشا یهبجاو قوقح هلا

 ۰ ریش

 هم هغ امازنلایدض و رعمقئاقح یدع |

 یعید) وا علام ر نداتهج عرشاب و لقع

 هدنهلع یو كندا ج رشح هدیلاج
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 هلازوک د»قد رط هد یاش نالی دا ر وص

 نيغ هيلع ناب و رویلوا ناسا كعا عفد

 روتر نا یو

 e 1 یهیمالسا "هدنقع وس هيس و

 ؟ ردا تناقک وس كجردفوش هنگ
 كناسنا ره هکزهدکعاداقتعا( دم اهل )رزب

 ۰ ریلب هللا یتتقیقح كنا ردراو وررب
 یراخورهروک ةنرایدنُک ەد رانا ویح باس

 هداعا ژایحا هدنمایق موب یژلناسنا ۰ ردراو

 یرلنا قرهروب هبساح هلعج هنروضحو

 تاصوصخ و كجا بیذعت وعن

 ر قجهیلوا مزلتسە یی ییقعلاحم هروکذم

 لینصافت ۰ ردقجهلوا عقاو هلا زرط
 طقف ۰ ردکد مرال هز كل ینابفیک

 هیلقع تاراج به رانو هکزرویلپ ًامزج



۱۸ 

 ها لع تعسو ۰ ردرلیش ندنلی
 یایشا ةت هبهیادحص تردف ذوفو

 . ردقو یرلقرف الصا نده داع
 هادا لمأت ات وداملاا ما 1

 هکنوج ۰كيلرا ندرندا رظن یقیقدنو

 هزک هیعبط مولع هدنگا تالیصق ردقوب

 تهجر قجلوا نابم هقیقطا
 . زکس زام هلو

 داع,تسا هددخ ردص هکروبل وا كد

 لئاسم زککیدلیا درس هدنفاس تارفتسا و

 زک هسلوا كجهدا فاصنا هدیی هیع رمش

 یرم هلواقم نکل ۰ زکسقج هلوا روبحهلوبق

 زکه سر زس وک رارصا هددانع قرەبٍچاط

 مهسل وا قجهوقوا بوچآ یظوفح حول
 ۰مریلبلعاكی ینکج هیمریو هدنافرپ هنب
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 ته رود نم تاررق.توازک هسر درکا ۱

 هلو صح رانو مفاولای طو ۰ ریل ۱

 بجحومیکعا داق:عا ارج وامل ییکج ها

 ؛ردترابع ندهن لئالد یراکدلب
 یییدنل واهدافا هدنسهدن دع ری اظنهکز رد

 ندا عرفت کاو ۳1 9 سنج هرز وا

 تبار یلاقمقدص اهماع ترخآ لاوحا

 هرلع مانا لو سر نالو توس هلا هرهاب

 ند راتز صح زم دنفا مالساا و ةاالصلا

 هللا هين ارق ةيعطف صو صن نالوا ذوخأم

 هروک ذم صوص هکنوج ۰ روبل وآتبات

 تروص رب قجهیلوا لیوأت لباق الصا



#6۱۸۸ 
 عقا و كن ر ره كراو هدده*اوو ه.عظق

 یبهلج هکوبلاح ۰ رویدبآتلالد هنغح هل وا

 ۰ ردقبطنمه هیاقع ماکحاو راج هدلقع رظن

 رهاوظ كنهلیلج صو ضن غاطو یدما

 دعاوف یاتضتقم قفل وا داقتعا یتالولدم

 كن رب ادوب هج هالا تام هان هنسل وا

 لوقع«قعاص هنتهج لی وأت و قهقیچ هنج راح

 ۰ مهلت روک
 ۱ روهشم هدنقح یییفیک ثعب اص وصخ

 . یلقع ناهر یسناذ ناکما هرز واینددل وا

 هلا یعرمش لباد قحا یعوف و لعفلابو
 هدفدنل وا رظن قد هدهسلا روند ۰ ردتات

 ردنیبته هلا هیلقع لئالد هدیعوف و كثعب
 ) نیهار هدنناذدسح هرونملئالد هجرکو

 | لوقع نامذا هدهسنا کد ندنعون هعطاق

۱ 



IN 
 هلتهج یرلکدتا باعا بولق نانطاو

 لئالد ) تاراما هلالدلا حضاو ردقلوا
 رانو هکراروبل وا ندنلسف ) هیعانفاو هننظ

 دراوت هبهرکفم "ءوف ع ومجلا ثیحنم

 لقع ییصوصخ ثعب ع وو هلبایرلعا
 ليم هددرنو كش قتراو رنا مزج ًابوق
 قال وق الصا ه رانا شیلاح دنا رب دنا

 ۰ رول وا زاعصا

 رخف ماما ) كن همالتسا یاب ضعب

 هل من ییتادافا رباد هص وصخ و ) یزار

 ۰ لمدنا عورش

 ضعإ هلدصقم حاضبا هدزلق وش (

 نون نلیراوک نت « مدایز هبشو
 یلتال اوعتساف ( ردقح هلو راصتخاو

 0 کم
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 - (سدقن ویلاعت ) لاعهلا هک هلوا مولعم

 . دنسهلاک تافصو هند وجو كن رات رطح

 تجرو لدع راد هقئالخو تبکحولعو
 ندکدلدا هماقا هعطاق نیهارب هنسهیهلا

 راح یداسةتعا نالوا تجاووش هرکص

 . هکراردا فارتعاو ےل هاد رلنالوا
 ۰ هلقع كح هدبا زی ینانفو وا یرشبعون

 كح ها تیافک هعاشا یرشوربخو

 نلباقاخ هدلاح یرلدد- وا كالام ه رد

 یتمحو لدع یاضتقم كزوکح قالخ

 تلاهجو داب هلءوس یینیهولا تاذ یدنک

 اصوصخ ) یسا بجوم البو روز و

 | یحنابف یسهلوقم ریقح ( یبا صو ییاینا
 كالا ریذمو منم ی رنآ ندکعا دابتعا

 ]قالخ قجلوا رادم هنراشاعم ماظتاو



۹ #40 ۱ 
 ۰ ردقهروب بیعرت هب هب ريخ لاما و هلضاف

 لع قحا هسیا بیغرتو رذح وش

 هاکعا طب رهباقع یرش لعو هباوث یریخ
 باقعو باو هکوبلاح ۰ ریلی ةلوا مات
 یدعا . رو هلبروک یکیدلدنا اغا هداید راد,

 یعوفو كنرخآراد قجهلوا افا لح هرائآ

 ۰ رویلکمزال
 هاقعو باو هدسیهرتو بیغرت اما. 9

 عادا هتان لوقع هدبو-لوروک موز
 تارکتنم جلو تاربخ E هلی دی

 هدصقم لوصح كلدا افتک | هلیص وصخ

 . نمهلوا فا
 هدهناسناتلبج ) هراماسفن هکنوج

 ( یتالیاغ بضغو توهش نانلوب زوک رم
 هاء تاوه اعاد یهب سشپ دارفا



۲ «۱۹۳3 
 : روبل وا یعاد هک اما هد هنا وح تاذلو

 دعا ون عوف و یوق ضراعترب هل وب هتل |

 كلروک موزا هبلاغ مکاحو یوقا ج ممر

 یظیسوت دعوو دغو هلغلوا عبط ما

 مزاول یدنرت باقعو باول هک رتو لعفو

 ۱ ۰ ردآ ققح یغیدل وا ندهارور حالصا

 مکح حرض لقع قالط الایبع کاب

 نع یک یاضش كیلح 6زرتدا
 ۱ ) هتي شیدا تداق یتغاسا ( ینم هلا

۱ 

رون نف ةقرفن :ردکعا قد رفت ین
 | هسا ه

 لها ارز ۰ روتیلو عوفو هداید راد

 اخ از ناسک ضعب نالوا ندناسا
 اخ یغوچ كب كناسحا لهاو هدنزفو

 نامزره یغیدسلوا هدتنح عاوئاو تلذم
 ۰ زدهدکروک
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 ا و هک رول وا م ولف ۱ هدندن ول 3

 نوفزتامعا ) و قجهلوا هقرفت رادرب هقشب
 روهظ هدازوا یرس ( ةفایقلامورک روجا

 ۰ ردکچهدبا

 دل رمدنانکم هدسان تولق داعم فوخ

 هساوا رجاز ند واسمو رورث یرانآ

 روب ربهنتف و ریلاغوج ج مموج ره هدنراتد ۱
 جش قرلوا لت تشیعم ماظن و . ید

 : یدزامهلوا رداق هشاظ و یافا فاکمرب

 یتبنوصم ندداسف و یماظتتا كلاع یدءا

 لنکتشت ,باییقع رادو باوراذ ی

 .رولبهلوا هلی العا و
 لولم هنسافب ماع ماظن هک زکس نم هب د

 ۰ ردیفاک تسایم و تام یکهدنیطالسو
 = ۳2 ج



CEE 
 یس رمو ج رھ هک ریلی یقاط شابوا ٹالذک
 تالود رل همس ] وا كج ەدا بدوصتو نانڪ

 یني رللام و لتقهدیرلن اور ودهن راشاب داسف

 نیش دراا اذهف ر روسو نما

 . راردا زرح

 یفاک كاکولم تباسیم درج هکنوچ
 :ردراکرد یعجهیلوا مفاد یرورش عیجو

  یکیدلیا زارحا اب ناطلسو تالم ار ز
 یساور الصا ندایامر هلدنطاس و تردف

 ۰ رول وا لصاو هدر رب قج هیلوا
 . زالوا هلو دوخاب

 0 للف مروک هوا ید
 هکنوح ردنا مایق هناذاو رظ هسزفا وب ید

 | هجا ہھع و اید وشراق هاب هیت اقل "یعاود
| 

 ۱ ۱ ۰ رولوا شمافلوب رجازو غداررب



 < ۱۰و
 فوخ كنابامر ءانب 4ینا لاقحا

 لغ هلنهج یغجهبلوب یلاکدح یرلتیشخو
 ۰ رازغا عادنراندحنابف راسو

 هر خالام ماظن هک یدل وا تبا یدعا

 تیعشخ ( كصاوخو ماوع ) كسا

 ۰ ردفقوتم هنر للوا یبحاص تیغرو
 محر ولدام كنم و ےکح ناطلس تالذک

 یلاها نالوا لمس“ یتیرلفنص افعض و ایوقآ
 ياابو لبع و تح و او هدف

 ملاظ كفيعضمولظم هلدهج یغج هلوا مک اح

 تدناقح و تفصن مازتلا ویسلآ یتقحند و

 ۰ ردیهیط صا یا ۱

 لدعا هدا یرلتمضح یلاست هللا

 ملاصم قفاوم یسهیلا لاعفا و جراو

 یفوقح كمولظم دابع هلغلوا مکحو ۱
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۱ #141 
 ىممروب تلادع یافنا هلا ذخا ندنئملاظ

 ماهان راد هسیاو ۰ ردتح یاضتقم
 شعل ەد رضع ره کن وح « ردلکد لصاح

 لالابولنسم هدنحما ثلذو رهق كنیمولظفم

 قرهلوا ضرعلاحوتضفم مدلا رودهمو
 یتایح تدم هدكنهاظ ضعبو ینیدسااق

 . ردهدکاروت یکیدک هلئزعو تحار

 تدناقح و لدع لاح هم هدنرو صوب

 قلوااهد ملام هقشبر قح هلوارهاظ امامت

 .رابا اضتقا
 رادو «داعم نوجما نانا عو هدر

 E یل نا دارن یاسا دخ

 هج ابقاو قرش ندناناویحنوت روک ذم عون

 ۳ . رک مزال قلوا نود
 هة اس تانا هنعن هداتد ناسا ارز

١ 
۱ 
1 



AV 
 ردالتبم هدابز اهد هلت ۰

 یغیدلوا یحاصلمأتو رکف ناویح

 لوا ندزلوا راتفرک هماقساو مالآ ةلتهح

 . ردهدکشاتایحرارما قرهلوا لابلاغراف

 هاقام هو یفیدلوا كلام ناسا طقف

 لاوسخا ماودلایلع هلبیتس ىسەرکەەو

 شک | ندنکیدنوشود ی هلبقسم و هضام

 هد الاوحا و. فسا و نزح هفلاس لاوحا

 فو ولرد كب هدیسهظحالم هلبقتسمو

 ناسنا هلتهجو .رویلوا بجوم یتسارهو

 تای مداش دا مدنفس ,یرکفاو لکھ

 هب دین اسف هدد مالاو هدکمروک a امن

 ۰ ردهدقلوا راتفرک

 راناویحر اس هلک زا هیااعسج تاذل اما

 ۰ ردک ریشم صا هد تنل
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 قلواندزو و یتیدوعسمو زاتما نانا

 سفنا۔هکذ وج ۰ رداک د رو-صتم ابصا

 ییدلک ذ لاو بیطا هناسنا قاذم كنابولح
 هدهراتر وق ندا شاعت هدنګا قدف ردق

 ۰ رر و امص قسف

 ترخآ راد صوصخحم هناسنا یدعا

 | یناعجو یناح ور ویتداعس كنآ هدبولوا
 2 ا

 ۱ قحهیلو لوصح هدار وا ییلئا هدیاذل

 هققحاق رکف دادزا و لقع تل هسا وا

 قمالنازق یشر لباقم اکو و قفل رادم

 ج نالتخ ها و ۰ ردا باسجا

 ۱ . ردتمیصم و

 | هب ورخا تداعس هک رولوا كل ءد ۱

 اجا ناسنا ةدریدقت یغیدلوا لبصاح
۱ 

| 



 ۱۹۰9 و
 ندرلکجو و راتروفو قاوا تاناوبح
 م زال قماش هدتلاح ۳ قج هحآ ۳۹

 یتالطب كمزالو هک مادام ۰ ریلک

 نا وب كترخآ راد ۰ رد مد
 نوا اند كناسنا و روتلوا :یعطق

 نیست یفیدلداراب نوا ترخ | لکد
 ناسا یرلن | اضح یمارو و ۰ ردبا

 رزتیلبصم زت یرورش لها هلباربخبابرا و

 بارثو ۰ رویلوا یرلاوآمو نکسم ییبم

 ۰ روبلو توس یرافاقصا هباقعو

 . هلوا را یرلاوآم كرانالوا رب رش

 تاذل وش یرابیصت وظح كران ندنفح

 ترابع ندنراکدلی هلوا لئات ندهلجام

 یش رب یلرکد همتقبقح كنوب طقف . روبلاق
 هدایز ندرابخا هل فعل هدافا یهید-دوا ۱



 او a یا ا نو دالاما

 ج یزمکیدلیا لاصیا هزکم وب یتاقیقدن
 ملا رمش باب را هک یدل وا نیا هر ر وکه لفاصنا
 هرزوا یکیدلدیا نایمرد ندنفرط للمو
 ییسهلئسم سشحوش امسال زکبهذم ؛لزس

 هدنف وف هکر دهد سف ورش زا هل وا رکراکدا

 سشرب هقشب لثاعاکو هل ایفهکلب لک د

 هکنوج ۰ رداحم 4 نم هل ون هده و

 مار >= ولالح هدای د الصا یساضتقم كنو

 تصرف وین کی دین این هست سم ره بول وا

 ۱ ۳ ترو و FONE ہل وا

 | ۰ ردنا مازامسا
۱ 

 ۳ رود زس وشراقهنموزاروز و



۲ El 
 ضب ا

۳ GY} 
 هلیمهعت كفرا عم یعاظتا لوصح كلام

 هاتمذو ۰ قوقح خدت دلدرف ره یه

 . دلوا ترابع نده كنابحا و ندیا بترت

 « ریل هلیدما لامکتسا هلل نفی

 تلفغ هدزک اوعد هنامکصمو_ش طقف

 لوا لا * رد بس هوجنولا وا

 مولع هکزکسروبن هظخالم یتساروسش
 نناوف یکیدلیا اضتفاو تالا كفراعفو

 تایهتشم ذاذلو هینا-سفن یاوههیلقع
 یتوف كجهدا تمواقم اهناذ هنسوزرآ

 سوفت كلذیلع ءان ٠ زامهلوا راح

 قي رطو رجاز ندهراض روما قئالخ

 جے یتعباتمو لولس هتمالسو ريخ
 العر و دا_ةتعاو ناعا قجەلوا

 نیضتم یتسهلاق زسنافاکهو تازاح



 ات
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4. 
 لوصح هقشد ندداع» مول مزاح قیدصت

 : رههگ دطساور لفکتم یللم ماستا
 ا هاکذو طقف )۰ رداکد روصتم

 ۱ تادلاب ییدسهلا دودحو هسعرش ماکحا

 ۵ هرهاق هوق هدر كج هديا ذافنا هاملاباب و

 ادارفا ةفاک ادتتساالب هدو رذراو تجاح
 «نلک مزال یدایقاو تعاطا هفلکم

 .یرلندا لولس هفاسنعاو یب قیرطو
 .هلیلج فئاظو *هلج قلا هدایقلا هراد

 : رداهشکتفالخ سدقا ماقم نانلو ندنس

 , نآ رقلاب ع زام کا ناطلسلابهللاعزبام ۱

 | اوف كتاب رظن هدنیرمش ثیدسح [۱]

 ۱ کرج نمایم رک نارفكن الاعت هللا 3

 . درضم یکیدلیا عفد هلئاطلس ندا ذاحا

 ردنمضم ییزدلیا عفد هلا ع رک نارق

 1 ۰ ردهدایز



{r} 
 تآ ارجا یماظتا نسمح ثالاوحاو رّوفاو

 . ( رداراعشا ییغیدل وا هلا هالدا

 رهاظ هلبا لها زا« هرانالاوا لدقام

 رب ییسبدنک ناسنا هکردن دربسش.نالوا

 یافت ثكتعبط یک رتوا نتب هدنزوپ

 لئازهرعض ندن دمر بولو دوح و هلا

 لیاف ريغ یایح "هداما اهدر و لعمصمو

 هدا داقتعا ترا بع ندهدامر نالوا

 تدم یسەداغت نسا و یظح ندنغل راووش

 ندلعفانمو فاذا یکجهلس هل وا لئان هدننایح

 . ر دشلس هلیهام :هننهذ عج هلوا ترابع

 رول وا كعد شم

 دعاو و نوجا ناسنارب هلو یدعا

 ییسهیاذ قوقح هيلع طباو ضو هیرظن
 ناک مزال یسادبا تیام رر هدتنقح و دید



 اف
 نابه هلکشا نییعت یتیندم لوتس طلا مش
 هدا تءاقتساو فاصنا "هراد یوا

 دعاس ردقه تصرف نکی هدنلاو تبات

 تفتلمیغ هفارحا تفتنوسلوا هسروا وا

 امدایسل#هدنا دقت هدهبن رع قجهلوا

 ؟ یریلب لدا

  دنل وا نکم یعالطا دلدرفرب چ اثم

 | هلبصغیلام هجران ویلیم هجندنامزج ینغج
 یطرعفرشارابو لنف یعوصعم صخ#ر
 | هلتهجهنره یتساناسفن یوزر | و كنه
 | هیلع نناوق هنيا ارجنا هبسرول والباق

 ؟یمریلب هلوا عنام هیموع فراعمو
 كمر و باوج هد ۱ توا هزلاودو

 ردففوتم هکعاقبس زازحا هدهراک«نادیم

 عفا ح7 رو یاد تبح ناسا
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 ۰ ردلوبج هنص و صج قاق و2

 هدنشر ۶ نلس یغشاک یناسنایدعا

 درگ یییسیدنک ر کم ۰ زا تینماک |

 - دل وا داعمموب قدصمو داقتع الا حک هلا

 ۰ هلواشهلک | ینغب
 داعم دابقتعا هک زرنلس ماو فاض عب

 ندداسیبف هنر .هدلاح, یراقدل وا, یرابحاص
 هدیداقتعاوش ابسک رانو ۰ رازام هل وا یلاخ

 . یدرول وادصن یرالاح یدبا را هاو ان اح
 یراداسف نالو رد مه رد ! زمسهمش

 :یدراشا هدییسهب رم راراطنق هجریدقن وا

 كفرابعم هد یدارفا هدزانامز ون

 هديماوفا رمشیدلب . ىد راشننا .تّرک

 ندک اما هدسسافهو رورش هکزرو وروک

 یرایفرت هکلب ۰ رویم | ینب رایدنک



(3 
 دایدزا یراداسفورش زانو هدنتب سن
 ۰ ردهدکعا

 ییعا-یض و طالتخا كياسنا هلجزا "

 ندیا باحا یتلالخنا كراش هدقعو

 یینشاو دشا لا كفن لتفو ( از )

 هلا تارکته لابعتسا و (راصنا ) نانلو

 ملانص ومولعو ۰ ند یاحاولوقع "هلازا

 شفو لانتحا هلاوما بلج هلیسهطساو

 الخ كن هنعاقجا اخرا و

 ندهنروا .هنافس قالخا قرهلوا بخو
 ؛ روبترا ننفرطم ٰنکیا تاک مزال قمقلا

 3 ران ۵ -سلا یهدقنقح ها شرف لب ون

 هدتسنحا راک وا یراکد ابا تعارت تک

 هدرویفلو مغرب تاچ ثاربا داعم فوخ

 لکد قال خا تندهت یسهع وج تابه

E 
1 



 تونم
 مدراب هنتهج قاقتش دیه و داف رشکت

 نیروک ذم ماوفا هکنوسر و تاکرب
 ٍكحهبش ندداعم داقتعا زوسنه هدنرلجما

 بالسم زمیدتا ضرع هسفو روبللو

 وربندنامز لبخ هلرنوب هعنسارضتقا كبهذمو
 نددوح و حولو ود کاله "هرفح

 لماش هبهیناسنا دارفا عیج زس هکردندل
 -راعم و مولع هحقدل وا لماک تح ره زا و

 "هدلا ونانل و شعا تاف واب و شل وا ماض

 ۰ نایک



>. 
 قز هدزککیدلیا . هظحالم نفح هم هل وا

 روبح دغلت طرش یتسهبنرموش كفراعم

 لوصحقرو هکز کید د هیلع ءان وزکیدل وا

 هحرزو حو نامز قوج اعفاو هغلو
 2 « را طقف ۰ رد.مزال كمك رزى

 هلهج و ره هلو هتشيا ۰ ردقخ هلوا لصاح
 9 نیک داقتعا نالوا اکو فاش

 راما ما هادنحاوضخ یفرت هدبودا
 یا هلی زککلکش ود هننانع هغراف

 شهزکب هبیبط قجالوش رازس ! نودام
 نانلوت یلتبم هدندش ضرع هکزکسرویلوا
 زاهر نس : شمرود اب اطخ هی هتسخرب

 جاق رب نت و یی یفلک هکرطاخ بغ نالق
 کن العر کج هدنا تشک هرکض هنش

 كنو :كسرولو ییافش نامزوا هدمرر و

0 
7 
8 
۳ 
۳5 
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1 
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 هسا روهشه لثم نالوا قداص هدنقح

 ۰ ردقداص امام جد ہرا رس

 نمقابرتلا ین ابیافی>یلا) راب رع یلثم وش

 هدافا هد[ ۲ |(قرافیوهلاعوسلمنوکیقارعلا

 ۰ راردنا
 راکنا نالوا یساضتقم زکیهذم درج

 درگ اس هدا ردت ءانا و نالعا هم و۴ یداعم

 ربب دن نسح و 2 تساک رکعا ناب هاد

 هکر کم زالینا تص یرثا تیاعر هسمزعو
 لفکتسهلاع ماظن ظفح لالقتمالاب و هج زکلا

 هد هنر کیدل و هدکیا مەز ییسل وا

 هنامز كج هک قارت ندقارع [۲]
 راتفرک هقشع دردانو دست یاوه ردق

 نداد هرات نالوا شفل ره ز قروه وا



>. 
  هدهاشم ینلمکتو دادزاو ییمعت كفراعم

 ندد زسهسقو ۰ زکسس هلوا شا

 عون هل ردابم هنالعا ورمشن یلطاب بهذموش
 .زکسرویل وا شعا یعس هن :]زلیمصا ءلرمشب

  هدنتبسل یراشاناو عویش لرکفوب هکنوج

 ینوهچرک ۰ ردهدقلوا صشلنم هدیتمضم
 رداق هکمیدتا لوبق هناعصا هیلس لوقع
 ۰ زکسرااک د

اص ملس لقع هک زنیما راز ار ز
 یح

 هدکشا ابا ندلوسبق یلیطابا قاطو رلنالوا
 كفنص و طقف) . رد راکچهدبا ماودو تاس#

 دف اص وصخ . ردز آ یدارفا هبسالاب

 ۰ رداکد جوک ردف قعاب قعساح

 مدام موقبال ,ناب فلا یرا )
 ( مداهفلا هفلخناس فیکف

1 
1 

۱ 
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 هرندنایعس هب هيمو تمالس هدلاح ره[۳ ]

 یتبدل وا هدکعا تفافر هنادص تاقفوت ۱

 "یداه : نهاد انتاج ولشا مز هلتهج

 ( ندلاعتم یالوم نالوا قبقح
 زکدعخا رم و هزاشنسا نالوبعوقو

 زکل وا لماع هلا طا دحاو مزح هلی ذج

 ورک ندهبصوت و راتطخا هزمس ینموزا
 روصت ییساروش هسزل وا كا ۰ زبمروط

 هروک اک اهلا قیدصت یداعم رازس هکلدا
 یتیدلواقخ هدنروص زکغیدنلو هک رادت

 ۷ ی NE تاع لها هدماکنه یکیدلیا نی

 ققحت ینالطب ضرفلاب و ۰ زکسروئلوب

 ر نانا و هدنببقعت كنق كب هسا نه هد

 ۰ رولوا هجن یلاحكنبناب



۳۱۳9 
 كکرادن و قیدیصت نالو عوقو هشا
 تاتظ ولفح ماطر + ریلب هل وا یررسطه

 كنو ًتاذ ؟ یلحد قلات ورک ندنسافیسا

 . ردراو سما هن

 هب ها سقت تاظوظح لقا ص

 الوا + ردا باسحا كمەعا انتعا الیضا

 عقاو ا أ هک نوا ندنوش

 هما هدرلنو ۰ زکرک تیغرءهرلیش نالوا

 ۰ روبناوب یو اف هلب ك الک

 تعرس .كنهروک ذم تاظوظح هدايا

 لا وزنا عي رس ۰ رد_ةقحو مولع« ىلاوز
 صرح هي ثر نالوا لالا نب رفو
 رطایحم هدنتبقام اس  هسیا بلاکتو

 لک د ح ودعالصا هس رونو ظ و ریظء

 :ردلمتیاف هنصوصخ طاتحاو مزحو

1 
3 
1 
1 
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 : دليا دادعت هدراکنا ددص هدمدقتاف

 یدلاق اهد یر كن هص وصنم لئاسم رک ۱

 :ردیس هلئسم یل وز ندای“ هل روت هدوبهک

 - و یوتخ كن هيعبط مولع ۳۹ سرود |

 ووا قازا ما ضم کان غی و
 ندا عافترا ندرازک د هبصاحناب و ندر

 یدعاصت هب هیاوه *هدراب ةقبط كنا راک

 عوفویاقجا هداروا هلایرثأتكتدورو

 هلردا بالقنا هروبي هدعبو ۰ رودیلو

 ۰ روبدنا لوزت
 م یا لوزت نداسمم هدلاحوب

 ۰ ریاک مزال قمالوا
 هدنناب داعتعا هک زرد هدناوج ماسقم

 تعبرشصوصن نانلو داقعاوقوئو نایاش
 ۰ ردد رز وا یسفیکیا هدنقح روم هد



të» 
 ندام هد یس رب و. ند اعم یمعقرب 2
 فا * رويا خسصل 2

 كنهروک ذم ص وصن هسیا یظفل ءاعم

 هبهدندع "یناعهدهب رع تغل یرافدل وا دراو

 نالوا هکئالم نکشه ۰ :ردهدگلدیا قالطا .

 كن هلوقهرداح و كنهناخ « هبلام لاحم

 مخ ناو هداقوف كئيشره « قس

 باح  o:ردند لجو به رطن .۰
 غابنا هرزوا ئغیدلوا قیقح اساس

 هررقم هدعاقر هدندز یدجا ند مارک

 تلالد ةع عطاق لیلد هنفرلخ هکردرا و

 ندرناوه-نعرمش صوصن رهاوظ هکدٌیا

 داقتعا ًامزجههرش “ناعم نالوا ردانتم

 ضراتعمهلیلدر هلن وا اما .ردمزال كادیا

 تول وا داقتعالابجاویناعم رها وظنانل وب



 4إ

 مزال هلدالا نیب قیفوت هدنروص وا کلب

 .رولیدیا لولس هنکلسم لیوأت هلکلک
 هرز ر ك راتآ رطم لازا یدعا

 نالوا یرداستمو رهاظ یانعم یظضفلاعم

 لج هراسج تارا دبع ند هک الم نکیسم

 هکنوچ ۰ ردلصا و هدعاق یاضنقم ,كادبا

 دارم هدنسد مک )كنون مش تالاا

 كنهسعرش صوصت . ردو نعم نالوا

 ۰ رودنلوا قیفوت یت اهجورب یتب ۍرام
 نداعمال وا رطم هلن هبهلا تردق هکر بند ییعب

 لزان هب هعقج تاراخ نلیدنا هیعت طولوب

 . رویدا لوزا هنیمز یور هدعب بول وا
 ینا لحم هداضعب و ل "وا لح ًاضعب هيلع ءا

 هب زدهدقغلوا رک ذ

 قدصا هبسلا ی راتسّح یلاعت .هیبا



genn 
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 . كنهبأرف صوصن هلتمج یغیدلوا نیلئاقلا
 ۰ ردا نیعت قلوا تقبقح نبع یرهاوظ

 یک زککیدد رس عفاولاق اما

 نالوا ادب ندرزکدو ندضرا لرطم
 یعطق ناهرب یغیدلوا ترابع ندراراخت
 ۱ بج وم هفااس دعا هسر ودا نة هلبا

 . ین وژتنداعس نالوا هکئالم نکسم كرومغب
 كا لیوأت نیهبآرف صوصت ندا راعشا
 یا ا ەد ص وصت و و رونلوب غانم

 ۲ نالوا اش عاشت او زاغ كلت هزب

 روناق ترابع ندیاص»

 هرس ییزاوج كليوأت هلهج وو )
 یاهقفو یزار یرخت ماما هدن ریست هرش

 میم انجب ( الفلا قام ) ندهیفنح
 ( ردا شل ارك د يلان رمش



,۰۳ 
 یتنای روی ر زوبر کاک دو :

 تبزارخ نکردهلبا هب اس باعا
 ندض راقامعا هکن وج ۰ ردند هلج وب هد شکل

 هیاوهوج یهیام ءازجا ندرابناو زاصو
 ترارح ندا دافصاو هرابا یرغوط

 تب وداداقعنا هداروا ارخوم .ردهروک ذم 1

 ندباصم لازنا ًادہمهقیقطایف هدلاحوم

 هل راتتعا یلیلس هدر وبل وا ترابع

 میت شش وا دع ادم ا زا چ ید او

 . ردناپسالا بیسیم

 یہ لیعاعما هدب ریسذت ءا "هروس )

 ۳ اوپک د یهیجولو یدنفا

۷" 



 ی 0 ا ر ےک ی رم

 ۴ بو
 كەر صوص هلدبج یغيدلوا نلئاقلا

 ۰ ردا نیعت قلوا تقبقح نبع یرهاوظ

 یک زککیدد كزس حقا ولا یف اما

 نالوا ادب ندرازکدو ندضرا لرطم

 یعطف ناهرب یغدلوا ترا,ع ندرا را

 بج وم همااس “داق هس ر و دا قم هلا

 ۱ یل وز نداع” نالوا هکثالم نکسم روھ

 . كنا لیوأت نهیآرف صوتصن ندا راغشا

 یا ا ەد نصوصو و رونلوب یغعاسم

 نالوا راح یعادغتراو ولع هلت هز

 ٠ر ۆناق ترابغ نادیاص»

 "عروس یبزاوحخ RF هلهج وو (

 . یاهقفو یزار یرخت ماما هدنریسفنهرقب
 مش یبحاص ) جالفلایایم ) ندهن

 ( ۰ ردراشلنارک د يل الم رمټ



۳۱۷9 
 ینا روم هننزویرب هکربند دوج 4

 ترارح هکردلبا هب وات بابا ماطر ر

 ندضراقاعاهکن وچ ۰ ردندهلج وب هد سش
 هیاوهوج یهیام ءازجا ندرابناو راو

 ترارح ندا داغصاو هرانا یرفوط

 چب ود )داق مداروا ًارخوم :ردمروک,ذم]

 .رولوا رومن

 ندا” لازا ًادبمەقىقاىف هدلاح و ۱

 هل راستعا ییبس هدهسروبل وا ترابع

 جی ق وا دع ا ا زاج ید ا

 ةا رت لات ها نوا
 . ردناپس الا بدیم

 قح لیعاعما هدنریسفت هاب "هروس )

 ( رویدارک ذ یهیجوتوب یدنفا
 ندکدنشیا یههطاو تاناب غاطو



۲۱۸3 
 هد هنر وا كجهدیادع لاکشا !نوددالااهماهرکص

 . با الایدل هکزکسرو وروک ۰رویلاقه
 4 2ع لأ برقا لىۋا هدم صوصت

 ۰ رویلوا قبطنم ِ

 2 اهد كن هروک دم “للحج صوصن

 مدع هسه رعد لا وفا راد هرلذا لتعد سس

 هدیرلنآ دل رسهد ما ل وا هل.دس> زکعالطا

 ۰ ردیعببط زککحهدا تع راقم هراکنا

 تایرا ند اكا یدجا ند یا طقف

 ید یرلنا هرلنال وا رک لاو تف رعم

 داقتعا هلهح و هب وک هل وا قحاروص

 هدرا ردا جهت هزس ییکج هلک مزال یرلدبا

 ییفبدل وا ید صنر قج هیفلاو یھ



$ 4 
 ۱ ۰ زکسرالک | یک کرک

 هدناب وب هلهجو م دلا تارشا قحا :

 دعاوف و رحم rS لا راد

 اد هص وص) ریسه و انشا هم 2س سب كرب اسا

 ههفاشم و تبع هلا زع دنفا نیلسرلااح

 نالوا طايع یتلاوفا كنالع "هلجا ندا

 موس ر زکلاب لعد ۰ نم رام دنا وذ

 یافعص نیب ینالماعم ماکحاو یتادابع

 لضاقا واح نبط اسا یرانو صم ۰ همانا

 قد رط دل راسک لا هد زکسردا نظ ندالګ

 هکنوچ ۰ رارولوا هسبقع لوي هدنراناعا

 صوصاو ییدج ندا دعاوق رانو
 ینا وص ا قیف وت ین هہاقع "هلدا هلا هیع |

 سح ینمورف  یتیفوت هسیلع هاب رار
 یمالسانیبم ند هګراعز نامز یرلکدلیا



 فی
 ماف هاوعدر زسا سا هلدصف هاج

 ۰ ںذج هلاصعتسا قولف فیلأت هدراردا
 ۰ رارولوا شا بلج ییالقع ترف

 هم ند هل رللاح و رانو هت شيا

 1 رردا ثارا ترضم هداب ز ندنرانمشد

 ن ندنرايضعب كنافعض متاطوب

 ] ییدوج و كنس هعطق اش مما : هکمدنشیا

 | هکنوح .ردلکد را هعالسا ند فازتعا

 دکعا داقتعا ین ورک كضرا داقنعاوب

 كسم وش كفاب .یدرود .رولوا یدّوم

 هرباک» هدناسوسحت همالسا لها هنتلاهج
 فیلکت یقلوا هرح مالا نب و یکعا

 هدزک مون كمالسا نیبم نيد ۰ روسیدیا
 یسکا طالیحا هب هلفاس ةجردوش و یلوا

 ةفاک هدلوقع رظن هکرولب روک اور لصن



TI 
 ندهلطا تاداقتعاو ۰ یتناتم هلت لادا
3 

 لفامره یتغیدلوا زات هلا یتناحمو دعب

 اشاح مئاشاح ۰ رد روب قارعا نا :م ره و

 مخهیکیدلیا ابا و ضفر كنهعلس لوقع زد

 1 رداکد یواح ینهحژ

 صلخم هقشب ندلطاب فسعت وش نیکسم

 نالوا تدار ,اونلاتو نایعلا هد شمام هلو

 شمروک موز هراکنا یابد دعطق ر هج وق

EEم زلت سم یکءا فاّرعا ی ورک  

 السا تله ۰ ربلک مزالهت ایعک سروبل وا

 بهاذ هنت ورک كضراتاوذقوچ كىك

 هدب ودنا تعداتم هنل وق رانو .ردراشاوا

 ردات ندنرایدنک یسوا هط وسم كصرا



7 ۲ 4% 1 
 1 N ردیکد ل وقعم

 1 تیا ( اهاح.دتلذدع) ضرالاو ) الثم

 اطر یضرا (وحد) یهدنییمایج
 نکس, ناک بورا بیا ی
 ۱ عاص دل وا ) رقم و س هنانا ویح ۱

 ردهنسانعم كعا هوست هدنروصقچ هلوا

 0 ۰ ردرلش؛د نسهفم ضعب هکلصن

 داقعا هنلاووا هدمالسا ند هکمادام

 قفاوم هنلوف كناوذ ضعب ندالگ نلیدیا

 هند ساسا كعا داقتعا یو رویلوا

 ؟یمریلب هلاص تفلاخحت
 یاناعم كن هبعرش صوصت طقف

 ضرالا کل لوح یذا ) 0

  هدنربسفت یسهلسیلج تیآ ( اشارف

 شارف هز كضرا هج را هيلع (یواضب ۱
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 كن هح تالیوأت باحالایدلو قمەلک

 « ردیناش نرهتم ءالع كلا راتخا قید

Eهدبول الوط هنناسا یماکحا ظظافلا  

 نایلوا یبصنو ظح هدناب قئاةح لا ردآ

 هلتهج یرفدل واربخیی ندهطقنو رکا

 یراکد ایا عزتسودههالساند یتیرایدنک

 اعاد .راروبمهلوا یلاخ ندکلنعشود هدلاح

 و ص یوفام كن هیضرا تعبط یسلوآ

 كتر نکردبا اضتقا یغلوا داح هلا

 یبالص تياغو یمالق فوشک و زاب
 هدد ام رج رد ی او-هو هام وا

 هرارقتسا و نکم هدنسهاس یسلو هرزوا

 ندنسل وا لباق هنلاصحصسا شيعت بابساو

 نالوا راست میکح اضحم هدوب ۰ ردت 1

 بت



۲۲:3 
 تلف و لج ترک تسود قجا . رد هلی وب

 . هداب ز اهد ند ربع د یللقع هلی سج یلقع

 ۱ « رول وا ثعاب هراررض

 ییبم ھے داوم یر شکا نو یہ (

 ( بکر [لهاح قید ص نمزیخ لفام |ودع
 ) ۰ ردشملوا لخاد هک هم رع لاثما

 ندک دید ه رد روا ییانعو فاظ] كوو

 1 “رےطشم امن وک یعدتسب ال كلذو ) هرکتص

 | عاسناو امس مظع عم اهماکش 3 د

 | یع ۰ رود (اهلع شازنفالا یاتالاهمرج

 | هصز تسانضعب یسفلق شارف كضرا
eهنسهعفاوتیرک نانلو نهربم هدنلیه  

 | وب تیاف هرک هکنوبچ ۰ ردلکد یفانم
 یوتسم مطس هدشازفا یسهعطق ره هل وا

 ۰ ردراکش ارا یعح هل وا هدزو هل زنم



 فر

 وب ىلع ًاعیج ىلاعت تاش

 .نيمآ مهللا باوصلا حل ولسو قلا

 ماع (نو دام) هليا هربخا ةَناطوش
 هنهل وا لصاو هیهدارو یمالک كند

 دش ره رانا را هنن وب كن هب دم تعب وش

 یتیهام كن رابهذم یدسنک و لئاز یر
 مون هلتهج یمیدل وا نیم هدهلس لقع رظن
 یربلقع هدرلیدتا لصاح هاشا ندلفع

 ندمالظهیداب یرارکفو ۰ مایق ندماهوادط
 . یدالشاب هکمنا مایخ عفر _

 :هکرایدددقر هلوانابزکی هن رز واكو
 مظعاکس رازب نیبم دش رمو نیما حصان یا

 برص نانلوب هدزموکوا هکزردا رارکشت

 یالس لیس كولس هلا هیوست یرهبقع
۱ + ۸-۳ 



{rr} 
 قادصت نس قحا ءدروي لیهست هز

 زای راش ىج هلوا عئام هب هب دم تلاسر |

 ىضتقم قلدصت وش زکلاب یدعش لدابا |

 .یدلاق زجاشحا هل وصح صار قح هل وا ]

 :ریلب رولوا لصاح تقول هزب هسیاو

 یدمش ند مارک عابنا هک نامزهن ؟زکسیم
 یامدم قدسص كالئالد نالوا ماق هدندزن

 نهربت یعیدل وا هسیعطف یتلالد هن رالیلج

 ڭجەدا ۰.۰۰۱

 هزکیدنک صوصخ و قترا ید لام

 نوسروی لیهست یزکتاده هللا ۰ رددام
 ۔ وضح كپلاراشم ملام ًانقومرلنوب ۰ یدید

 ییهروک ذم لئالدو ۰ رابدساکح ندنر

 لیصفت رکو هکمربع ندرظن اهدرب

 هکشا یقیفدن یتیراتمج یلاجا لوک

ROOT 



1 
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 هرز وا لاونموب تدهر ربدلبا خورش

 هرکص ندکدلیا رکف “هلاعاو رظن نام
 هکیدل وا فشکنو یی امام هم رای دنک] ۱

 هب یدهگ لبلح یامدم قدص کالئالد وس |

 كج هيا لوف هابتسا و بد رالصا یلالد

 رو اوس ۰ رد نواف هدهح رد ۱

 لقع هکنویح ۰۰۰ ۲ یسهبعاعجا تابه ۰

 نالو یساضصتقم كالئالد هد ۳ ملتس ۱

 لا یینعع مدع عقاولاق كناو بعدرب

 ههروک ذم تعع لرلو ۰ ردهدکعا دع

 الصا قلوا فداصتیرلغلو قفتم هدتلالد

 هدرال.لد هل وا هدن ربا هله زلروک لوقعم

 دماقا و هدکمریتک هلوصح یرلنا هک روشلو

 تاولص هلع ( باقار ترضحهدکما

 یقیدولو ىعنص كزعدنفا ( باهولاكالملا



RAR 
 ار صد تانققحتو شم ) ۰ ردهدنادیم ۱۳

 ودام هدنسادتا ینا دلج یمهم زال ۳ ۱

 لاقشا تاضوف لاوخا اجدهی 

 هدنسانا یراعورش هشيتفو حاضیئسا ۲
 ردشلدا.ناب ٠ تلم اب رقو اسلامیدبه 

 هک وکسس عانا هدنقح هضورعم لئالد

 فی زو حرج یلاو فا كراندا یدصت

 ره ۰ رد کج دنا اعا جد هدنددص

 ۔ هلدا تعجارم هنص وص عج م كثح

 و وزا هدنخاروسد ند نكح هل

 با وا )

 قلوا یس وصلن تاق و هنساا

 ا ا تیانه هری

 یی رتلاسرو تو كرع دنفا نيقتمل اماما و



4( 
 یهیاشس تدنادحوو دوجوو نیل

 ناک مزال یسلدا ناعا رار هلا زار

 بتک و یار دکئالم و ینهفااس یاینآ

 ایام یه ورخا لاوحاو یه وا

۱ 

 ۰ رایدتا لوبقو قیدصت "الماکو
 ضررعم هجور یرناما هدیه ۱

 دنتسم هقاک ناهر و فاش ناب

 مرکا یرایدنک  هلتمج  نقید فلول |
 نا هتک عانا فرشاو عایشا

 ۰ ردف "یث لک ىلع هلو ۰ ریدلوا

 ۰ ریسع صا هدا سیلو

 هدکلدنا عاَسا .ندنفرط ناصح )

 ( عورشه هلازا تاشو ل وک نل

 ره كنهفلاس هعبس فلاوط « اذدعع |

 رانا هیدروبوپ صاضشا عطر هدر
(< 

 "اب _



 بند تساب ر یرقد-دلو شعا زارحا

 همانا بول ل4س یر لسا س ذوفنابو

 |  نایصع هند را صا كرهدبا السا یرلت وطس

 ۰ یدزالو عوف و تلاع دراو زلدا

 مابا یرلهوق و وهم هطاعفا و لا وفا ربنا

 یرهنالهاح تیج ویرلسش تزع ۰ ید

 عوفو یراز واحص | اش 4 ءامد و ضصارعاو

 ۰ یدرارروک هحاسم عیطلاب هدق دل وب

 زی دنفاتلاسر رخت :ترضح یدعا

 نالعا هک اف و قروهل والس رھ هللادنع نم

 یانصا فالتخا قاالخ و یاری توعد

 او تح ییخر رارب هللا یرالاوحاو
 نیسهارب و لئالد ندان ه رکص ندهلد

 " ۰ رابداب ۱ تهاتمو یردصت ین یمه هند اض وأ



4۲۳۷ ۵ 1 
 ثفرعم هدرللکوک هدكنهروزم یاس 71

 تدق تالئالد و یدلوالصاح هبرورط

 رخ مد رانا لاح تعرق کانن
 تساب ربح یرلکدشاسح هده رای دانا |

 قددصضت مک و زیست یرلهدل وا ما ۱

 ماکحا هلتعباتم هرضح لواو هنروارقاو

 ` یدل والئاح و عنام هنن رانا لوبقیب هبع رش

 لوا رک أ هک دراروی دنا 4-ظح الم ۱

 ناه هسراردا دایقناو تعباتم هرضح "

 رول وا لئاز یرازعو رارشود ندتسایر

 دیقم هللا تیعبات نکیا نیعوستمو ردیک
 ارجا هدهدسنقح كران | هیعرش ماکحاو

 هدنس-هراد قوقح تاواسم كرهلیدبا

 قایسرب هسان عیج هکنوچ .رارولوا دنا

 تلادع هاب رط تالماسعم یارجا هرزوا
27 / 

3 
 ل

1 
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 :رظن هطقن تعبرش ۰ ردتع لرش یاتقم

 هه ,زاسهتما قوقح كن هسک نەداحآ

 هبدجا هاج رز ۲ لع ا .ضەلوا ۳

 ارم تن ر هلسفو موق قح هلوالخاد |

 یدناوفو عفان منال وادام دم وعند: ک الماو

 هدهل و ةعم و دع ورم تامدح مزلتسم ۱

 بم هلوا لئاب دیر جو هللاحت یرقدوب

 یرزواح هلاوماو ضارعاوسوف و قج |
 هسرول وا کر ه یحاص قح هدنعوف و

 هرذ هدئدلوا یضنم یوفعكن آ نوسلوا

 راکج هبمهروک هام رد .

 هن رئادج ورانا مه كب , هظح رلم وش هنشیا ۱

 تال سمرا یتسا و دوت هلا کک فلاغ ۱

 نانلوب ریکیاج هدنرااکوکو رایدتوط نیو .
 : رایدلپا مک یتقبقح تفرعم  ۰وامنبليفك 



{rrr} 
  1ريف یرلادا تعباستمو سیکعت یاس

 وشود بابساو لئاسو كجهیلبا قیرفتو

 هراچ یراکدروک برقا لا هحنراعزو هکمت
 كلوش ءاقلا یناسک نالوا هدکعا ابتا
 بولوا ترابع نددصت هلافغا هلنامشو

 ینعب ۰ رایدالشاب هکعا تکرح هلن زوصو
 لالدتسا كنسباتم فا وط هکرایدت | دصق

 تالاقحا وشراق هلالد یرقدنلو هدکعا

 هلیعارتخاتالیوأت ماطر وهل درس هدیدع
 هدرلهراقبح ندع من یلئالد روك ذه |

 یی قیدصت هک رله د هرلنآتقو لوا

 زککیدروک داقعا ناباش كرا زس هدناب

 ۰ زد رس نم اق تانظبه هتشیا لئالد

 هف ولأ تار دان 3 هب هنظ لئالد هژب وب

 قال زکعا وس ا تاد_ةتعمو

 ؟ يرولوا



۱ Hi 
 ندا سطح نیم دةم یان ازکیلصا ند

 مازتلا ندنفرط زکدادجاو ابا و شاد قلت

 هکردراو یرکدهل لد ع نظ ءزدشفلوا 1

 یلیدب ییشر یلساسا هلی و موجب 

 .نوسلی هلوا
 .اقحاو هبهاو تاهش هدنرلاهذ یدما .

 کنج نک دلا ترتیب ۱۹۳
 عورش هفیزت یییرابیلد قرهشان هب هشاط

 دیلع ) ربع ترضح الثم ۰ ریدشا

 ید هليا ع رک نآرف ( مالسلاو ةولصلا .

 هب هبنأرفروس سصقا هاغلب و اصصف بودیا

 دنرز وایسعا فیلکت ییبرلعا نابنآ هریظن

 هلبیس یرللاق زجام ندهضراعم رانا
 4 ییسلوا قداص هدتلاسر یاوعد

 :رایدید هران آو رایداک هناي كنهشاط نیلیا



frp 
  a Jی  REہدهسیک مھ (دج)

 یسایلع هجرد تغالب و تحاصق نابلوا

 ند هض راعمزک هلج ءان اک اهدردشغازارحا
 تعانصلها ره هکنوح ۰ زکیدلاق زجام

 تاو نا ةاوصف هجرد دن
 هدیا هبلغو تمواقم کا راس هکرونلو -

  ۱تعان صوا كتا قره هلکا ییب راکج هیم

 تشاب ر راحو دمآرسم هدنایاصقا
 . راردا فارغا یتسلوا

 وش هدناوج ماتم هروک ذم ٌهَماط

 تحاصف هکر یدتا هایت ثا عفد هلهح و

 كنبحاص اساسا هدیعاص تغالب و

 .ردفقوتمهغغلو مان دادعتسا هدننرطف لصا

 كب یلوصو ههیماس ةجردو یلاک طقف
 نامز لیغ ردا اضتقآ هسرام قو

 ون



6۲۳ 
 : السا مو بطخو یتیاورو مظذ راعشا
 "رواج و . طرش یتساردو سرت

 ۱ وطنم نالا هکردمزال ج داغلب ةبلاغم و

 kk وڌ ا ەدىل یدادعت مما یعیدملو

 . یرازاتم كنهرمزواو نوسلیهدا زارحا
 ۱ 3 هدهباسوت 7 ۰ توس هد بس ۵ سص

 هددس ریلی هدنا اقترا هب هیلام ةجرد ص

 ندنف:دص و یربظن كنا هنلا ندعو هن

 ۸ نالوا یودامول و. روا هنلوت یاثم حاقر

 1 ۰ هدر هح رد

 لصا كهللا راف تر طح ۸ لات

 بدلوا یدادهتسا هتعانصو هڪ رطو

 لصاو هنسهنس ی رف كنرع نیت امت

 om نس كنا هک ردقه هل وا

| 
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 دن موس ردنرابع ندنامزو یسهسراع و ۱
 هسرام قجداوا رادم هن الغا و 0

 هدنکا تدم ردق وسو مرو هدااغتشاو

 تبطخو . راعشا "دل وا رم هیاورهن و اظن

 اغلب ییسیدنک الصاو لدقشیا یني راقد "

 .قدلو هدددص هیلاعم و هر واح هلا اعف و ۱

 هدنمارا به هسا یژاتاعسلاسر تاذ

 ق هز یلاوحا یدرارونلوت هد نمهدلب و

 افخ لاتخا لصن . یدبغو للاتحا قلوا
 راندا انتعا هتعانصو هک لب هلدا امدا

 ساتشادب" (را ملا عارف سلا )

 مظعا مزب هکنوچ یدرارولوا ربتشم
 یعید-) وا ترابع ندو نه رخا_ةم

 نکیا هدزک ود لاح هتسلا ۰ ردم ولعم



46 ۳۸ 
  كرهربا هفرف یراکرابم نس كترمضح لوا
 | شا زارا رار هلیسعا تلاسر یامدا

  تغالب وتحاصفیهدع رک نآرق یرقدلوا

 | ینەلجو یدرو تشهدهز "زعفد

 هک اص وضخ ۰یدتا تربحو زعع راتفرک

 درشم نارو هدم تغالب و تحا.صف
  .ردشلواتربح بج وم اهدتاقرب یملوا

 لئاسرهب و برع زج اراورام شاه هکاوج

 هنسدنک الصاندنعیدل وا ندنعون بطخو

 ٠ قجهلوا قسبلعت لباقو ۰ رولو ریظن
 ۰ رویمهلدنا هنارا لاثمرب

  یکلهداصلاقوف كتارغ وش یدما

 هدیدسل وا بحوم یزمشابشآ لوید

 كنابرع برع هل و۰ لدنوشود هجوبارب زب

 بولسا نایلوا یرافول امو دومعم مهساب



#4 ۱۹ 
 هديا هسراغو لمت ندنسپ رب رانا یمالک

 یبیدنک ۰ لکد روصتمو لوقعم یسلی

 ۰ ردساباق ربع هدو هال وا دع ل واع رح ۱

 تام هےکلب .ردقوب یعیدلو یهفراخ ۱

 كنا یسەدرک عاربخا كع زر ره هب راح ۱

 بول وا هدنسس هل زم ربغسص لقط هدشامژ ۱

 هدنشوم ا لراب رم هقشب قحنا لام ادا و

 عزبح رب ۰ ردنرایع ندنسلیب هلو ۱

 عازتسخا هک ردیمشادیسشبا ابو شاروک
 لاصبا هباوصق تباغ ندکی یش یکیدلیا
 یر ا ر هد شا

 ع ون ۰ رانوسلوا شامهدا هوالع

 اه ۰ زروبلس رادعزنح دو هد رشي

 | رقت سالا بسح یتح ؟ ردهلو یسکن



(i) 
 هدبولوا اخ یلاک هورذ هک زریلب هد

 عاديا یثرب قجهیلوا قرت لباق رلصا
 ردجراخ ندناسنا عسو كا عارتخاو ۰ .

 تیافویدامك یش نانلوا عازبخاوا رکم ۱

 هلوا ترابع ندیشر هداس ۰

 .هسب ناشیذ ین ترضح هدلاحو ۱

 ییسیدنک ه هیماس هحرد ىكجەيمەرا كن ۳

 هسراع نالوا ندناش كلت هدا لاصبا

 هدناهرلآرفاب نارو دغا ةا
 قرا ه2 الف هقط كالو تحاسف
 ياا نا یرمن ورز وا ترک تل
 یتیدقا ر زح اع ند ریظن ییسهریصق روس ر

 هراز و زککیدتا زوج هحیلیدیا هظحالم
 یتالطب تالاذح ازکفیدلف هطساو هکش عاقا

 رايا نیس یالوف ك ۰



{ri 
 لر ەيفريتک كش الصا راز یدس ءا 3

 :زرداتاب هدف دصت یهلاراشم ترصضح

 هلمجو یرکدسلیا نالعاو یرقدرویو
 جراخ ندرشب ترد ناسا یتلنم كنآرف

 اش سلوا لزم هلو اد هع نم تول وا ۱

 بلت
 راصبلا لهالیداہلا هللا و( هلبادیلقت لکد)

 لزم هللادنع ۰ نه كع RENE 5 تاذک

 روصت ناکا 2 :عاحا ۳ RE وا

 یهیلاع یابانم و ها رصاق تافص نام وا |

 قار ۳3 تعد صا دوخا ی ےل كوا عماح ۱

 6 بولوا هرزوا ماظتا لاک كنهدجا

 كناوذ ندا عابنا کاو لقشم ییئاضف

 لفکتم هم رشد وعسم و لاوحا ماظتا

 بقا اعم بناح لرهروک یتعیدسالوت ۱



rir 
 یاوعد نالی روب نایمرد ندیهاننالاسر

 باب را هراندا قیدصت هدهاسو یتلاسر

 هکرابدد كيکشن : ۱
 ةالصلا هیلع( دم ) ترمضح هک ق دلا رخ |

 لوا ندزهلوب هدنساوعد تلاسر مالبیاو

 دنا هفد ویا هات ایم ات ۴ ۱

 ) بهارر هدارواو شقیک ( هنتمج ماش

 ردشعا تاقا« هلا ۱ ۱

 ) فورعم هلیمان [۱] اريح بهاروب .
 ] ]۱رو یرسک كناحو یصق كناب ۰

 یوم ۰روسقوا هلی هدودعایو هرو-صقم

 نإ سحرج يعسا بولواوب یصلحم كہلا
 اسو هيلع هللایلص زعدنفا ءرد سیقلادبع ۱

 وبا یع نکیا هدنشاپ یکیانوا ابو زوقط
 یرغوط هماسش ها هلفاق را هلبا بلاط



CD: 

 قیرط یرب غیب ترنضح هکردناذ نالوا
 ی هک روک هدنسهرا شیرف راحت هدماش

 ( یداشاسرفت یتغجهلوا نامزرخآ

1 1 

 .رایدشروک هلناذو هدلوپ هداننا یرکدتکا

 ندهکم باا طوبا نوا تراک طقف

 مرک | لوسر هدد رص یکج هدا تک. ۱

 ندنکیدید كسرو دا لو ہیک ین !ےعیا

 هده سا یدروتک ه-جرار هدا یا
 لوسر ترصح هرز وا یعیدنل وا ضرع

 لا ب۵ارو یدا هدن وابص نەز اهد 1

 هکلب . یدبا لکد شّعا وزرا یناقالم
 یقیدنلو نه هلو یس دعم وص كبهار

 دلاکم هلا شرف دوو ه-ءفدر 3 هدلاح

 یرافدن وق هندب د جاغارب هعفد وب نکیا شه ا

 لوسر یرحلا و یدک هن راناپ نامه هدب |

 اینم ¥ ¥
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 ۰ ابا زمو لئاضف کریم یدسعا

 ۱ 1 دیهار وا به عا رش و ۱ رفنال وا لقسم

 ۱  هدکدلک دنتکلع بوئودو شالا مملو لقا عل و لق

ll)بولوب یر  dg۱ و نا  

 2 ا نال 2 هح ر هللا هشم ن نیم اعلا درس اذه )

 . هجوو یدلیا تردابم هنالعاو لیعت هد
 ا هلو تامالع هراندی الا ۇس یتفرعم

 ا لحاقا ی” كرهر و تالرسصف یخ

 مریظعت هر طح لوا دلا ہری” 2 راشاط و

 هانا كص وصخ و و و راود الود

 ° يدنا هورلبع هدییغرد_ل وا صحم

 یدنلو هدمارک | هل وعد یتسهلج ارخ وم

 ۱ ااص و صعب هبلاط وا رباد دمرک | لوسرو

 .یدلوعوف و تقرافء هدعب و یدلبا ارحا

 ا و س ,نامز ا



(rih 
 | قلوا ناهرب هاو دص هاردنات ثلاسر یاندا

 زس ۰ ریلی هلوا شهنسوک یرلنا هرز وال
  ۱هدیا هضراعم هرابش یکیدرتسو هدززکحا -

 یرلنو هلتمجیعیده و درفر كجهلب
 .زکیدروداقیدصت لرهدانظ هللادنعنم

 باوج یراکدرب و كّمشدصت بابرا
 : ردي | هجور

 دداع یتسیدنک یتبم هتناعاو تداهشوب
 اعقا و. ردرلش م ریک هن دادع ما رک با ص اث ید ح

 هروک هاب طرمش لوس ر تاالسە ادق
 .رول واقداص هدهملایموم ییاعص فی رعت

 .راروبدا راشعا یطرشوب الع رنک | طقف

 كن رارفس مرکا لوسر ترضح

 ب هکدخ ترضح ییعب هدنسهبات دعفد

 هدا هلفاق هن و رار هلا ۵ رص الغ
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 حاضيأو حرش هدلالدتسا ماةم
 نالو یوتحی هلضاف تافص را

 ر ودا عججیراناهاتکر هلل وا هک -- نآرف
 حوال نوت ندنص وصخ كم
 ۱ ۳ زوم بش ردرلس شلاق زحاَم نونسایضو

 < دامن یو هن->قالخاو هه اقع
 هل راح تادابع ن نف رهابرایسا و هبلام

 نانل و ییدشلاح تداریعت هدلاح یرافدسنلو

 .رد-دعسروک هلا بهار ما ) ار وطس ۱

 تدابشهمسلاسرو ناما هزع دنفا هدكناذوب

 .ردروک ذمهد راونو ریس بتک یکیدلپا

 شب یمرکی هدهرصو یرلترضح زمدنفا
 ید كناقالموب طف . ىدا بد رو هن شاب

 هوشلالبق. ردنه رم و مولعم یکیدعا دادتما

 ۱ . ردقو اهد یرارفسرب م EE ندرانوب



| > 
 دببلا ماکحا لفكتم یمانا لاوحا ماعا 8
 هلل وا هروسنم تعب رش لقشم ییمریاسو

 یناکما كلدا لیصحو مت ندبهاررپ
 لعتمو ندا- ۳ لثاما ۸+ هسنلوا ضرف

 لیصح وات و یجدهسل وا ندایک ذا ماعا ۱

 ۰ ردحاتحهامز هحرا هئس

 هدنک وا مو ترضح وا کو بلاخ

 ترا هد نا یرع یقیدلوا شەریک

 یداتعم كلک بودیک همور دالب هلرق رط
 ندهمرکم دکم هلبا شی رق راے نالوا

 هک ردنرابع ندهدودعم مابا یتدم یتب وسع "

 هن رام روما هب وت هلااو باهذ قا ۱

 تفور ردق وا یح ۰ ریل هدیا تاقا

 اما هل بابر ندعي سش تاوا دتا

 نامزویلرصح و E e ۰ نم هل هرک وا



۱ ۹:۸9 3 
 ۱ نمهلج اش و فف وتمو حاتح هب فک

 ۱ بویقوا هطاحا ییهدجتعیرمش «زرولب

 ا .رداکد یالوف هلم هدنقح رانازاپ

 . یدیا یما زم دفا هبلا راشم ترضح

 ۱ ید زال آ لقهنلایتحو زامزابو زاموقوا

 ۱ .نامزرزآ ردقوا یتسهفاک كلرایش هجو

  ناکهالصن هنسمر وپه رک وا كنبمارب هما

 ۱ ةولصلا هلع (دم)تسصضح !توازریلبهر و

 زف خب دا ین مالسلا و

 ۱ ردقطاب ییکدیما هدم اک نآرف یقددوقوا

  لکد هلا لعت ندمشب كتعیرش یکیدریتکو
 ۶ تكنسدنکن وا تابا ییسلوا هل ادنع نم

 1 داور نا یفیداو ات
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 تیآآ ۲ ](نولطبملا بان رالاذا كنيم هلال 3 ۱
 صروصخ و وشراق هرابغا وراب هس هلل 1

 هر ح تارا 9 ۰ E نالعا

 لواندنآرق لوزن نس ! میبحیا [۲]
 .دزامزاب یزاب هلکللاالصا ونهوق واباتک

 یکیدسادیا حرصت هدهشاس تیآ ینعی)

 لرهلسراندیا راکنایکتون كنسهرزوا

 واع عاونامیج هکنوج ررویدا راکنا
 هلاړعتو تئارف كناتکرب هلو نالواعماح

 قراخ یسعاروهظ ندناذر نیا لاغتشا ]

 دم یعیدل وا تیفکر لاد ع نمو هدام ۱

 هکیدراریلب هبد ردا یعس هلاطبا كدیلوا
 نت بتک دوخاب و لغت ] یا کو
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 هدف رظن شاب ۰ ردقو همش دن کاما

 هک رک واتداتک و تئارف «یدلواع ووشن

 . دوخاب یتغیدوق وا یزاب رطسر ویغیدشلاح

 ؟طخ ) ۰ ردشمیتک هنادیم هلا طافتلا

  اضح تفاضا ( هل غا ص ) هنیع ينم

 ۱ دانسالاف زوګ ور وصت ییعوفو تیفیک
 ۱ . ردیزپم هندصقم هلازا یبلاّقحا

 ۴ هلوا شالنوا یا ترضح لوا

 تایرا هدنساوا لاد ع نف كنآرق قلا

 ۱ ار ر ۰ راروش وا لع نملطبم كد ریبن

 ۴ ندقفلو یا ىلع لزنم نامه نآرف زاسعا

 ۰ ردرا وزاجعاهوج و ردقو اهد. رداکدترابع

 یرلم؛اب هلعل وا یش یر كن هرتاکتم هوح و

 صا هلآ یقحەہلوا N نا اف

 ۰ ردراکشا



 أ
۱ 

 دار

 هز یربصوصعو .لدمروک یغیدزاب
 تناورو لقن هد مدتشیا دوخاب مدروک |

 زآ یرازاب زوفوا هليو ۰ ید وا هدندیآ

 یدیساواشلقهزاب بو وقواهدنحاموفر |
 کیدلی هلب هتسنسدا كع روک یک زل

 . :قدرولوا فقاو هنلاح هتبلاو دریل

 نون ییکیداب قمزا بووقوا هدر
 .ردقولوقمم ببسر رتاد اکو نوسهلزک
 یتیانکوتئارف نال واند هبل 6 تافص هکلب

 ردان كب رلنایملوا یما هدنراجا هسل وا شايب

 كنا راهظا وشراق هموفرب هلیو نانلوب
 هکزعا قیدصت لقع ۰ یدردا اضتقا

 لیسصح یتباتک و تئارف هاهتفو یسیدنک

 اقا اا وند کرک وا بول یا ی
 صب و تئارف وکیل ندک دابا



0 ro 
 اد لم تعن ارش و نآرفناذم وز نابهز

  1لاتر هدو هدنوسسابا هدافتسا یر

 هليو ؛نوسشقلاف هنساوعد پرسوزی 

 هنالایخ و ماه واورباکم تباف تابعاولانلردن 
 ماع لروصت وب ۰ نم هل وس هسک دقشد ۱

 هلق تدم و شلوا نماض مک یی غجل وا 1

 ۱و ندننلوا نان ندزوک الصا و هدنف رظ

 دوجو لصن لاک لیصح و لاح یافخا
 .نههرب وناکما هالا هلی وب لقاع ؟شلو ۱ ۱

 نآرف اب . لهنوشود هدیساروش .

 ق رام 6 یعدلوا ئاخ لتعد سد و ۱

 هدم وردالد هک للعمر کا ةا ۰ ۱

 ےس لقع یددوح و هدرارب نا درک

 ؟ یمردا قیدصت  ESتخا هلا مور ۱ ۱

 وب لق لتعپ مش ەن رز وا نم ها اد لندینی 



 زکلاب :ردزشعا هدهاشمیغردل وا د وجوه

 طرح یهآمین ماکحاو فراعمو كبهاررب

 مور هکالدروک ییح ؟ربلاق هدر یلوا

 تعد رسد یک E ما وفا هد یس هش اط

 ناربح هنناظتا نسج نان هب در یارع

 ساستفا ندنآ یرابش یراکدروک یا و

 هل رب و لاعحا لص هدلاح و ۰ ر وس دنا

 دند زی يسا اک كرنا رایشو کر

 نوتسلاق یخ بویلسا سثن هدنوسنلو

 . رنوسلا یی راقح هلآ ندهلیلج ماکا
ِ 
 نابهر صع یرانو تاذ وا هدو رکص 1

 یایصذا ۰ نوسلس دیدبا شرک وا ندم ور
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 زیپ هایت وهز وو هبنلوا

۰ . « 2 

 فاشع هد تعد مد و نارق اص وصح

 عبا كنس هشاط مور هلنېج لاعاو

 ۰ راورا اش هو فلاح هند یفيدبا وا

 . نابهر ضعب هناشیذ ینترصضح یرلذا

 لفام یکناه هن سلوا شرک وا كمور

 ۱ ؟ رول وا عناق

 ۳ ندمور نابهر كنرضحل وا

 عناوم نالوا دوجوم راد هت شنا

 یقیدن) وا رظن مطف ندنسهفاک كن هراس

 عناموش زمکج هد ضرع یجدهدر دهن

 هک ردیمولعم كسکره رولیروک یفاک
 "عفد یتعبرشو نآرف مرک این ترضح

 ندنلاسر یادت هکلپ + ردشممقا غیلب
 نام ز یلبخ ردسف هیج دبا لاکا یتیبم ند

1 
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 هعوقو خر دمنا ه وب تاغ لر

 هاروهظ و . وح یر ره كنام ام. رد

 2 یدرول وا رداص هروک

 ایوهرو-ےر سام هلاقمو هلاح ره

 ۰ یدرروب خباب تهرش مکح رب تیا

 یک دک راوت و ریس تک صوصخو

 یسکع: ردتیثم هللا هرتناوتم و هه لوقن ۱

 4 دلا ر دو لا ا
 للا یلص مرک ا لوسر ترضح بهاروا

 یعابنا ابو یماعصح هللا زمدنفا لو هيلع

 .ابقتسا تداوح هم و یحهل وا منا و هد

 0 Ê هد شع اف شک اما ی هیل

 | تکرح لصن هدنعوفو تاق وا كد

 ؟ز 2 یه رک وارر رر +
 هلا لازا ی نالف هلاوس وش : ا



 ۱ ۰ ردلاخو هکقوب

 8 او 4 4داحره ترضح لوا

 راداوح كح هدنآ با لقع عانفاو رد ص

 عا غيل ه.هلا ماکحا و ۰ شەر و

 یعج هلو عوفو هدا ؛ل نا کوا

 کد دد تدا س رو تح و

 لایخ یکجهدا روهظ رھدلارخ ایا

 توعدیانا .ردراو زا هن داح نيک هرطاخ و

 لاوحا لیصاسفت ندیا ناي رج هدغیلب و
 یرلنوب هسیک ندیا عالطابسک هلاوقا و

 مور نایهر نوت یتحو كبهارر
 د یکجهلب هدا راضصساو هتطاحا

> 
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 ًادانع طقف ٠ ردیا ناقیا و مزج تا

 « ریل هل وا هدرا دنا راکت ۱

 ةولصلا هيلع )دمع باعا هکزکهس رد

 كشن تاب زا و ( تادرند (مالسلاو

 قلوا تاذر هقشبدوخاب ۳ یسراف نالس

 نمربیشیپو ندمارک باعصا رابک [۳]
  ردناذرب ندنماد_خ صاوخ لنمد_نفا

 اط سوخو ندنسیلاها ناربالصالاق _

 بوریک هند یراصن قاهرار نکیا ند 1

 مواع لیصح هداروا .یدا ش یک .هماش

 ) ه رومآ )و( اون ( هرکص نددت هند |
 كهللالوسر هدرلاروا تودیک دن رفرط ۱

 ندنس هلق بلک یب كرهدیشیا یتیروهظ
 ههرونم هندم هليا تفافر هرلبرع ماطر

 یراشادل وی ءیدبا شعا تع زع یرغوط
EEN Ga 
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 هلافراعم هکردراو (راردا نییعت هرززا
 كموفرب فقا و هدالب مظلوصاو فصتم

 یرایش ناکمزال زکر بغیپ ۰ ردندندارفا
 .ردراو عنامهن نوچلا یا مت ندناذوب

 هب یدوهم ر هدلو ین آرا بنارصن نالوا
 ]رب هقشد ندنبحاصییسیدنک هدعب رای دناض

 ۰ یدروتوک هبهندم قرەلا نیئاص یدو

 ] تربه هیهرونم شدم مرک | لوسر

 | قرەلو قلهرآ ناال هرکص ندفدروب

 | .یدتناضرع ینلاحو یدلکهبیوبن روضح
 كرەرو ییلد كنا نمد افا مرک | لوسر

 یدلبا داز آ ین

 | تلاجاوش هدربس و كد دح بتک )

 ( رونلوا سزسد هنلبصفت مام

 (یاسا)
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 تاغیلت ماطر هل وا هن هرک وا هنهرک وا ند

 راکشا كب لاقحاو ۰ ریلی هذل ون هد هل 2 ۰

 1 هدا وج ماقم ۰ ردیش "

 هوجولاب ینالطب لزکلاکشاو هکزربد |
 ردنيبتم ٠

 ندناذوا رم تصح زک ! الوا ۱
1 

 هتبلا هدب قلخ ید سلوا شعا عت

 (دج) ترضح ۰ یدرولو ع ویش تیفیکو
 قلتندنالف یماکحاوب مالسلاوولصلاهیلع

 یدرارید :رویلیوس هوا هزب هدرو يدنا ۱

 ۰ ردشءالوان دەلو هک و بلاح ۱

 كلعت رما نوجا ملست ییه.زالم)

 لرصحانفخو هدنفرظ تفو زاویاوعص "

 كا حالم .یفیدلوا .ننکما قلو [
 تقیقحر هلو هدمزال نالطب ردیفاک



}41 ۱ 
 قلت وط موتکم هد نوا قفاسنم هجرلکی
 ۱ ( ردندهصاو روما هلغءال وا یتاکما

  دسلوا یلعم كمرکا ین تاذوا با
  ینیدلوا یوتح كسنعیرش هلنآرف یدبا
 . تیصندنفج هلو فقا و ه هبا یب فراعم

 هکو بلاح .یدراتوط یناج راطقا یلضف
  هدنمارا مارک تاصا هکلب « ردلکد هلی وا

 . تاوذ قوچكی كجهلس دبا تا اکا
 ۱ هلال وبق یصوصخو هدیسیدنک رونلو

 . عوضخ هرلنا واثم عوضخ هلعم اعم

  یدنک «یدرلیا ع سافا ندرلن او ردا

  هراد هسا یا افخا هت صوب ییلاح

 . زاعیص هةم

 للعم ارغب تروح تاذوا الت
 . هنعاباو باحصا ةفاک ینا یدا هسلوا



r 
 كج هع اع دقت ۰ یدربلک مزال بکا 3

 تونم وش راق هغل سدقح وب تاذوا ا

 هکوبلاح ۰ یدراقبج هلادیم شدا ید ۱

 رگسشام و دوا ثخ نکیا هدنن ودام ها

 .یدرونلو ۱

 یعیدسل و ندندارفا كناذ واز اعبار

 ) چ ماوا ¢ سراف لها ( هباموق

 هدیدزب كران ۰ و یا a Eo 1 رۇم ۱

 ندفراعم یغیدنلوب یواح كتعبرشو نأرق |
 ندع رو نازک هکلب ۰ یدمهلورثآ

 لاح ۰ كدروک یتیرلفدلوا هدکعا سابتقا |

 بوس تاذزککیدد نکیا هدزک مو ۱

 هوب ی رافدنل و مورح كم و ینیدلوا

 ؟ ریلی هلواشعا لیصحت ندءهرن ینراع



۲۳۹ ۲ 
 3 ) نددجا رینم تایم ۱

 ۱ ۱۲ دلیادرس هتشيا 1 كکشت بایرایا

 یز هعفاد ج2 و دهصاو لئالدو یکی

 تالاقحا زککیدسوک نوا لالضا

 لب وا ۰ ردهدکعا لاطبا "الماک یهیهاو

 ةالصل | هلع #6( ترضح راز هلا

 انیتلاسر "یلام فرط لزعدنفا مالسلاو

 یتلاسر یاوعد نالیروب نالعا ندنرایه

 و« زبمکزاو تقور جم ندشدصت
 ۰ زا هددمش ردقهرذ هدص وصخ

 لر هلنکح هدندرلن آ كیکسشت تاب زا
 هلا تانک كنا صا تغالب و تحاصق

 لئاضفو ۰ فاربعا یی راز ندهضراعم

 جش ندهب رشب دارفا كرانالوا اا ےک

 .قج هبهلوا رداق هک عا عج هدنریظن 3
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 لّقشم یهلضاف تافص كنآرف هد هجر

 تالذک هلا یرلنا تداہش راد هنسلوا
 لتق هدنلدب ماقهاو مابق أرق هضراسم
 كرتو رايد بی رنو سوفن قافتساو
 هناجامم و تاب راح نالوا یداب هناط وا

 ناشی رب و وح ینی رایدنک هلبا اصلاو لیم
 زجع نالوا نايا« كب رع یا_ ف ندبا

 هب ید-جا یامدم قدص هلا یراتربح و

 هدرلیدشان هرانانلو هدکعا لالدتسا

 ندهض راعمیربكن هقناط یکیاوش هکرابدید

 هلام لئاضف كنآرف هدیر و یی زجگ

 .روبدا فاربعا یتسلوآ یوتح یهفراخو
 هضرغر یرافارمعاوسش هکر اح هددسز

 هدلاح و «نوسلوا ینبمهلمار هد یراتعباقمو

 هراندبا مول یتیرایدس:؟ یرلندامش و رارقا



(3 
 ردنعون تج ناي و ترذغم ذرس وشراق

 یب ES هدبوقارب یهضراعم ۰ رول وا

 هزوک یه راس ۶ نیلیا رادهنخر هدایز كب

 (دع) ترضحهکر دلاقحاهدهشاط نا ریدلآ

 | غا اد یە, راحت كمالسلا وتولصلاهیلع

 برح رانو شمالشاب ه هرات هلیبسح
 یتتصرف هضراسعم هنآرف كرهدبا لاعتسشا

 لوا یتعی رانوسر و یلوا شا توف
 روب هصوصخ وش یرنا ت رطح

 .هدرلن | هیلع ءان و شم رشاش بودا

 دماس رفتفاط لاوحا نک ریلی یییالوف كشیا

 ۰ رول وا كءد ا ًالالا قد رط)

 هلرهدیامایف اوج لالدتسسا بایرا
 ءاهشو رارقا كناغلبو اهف : هکراپدید

 3 هسنرزوا ضرفو تیافر ینیراتد
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 تبوررنا ردهفزاحم صلاخو فرص رک
 تعصاو نا 2 هام ارز ,زامهنلوا

 شاناقلت ندنفالساوء لیدت یاد یکیدلی

 لیوحو كرت یتیرتداع ینیدلوا شش او"

 موا ضعب هکزروبروک یتح ۰ ردیسعا"
 هدنکوا یرزوک یغلاسف كن رتدام

 راروسیمهدنا هرتالاح نکیا هدکشا ےس

 یراسفن هلتمزالم هراتدام نکر ج واو

 «رویلیا نییزت هدنرارظنو رویدیارما

 تمالسو تاڪ رادم هدنن راد یش نالوا

 رب هقشب ینتاحن لقاع صقت هیلعءان

 زا تق راف۰ندنسیلصا نید هک دمر وکه دند

ه تادام هحفدل وا لصاح ی وق باس ر و ۱
 دف وا ا

 هبا ردهشاطوش .زقار یتسهورومو

 ینیراشد یراکدلبپ تاج رادم هوا



۲ ۳۰ 
 یعطفو ًایلک ینیرلتدام نالوا یرولأمو
 ۱ مد هندش ف : ر ره كرنا تودیا لر

  ییمص ویدج ردفود ۰ رایدل وار داش و

 ۰3 یقمالوا ربتعم تدامشو رارفا نراقم هلاعفا

 اضحتداهشو رارقاو هکوبلاح ؟ردیلوقعم
 روفرب هل .ردهدنسهیاس ترابعو عالطا

 هل رانا ۰ ردذبم هعمط رهن و ردشان ندو

 ار ناو ی تظ
 ترصضح اهدزونه بول وا مولعمیراتک

 یشرپ كجهلیدبا م هدشلا كربمغب

 وا ۰ یدبا راشم راساب هکعاناءا نکیغو

 كجهدبا ریثأت هدیوطسو تباهم هدانا

 «یدبالکد هد هبت رم
 و تح لوا, لجمال

 ا هنلاوسحا كناوذ ندبا مابناو هننرپسو



r} 
 كعا بسک فوفو هد راعابنا تم ۱

 هرات دنا هک رات بت ک یا.صقتسا نوا

 كناوذ ندا عابا هک رد راکشاو او |

 ندا بق داقنا هتققح اضح یراعاسا

 ۰ ردلک د یتبم هجم ببسرب جش بولوا

 عفاوااق نده ص راع» ون 1 رک | یدعا ۱

 لئاضف كعرک نآرفو یییراوا زجام

 دارفا هفاک ییبم هتل وا ی واح ندقراخ ۱

 مزج ىد راقج ەي هل وار داق هن ریظنن رسب

 رارفا هن یدا هسیلوا عقاو یرانقیو

 تمباتمهنو یدرولو عوقو یرلتداهشو "
 ۱ ۰ یدرواب هلروک یر هناصلاخ

 ندضرعت ونیطف ولقاع یرره رانو
 تاک رادم وزیندهتوا هدلاح یفنیدل وا

 وزه الکی یسدع دق تاداعو ینشدیکیدلی ۲

1 

۳ ۰ 

11 

2 
۲ 



HAF 
 کا زارحا ینیراد تمالسو شالا عالفا
 18 ۰ یدا ش داف هطسا و یصهوصخو

 3 هب راحت هد بودا لر ین هض راعم اما

 5ا فارعا ای ییراز حک هلا ماف

 هک لاقحا هدنراقح اغلب و اع نانلو

 ۰ مال ملأو ةولصلاهيلع (دمع) ترصح

 ییصرف نآرف هض راعم هران | هادا 4 رح

 هز سفن -ییهض راعم ءان اک | هدردشههمر و

 ۱ ۳ ۳۹ کیا یثر یالوف هد مه الا

 ۱ هرددج زر كل زکمایق هایت هد : ردراشمأم

 . زامهلوا یمکح ردف
 هأرف هضراعءیرلن | لربمغیب هکنوج

 ۱ یسعا عاهتما هدال رانا و ىە روب« توعد

 عوقو هدنف رط هلملق تدمر و هءفدرب نا

 قععاقالوف هلاق>ارب هلو هکردلکد شلو
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 یرلفص ه راح رانا ۰ نوسل وا لب

 ترضح هل-ءرک نآرف یرلغا لیکشت |

 - اعمو ندنسهروب یدح اراک كاوسر 5

 یلع یتسلوا زجاع لرمشب عون ندهضر
 ندا دعاشاو نالعا داهشالاسر

 نامزهدایز اهد هکلبو هنس نوا نداراو

 هدنلئا وا كت دمو هک زد هرکی ص ندنسمک

 ردق قجبهراقیچ هه راج ترضح لوا

 كب رح ران یدبا لکذ راح هلی یعابتا
 یدحن هک دلک ی سهرصهدهرکص ندنلاعتشا

 توعدەن هبهضراعمرلناو رويدا ماود

 هکر اتمو هطاصم هدقلهرا یدا روش وا

 هلیسیدنکكنیهانپتلاسر تاذ قرهلو عوقو
 لئابق و یدراردبا عاغجا هلیماخت باحصاو

 .رفوشهدلاحو ۰ یدریلک رثوعبم ندیرع



۳ ۱ ۳۷۰3 
 1 ۱ قار طض راعم هلا هدافتما ندرت ص

 نیب كرهدنانایا ییاثمو قمراشح هژمف

 1 ۹ مقاولاف رکا كلبا رشن لئاسبقلا
 AEA یدناهسلوا یشر یراقد-]وا

 تیفیک ر ی راکج هلب ه رک ؟ یدبا یگ د

 سشذیدبا راهسا وا شعا ثبشت هدبولوا

 ۰ یدرون) و هد ران دنآیعس هڪ ور و

 حقا او یولک لوک هطلت و نکل

 برح تفوهت هداوعد یادتا 4 ۰ رداکد

 ییبراتغالب و تحاصف « هده اصم نمزاب و

 هدوعگ ید عاباو یرسصح لوا زکلاب

 زاد هأرق هضراعم ۰ یدراردبا لامعتسا

 ۰ ردشماعا هوفت یدک رب سوک ندرانآ

 واو ر بانو چ وفا را
 یوا تیاور بابرا هکلب ۰ یدزه



 3 لافغا و كیکشنیر را زبیدعا ۱

 حا وردفلواتالاقحا وشزککیدتاعازخا )

 رخ ندهب راج لاوحا هک راردنالطبلا
 جوریرنو هقشب ندرلنالوا زییقلاعدع و

 زرللکد ندءمزو ! رکسشز « زاغلو ندا

 رهدناقاحا ه هلطاب تالایخ ینالاحاوس

 لئالدو زريق تبا هدشدصت زک رص

 ۰ ز هلرا ندقح ند دنس همر اس نه هع طاق

 ۰ مالسلا و

 هدعب بوقار هدن هفناط وب راککشم

 ینیدل وا شلبا راهظا ؛لربمغیپ ترضح

 هدفالاخ دم نیا وفو .تنادام یرازخ
 قیدصت هلیتلالد تابآ یکیدنازاربا قرلوا

 «رایدراو هناب كران ال يرو قفوم هنلاسر
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 شمروک هک لاقحا : هکژیدد هر آو

f ° ردندنع و رڪ“ یسهفاک كف را وخ زکهردنلود 

 ران اهدردشغا روح یزکرلزوک كزس 1 ۲

 ردزکسشمریویدبا لخت ینعوقو ۰ ۱ ۱

 هکر ابد د هلت ردابه هباوج قیدصتباپ را 1

 .هللح لاوحا :كنزمضح لوا .!ربخ هری ۲
 یسیدنک ۰ نمهزکب الصا هنلاحرحاس یس

 نددسافمو رورمش « یما هليا رخ اماد

 یرللاح كرارحاس ۰ ردهدیکعا رجز
 ردو ٩ رارسشاماتطرب یاومش رانآ

 لاعا نوتا لب هبهسیسخ برم هکرارد

 بذک نعهدرب ۰ ررویدیا ارجا یه رج
 هلرا رڪ كندسیک ندا توت یاوعد

 (ردل اب کج اتم یک هدامقراخ

 قراوخ زع دفا مر > لوسر ترصد



 ۲۲۳, 3 بس ی
 نساحو یقالخا مراکم قحا ینازعهو

 لختندیهانمو یواسمو ىلع هلبا هیلاو

 تعیرشرب نانلو یوتح ینبابساو لوصا

 هنوجوو موزل عابآ ک او لوب ییهرونم
 .ردرشمروم راهظا هلیدصقم داشرا یسان

 یکلسمو لاح كنرصح لوا هل نهج وب

 تافص یک یتاضح نفلاس نیلسرم

 كولم هتماقتسا قدرطهلا زارحا یهبلاّک ۱

 ترابع ندکلیا تیاده هقح قلخ و كعا

 هلاةردَس ییس هلیلحیاوعدیک رانا ورویلوا

 ا فلک ایر یه وک نیلا

 : روو
 تبهولا ناش قحا روک ذم قرخ

 قرهلوا نراقم هنساوعد كلوسر هلغل وا ۱

 قیدصت هل لبفنم ییاوعدوا یروبظ ۱
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 تا تاج ابوک هرولوا مان دا تم

 ندا فرط لوسر هکروب روم (هناشزع)

 ینیدل وا هدکعا غیب
 وج ثماکحا

 هرزوا قلوا تمالع هنفدص و ردقداص

 دع رالوف هل س هطساو كنا قراوخ وش

 یبحاص ملسلقع ینعب ) ۰ مرویزتسوک
 مکح وس نامش هدا هدهاشم ەز

 یقیدصتو كنالاعت هللا ۰ ردیالاقتاهب یعطق

 رویلیدیا دبات هليا لوق ًارخؤم یسیلعف

 کە دەز اساسا یت و كع رش وكت و هد هنس

 كاع وش ۰ ردهدنسهاس هیلقع تلالد و

 ردشمک هعفا تالاقم ۳ نکہ وت

 شرچر كقراوخ ون بس وش
 یتفیدل و ایناکهاكلدیا زاربا هليا رک تعنص

 ۰ ردبا مزح هاد لقع



۳۳۰۷۵ 

 3 1 هکی ک یسهزجمرف ۹ قاقسشلا اش

 ییعب ۰ یدیاشلیا هدهاشم یدابو رضا

 لو سر تربوح یهرو-ک ذم "مزرعه

 هدنرومظ نی هدتودیا تلط ندمرک | |

 قفأ یک یرکدزونک رانا لو سضاح

 درتابلیادورو ندهد. ھا یهدب واسم

 « رایدتسا قسق .قح یییرفدس | وا شهروک هد

 ید د رازوک كن مضاح (اشاح ۱ هدلاح و

 ندهیداپ هلی هسلدیا ضرف یسکا روح“
 درا و اقام یتیرکیدکی ندهفلاص* هنکماو

 هکعاروه-»یییرزوک هدكن رفاسم نالوا

 ؟ ی ریلی هنلوا و وع ىىملوا رداق

 دوخاب راکم هداعلا ی وف ناسنارب رکم

 مکح یک هدعٌلاعفا كن اصعا هذبعش و رڪ”

 هللا هح ارانب یس ەس رم راتو
1 

۳ 

2 
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 مددوهشتالو قراوخرازب اذهعم ١

 نامرفو قبدصت یترمضح لوا هصساضتتا |
 .هرونم تعیرش هنن رزوا زقعباتم هنن رلیلام 1

 لاوحاو زمکیدلیا ب ہک مات عالطا هنرا
 ندزکیدتامازتلا یراظنا ییقدت هنراهینس
 هدنقح راندیا تعلاستم هدن راف رش عرش

 قجهلواریغ عفانو ریضعفادو ریخ بلاح
 دعاوف تاعارمو تماقتسا و دشر عاونا

 یدو ابا. قشر مرام ندا
 مئارش هدینا هدانتبا هتماقتسا ساسا هکلب ٠
 باوا طةفو یک ماظع نيل ةفلاس |

 قلاف هنسهفک هداونحا ینایفرتو تالاک ` ۱

 لقع ید هدرپهانیللاسر تاذ . قدلو ۱



۳۷۷ 
 هراکفا بات راو كجهدنا راکزا مک ۱

 ۰ لدمروک هصقت قحهلوا رادم

 کا ن راه یراالاو:ناش ۱

 ماطح لیصح یرتداعس راوطاو راغم

 عضو هاش یب تاظوظح لیو هاد

 قنانم هنلاوحا لاستحا بایرا نیلیا هکبش-

 .نمروتوک همشردق هرذ یغيدنلو رفانمو

 هدادسولدع ع قالخ یراشیش بآد
 "هلصو ءافعض جرو یلومرکشو۰داشرا

 « ماعط ماعطا هک اسه و ماتاو ۰ ماحرا

 یماکحاو دعاوق مانا شیاسا ٌهظفاحم و
 هفاک بولوا صحم هكا دای و سیمأت

 - هکلبو قفشم رد رب هدنراقح یاب

 لاوسا كنه یک یدا نب رتالاب هدندنآ
 ىم ردق هرذو یی هنناصاصتخاو
3 

2 



 و
 لیضف وناسحاهرایغاو راب هکلب یدیغوب

 ۶ ۰ یدبا لماس

 1 نلیانارذک مدقا ندندنک لصاا

 1 ۱ .اصح و لئاصخ كنار ضح نیلسم واینا

 | بیر یغیدنلوب عمصسم هداي ز عم نص
 5 زکا لوبق هابنساو

 ةالص)لالصفا مملع و هبسلع هللا یلص

 ۰ علستلا لکا و

 نمد مز هدن رامدم قدص نی راتب

 ردهد ومد زکه ھاو تاک شت .ردقوب

 هش رارب هست هزکرازوسوت دو

 تاغیلست و ءزریلاق راداب هدتعباتهو قیدصت

 ۰ زردبا رارقا اماد ینیراهینس
 . قیفوتلا یو هللاو
 هد دما اس جک كيکشت تارا هروب
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 قیدصت هلا هلملح تامالع نانل وا ناب ۱

 فاطعتا هراتبایا | دیها هر هد لا سه تلاسر ا

 ماظع یاسا ۱ توا هک رپدد و رای دلی ۱

 7 ری ر كح هاک 0 کین ناب رب دنا

 شەر و تالیصفت راد هنفاص وا و تامارلع

 ترسصح یسهلج كفاص واو شنا رلع وا و

 شلیاقابطنا همالسلا و واصلا هيلع (د (

 یسالوا شعا قابطنا رانا ه ین رب رکید

 یناصواو تامالعوا هکزاج ؟ مولعم هن
 شمکو شک ینرب ناسلو راح المك

 «نوسل وا

 هک ریدر وباوچ هل وش ل ال دتسا باعا

 طو زاکد شمهعا عش یهیح رات ب۶ ؟ زب

 دع ناسالو یواح یهروک ذم تالیصف



۳ {۰} 
 ندراندیا خیلبتو ست یاب ات؟ دیدج و قىشع
  ندزم دنفا تلاسر رطف ترضح و هرکص

  فاصوا هدنرب چه كناسنا ناک لوا
 . .رط>لواو .قدلواماعیهیدجاتوءل و

 ۲لدم روک یتقابطفا ك زانا ینرب هقشبندن
 ید هل وا دون وم تاذ رب هل و رکا

 رک
 هدننکتایاکح ضعب ول ویدزامهلوا یلاخ
 .ونل وا لمن یسهصوصحم لاوحا نوسلوا

 مع هلج یدورو صوصایلء۰ یدر
 كناذرب نالوا هدکلدا راطظتنا ند فرط

 ؟ یمرولب هلاق لوبح یسهیح را لاوحا
 راح یی رایضعب كنامالع وش ! توا

 اهعجاب نکل ردهدقْل وا رک ذ انا ضمب

 ندزع دنفا ان الا عاج ېراعاعاقجا هددرف رب



E 1 
 كنهشاط وش هدالاب« ردشهالوپ عوفو لوا ۱

  ندنکیدلدیا جوت وتو رب رق یرالالدتسا "

 ۰ ریلی هلیدبا تعجارع هنلحم 1

 یدیاههکر ایدید كس تاب را ار ۇد

 9 مهيد ییعد مدیا ماست ین هطقت و

 (مالسلاوةالصلا هيلع ( ند(دم) ترص

 تاذرب عماح یەم ولعم تامالعوش لوا

 ندنو تاذر هليو طقف رد اکد شک

 “اولا قرەلوا ثوعیم هلل|لبق سرم

 لاج ایمل وا ترابع ندنا نامز ی مف

 هلاقحا وش ؟ ۰ ریلی هلیدا بلس لصن

 زاد او هم واش تام اله كتر نك لاه راک

 یشر ندسنعو فداصت یسوا شعا

 ردق زو : ناسکس هل و اعقاو ۰ رولوا

 دوج و لامکلا هجو لبعهدناذ ییا كتمالع



rir 
 1 اب ردلکد لاح ًالقع ن ركل ردد,عب ڭىىنملو

 3 یزاوح "القع تلاعحا وش درج هنشدا

 : دكا طاقسا ندنیشدح یزکلالدتسا
 . باعصاوشراق هضارتعاو ۰ روش روک یفاک
 ..!هکرایدر و باوج هلهج ووش لالدتسا

 ءایدناندیا غیلت یه وا« بثک رازب

 یراب نیلیا لازتایراباتک وا و لاس رایماظع

 تمگحو لعیبرلتر > ( سدقتو یلاعت )
 . زرلیا داقتعا هلهج _و و زریلب یحاص
 ندزل وا ییسهفاک لرابش فخ هیلع هات

 یلاسعت یراب نالوا یعطقرما یسلیب ل وا

 مالسلا و ةولصلا هيلع (دجم) یراتمضح
 توس یامدا هلا روهظ لرع دنفا

 كنهروک ذم تامالعو یتکجهدا تلاسرو

 ییفجهلوا  قبطنم امام هنسیدنک



| 

 »۲ نا
 ترضح یهلا دارمرآ ۰ ید تلا

 ینکج هدا رو-هظ 3 كناذ رب رکید ۱

 اضتقا هیهلا تح ىدا هسلوا رابخا

 هددمهلا"هلزنم تتک هصوصخو هک یدردا

 هک هلند هسزلوا ج و هیلیا ققح دىبا ۳

 هدمه هلا تک نانل وا لازا همارک نیلسرم

 هنس هفاک كنامالع نلیدیا دیمعو طب
 روم لوا اهد تاذر قح هلوا قدصام

 یاوعد بذک نع هدتاذوا و كحهدا

 وا ےھلادارم هدهسا كحهنلئا تلا سر

 ڭا دک د کتا ند واکس راک

 یتامالع وش قحا رازس ۰ ردناذرب رکید

 كجهدیارومظ هرکس لا هدبولوا راح
 ۰ ٍزکتسودنا تعباتم ک او قیدسصت یتاذ



N 
 عفا و هیهلا تراشا رب هل و هکمادام

 رکذ ییهروک ذم تامالع ۰ ردشمالوا

 0 1 ا نانل وا ری شاب ی روهظ هلا

 نا واصلانم هيلع (طص ہد ) ترضح

 م لمان قوا زعدنفا ( قوا وهام

 نفی
 هدناذ یکیا كنهروک ذمتامالع هتشبا

 زوس : ردلکد لاحم "القع یا عاقجا

 ارب ز رویدیا نیب هلهجووب ینالطب لک
 ثداوح هسنلوا ضرف نکع عاقجاو
 كنا رات رطح .بویغلا ماله نابم
 لع یاس لاوفا و لاعفا دوخاب نیسم دل

 لا فرطنم بولوب م وقو همك افالخ
 هکر یلک م زال یمعا رودص سیبلتو لاففا
 ۰ ردیلقعلاحتهدنه ولاناشیرب رهالران ون



(e) 
 نالوا یدؤم هن ر كنالاعو یدما ۱

 تامالع ی وا لا میطلاب هد شا

 یرل-#ا عاقجا هدناذ یکیا كنهروک ذم

 راح "القع بولوا تباث یعیدلوا لاحت

 ٠ نم

 نالوا مماح یهروک ذم تامالعو

 نامز رخا ین كزعدنفا یهانبتلاسر تاذ

 . زکا باغ ییلیعطق جد ندزوو یو

 -وص هدییققح وش هدزلالدتسا یاننا

 هاروا ) ردزشعا حاضیا هدهلمکم تر
 ( هنلوا تعجارم

 نانو یماضتقم لزعاهر یدعا ۱

 .زب«هدناتعارف نده دمع تلاسر قیدصق

 . مالسلا و

 كرهدنا لیمهبناح رکید راککشماذدعب أ



 ۱ اتم
  ییسهلیاج یاوعد ثال وسر ترضح

  تفلاسحت نامز یخ كنال-ةع فا وط

 ۷ اقتعاوتادام و ۰ رکصندفدنلو هدیذگت و

 مولعم یرابیصعت تدش هن را هم دو تاد

 قاشا هتعباتمو قیدصت هدلاح ینیدلوا

 فاریعاو قیدصت لالدتمس الاب هلا یرلعا

 تك هقناسط و هکر یدشاتص هراناسل و هدا

 ۶ یدا یآ هجور یرللالدتسا ةصالخ

 هدننساوعد مرک | لوسر ترضح رک |

 یوع قافشا هلهحوو هسلوا قدا ص

 هدنلالد هنفدص لئالد هو و زاوعوفو

 قافنا ناسلوا رک ذنکل ۰ یدزگا عاغحا

 ترضح لوا هسیاهلب وا ردعقاو عاقجاو
 ۰ ردقداص هدنسا وعد



}1۷{ 
 (رذشمکب یرلماره حمدا 46 رد ین

 e a كيکشت A دنا ۱

 یر, ره ائالدوش ط طقف ریلی هلوا یر ۱

 قمالوا نیش جی هد بولوا یتظ لیلد

 دن ځد ندر یوم هدلاحو . ردّراح

 یتقیقح كع وج ره هکن وج۰ ریلب هدناهدافا نظ ۱

 هب ییظلیلد ۰ ردنرابعندنسهدوجوم دارفا

 هسیا یکج هل هلیدیا داقگا ردق هیهجردهب

 یصاندو هدننش داقنعا ۰ رد کمولعم ۱

 القعناش یلباق هنانظ هدناب لید و لر

 رطید لاقحا هدماقهوش اصوصخ . ردلکد

 ره ندبا قیدصت ییسسیدنک .ردعاق ید

 ینینظ لیلد یکیدلیا ریوصت هیهشاتط

 تدحیفیدنلو روطفم هیلاراشم ترضح
3 
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 رط هدنسهاس یباغحا تراهمو یرطاخ

 ریا هل وا شکا روصت هرزوآ نیش ۳

 و ذم لئالد : کیداید هداوح ماقم

 کمان فتا وط نانلو هدکعا لالدتسا هلا |

 رانا دتسمل نالا هاتعا رظف ییرللاع

 و اد هناداقتعا و تادام یراقدنلوم صباریی 

 هظحالم یتیرللوا ندناصصا لماک لقعو |

 ؟ ییراند رانو کرایا قیدصت امزج هلیا
 یبظ لسیلد هدلیدبتو كرت ییراتداعو ۵ ۸

 ر رو نه "یرح و ۰ ردرشمهعا داقعا

 ودخاست و لهاست الصا هدناب نیهارب
 صوصخ یرلکدلیا مادقا « رد شعاع و

 هک ردلکد ثیفیک ر ناسیلوا تیمها راح
 رنوسلب هدا لامها قسیفدنو ینیقح ۰

 نیلا هعلاتطم شاب رد یرادهجو هتشیا



N 
 لاول کرا ناما لص ردا و
 تعباتمو قددسصت یر رش كنهروکذ

 هی  یییه ناهرب ویا هدل وسر ترضع

 ۰ ردشعا دانتسا رهکک لبادو دا

 ره ثالثالد وش هکهسالوا ضرف ییح

 طو روا هداّفا نیه تول وا یظ یر

 هن رزوا هدحاو ول كنسهع و تنش

 كنم دچا "هلیلح یاوعد رم و قف

 یعطق لیلدر هح و را ین ود و تڪ

 جد هعلاطه وش هفاص)ا تایرا هتشار ولو

 رس ته هکنوح ۰ ردشاک هدناحا نی

 تلالد بوساوا لقتسم لیلدر هدهع

 وشو ۰ ردیعسط صا قل وا یم دص وصخ

 «یقاواهفالخ كداحآ تلالد ٠ عو تلال

E * ۲ 
 گ
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 هددنل وا صرف هد یت الد كن ر رهندران |

 ۰ ردزااح قفلو تیعطق هدنل الد وب هدلاح

TT 
 یش رکیدد عوج ارز رولوا ینظ ید

 نااش زکزوس :ردنرابعندهدوحوم دارفا

 هارفایش زمدد عوج توا .ردلکد لوبق

 هدناسوسح رک اما ردنرابع ندهدوحوم

 راح یرآ یربآ لدارفا هدنالوقعم رکو
 تدیه د یکحرپ فلاع دم> یراقدلوا

 ۱ روک یکودا هدقلوا تباث هنسهعومج

 زاطلسرپ هدنانک ردص راداکو ) ۰ ردهدکل

 لاسرا یتبم هنموزل ناو لب در ندنفرط

 نعراسم هنص وصح قیدصت یناذ نانلوا

 یرانابا ص هننهج لیوأت یلئالد كراندا

 هقف  ردش وا مالک طسپ هدنددص فیت

۳1 
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 هوالع هدتاحاضنا صعب هارو

 ( زکجم اب

 هکروسیدنآ تکرت ندرالت هاو ندرالبق
 ریل هراب وق ربقرص لفط E یند ره كران

 یی ل نائل و ی واح ی۶ وک طق "

 توک یا رک وق ا و
 عاقسا ہد سال 2 کالذک راەران وق ۱

 ییکیذلبا تئارف هبط كطخر رەد

 كيطخوا یرره كتعاج ندبا عاقتسا
 راسبخا یکیدشود ندربنم هدبطخ یاثآ

 هدحییع ۰ نل ىلع ىرازوس كران وب هسلیا

 یتظ مالکرب واح لادا قوا بذاک

 تبح نمكنهروک ذم رابخا نکل هدهسلآ

 ددرت لباق یکیدلپا نیش "هدافا یعومجل



6 
 ال تعاجورش لبقع هکنوج ۱ اب ردکد
 7 هل وشو ۰مولعم یرافالتخا هج راکفا

 یتیدل وام ودعم هداف هدن راعا عازبخایربخ

 یب راوطاوتو قافتا هنرزوا بذک هدلاح

 | را الثم كلذک ۰ روت روک لاح

 تعاجر یمودقف ندرفس كنهدسلب

 | هدلال دتسا .ماقم هد بودا راتبخا
 الماح_كمادخ ضعب سوم ولعب فسبلا نک

 د هنیسیدنک تاذلاب یو ا
 "یرلغاطر و ییعیدنل و سطاح كناسک ندا

 ندشاب هدرضح تقوو هدرفس لاح هد

 یی ززع دل و ناو یدا تعم قمهمرآ

 هب هاکسا لابقتسالالجال كتموکح تّنیهو

 تب رلکدزوک یی رافدل وا هدکقک یرغوط

 .ندرایگ وط هن رزوایملنآ كراپوط دوخاب

۱ 1 
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Ar 
 یرلیضعب و هسرارایوس یی رکدتا

 هتسرل ردبآ درستاراما و لئالد_ هقش ةشباهد

 ادرفنم یر ره لرلزوسو یحاص لقع

 مکح وس هدهس رویلب کج هلی هلوا بذاک

 كنار اخ موج ر طذالصا هدا رفنا

 ردقو ردا ابتعا ریکحب یکجمدیا لصاح

 ی ودق ربخ وش نانلو دب ؤم هلبا رالیلد عو

 ینیفک قولو قفتم یراتل الد كنهروک ذه

 ؟یگد  زعاهلب روصت یکتا لج هفداصت

 ی ر ره کن هل دا دارفا هکر وبل وا كيد

 كعوجخ هل.بیسعاقح | هیلاحب یغیدلوا ی ط

 یک هدافا مطف و م رج بولوا ی فن لبلد

 ۰ ردیفیک رب حصاو كب

Jزی دسنفا مرک | لوسر ترضحاما  



i} 
 اح یغیدنلو روطفم هکر اج : هدنقح

 هدنسهبا س نيلم تایمز یساکذ

 رنا زارا ینظ لیلدر دقشل هب دقناط

 1 نوسلیا ج ورتو نییزتهلیا نیش بل یا

 ۰ رد را قلزسفوقو كوي كب زکزوس
 ۱۳6 یون لوا فنا فلان
 ییشاقخ تالئالد نالوا رادم هن رلعا

 ۱ ر مه ا هکر رول راندنآ هظحالم

 .ردشمالو د وج و هلبعنص كلوسر ترمضح
 یلامو كمورو هنش وک ییظ هدلاح ون

 كترضح لوا كغبا ىس هنصوصخ طیلت
 .؟ ی ربلب هلدیار وصت هدنة

 هلوا زععم هققطاق نآرفرک | الثم

 ندآرف ا هدا_ةلبو ایت ىدا

 یراک كيک كغا ثادسحا ینتیفیک زی
1 
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۱ {rah 
 زگندالشاب هزو-م هلا نیبدام ) ی

 یراههش نالوا راد دص وصخ و هده رص

 ( عجریلف ۰ ردزشعا عفد الما

 بتک كمرک ا لوسر ترضح ت 8
 تبع كرهلدبا ضرف یعالطا هبهفلاس
 داپجو ءلدعلابےکحو ۰م ضفب و ۰ریخ

 راسا لامفاو قالخا یک ایم
 یسهریتک هلوصح مازتلالب یرایش ندنلښق
 ماخاب : هک زرد هسلوا قجدنلوا امدا

 تامرلسع یک تعاصتو توفو ۰ تو

 نانلوب ندنسهلجج هسبهو لئاضفو هیچ
 هدنرهکر ابم سفن هدییدمولعم دهاوش

 ؟یمریلب هل وا ًامدا ی واشعا ادعا

 دودعم ندهیلام تاصاصتخا ضع دوخاب
2 

 نایفلو هدنراتخا د كنه سې بولوآ



Er 
 دلوا دلج هک یهلبلج دهاوش هجو
 ی واو لطف راد
 م و و و شاد قسبطت امام دنس هئس

 ناسکس : شع هد صثاضخ

 | = رددوا غالبا ردق هن ر هذار

 ۱ "نام رد یملوارداق ید هلاصعسا و ا

 ی
 | روبل وا نایات هلبا نعههطا وتار رقن

 زککیدلیا دارا هل د صقم كيکشت یرازب

SN 
 | یبحاص ےل لقع نایلواراتفرک هدداظ

Eلع ءان ۽ ردهدنمهح نکی  

 . یداب هةر ندیدجا ند تعیاسم یو

 هبادهلاو ةنامالاهنمو ۰ نمهلوا
 ید هدشاب رنو كيکشت باپ را



۲ 5۳۹ 
 نودام لصالاق قرهیمار دن وط شک

 قي رط هدبولوا ندنسهرممز نویعسطو
 طقف ۰ رایدلک هشدزت راندا تعباتم قا

 تب روب هک و شود هدا ز اهد یدعش

 هکش ییهشاطو-ش هکنوچ .رایدنا سح
 یراق او هن راد ج رخ تامر وکو
 عفد هدا دحام یاسا ید ا یتاهش

 رخ یتعیدلوا شعا راهمظا یتنالطب هلا
 یکیدلدبا لیصفت هدالاب ارز ۰ یدبا رشلآ

 یالوف كب ینوبدام یدجم ملام هرزوآ
 یوو اعهلا یرلنا هوا .یدمهریتم هلو

 یرالیلد ندا قوس هنن راکنا یاس

 یرالاقو لبق نالوا یرابهذم یاضتقمو
 دعاوفو هنتعص كسدجا ندو ۰ .لاطبا
 كنسهلیلج ماکحاو هنتقفاوم هیات



1 AA} 
 نالوا لاد هننیلوقعمو ماظتا تمج رهزا

 هرزوا 9 وق ج۶ ر ادار رایی ویک نیهارب

 تیاده قل رط هدعب ۰ یدلیا لالدتسا

 قجهلوا منام هن راک ولس هتمالس لیبسو ۱
 یرانا هدیدتا هلازا یی راهبقع تابش

 باب را هت ثا ۰ یدلب هلوا قفوم هداشرا |

 تک  leهدنش نودام هلا ید

 ا هاناو تارک اذم نیلبا ناب رج
 ندنراقدلوا شعا فوقو بسك لیصفتلا

 یدنسح مات نالوا بواطم كنهثحابمو

 ینالوط ندنسلو ماتخ قرهلوا بجوم

 رونطلاق داز )راهسلب وس هل قلعتم هثحب

 یب رلکجهشودقدصام هنلثم ( یرخا ةن

 .امو ۰ رایدلاق ربهم یلهرار ندنرلک داپ

 عانفا هتعبانم ت تدج ام ی رنا سالا



۳۹۹9 
 هقشب ندمایق هکیکشت هدنسیلک مالک نیلپا
 ۰ ریدم هلو هرادا تاسیبلت "هراچر

 هزوس هرکص ندففوت یلیخرب یدعا

 زکفیدلوا شمش ر وکو ش :هکرلیدمدقر هبالشاب
 .عالطالاریثک هجا یوق كب یدجم ملام

 هکشعا عابلالیوط هدهرظانم بیلاساو

 رحال یزکلوقع لزس هللا ناب رم

 فلاع هه دم تعبرش ند ا شعا ۱

 ندو یتنالطب 7 ءاوف نانلوب نانو

 هریدتالربخت هرازسیناکرا تعص كند
 !لسخیلتوف هلو ! ریست هنو ۰ شله
 هدبویمهدا قرف یهناراصم تراپموش

 رک هيلع تاقیقحم یتیعو شبرع دز
 یزک هنافوسلیف تادقتعم نانلوب یساضتقم 1

 هالدا بیت رد ه زکعا رت نام



3 
 :زکسشفلوت هدنکرح زسا و كب ۰ ردازمس

 2 هکر ای دید هلت ردابم هاوج هدرلنوب

 3 تارظانم ! زاو_ةقع باخعا راز

 ضاقنكندرظانم نابراو نمهلماک تراهم

 لک د «ردراو هدزعاطف یناک هندبعت یني

 هنر جاقر هکلب ید لاموا زکلاب
 هدست واعف ک ۱ جد تاوذ نانلو هدنف وف

 ةطاحاینونف یک مزب هکزعا نظ رادسلو

 هجوو رنوسلب هدا عج هوم هراشعا
 .رن وسلی هلوا ردافهلوقع عانفا ها وص ريغ

 ههنا دلا هرظانم اد هب هن ره

 هب یلقع لیبس حا و لا هيلا راشم لام

 لقع حرص یاضتقمو رویدا كول س
 هددهاسو هدیدنا رویلرآ ندنآ هسپاه
 1 ۰ یدلب هدا عانقا یز



 سطر
 هرگاه ۱ راد هنا اک قئاقح الوا

 یلاع ثودح هلحصا و ناهرب نانلو بم ح

 كلام عناص هدعد ۰ یدردتا لو هز

 یرانآ هدناوک اوشو هتدوجو بوجو ۲
 افصتمهلبا ةبلاع تافص نالوا نمدومشم

 ۰ یدلبا هماقا رال لد یزآ یربآ هتسفلوب ۱

 تلج ) یراتخ عنادص تاف-صو تاذو

 لنکیتاهش نالوا عنامهزمتدصت ( هنردق

 هلا هصصا و تاناب و یدتا هلازاو عفد ۱

 بلطموش كرهدنا دازبا هلشما قوجك

 ۱ یدرویجآ هز ینب رغیج لالدتسا هلام

 كنهم واعم تحابمیک هد م همنف ریز

 رربررپ انک لیصافت یتسه وطنم رام

 یدیآ مه و رک ذن هزب كلرهربک ندرظف
 دراو هدهد تعبر ارونو ىدززو | 1
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 راغشاو هت سشب ماع هليا ضرارصاو تاب

 نانلو هدل وا بترتم و قحال هشندم را وا

 ییداقتعا یاس یشحاص وصخ یراررمض

 قالخا داسفنالوا لصاح ندنزو زلالخا

 قثرا ۰ یدلیا راهظاو هنابا هزب یتیرارثا
 ( دع ) ترضح قرهلا هلا فاصنا هدرازب

 فاوط نیلبا عابتا همالسلا و ةولصاا هيلع

 نالوا یرلاش و قیدصت رادم كنيلس
 ییر ره هلرانآ هلا لمأت ییهعوشت لئالد

 ٠ یامدم قدصو هلالدلا یعطفو ا



 ی ۱
 قدلوب هدافالا دعم هدناب تداهش هب یدجح|

 ندنعو فداصت كهارو لئالد هحنوو

 قح هدالدروک لا ییسلم هدنا عاقحا

 هکنوچ .قدمروط ورک ندفازنءاو لوبق
 ۰ یدالشاب هناعل تقبقح راونا یکیکرک |"

 ۰ لالضلاالقلادعب ادامو |
 ورندهب وا ! ابردزکسشتسبا هسنارازب

 كنو «زروبدنا نالعا راکفا تی رح

 دّیح ناک اعا دصقم ندنو و یساضتقم

 قح نکیا هدزک ون لاح ؟ردلکد ناعذا

 هدهراکم "یداو الاح هلتفلاحم هنقیقحو

 هلب وا مه ؟ یری شاراب هز قلوا ناب و

 سوفن تراسخ و یندا یاقتش هکهراکمرب

 ..۱ ےللاذاعم كجهدیا باح "
 لو هقشپ ندعاباو قردتصا هز ۱ ۱
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 راز هدفازوا ندسک ره: ل .یدلاق

 ةعسا رغ وا هلب ی طقف ۰ قدروور

 هدهرک اذم هلا لماک اعر هلب واو , iا

 زکه سردیافاصنا :یدردنازف یتداعس ود هز

 كاک هد زس ۰ ۰

  4ناعا لکا زمہتیدصت مزب هسزلوا

 فتاو هنغیدلوا ندنعو نابشا مکحا و

 كن راترمضح هيلاراشم ملام هلنهج زکشدل وا

 ندکو کش یاقلا رباد هنماحصا تداعس مالک

 یزه و كزوا یزکیدنک ه هدكک واو

 " یدهلاعنآ نم ىلع مالسلاو ديا حامزا ۰

 تناسب ندیاح ره كيکشت تایرا

 نینح ین عجر ) هدنراقح هب رال دیار وبحجم ( 
 هداسفا هکر داب هغغ وا دارا 0 لثم .

 ا نمی نیرسزچ *ننح[]



 ان |
 هن راک دنک هلوا روهقم هلو ماد ران دیامایق 3

 ) ن دسفملا لع صبا هانا ( نانلوراد 1

 ۰ ... كدليا رک ذب یتسهلیلج تیا
 نالعا زعدنفا تلاسررخف ترضح

SS 
 یسهلسف هدنقح ینارعارب بولوا هنسانعم

 ۰ ردلثم ش ناب وس ندنفرط

 روهشمر هدنزو رب ز 1 نی« ح )

 ۳ هکرونل وا هباکح ۰ ردیعسا كنجهمزج

 هب هم زج تفج رب بولک هرو نم ینارعا

 ك كنا یکیدتسرا. هد هساشل وا یریشم

 هتسددنک ندنکیذلبا لعفنم رهر ونود

 ینارعا هکهل وش ۰ شا نویوا رب ویا

 لو یکج هک كنا نیزح هل را نداروا ۱

 رب كنهمزچ بودیک ناه ندنکیدلپ



 و
 مان رهاج هدنماکنه یراترداسبم ۷

  -دماحو هحرقلاو رکفلا دماخ هدنسار

 ۱ سان دن ما رب هعبطلاو ۳۳

 و E ءردىا اةلا ا

 یرغوط هندرو ییارعا .رینازک هرز

 ییحت یکلوا ڭنەمزىچ وله ضاتا یع زع

 برو هزکب ردق هن هنس هم زمج كنياح :هشوروک

 نداروا رەد : مد ربلآ هسل وا اهدیکترب

 هد توراو هب یرلیا طقف ٠ ردنا روم

 مدلوب A رز وب 0

 ی هود و ۰ ربا ندنسهود_هلبسابلخ

 ینبدنلود شمروک هج وا قرهیلغاب هیاروا
  یب یکلت هدنینح .رولوا مزام هغلا ىك

eنمود بوباره ندنیک یفیدنلو  . 
۱ 
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 كن هیدمع هل لج یاوعد هکی درول

 قیدصت كشالخ جاوفاو ین راشننا
 قالوفهدلاح یراکدلیا هدهاشم نیرلعابناو
 تادقتعمو تادام هلب را راتخا ءوسبوبمرو

 هل وسر بیذکتو مارنلا یصعت هنن را هیلصا

 ندنرفدمالو نتو هقبشپ قجیهلوا زا
 !رلیدلبا مالک "هرادا یئآ هجورر هدنرا هنایم

 ریلیجا هفرطر قرهلوا راوسو رزوج

 «ردیک
 هدکد کت ولا یهمزج ینارعا ہرا

 رشاش هنغیدارغوا هيه هج الو ییهود

 قریمهلو هراچ هبهدسیکء عفدو ریلاق
 هنس هل اماخ هجهداب بولا یر هم زىچ

 یعویش ساسنلانیب كنهصفوو یعوجر
 نک جر ( EE درود رم نرزوا

1 

1 
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 ثادام وش ی اا و ءابآ مدفزا راّزب

  یاوعد ندزمدو هرزوا تادقتعمو

 ۰ زبههدنا رت یٌیشرب ندرانا ًاعابناهب هب دم

  لئات لاتصن راک وک هكا كر یرلتآ

 نوتو شم هدلو و زفالسا هکرولوا
 ۰ ردشعاتفلاو شعل اهرانو نمدارفا

 درابدوج و دماخ رکف دفن اط وب هتشلا

 لباد ( ثخ
 بولا ینمکح لاشا بیک تو ًارخوم

 تسد ی لرهدنا توف ییسیلصا دصقم

 هم وا برض هدنقح 3 ندیا تدوع

 هنسه ود یلنیت كنسارعا هکنوج .ىدالشاب

 ۱ همزاام یر دنلوب شعا ارتشا هدد وع نبحو

 1 هدنس هاشم چ ر همزچ یغیدلوب هژلتسذ هنس

 ۱ ۰یدربلاق
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 زارصاهش رالطاب ثالسم هل رلوا اا
 ےل: رے هب هند بلاطم ۰ + راد ترا 1

 مورخ ندتعباتمهقح  رایدلاق هدلالص

 یناشکناو نیت كلاوحا قّئاقح ۰ ریدلوا
 ةتحابمو هرکاذم هلیاحصا هقلس لوق
 بصعت هلآ دیلقن هلفلوا فوقوم هلعوف و
 اف تناك نالا راق رک هن راکفا

 طاظحا هناوه تاکردو یطوقس هنارسخ

 كنءهرهزو ؟ ردىکد یعسبط ما یطوبهو

 هس رلوا ر وذعم هللادنع یرللپاق هدا نع

 ندقلپ راچ هبیتاصس ماعقتنا بولوا عنام
 ۰ ردقوب ناکما هن رام هل وا صالخ

 رکذ اردک ماطو داس رد

 تلفو یراکفا دو هرزوا یغیدنلؤا
 دع هل وبقم ترذعم هدن رخ یراکا ردا 3



(3 
 موب هکنو چ ۰ ردا باا قثلوا
 انس! زع ر یا هکر ارباب هد هدتمابق

 1 یقجەلوارادم هحاضیتسا ییدجا یامدم

 ا كنا کلدیا لک د شو رکف هزب ردق

 هل هلوا ردتقم هک اردا یدل وإ قداص
 هدهافک دح كارداو رکف زممیدل وا لئان

 رارف هراکناو بیذکتمزب ندلجا یغیدلوا
 هدیاوج مادقم ۰ یدیا یعبط زمجهر و
 ۰ هکزرد

 یرامهلوریک هک اردا و راکفا رانو

 دیلقع یاوفو یرلناصقن رب هصقلح لصا
 یرلطاطحاو فعض ر هجهبناسذا ترطفو

 E نیناحګ ینیراید نک هدبوساوا یرتا

 . لب زت ردف هنسهچرد هن تاناویح

 ۰ هدکم ها تباجا هیایآ توعد هکرویثا



0 
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 نيهن هبسالاب و لوقام توت اد ا

 نانلوب لوصح عقوم یارآ هحاس هد زتامز |

 ی ید لیلج یاعدمدب وم هليا ه رهاب تا زج
 راثوسلی هلوا روذعم هدقمالا هیانتعا رظن

 الا اک ا اسد ناو مارک لسمو
 كماکحاو فئاظ ویکیدلیا فیلکت هن دابع

 .نوساک مزال قمالوا یی وانتهصاضتا یکو
 هدک ارداوتفرعكصاضثا هلوقموب هکلب
 یرلساملا هیهناوهش ذناذل یرایدنو رخأت
 تاظ وظحیافیتسا و هد وند بلاط+لیصح و

 سصح هنصوصخ یرلک اما هبئد
 اضع راد وب .ردهدکع ات انش لا تاقوا

 لاقتتسا یراصءتسا لیس ولس هلبپسو ۱

1 
 أ
 أ

 لر قئاقح هیرح هلن وکر o WE تلذو

 ۱ ۰ رایدلیا لامهاو "



 و
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 ۱ ارو هسیازلیلد نالوا لادهامدمو

 7 انب هدنرغ وا هبامسقت بئافر لاصعسا

 . هلداح هلی رامصخ نوجما لسوت هنب رادص
 كلو تالالدتساو راکفاو راظنا هدنددص

 ۰ ردب رافلوب یرابحاص تامارتخا قوچ
 . رظن قسقدن نوجا رطو غوساب هک مادام
 رارویلب هدیارکفلاعانوجمامارع لیصحت و
 .راروب زم وک هدرا زنه یخ رب هدابوب یتحو
 یرقدنلوا شّعسیا یلوسر *هلیلجیاوعد

 نداعنم ینیرایدنکند یصب وقیقدن هدلاح
 لیمو اوهتءباتمورطب تدشیحنا یش

 ؟یهزع نی یعیدل واترابع ندناباف
 ٠ زور هرزوا یہا لدع نوناق هدلاحوب

  Kkنابام یرافاععسا همانا و ریق هدر 1



GIT 
 ةا اا هدن رلادنا بيذعتو : يو ۱

 .زاغلوب ا

 هکزب هدکمروک اعاد یراهلوقمون)

 تایئاف بر ام لا-صصسا وتاذل یافیتسا

 کت د شات نن رک اما تاش دنض وصخ

 ضثارف و تالماعمنیتسح و تاداقتعا

 :رر ود دبا لام" او كرتابلک ی یی رلتمج تابجا و و

 یرلنوب لواب لوا هرازس تغ نش

 هلي وب هيه نکرویدیا ما هليا لیصحت
 جی و هید زکسرودلو هد ڈک رخ فلاح

 ندقمالک | یتساروا راز هکر رد رتهسلدیا

 روستا هطاحا و كاردا زلف زرازجام
 رادم ةف یهیلاع تایرظن هل وا مل اھ

 ً زرللکد تالام هب هنیتم راکفا قسحهلو

 هنوتف قجهیاراب هن رشیا هجاید هکوبلاح



HI ۱ ٣ ۳و 
 .زتک للخ هن رهلجام تعفنمرب و خاک
 2ر وشراق هن راصخنالوا یعاس هکم
 . یرنوب ناسنا هحلقاب هتامدقم یراکدتا

 ۱۳ ا تع یاکعو نتقدم ةا
 ۰ رو دا سحتیروبح هکعالاخدا

 هند كنالاعت هللا تاوذ یکو ید

 هذ رارز وایی رالقع یغیدل وا شمر ویب ناسحا و
 قئاقحو لئاسم ینیدسنلو شات ضرف

 هسلوا كجهدا فرص هل" یني راهیند

 اهم هدنراسفن ی دادعتسا و مت ل 

 ؟ رروئوک یمدمش یراقج لوب

 .ون وط هنسالب لسکءاد یرلیضعب طقف
 . یتسیژنکاوشلوا عناقهنکیدلب یکسا قرەل
 ماطح لیصحت و شمرشاش تاوهش كانا

  ییررهاظ زکلاب هد شمروشود هاد



 ۳۱ و ۱
aری یا نیز هلا هرخاف سب:  

 نیم یتیرلندب كلرهدنا الما هليا نوک ان وا
 نالوا هیدا تشزو .رنشلاق هلاغتشا هللا

 ۔راذهذ و یب رالقع ندهبقبقح و هقح فراعم

 مورح ندسفن لابکتسا قرهقار یلاخ یب

 ۰ ردرشلوا

 ۰ فارحا ردفو ندتمالس تع

 قراتقخ هناجراخ حصمو نخر

 قترآ یرلندیا فاصنا لر هل -مج وون

 روضحو هدنرظن ملا هرهطم تعد رش

 قعشلاچ هکمزس وک روذعم هديا “یونعم
 ؟یزالوا ثیه

 [نیدلارما رلعتنمها وفلک اءنولتس:فوس|

 | مهطبرفتیلءباقعلادشانوتمسیوا <

 | نقلا بک |



 ی
 ریبن فا ناش ید لوسر ترضح

 اج دوخ اب اداسنع هن راتلا سر راکنا

 قدصیثراق هناسک نالوا رصم الالضو
 ۱ ۰ رایان ھار ماقا هش رالبلج اطاق

  تولق فلت هلیدارا هل 2 ظعاومو

 هداشرا هفدص ماععو قح جو هب همام

 . ایف هنلاسر یاوعدو یدبا رروپ انتعا

 یکیدلبا رورم هلو ط تدم یرب ندنرلم

 تالداح و هغلب ةظع وم زکلاب هدااح

 طقف ۰ یدبا رومأم هلا هنام )امو هن بح

 نیم هنن اضصا هع وڏ راظنا و ریلس لوقع

 ظعاوم و نیهارب ههرونم دهاط هکیدلبا

 . داشراوء قحهبلوا رکراک یماشاو درس

  .قجهیلو ل وصح ها قیرط و یراحالصا و
 ۱ تماقتسالیبس ولسو تناید لوب ران آو

1 1 
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 هلرتو لاصعتسا ىن راف تمالس هلآ
 رك دقشب ندنرکج هبغا . لالض باا
 بایصعا رکو !لویمر تارا
 ۰ راقح هیمروط وریک هدنداذا هنعابنا ۳

 ییژاسالدس و ۰ د اکم بص هك دلو تصرف

 هشيم دسافم عاونا عاقا نودا دس

 رارضا بیلاسا عارتخاو ۰ یراک ك رانو

 تهاد قترب یغیدبلوا یرابضثا رادم

 ۰ یدل وا لصاو هنسه> رد

 ؛ ادیت بار اجر یی ر لغ مات

 لاصسا و عطف یف ورع دانع و داف و

 اط ناطر هیامر هتيلصمو تا
 ساوا راد هنتیعورشم كداسهج هلا

 ارجا یماضتقم قرەلوا رداص هناص#
1 

 أ

۱ 



PIN 
 . یدنالشاب هکلدا

 اف ارا نوعا  زابخا ت مالتف

 ۱ ردیلک د هیسایس تمح قفاوم قفلوا
 ضعب هلدصتقم هاقو ندک اله ییبحاص

 ؟ یرویعا اضتقا عطف یتدب یاضعا

 كن هبمالسا تعل رش رار هاکزو

 دید هلا دودح غاطرداهح یکیدلیا ما

 ۰ رویلاق لاح هقفراب هلماع» هکردشلدا

 ۰ روشلو لامتما هندعاوق تقفش و لدعو

 ثالم دیحوتو مالساند الوا نیفلاحم ارز

 هلا هلام و هنتسح ظعاوم هنلوبق مالع

 لوبق ین هیمالسا ماکحا ۰رولیدا توعد

TEقف و-ط هدرف ر 8 هس ردنا  

 بویلوا راج كمريستک للخ هرات رحو
 ۰ رارولیدبا لاخدا هندادع نیل راس
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 لو صا هسرارول وا كجتعا لوبق

 هب رح هرزوا هیعرش دودحو هیعره
 هدکدلدنازارحا تیرفظمو ۰رونلوا رادتا |
 یاناتسل یدک یدل عرش راب را

 یک یرلکرشم برع نالوا لزا هن ږزوا
 تاتسشا دی یا باکو یواعس ندر

 و تی 2 نابلوا 7 سه

 جد هد هب وسوم تعل سس A ا (

 هعب بس ما نلیدیا 5 هدانشنسم الا رقم

 ترابع ندنو یپلا مکح هدنراقح

 نک نابرف همانصا هلبا دنرمو یفیدلوا
 هد اس نکا توعد همارصا تدابعوآ

 (ردمولعم یقیدنلو لخاد هدکح

 .رونلوا فیلکت حص هوا هبانک لها



 ا ا د ا ید ےک

KS) 
 1 هنماطا ول وبقى زج هبراشالیقرلنا ىب

 ۱ ۰ رارونل وا توعد
  لاوماوامد دلا يراد لوف

 :رارولوا هدنمکح نیلسم هل.تبج ضارعاو
 ۰ نعهدلا تراتسچ هنراذا درف ر 2

 RES E لقا کا
 هنخاوم دل الا ضعب قحلوا بیدأت
 تیذاو حشو تبیغ یتح «راریلب هلدا

 ۰ ردیعطف مارح هدیرللدبا

 لم هتعاطا لا لوبق ین ه زج رک ا

 لواو رياک مزال هب راح هسیا رازمرتسود
 «رولوا حایم یرفافرساو لتق تفو
 هدي را-ةح یسادعام كن هعبس ماهکلصن)

 (ردو 5 هدكن هب وسوم تمار

 هداشاو ه هيعرش دودح هت شيا



mp 
 ؛ریغص دلوهدرولوا بجاو قوا تبا
 تولخ راشخا هلن دص2متدابع ؛ناداق

 ندلنف صاضما یک ینافریپ:ناسک نیلیا

 یرب كنهعزوب رکم ۰ رولیفارب نوصم

 هد رح صا ریبن « رولو هدناکن دری

 راج یلثق هسرولیدا هدافتسا ندنآو

 ۰ رول وآ

 ضعب ند اعضا هم دهم عنا رش

 یراک د-ایا ع اما هب یدجا عرش صاع

 اا مو یاهزا هو ایا و
 ییئابصوصخ شب عو یاقرتساو لاومآ

 یداهمج تیعورمشم-ءان هنسعا مازاتسا

 مکح یناصنا طقف ۰ رلیدبا شعا بارفتسا

 عئارش هلیماکحا هیدمم تعبرش قرهلبف

ِ ۳ ۱۱۰ 
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 رک دلایا هلاقمو هک ا ییههدقلم

 غب قوجك هده دمخ تعیرش

 اخ ندرل آ همدقتم عئارش هکر اید لوب

 یهخاصم هل راک سم برع الم ۰ یدا

 . نانلو شلیا مکح هل النق قردیلف عورشم
 یتساسف ةفاط هدالران | یدجا عرش

 تعیرش ۰ ردهدکعا انتتساییراغص دالواو

 ما في هلا ( نییئیح ) هسیا هیوسوم
 راشعایانثتسارب هود هدنراقح هم ولعم ةعبس
 لافطاینح كایح یذره هکلب ردشمدغا

 ییدلیا مکح هاب رالستف موزا هدكئاناو

 هداروا هو ۰ ردحمصم هداشتسالارفس

 هللارسما ین هعبس ما وپسشا هکر دروک ذم

 كالئارسا ىب هلرالوا قوچ تیاف بسن
  تحاعینیرالتف كران آ یلاعت لا نوجتءالس

( 

1 



{TY 
 رک ذ هد ( ددعلارفس ) یتحو شمروس

 تادندشنهدنقحیرکالها هرزواینیدنلوا

 | هدروک ذمرفس هکنوچ ردشللا اغا هفیلپ

  ۱باطخ ها رسا یی هرزوا یفیدسل وا ررح

 .زک دیاانفایض راناکس نوت ۰ هک شلروب

 اقا زکهسرولوا كجهيعا انفا یرانا رس

 و واد
NS هلزنم یکن وس ه نکل وصو عاص و 

 هرم هدرابد نالوا زک رانکبسم تولوا

 هنسارجا هدنقح كران | « راردا زواح

 كجهدارجا هرازسیقالماعم مغيدلوامزاع

 ۰ مرولوا ۱
 هدنقح یرلب ربغ كنهعبس ما روک ذم

۱ 
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 هسا یسیعطق مکح يه وسوم تعد قا

 ۱ نیفلاسحم بولوا یک نصهروس» تعال رش ۰



 او ی هی اس تف

 جنس اصرار اب

۷ . ۵ 5 ۱ 
 بول زا یتطار ءروللوا توغد هلص الوا
 تقفاوم هه زج یادا اب و تعاطاو ناما

 . هبراح هدنریدقت یسکع !یلعاهن هسراردنا

 هسرولپدنا زارحا تب رفظم ۰ روشلوا
  قاقرتسا لافطاو اس « لق روک ذ

  قرهنلوا بېن هدلاوماو باود ۰ رولیدنا
 روطسم هدروک ذم رفس یسهفاک كرانود

 مسن هدنر ندهاح هرزوا یعیدنلو

 روک دف هدهمالسا بثک طقف ۱ رونل وا

 مانغ لاوما هب هفلاس ما هلهجو یغیدلوا

 قارحا یرلنا هکلب ۰ یدبا لکد لالح

 ( یدرا ردبا
 ۱ هرکصندنلاح را كمزلسلا هلع یسوم

 نانلو جردن هدنارو یراتمضح عشوب

 تاک ) كل زهدنا ناب رج هرزوا ماکحا



oت  

 هتالیصفت یعیدلوا یوتح ردق ههګ راو

 لتق یمدآ یی هجرلنویلم هیلاراشم ا رظن 1

 یفیدنلوا مرمصتهدنرمشعیناث بابو .شلا

 ر زوئوا ند رافک نطالس هلهجو
 یتکلاس# كرلنا هلئارمسا ین: هلک الها یتاذ

 ۰ ردشهردنازف

 ینیدس 1 ذخا ند( لیوع رفس )

 رابد ببرح : مالسلا هلع دواد هرز وا

 قیلاعو رزجو روساح كرهدیا ادعا

 تسار بویعد نداق كکرا ندنهاوفا

 ییرهادو هعتماو ردا ل ییید-ک ر

 هدروک ذ دم رق بس ےس ۰ س ه رابا ماتدتعا

 یرالو-ق كدواد "الماک نیییوم هکردررح
 رده و یدرارر و حارخ کا تو-اوآ /



4۳۲-۶ 

 ۱ وص هک س ی ( بوححار نب ) رازام

 . زویدب كی هليا برض س یدیا یکبلم

 شع اوح یی رکسع هدای كيب یمرکیو سراف
 . یی رکشل مارا نلک هدادما ۴ ۱ ندقشهدو

 شالا فالتا یب ی شک كيب یکیایمرکبقراروا

 كي قرق هليا بکوم زویدب ندرابنایرسو
 ینسسهیرق (هیار )و شمردا وا یبیراوس
 هلا راشذم یتسیلاها كرەديا بی رخ
 دیدح حراومو شمردسک ( هليا ق )

 ید هنسارف نوع ییب ۰ شردزا هليا

 ۰شعا ارجاینیع كنالماعموب
 هکرونلوا ذخا هدندلوا لولم رفس

 امدا ینیرلاوا لعب یاسینا م۰ ۶( ایلیا )

 ۰ شمردتا مذ یمدآ ( ۵۰) نیلیا

 دک ےک

 ج

 . هدیتاداج هسیا مالسلا هبلع دواد



«3 
 ندنعوتانسح ینلاعا ٌهفاک نانل و لخاد ۱

 هدرشع نما رو ز .یدیا رویدیا دع

 ازج کب مب ر وللش ےتعاطو ر ا
 ءردیا تافاکم ردق مدی ترامطو رربو

 مدلیا ظفح یی رو كعر نب هگنونچ
 یماکحا عیج مدیا كارشا هنسیدنک الصا
 نم ردهدماب یدعاوق یپلا لدع و هدکوا

 ظفح ندم امو مدتسراو ندروصفو بع ۱

 هدیرلتمضح یلاعت یراب.مظوفح هلبانابر
 یسهلبج لاعفا راسو یتاداج لدواد

 تداهش هنغیدل وا لوبقم دا دنع

 یجنا ؛تلوا لولەرفس هکنوج ة شر
 ۰1 ردیئآ هجور یتیآ یحن ۸ كنا

 شلیا ظفح یمدیهلا یایا صو دواد

 هدمدزاو شل وا عبات هم رصا هلبلق نوشو



e شا 

۳ 

 هندی

 . .الک 4 (سلو ) یراسدقم كناراصن

 كن روک ذم ءابتنا هکرویلوا رهاظ هدندنم

 رینج .یانعا فا یل هدایج
 1 لرنو و ۰ لکد ندنعون ما رددودسعم

 دیعاوم .لیئو ناما توق ضحم یآشنم
 ۰ ردلکد اظو باق توسف بولوا نحر

 كلظ عاونا انروص هچرک لافا ضعب
 وصعم رافص اصوضخ ۰ روبهزکب هندشا
 ۰ لق یم

 الصا هرکنم لاعفا ةاطو هجز)

 (رداکد قدصم

 ۱ یحدهدنم اب ی ۱ ۱ كس ها ربع "هلاسر

 EM وم هیلی وس هناهد :هکروړد



Ca ۱ 
 «یناراب « نوعدج مهسلوا كجهربو ربخ

 راسو لیوص «دواد حاتف نوسش "

 هلبارلناعا توق رانو هکهفلاس یایبنا

 شایلارب ۰ ردرلشعا رہق یادعا تام ۱

 یتیرازغا راراوناخ ۰ شلوا لئان هدیعاوم |
 تادح ۰ ردراشایا افطا یتوق شتا ءدس

 شلو توف ندفعضو ۰ تا ندفوس

 یابرغشویج قرهلوا ادا هدیرح یانناو
 ها « ردراشهزوب

 دف اح كمالسل | هءلع دواد تادامح

 دنع وق و هل هبعاد تکل حیسول و تاطاش

 شقا؛تأرج كوب كى هتسيك نالوا لئاق
 ٠٠ رولوا

 ردنساک د هدلوقعم امداون هکوبلاح") 1

 لاسفطا كندضورعم تضم هکنوچ



۰ 

 ی ای ی ی لات زایی نا نام ین است تر و ی و تا FIO TE و ضیا نرو اس ON - ته ی تا و زا مر و نا ی خر ی یاس ۰

 ی
 لتق ییارفودالب ضسب و للههدیاس و
 . یکچهبعا اضتفا كلا وح هدنسهجرد مام

 ۱ ( ردراکرد
 رداد سثن یدصقم كلانا نوت

 رکف تنطلس اساسا یهدواد تاداپج

 . قدسا وا كحهدبا ضرف عقاو هلدصقەو

 كناموقوو ۰ نمهلوا لاح ندلاقحا یکیا

 هندنک و نورقم هب یهلا یاضر یسهفاک

 رول واتباث تولطم هسرند یدیا لالح

 نم كدام جد هدهفلاس عئارش یی

 قو هرونلوت تلالد هنایعو شم هللا فرط

 هسرولوا لجەند یدا لکد هل وا

 ۔ ورشمان تاکرح كناشیذ ین رب هجوق

 هدنناش هديه ۰ رباک مزال یو هدەع

 تداهش نانلوا لسفن ند ( كولم ارف س (
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 ندرو زو ك (سلو) یرفدیناط سدقم
 اضتفا ینتعص مدع هدالدواد مالک لوقنم ۱

 وب كرانالوا یناما هبه وامس بتک .ردا
 .ردلکد نک هسلا ی رللیب هدیآ مازتلا هج

 لتقلا بجاوو كنيموصعم هچرلکب
 هل ۰ دواد یناق كصاضتا نایلوا

 ندهبورخا تاج یهلا راشم قلاق هدنمذ

 كموصعمرب زکلای هکوبلاح ؟ یزیا دیعبت
 . ردیفاک هدا كاله یناسنا یناق

 ناو : هداسنحو یالوا هلا سر (

 ةايح هل سيل سفن لتاق لك نا نودع
 ( ۰ ردهدکلروک یسهرابع هديا
 هاداهج هسلدنا رظن عطق ندلئالدو .

 هل راث ان وب فلاح هب هم عا رشو هنیع ورمشم



 ی کی فی نا تا اف ا ی سی و و ا

 تح ضصحو لدعنیع یلاسفا عیج هک

i 
 ا قلوا یفاک لسلد هنموزل یرللدا لسف

 ۱ لوزا هدنامز رخآ ل م ۰ د یسیع هرزوآ

 . لق ىب رکسع كناو یییعل لاحد هللا
 ۲ هارا یسهیدضف یوا لانصبتا,و
 . رولپدا

 نالوا هنسیلاها قینولاست هک لصن

 كتادهاگمو ماتا فا هیات لار
 ۰ ردح مصم هدنههات باب

 آس كنالاعتَلا نالوا رانتخالاب لعاف

 ندکلدیا فیصوت هلی( اشاح )بول وا

 تدامس ردهزهو لام یتیهولا ناش

 رفک هدفدسنل وا شیفت سهلا ةي راح

 هدنرخآ زاد بویلوا یماضر هنایصعو
Ee 

 ۱ ۱ ج ر وا م ولعم ًابعطق یغجهروب تازاح



{rrr} 
 سهم هنایصعو رفک جد هداپد وللثم

 .ردیاندن یماوا هدقهروب هبقاعم هرنالوا

 . هلافوط هدمالسلادیاع حون دع الم
 هدحوت هنس بودبا الها یرافک ابوع و

 تان هةل ر چ ادعام ندرانانلوب
 هدمرللاهبلع یموم دمعو شمدمر و

 .ردشلیاقرخ هباب رد یتموف هلآ نوعرف
 ی( ۱۲ ) ل( جوریارفس ) تالذک

 ترضح هرزوا یقیدسلوا رک ذ هدشاب

 ج ورخندیصم لب الثا مسا تب م۰۶یسوم

 كن هنامره ندرصم لها دفک_یراکدستا ۱

 یر هدم ام یحو ینیدالوا رک | ۱

 هد معطول دعو الها دف نب را طب
 یتیرار وقرءریدغاب تی رک و شت آ نداعم ۱

 (هروماع )و( موداس ) كرءدیا تسوا ت
9۰ 

vw ن 



 ی کیت تا صیانت یخ ویا ی ریس اس یو تا هه تب ی تنا کاخ سن سست

Grr 
  كاذکو« ردشغا انفاو وع یتسیحاوت
 ۱ هدنسنماختاب كلوا رفدس ( لنو )

 13 یا نییدودسا ) هلمح و یعیدل وا حسصم

 لولمرفسو شلپا كلالها هلباروساب ضرر

 ینیدنلوا ناب هدنناب یحن ( ۱٩ )كتا
 .دنوک ییهکتالم هن رکسع راب روثآ هرزوا
 كب شب نام زو هددهک ر لرهر

 شی رادونمبو هودا لاک ای یک
 :رداشمز دلت

 ةبهلاتابوقع ولرد ولرد ید رایصام

 فرخ ًاضعب ۰ ردمولتعم یغیددلوا عقاو

 ه(ددعلارفس) هک لصن رول وا هلقارحاایو
 هرزوایکیدلدا حرصت هدننابیحن ( ۱۰ )



{tro 
 " ادو شابهر رار هلي رالاقنا و دالواو

 صاخشا ردسف ( ۲۵۶۰ ) هلشت آ نالوا
 لددع رفس نو ۰ ردراشعا ینازحا

 اقفروحروف هک ردح رمصم هدنروک ذم لحس

  HEهد هن ربا نوک یرلفدل وا لاله

  ۱نوا هل فلوت عوق و ی رتفلاحم و ناب-صع

 .راشلوا لاله هی ناسک زواجه یکی ترد
 لاارحا مالملا هيلع نوراه ترصح یی

 نوا راث الاق هد ب ورک هن شا را تاوما

 " شما قحهلوا كاله یسهفاک نوک وا ۰

 هدنابیجن (>) لب وعص لوارفسو
 روک یسدقم توات هک ر دراو تحارص .

 یکیییلا ندعم .تبلها هنرزوا یرام

 شلو عوقو یکالها كناسک زواج ۰



 ۷ هعفد رکید ٹال ارا شب هرزوا یغیدالوا

rr 
 کد هدشاب ىج ( ۲٣١ ) كددع رفتسو

 ا کا فا ھن یفونم" ترن
 | تاریثأت لرد نانلوا طبل هلب راغل وب

 ۰ شاوا وح رەسم قوچ ك ندنس هعفا و

 هداهج كن هفلاس علارشهلهج و ون دنا

 كما-ظع ءایدنا و ییعلاقوو ماکسحا قلعتم

 نابصعورفک و یتالماعم هدنراقح ما رافک
 ناب رج كنالاعت هللا هدنقحراندا باکترا

 هر اذنعا رظن هر وک ذمهضناط ییسهیملا تدامنیلیا

 : هکریدد ؛رهیلیا فاصنا هدنرافداا

 ةولصلاهیلع (د) اا مادام

 | تعیرشربولوا ناشیدلوسرهدمالسلا و
 . یفیدشلو رومأم همشنو غسیلبت ییهیملا
 ۱ هدننمش روبلوآ تبا هلا هرهاپ لئالد



Ci: ۱ 
 بهنو لثف هنیفلاح قرهلوا عورشمدامچ
 یسارویارجا دی دأتتالماعم لبا قاق زسا ۱

 لوا اص وصخ ؟ كج هيلدا نیس ندا

 تا ةف زمغیدلو هدنتهرش كترضح

She gesو  
 ۰ زرويمەلو

 هنابنا عئارش راس هدم تعیرش
 لا ا و یصاع ورذد هوا فلا

 هدةلوا یراح راد هنن رامروک تازاح
 قرەلوا راغمە هبا“ هنس تدام ناثلو

 هداسفاو بی رخت ینیدناعمو لیلذ یتباخصا
 ؟ یدردنا اضتقا ی كلا نیکمت 1

 هلا قیدصت ی یهلا خو اساسا
 ناعاهنعوف وعلا رشلبزنت هاببنا هللا لبقنم

 ۰ نەدا افصا هاش قاط وت راندب

 س



TA} 
 رش یال وسط نددا هج تیعورشم و

 ۱ زاوالثاق ینادحو هکعا نعط هیدجا

 ن دصت ینیدوجو كلام سدقءهلا اما
 ۱ نیل يص وصخ مارش لي زتو نیما
 ررف هدنسهرظانم نودام ) هصاس ما

  تیهولاهطوا ( هلهجو یغیدنلوا صوتو
 .وماقا ۰« رونلواتابنا و هفت یراتقیقح تومن و

 ۱ . ندکدلدادلقع نیهارب رب رک و هعطق جت

 مازلا هدبیودا فرطر یدانع هرکص

 راس هسرارزتسوک ليم هنفرط عئارش

 ةعورشم ماکحا یک عئارمشو للم باب را

 یرورص یرلعا ناسعسا یهیهلا

 ما كن هدم تعب رش هدلاحو ۰ رولآ

 تالیدعت و قفاوم هیهفلاس ارش هدداهح

 قلف هنسهلج رانا هل نهج تافح و



«۳۳۶ ۱ 
 ًارظن ه هد و رعم تالیصفت یک و

 ۰ رارولیدنا توعد هقدصتو لس |
 (یغیدلواهدفویسهیاسیسیسأت كمالسا ند
 ست

 ماکحاو رشثنم هقافآ ید نیبم ن٬د

 هان رزوا یسلوا رهتشم هليا هداهجآ
 ها الم" قرذلوا:یططسكب یضوضش
 .ردراشلپاق هموت هقشب رب هددشاطرب ندا

 اف هلی چت قا لا ندو هک اب وک

  وک ینالوط ندنهج وو ۰ شعارشتنمو

 یدجا نند عابتا : هکشمرویلکههشهرااک
 و و راشلنا لوبف ینیدو هليسوقروق لق
 کن رک اشیا دار هو رابجا هو
 هیمالسا ماکحارشنهدنم باس ناهر و تج

 ۰ ! شمامهل وا نک

 ندندارفا كنههه وتم هشاطوش طقف



۳ (ri. 
 8 رطح قرەنارواد فاصلا ی رايب

 ۸6 شب رت یادتا رم دن: ها تلاسر رب

 1 عراوت تتک هکرایدر وک هدراب دلیا ارصقتسآ

 : هفارنعا لراناشارع وا هل قفدن و صحت

 ۱ ترضح لوا هرزوا یرافدلوا روح
 د دب رف هدنسانا یرامابق هتلا سر یاوعد

 اب یاشص و هرهاق تردق هلا تہصع

 | فرص ندنوب یتح ۰ یدیا لکن یحاص
 ه4 یاوعدوب هدنسارا ما رها رظن

 یرهدروب مادفا و یچس هذشاب زکلاب همت

 مایا ماوتا و لئابقىسەلببق یدک هده سص

  رویفلو یرلتنکمو توق قجهب وق یثراق
 ( نوسل وا ردو یکیدلک ندنرالا یراب هدد سل د

 کھا یک یلدا لوم امیرانو دوام



0 1 
 ریدلیا ثرداب» هب کت رانا لوا ند سا

 هیدن وک تس یلیح هدن وادع زا 1 ِ

 ی و 6 و یساپفس 4 رانا یہ

 ۰ یدزلردنا اذا لا صبا هلوتر ت

 زه دسنقا یاب ندا وراب تالماتعمو

 تاب هنس ەلىلج یاوعد لر ههر ےک للخ

 توعد هنشیادحو لّح بانج قئالخو

 نوا اشا یدصقم و ردیا داشراو

 ن.ساح اعادو ۰ یدرلیا هماقا نیهار ۱

 ییرلالصو دقس رانا و راهظا ی هیمالسآ

 ۰ یدرارروب راک دن برا هثیس تادامو

 "هدارا هن را اد- ھ هده اسو هت شا

 تاقبقح و قسح هناوذ ندا قاعت هديا

 ند نام عصا لس لوقع هدیدلیا ن



or o Ea 

 نمک ضبال مکسفنا کیلعنیذلا ام اب)[۲] و

{ri} 
 ر رایدراشاب هکعا لوسبف ینیبم
 سان كل رهبدنا نت یماکحا كن هل_ءلح

 و و ۰ربدلبا تعباتمو قیدصت جوف خیر
 نورد ناق هرطق رب هيا هداشا

 یرنادبجو تی رح كقلخ هکلب ۰یدبا |
 توعد هفانصنا زکلاپ كرهليدبا نالصا |

 نالوا لزا هد !امو . یدرولو عوفو

 ردیتآ هج ورب یرلیسضعب ندهیأر و تابآ

 | [1] یفانمدشرانیندقیدلایفارک ل )

 یتعب ۰ ردقوب هارک | هدنقح ند [۱]

 .زفلواربج هبدسزک هدنصوصخ ند لوبق
 .یدلیانیب وزبع ( تلالض ) ین هلا دشر

 لزکر سفت یدسنک رانموم یا [۲]
  تیاد زس « كيقا عياض یتالس

  هزکسزالوارمضتم ندنتلالضكسات هحهلوب



۳:۳ 
 [۳] (هرفک هیلعف رفک نمو) ومتیدنهااذالض

 ی نوک E هو بردم

 نعل هدهرص یرلفد-] وا رومأم هلمارتلا

 نکیغو را ندداهح تمعورشم زونه ۱

Êیفیدلوا قوچ كب راندا ناما هننرایدنک  
 هب هلجج E هګ راتو ریس بتا

 رولیدیالاججاینآدجورپهک ردمولعم

 - دنلو رومأم هليا مازتلا ییهلماعموش
 یردارو یرافغرذواهدعزلسا ءادتا یراق

 ریدلیالوبق ییبم ندیرهدلاوو (سنا )
 دلرذوا هدن راتدوع هن راها بق كرانوو

 كنس هلبق [۱] (رافغ ) نب رزوا یتوعد
 یازج رانا باکترا یرفک [۳]

 ۰ ردرصح٭ هنب رایدنک یرارفک
 .هژمق رب ندهانک هدننزو تاثک [۱]

 ۰ ردراشاوا لوسر یاهدرمظم هکرد



۲ e i 

 شلح ی مه مادا 2 راکر شم تاوذ دلع

 ۱5 لمس کی یحت وا كس هع 5 ما (یدزا

rit 
 سه "زعفد هرفدنا تباحا نصت نامش
 . مهلع هللاناوضر رابدلوا

 رع تر یتعبهدنسهنس یکن دب كعب

 ۳ رک باسعا مدقا هنس ىلا ند

 ۱۰۱ قردلوا نداق ی۱۸و تلکرا ی ۳

 ] هکوسبلاح رلیدیا شلبا ترجاهم هنراید
 یخ ندمالسالها یخدهدهم رکمهکم هدانناوا

 انا رک یاراصن -یدنادوجوم لس
 السا لوبق هدمرصوت تاوذ ردو یزکی

 [۲ |داعص) ندیجراخ. هن. ردرل شالا تیم

 ۱ توسنم . ردهدن و تاتک هدو ۳

 کردی لف و :Ew 1 دزا ] یفیدلوا



{rio} ۱ 
 فرش هدنسهرا یعوق هرجا لب الد

 .لیفط) نالوا یحاص مال دوفنو نا

 .ردراشن ال وبقیمالساند (یسودورم

 موجر هنسهلسف هلورع نم لیفط)

 نالسمهدیسهدلاوو رد هن رزوآ یوعدو

 .رایدلوا

 [ ۳ ] (یگنبعصم ) هرجا لبق
 تعي ردنآذرب ندیاعصا راک [۳]

 یر وزریآ مارک ران مر. ندا

 زمدا مزک | لوسر ترضح هن رزوآ

 هلیسهمه» تمدخ نید میلعتو نآرفسیردآ
 ۰ .یدیا شمربنوک ملا راشم هه دم

 كن( هرارزنب دعما ) هماما وا هل اقا
 كب ییبسهفیظ و تولوا رفاسم ,هدنسهلاخ



 نداق هدهرھاط ةندم هل.سع | مت توعد

 ناعاق رهل وا یسهرم یناقزلم هلبا دنع هلا یطر-

4۳۰ 
 دم هل _تهصل و ظع و كنف هللا یر

 الوت ی به ( لهشایب ؛ هدهرونم

 لا فالو کل هو دالا
 ۰ رلیدل وا نالسم هدنوک ر نام یساسل و

 [ +12( تباث نب ورع ) ندنراا زکلا
 لو كنهلبقو شو ردشعارخأت یت ج.هرلسا

 ردن (بصم) هنرزوا یرتالیا

 دعس نانلو یراسررلناو یتیدلوا ندنس
 ( بعصم ) كل ( هنع هللا یضر ) ذاعم ن

  یرلفدلوا نالس مومهاییع دان هنسغنا

 ارا تاد _ھ لئاب هدهسص وا ا

 ۰ یدبا



{ri 
 هناخرب یا ی وبف كکرا د و

 هرواح* یارف ناو دننچد 2

 شدم كمرک | ۱ و
۲ 

 هدير ( هدنسانا یراترج هیهروش )
 ندا "هلسق نالوا یوق هسنعللایطر

  ( ۷۰ )نیدعوطنع رار هلیا مدآ ردو

 یزع دنفا ردق هب هن دم و ۱ رایدریک همالسا

 هدیشاحت یهاشداب شبح ( رایدلیا عییشت
 رادقمر و وسمهدنساننادحاذعق وآرخ وم

 كنآ «رد-شاوا دیهش هرکص نده راحت

  ۱هلا زونه رو دنا مرک الوسر هد . رزوآ

 داوا شم هک اه دس هعفدر هالاعت

 .راشهروبیدل وا ندننجلها دور



ru} 
 الا لوقو ثلاسرقیدصت هرج#لالبث
 لک كبلاراشم هدلوادلج ) ردشطا
 دارواو ۰ ردشمک یلاوحا ٌهجیر و یلوبق

 .دنوک ندنفرط كنا هرزوا یکیدادیا ناب ۱

 ردصت هدرابهار ردق شک نانلو شار 5

 اش ءرملالبق دن ( ۰ ریذلبا تعاسو
 ارد راد مان مع و مع "هليا د-نهونا نلک

 ؛ ریدلوا نالسم رار هلیرةفر ددع

 یدنک رد قوچكب هد نداسقو

 زاس* بوک هل رنادجو یوزرآ

 یدرارول وا ۰
 ر كانازمطح ۸_هب زا الخ

 اولعم یرامالسا تیفک كناعصا ریهاشم

 یلبخ و هددبرغ تروصرپ یرب ره هکردم
 ند راسءتخا ه رکسص ندقفدنو شیتش



 هک لک یزهدن وا n لوسر ندو ةر

 ۰ ردشملو عوقو هده رص یکیداردنوک

 قوجر ویبارع هدنناد دح هرو نم هصا

 شلدیامظن هجورآ هلغلوا یواح یناز ریه

 | نیعجاممعهللایصر] (٠ ( ردا زفن رعهعف ور

 وزرا فوفو بسک هنلیصافت كرانوب

 هب هیهال سا تک راد هی هب وب زیس راندیا

 ۰ ردرلم جا تعخا

 ندمارک تاوذنک یرک ذ ا ۱ ۱

 هجرت هل رلادتها تیفیک كناذ یکیا ز کلا

 بسانم یکعا دارا هذ رر ندنر ا

 ۰ هادرو ۱

 هدنزو نیسح هک (ورمن لدیفط) |



"۲ 
 سه ( سود ) هليا لاد عت بولوا
 اج ردق بحاص هدنګا یوق رد وسام

 مرکب 1م + یدبا لس و يلب ر ءا شر

 یر یاسر هن رزوایمعا مود
 اص یر ره كران دا تاقالمها

< + 

 زرویدیا راطخا ندزمکید وسیس لیفطاب

 لاذ نروشود هیهقرفت یرازب ههیلوا
 راروبدیا دارم یني راتضح زعدنفا )

 هديا هلباقم هلهج و هناکازب كس هشوروک

 دآر دیک رھ یمالک ره .زر ويه هل یزمکج

 روی ریبآ ندنسهج وز وندندال واو ندنساباب
 س هک زراقروف لهسرولوا كجهشوروک

 هسبارتسیا تمالس كسرولوا ناشیرب خد
 لیفط )۰ تشبا نیز وسهل ور وکی سيدن که

 اص وو رانو هکرارودهنع هللا یر



> 
 ندننانامه مدس ردبآ فداصت هدر هل

 هداننا مکید رک هما رح روس ییح مەش واس

 یدز و بس هس راک تا ر هنس دا دان

 :مدیاشماقبط یوم هم رقالوق هدم هبنشلا
 هروک ذم روە خاب صر هکانفو

 :مدروک هداروا یئرضح هدجبدل والغاد

 هدن ۰ یدرارویلف زا نیش هد ۵ تیک

 كموزرآ یلاعثلا ندمیدنل و نیس هیاروا

 مالک یغیدروب توالت قرهلوا هنفالخ
 دیش وخ هد كم طقف «یدردتشیا اک یراو

 هکمدید اب اطخ رفت هنن رزوا كنو ۰ یدتیک

 یرشو ريخ کد قجا نب ۰ راو سآب#
 دز هنيا مهلب نکیدید كناذو ۰م راف

 ندسالوف یغوم ۰مررب و ییکا لو ف



۱ 6۳۰۲۶ 
 امم فناخ مدنا ثکم زار بوزاقبج

 ۱ هچزمارب هدسنعوفو یراش شت هن راتد

 5 كموسف (دمحم ) اب هک مدید كرهدنک

 هدرایدلیوس رازوس قوچ هدنقح كنس

 تیروبحم هفماقیط یع رلقالوف ندمزارتحا
 هدمارح لس طقف «یدیا مونا سح

 ا نالوا لصاو هیغالوف هبسیا لصن
 اجر .یدشا غنم ندرکفوش.ینب زک زوم

 ..زکیلپوساکب هسیا هل تمالس قیرط مردیا
 ند کب نامه مرکا لوسر ترمّضح

 توالت نآرف رادقمرب هلیا ضرع یمالسا

 "هرو نآرقیراةدرویپ توالت )۰ رایدروب
 ۰ ردو م یعیدلوا نتذوع» هليا صالخا

 ۴ راشلوا لزا هده ندم راهرو مو

 بت ررکت ېک ک هحاف "هروس هدهب روید

1 



۱ 
 یمششیا یع رک نآرق ( ردراو لثقم هد

 لزوک هلی و هللاو ( لیفط ) هنرزوآ

peکد شقشبا ردق هل او مالکر  
 یدهلک | ینغیدلوارشب مالک كنأرف رهبو

 , یدتا لوټ یمالسا نيدو
 موق نا! لا لوس زاب هک یدید «دعب

 هدعدوع عدس ر رب هلکد يزوس دن

 هللا مکچهدیا توعد هقح ند هدیرانآ

 ۰ نوسلوا نیعم اکب هکروب امد هیالاعت

 تیآرب هکلوفوش ! برای لوسر ترضح
 (لیفط) :یدروب هليا ناسحا ( هقراخ )
 ک مکیدلک هدیه !دقبح هلو هکش شهروید

 e دیدبترپ هک او طقف ۰ مدرویدیک
 نک اسهدنراوج وص یک هدنسهفرا كنا موق
 :یدلو یی رارف هدییانارف ها ری ۱

۱۲ . ۳2 



 1 دوئرب ېک لید ارا مدد شاخ نايه

 ینو موق ! برای مدد یدرب ویلوا اد
 ر هلبو هدشعا لیدسب یتشد هک روک

 ر غا رنوسعد شلوا راچود هنفآ
 .بقعرد هليا لیوح هلع هقسشب ندمزوب
 لردیا لاقثا هنتسأر ك-مفتماق رو وا

 یب هلیسایض كناو یا ندفازوا موق
 ه رایدلک هنابقتسا لرهروک

 (روسنلاوذ) هلا راشم هلتمجو)
 - هیات یکبس ماما یت 22. یدیشلر و یناونغ

 (هطوسب مث یسودل اج یفو) هدنس

 ( ةثيضم سش لثم "ءایض تلعج)

 (ردراشهروب



fh 
 رل هسک قوچڭىندنموق رخ ومویسهجوزو

  1هرکص تدمربو رایدلیالوبف یمالسانید

 هناخ ناسکس شب هدنبیقع یسهعقو ریخ
 راشم راو ه هن دم هنع هلا یضر(لیفط)هلبقلخ

  ۱ردرلشغل وب هدزهف دم رکم کم و ۰

 ضعب لوسر ترمضح یپیلا راشم

 هدهیسدص تفالخ و شللا رومأم هرانمدخ
 یضر ) ۰ ردشلوا دیش هدنسهعقو همام

 باحصالاراس نعو باهولاهنع (
 ) هدد هلم هفص ریغصت ( هدر

 " هللایضر ( بیصطا نا ۱ بولوا هدنزو

 " هرزوا یکیدسلیا تیاور قب ماما هنع

  ۱یراغراب زعدنفا مرکا لوسر هکشمرود

 _ رار هليا رکب وا یراعشاف و قیدصو
 راسولهج وا هدهرص یراقدروب ترش



 رال Sn RS O mart i ى قف فن ھم ی ی 2

 .وشود هن رال ود هن دم بودا هل رادت ولتآ

 ۳:۷! 4ا ( میس ىب 75د5 یدروپ

3( 
 کره ندسنفرط شرف ديدان ص

 EAE هس ریلی هدیا هداما ییامهلا

 :نالعا یکج هلیرب و نوتا ردفوشو هود
 ی ( ًارهاظ ) هدب هش رزوا ینیف وا

 ۳۶ نفس هدف مپ یب ردا قوس

 هلوسرترمضح كرهدک «یدیا شمر
 .لاوس 6ب هدملدراو نیم قدلوا قالم

 مدیدرد (هدرب ( ردهب كعسا دروب

 زمنحصم (ان مادر رکب ابا اب ) هکرایذروب

 رک ارخّوم ۰ یدتا بسک مالسودر

 ندنسهلسف ( سا ) هدن ۰ یدروب كساد

 عب (tk) هلناتفتلا هرکب وا هن ۰ مديد

 كسدللا رايك هدعب یدروب قدلو یتمالس

a 

3 
۳ 
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 هليا راما وبا ) رایدرو ب ( كمس ج رخ
  7یدروسك هللالوسر یکعءا لّواش ۰ ۰)

  ۱هرکس زس ځد ( هدب رب ) تقولوا
  1لوسرترضح هلکعا تردایم هلا ۇس هد

 مهلالوسر هد ھو ةللادتبعنب (دجم) نب
 هدیر ) هنن رزوا هروا# وشو یدروب (

 هد یساقف رو شع انابنایتداهشولک فقوت الب

 :ردرتشل وا نابزکب هلكنا

 ) ىلع زر دما ۱ دنع هلا ی صر ) هدنر

 ثوب هيد ( نیعئاط مهسوش مساام
 هکی دباشع د هرکص نداشا یرکش گكنديهلا

 قرهلوا او لماح هیهندم هللا لو سراب

 هنرزوا یسروب ! توا ؟ زکیمرریک

J ۱بوزوچ یتسهماع ندنشاب ( هدي رب  

 نهللالوسرو یدالغاب هنح وا كنز



 و

 :هرزوالاونموا هیهندم رەب ورود هدنکوا

 ( نعجا منع هللا یضر ) «ردراشل والخاد

 ۱ مجرما مالک یپنآ

 هدکدلن وشودهناقفدم و هنافصنم هتشدا

 ندهکناهد یدجا ند هکر وی دیا ققح

 عیاش لوا ندنراهیئس ترجح هبه ندم

 یرلت رومأم هلبا داهج ردثلوا رېتشمو
 هک روسلوا كعد ۰ ردهرع#ادعب هسیا

 بیهرت ندیهانبتلاسر فرط هب دست ر لا

 لوةعاضع# نکیا لکدشلو عوقو هفاخاو

 لو رهظم كنه عابطو دیس

 راشتنامالسانید هلیبسح یسل وا یناسصساو
 . ردشعارق

 یحاص نادجو یکناه هدلاحو

 شعا ررقت_هدنسهباس چ یدجا ند

1 
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 هلهارک او ربج سا ییبمالسا ماکحاو
 ؟ ریلی هدیا امدا یتسلوا شلتا لوبق
 اذى ) ۰ ردکدو فاصنا ناش "
 هدهرکلص ندع ورشم كداهح هک زریلب

 شلدازارحا هیعطق تیرفظم نامز یلیخ

 هل یدرفر ردق هب هکم جف ندشدل وا

 .یدبا لکدروصتم كنا ناسا رابجا

 هبهکم ههلوتروق كص رب هاب وب هکنوچ
 ان .«یدبا دوب یالوفكب نا ه]
 ۰.ارزک ه ؟یدیمرولوا راتاموقو هلوقمو

 جم هنعهلایضر ( نایفسولا) یتح
 شقي هماش ترا یارب هدنساننا هبنیدح

 هلرضبف مان ( لفره ) ربارب هلیسساقفزو
 دن رزوا یرالوا شلدا بلج هنروضح"
 رشا فازعا یتقیقحوسش لاژسلایدل 1

۲ 



 ر الصا هدلاچ یکیدلدبا لصاح رفظو

  تادرب لضافو لقا. لفره [۱]
 . هلزعدنفا مرک | لوثر ترضخ «یدا

 كليب هب هباکا یتغیدلوا نامز رخآ ین

 ندنرا <27 یني را هلیلج ,لاوجا نوا

  یسرلرللاوس یقيدروص «یدنا قیقح
 *دشربک هناحاضبا ارخؤم هکیدیاو هتشیا
 یغیدبلواروک ذم هدیراخ مچ هدانا یکی

 هندل طح“ دحادنرا كتلآسو ) هرزوا
 ثالذک و النا ترک ذف هيف لخد نادعب

 شد (بواقلا هتشاشپ طااح نیح نامالا

 كناذوا هکمدلبا لاژ-س اکس ینہ ؛یدبا

 مدصو تهارک هرکص ندکدریک نفد



4<1} 
 ینبذل وف وسط هنس هسا و تند رح لد ر

 نال عا 1 وع و-فع ن وکوا هردم ولعم

 جاقر ىك ۳1 و ناما هب هلج ؛یدادیا

 هدک دل دبا اشیا یسهمزال تاندات كندناح 1

 ه ۰ یددمانق یرو كندسنیک مه ناک :

 عوفو قییضت نوجالوبف السا نید
 ییالوط ندنراهشاس تازواحت هلو یدلو

 عوجرو دادنرا ندن ا قرهلوایرتا اضر |

 ؟ رول وا رلتديا
 هنشنا ناعا تقية «هلدید ! رب> نس

 یشاشب قرهلوا دنتسم هقیقح ۰ ردو

 طاسناو حرف نالوا لصاح ندن | تعب

 یک اکفلا قثرا یبا رہا اا طلاع وا

 . زدلکد لټ

 مالعتسا ییعوفو دادنرا ك(لفره) 1



۰۳-۲9 
 و طقف ۰ یدلدیا ازجرب هب هکم ییاها

 . یسیژکا هن رز وا هلماعم نسح وشیرلکد

 وب یمالسا ند هل راههاوخ یدنک

 ۰ رایدلپا
 هدنابح تدم هب كنرضحلوا)
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 ۱ ین ادیب هليل وق (هندل زوم )هدنددص

 نيد یدصقم هکنوج ۰ ردهدنعف وم كب

 هنرزوا تریصب كرانالوا لخاد همالسا

 «یدیا قعهلکا ییرفدلوا بولوا لخاد

 هسیا غلو یلاخ ندنریصب هدلوخد نیح

 :هدبویفگ؛ییهیمالساماکحا ندهرکص قجنا
 هسقو «ردا نین هلکعا جورخ ءان کا

 ھك ما شح ن هللادمبع

 تیانجرایو یسعا رص نوجما یناسفن

 عوضو رارف هبرح راد هد بودا عاشا

۳ 

۳ 
8 



fir} ۱ 
 وا تح « رکسص ندنرایوس تداعسسصع

 ینوخهن میثدا و یلماالصاجد هدرارصع

 كراندیا فرمشت هلمالساند هدلاح یعیدملوا

 هتالایخ هلوقمو كرانیلیا قیفدن ینلاوحا

 ۰ یو شا صا یراقج هبصا قالوق ۱

 دغاوا متربص هدلوخد یادنا ی ا
 ۱ کا تلالدا

 هرم دوخا سفن ليم هکنوج

 یبحاص بولوا, هیبش ههارکا صالخ

 قیرطهدرابق رامتخالا بولسم نامه ناب

 هدرات ر وص وش طقف.رابا قوس هل وا هلالض
 تالسنا هبلکلای یک ینروص قییقح هارک | 0

 دع ترذعم ع یش ندد و رابتخا |

 .رازغل وا
۹ 
۱ ۱ 



rip 
E: ریاب هنر وک لوقعم لصت كلدا 

 ند رانریک همالسا ناد ۳

 یییرابدنکهن راز وام كند یادعا ییالوط

e کون یتحو ءیدرازویلوا شلت فذه 

 روال دار ترمه هکر ین ونطو
 تحقحا نر ویتناتموتربغو هناسلا.یدرل

 ردهیناعا تام نورقم هناهرب و ۰

 هلهجو یتهدنلاوا ضرع هدالاب !توا

 هدنسهباس ناهر عوطس ضح هک أتقو

 نالاق وریک و ۰ یدلاغوچ نیبم نيد عابنا
 نها ۇۇ هنسنج ظعاوم هرادناعمو فلاخم
 تالماسم هرلن ویو یکج هیهریو هداف هبل
 ابو دی زینت یاد ر
 هللا ددم یني راتاود عو آرزو هتشاید

 هسک ره یغجهلوا یداب هروما شیوسشن

L2 

3 



6۳۰۵ 
 ینهلداغ د ودح رک دلا فلام .یدلدا ن

 هک ید دنلق ع ورشم دا هج نالو یواح
 هروک ذم دودح نایلوا غلاب هاو سق دح
 تعبا مو ۰ لقكتم یاد عا ررض عفد

 تک وش رار لب راغلا هدايقنا "هرناد كراتیعا
 هاج یایامر ةفاكو هظفاح یەیمال سا ۱

 دهن زج الام هدارفا نانل وانیعت هنصوصخ

 ۰ روبل وا مزاتسم ییراغلوب هد واعم

 تاج هسا هلماعم قحهل وا دن رخآ

 ۰ ردرمارب نام هنلاملابر

 هلیدصقم حلاصم ءاضقو ررض عفد
 ۰ ردشلدیا زوج ید تیقر عضو"

 هدناسک ضعب ندنایرا هفلاس عئارش

 یالوط ندننیعورسشم كنتيفيک قاقرتهاوش _
2 

1 
1 

 اراز ۰ یدرارو دیدیا رفت ندی دمج نید

1 



 ۳ + ۳۳۳ ت ا ا ا هو توا

1 ۳-۶ 
 ۱ هردهدقفلآ ه رج تک هلیاهطسا وو قیقر

 لیمحنظ عاونا هن رزوا هدکلام شمپاهس
  ردفهنامز نیش هک لصن ) ۰ رویلیدیا

 یدروسیدنا ناب رج هلماعموش هداب وروا
 هدنناهچ ضعب كناش ما نالا یلاو

 ( ردهدقلو عوفو
 زسوصو جا ورونلوا تناهاو برض .

 یراوعا-م قرهلوا قالبجربج « ریلبقارب

 . زفلواده ندناسنا عون ءلرهلیدبا لیمصت

 ریرح ۰۰۱ هسرولوا ندرلیهایس اصوصخ
 هقیق این .لیاصندهبفد تابوثم یقاتعاو
 یندا لا هبهلوک هدرارب یراکد روک رانو

 ارجا هلماسعم نیلروک قال هاویحرب
 هدکی زو نام یتفرشقلدازآ ۰ رونلوا



Gh "۵۰سابقو نظ هیلع ءان ۰ رویمروک یر  

 هلو و ۰ روبلق حاسبم یتراساو یاس رب هماففوش ید نید کردی |

 ۰ رویروک راج یتالماع» ازسا |
 رهلوک و رارپسا كندمحم ند طقف ۱

 هسقفدن ییسهلبلج یایاصو یک ہدنقح
 خاص» هکیدلوا فشکنم هراندبا ماتها ۱

 قاقرتبسا هدنیمالساهچرک "ان هب هضورعم
 راستفرک هنراسا هده أ شفلف م ورسشم 1
 تشنج و « هظفاح یب راتحار كرانالوا ۱
 یب زلتا واسم هنن رلکلام و دیس هدنصوصخ -
 .ردشلزویاقناهمطتتاغیلت هدنقانسلفکت ۲
 هن رات رحیراکدت | بالن هددیاسوب 1

 ندیکیاوو تشحو هکنوح راروبقح ق یراک هلییسح یرلیا بذجتو ندمت لباقم



 ۱ سو
 ۱ كداب بلغالایلغ و .راروبل وا صالح

 4 ندم ومذم تاکرح یکید..اب ایا عاننسا

 0 ۰ رارواوتروف
 8 كماوقا ضمب هد تعبرش

 هلس ییساندالا كناحامزاو مئالنف یراکدطا

 ةبفاس عم یراندیا ماف ه ه روج “لما عم

 | قانعاو رویدا رجز هلیالعا هیورخا
 لرهدانآب ییئاب ونو لئاصف كن هبفر

 تیغرت هنصوصخ قاتعا یمالسا لها

 ۰ رویلیا
 ییعوبشو کت لریرح و قاتعا یتح

 بابا یهتقم ییلیله كفاقرسا تدم و

 ییسیدنکهلبا قیقروشفلت ع ورشم هدیدع
 . هیبسن تنارف هدننس یسیدنفا ندا یاتعا



 ناتلم ۱
 هاتس هدابوت و ردشلنالصاح طاب رار 3

 «رویلدهزوک قرفرب زلصاهدننب ضاب ۱

 هرلناشارغوا هلیاقیقدنو یرحت تلذک
 ریادهقافشاو ناسحا هقیفر هکیدلبا نیت

 قردلا هاشتعا رظن ییتاس بکر كتا

 كب كجهدیا دیفتسم یرلنا مالسا لها

 لخادهنتخ تیقرهلیا هلیسووب .راوویدا
 .هیمهروک هل هدیرلان ور راەسا وا شمالوا

 هلوک نجوا لتا هب داعس و هافر یرلکح"

 ۰ ردفوچكی رهبراجو
 ندیکی یاقرتسا هيا هدم تعیرش

 علارش a تکیلپ ۰ ردلکد شهرا دقي هنادیم

 هلا فشخ و لیدل ی ماکحا ید دنا ۱



 ۱ و

 هظحالم ییهروفسم تامدقم هتشنا

 ورک ین راشاسم ضازنعا راص زعم "ندا

 ندوش مادام هکر یدید بولوا روبحم هغلآ

 3 بدلوا: حكت راس دقع نو نقاب نا: نه
 "هدیرانعب رش ۰ رارویلب هلا هعطاق نیهارب

 "ین رافلاسحم نوح رللبهدبا عافتنا هلتمدخ

 اذه عمو رویلق حاسبم یتتیفیک یاقرنسا
 یواسم هن راد نک هشیعم ءاراققر

 نیمأت نیرادتحار لرهدبا طرش یتیرلوط
 | قافرتساتدمو ریرحت یرلناو «رویدا

 رویا دا هک یبخرت باوا ناب ریصقت
 قرهلوآ نیس هنس> مات كن هلمامو و



 فطر 1
 قالخا بیذمت كنهناسنا دارفا قوچ

 عوفو قاقرنسا ۰ یرلتشیعم حالصاو
 ر یرقجهتیمهلوا لئا هسل وا شالوت

 یربتلئان رانا هناسحاو تافاکم قوح

 رانیلیا ال ءرو-بلیروک هل وظح مشچ
 .رونشوا رجز ًاددش نداذاو لظ هرلکولم

 هدهمدقتم منا رش قاق سا تیعورىشمو

 ر شلدا ثادحا یکی بولوا تباث جد

 ندنمجو ۰ رویلاق نادیم هعللارص تعدب

 هذخاژمینباصصاویییدجا عرشهدیالوط
 . زیمهنا زف قح هکشآ

 ندنو فاصاا یاضتقم عقاولا ىف
 هایتشا لباق رلصا یغیدلوا تراببع

 ۰ رداد



 1 مدآینب یا ینعب [۱] ( مکناعا تکلمامو

۱ Grr} 
 ۰ نوسلوب توف ییهج فاصنا

 ا ۳ ندا لفکت یتاواسم هدد

 دوج یا هده دم تعب رش 6

 ۲ ۰ زکحهدیا اتك هلا رک د یییددع جاقر

 ۱ لا ودبعا و ۱ مرکلا هانکیف یاعت هللا لاق

 یدو ااش حان دلا ولاب واس هیاوک رشتالو

 :] یرنلایذرا جاو زیک اسلاویماتیلاویبرقلا
 | لیبسلا ناوبنطاببحاصلاو بت اراطاو

 یلاعتّلا هکرود یزار رخفماما [۱]
 نسح هبهجوز هلبا جوزهدهشاس تیآ
 ندنغیلت ایابصو راد هم و تا

 هب دنسخ قالخار اس هدهدنآوش هرکص

 ۱ ۰ راروب روب داشرا یني رالوف
 صا درج تداتبع هکهلوا موسلعم ۰
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 هکرتو لعفزه ناسنلوا اف هيامر هنیراب

Grr} 3 
 ةامازلا یصالخا و لدا تدابع هالاعت

 هن دوخاب كيعا كب رش نه دیک هرکی
 هزکسدلاو.كفل و هدک ارنشا یلحه و ۳

 لاعفا هلحراوح لامعا هدااخو ردلقاش

 هدهسروبل والخاد هدندابع یسهلح كن ولق

 نالوا ساسالاسآ یرلتمضح سابع نا

 لیدع ههللاقح قوقح ن دلاو
 هذرلتآ جاقر اد هقسل ندتآ و هلغلوا

 هلت اعر هنفوقح كرانا هدنیبقعيما هتدابع

 درمشم حو ۰ شلوا رداص یهلانامرف

 تیآ یموزژهنمح *هلداعم هن اهسلوا ید

۰ 
۳۹ 

 ۰. ردشلرون هنض وت هدارخا

 یهلارجز اہک ندنرانابصع وق وقع

= 



SE. ۶ 
 ۱ هاب رف راس ءزکیدا تعاطاو ناجا

 | تج رمو تیاعر هرانیکسم هلبا رای و

 ؛رفس رکو هزک راوشموق قازوا « نیش و
 لوسرترمضح یتح ۰ ردمولعم هدیعوف و
 رک ۱ : هدنزابفوش تیدج زعدنفامرک |
 نیم ؛ندلاو قوقع « هللاب كارشا راک

 ردنرابع ند ( كا نيج هرب نالی) سون
 ۰ ردرلشمروب

 | هدنرتمدخ هدنص وصخ ناسحاهن دلا و
 ۲ . ام. كم وس دم الم یزوس ۰ قفلو

 3 ییرایدنک و ۰ كعا یعسهنلوصح كنيزابل

 ۱ ۰ رداخاد كمهمر دنچ وک الصا

 هم ( جسر “هلص ) تیاعر هیابرق
 | تابش قوچ كیهدرتاد اک و رو-لوا
 استعا هصوصخو ۰ ردراو هبیعیش
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 هدزکتافر هدهراص تاصوصخ رک ۱

 هاخایو ( هنیحایص ) هیلو و ءرنانلوت 3
 هلا نیم كامو تمرح هراناک رفاسم هزک

 لصاح تک رب هدنورعو قزر كزندآ |
 ۰ ردشفلوا رشت ینجهلوا |

 یرکلسک یو نسرغص خدری |

 ۰شلروک ناباش هوجوناب هتجر هلییسح

 دراو ههلا یااصو یخ «دهدایوو |

 ( | یخ ما حالسالع )بو
 عاج یتسهفاک نام یسهلیلج تی ا
 ۰ ردشلوا

 هدنرظذ تعبر هدنارح قوقح -

 هدهشش ثیداحا بولوا لوك ةقيقح

 ہدفرش ثیدحرب تح شلروپ لیصقت
 هاب هراج نمأيال نم ةنلا لخدال)



3 (r 
 | ركبلبا تقف د هصاشا رکغیدنلون ثالام

 ١ ۳ هدبودآ رکن زکب ر ارز

 لاک نينا ثافتلا هف وقح تان را ریاض

 ۳:21 رادراو اراجنومبرآ راوحا ناوالا

 ا نایلوایما نشماذا یسوشموف نع

 ] راوج یقح هکزکولوا هاک | «نمهریک هتنچ
 ۰ رولوا لماش ردق ه هناح قرف

 ریسفت هلا هجوز (بنطاب بحاص)
 هدنناب كناسفا قالطالایلع هدهسیا شلدیا

 .«ردرهاظ یملوا ترابع ندهسیک نانلوب
 1 هدم و 2 لیصحایو هدرفس هدلاح ول

 هددهس و ,دساحر بو نالوا كرش و قیفر

 عوفویبهع هم یتداو ۰ ناروط هدناب
 | لخادهد هبمبلا بصوت وشبهتاوذ نالو

 .ققوقح كرانوب هسیلع "اب «رزونلوا
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 عب نمودم یرانالوا یلتبم هرورغ ور
 دلو نما ر قا ود داما ا

 راد هکیلاس# ۱ اب رویلپ روک هتشيا

 هلرت هدلاح رل و ادعای تردقو ناي

 تینا ہلاو تورم) «زاروک اور ناسحا

 ردا اتتا یوا
 [ اورکذ اولهسا ام اذا مارکلانا ]

 [ نشنا لزا میلی نکنم ]
 لئان هلابقاو تور رلنالوا عرک یتعی

 -رلیدنکدیتسدکن وتن وشخ تلاح هحل وآ

 یرل آو .رردبا دا یرنانسلوب نراقم هنب
 )۰ را رلبق تفط اع راددصح

 شا تفرافم ندنسهدلب « لیبسلانا ۱

 كناسنارباب و راهی شهثود قازواو
 درج نعپ ۰ ردکمد رارفاسم نلک هنا



۰۳۷ 
 صح یلاعت ی راب ییسهبهلا تاص و

 ۱ .ثهولا تاذ یدنک .نالوا ناجا نیسایصا
 e تددوسبع صالحا

 الع ۰

 هد مودف هلزنمر و قغلو هدست رغ

 ۰ ردندنالاح یضتقم ا

 یتیدلوا هعظم تعاط ناسحا هکیلام

 ۰ ردات هبا ثیداحاو تایآ قوچ ك

 رکذ راد اکو كنیزار ماما )

 بب رق نع فلوم بانج اسف یی راکدلیا

 ) ردکجهدا له

 ( مکناعا تکلمامو ) ریسفت دعا ضمب
 || لخادهدل رانا ویح نلیدناثالع هدنفش رش لوف

 هرانا هکنوسچ « ررویدیا هم هنسلوا
 | هحنراوهرهحرف ۰ زرومآمهلا تقفش ید
 ردلکدواجاذاهحور یدرب ج بج ومرلپ

۳ 



Gra 
 لا هاكناسنا هرکص ند ا

 تدناسناریاسو: تءاطاهندلاونالوا ك وی

 ناسحاو تیامر هعساضتا تجرمو

 هناصوصخ تیامر هرانلک مزال یرلدیا

 هدهدحاو تی هلیسهناصس ماوا راد

 مظن هدحاو كلس یس هلج و شالا عج
 . ردشعا

 .ناسآنالوا تولطم ءدنفح كىلا "
 .لماشهنریره كعاونا نانلو هدناکما دح

 لفاک یتعفد كناذاره نالوا لخت یناسحاو

 ۰ ردراکرد یعیدلوا

 هرزوا قلوا یواح ین ریس كنو 3

 ومطا یکیدبا تحت لا یهاعج یکنآ وند

[۳ 4 



 ۱ (رذونا)هده راس تتکو نی ۳۱

NF 
 ره ردشل واد راو نیر ثیدح[ ۲ ]هلبادابع

 ردزکناودخا زس زکراریساو كولم
 أ ۰ ردهیمدآ توخا فیش دارم )

 | دنرکیدکی یاضعا مدآ ین |

 | دنرهوک كيز شنیرفآ ردهک |
 ۱ کتسد ر ز زس یرلنآ رکقلاخ

 زس هسا وا شم9لید یعل ( شو

 4 قلوا یوم ندع هللایطر یرافع

 ین هللا می -اعجدق ےک ل وخ مکناوخا ) هرزوا

 ۲ درام مطلق هدب یف ءوخا لعج نف مکیددا

 ؛قیطبالام لمعلا نم هفاکی ال و سالی ام هسی یل و

 نینعف (لوخ ) هکزرویلو یتشرش ثیدح
 دهسا يعج 1( لئاخ)هنسانعم مداخ هلا
 کلصن ردکیلاغ دارم هلینلالدا مالک قوس



> 
 ۱ (یدردبا لول« هر

 Se hl کس ا

 زکر دیک یرلنآ ندناسویلم کیک

 دین باذع هن رال وق كلا نفاص 1 ۱

 زارا هلا ربقح یهققر صاضث
 ندزمم : هدهدنماقم یم ندو را

 ةلاهجر ( یوانم ) هدنحرشریغص عماح"

 < روید حاضباو حرش

 هزج ج ندرصم لضافا هبلع ءان ۰ ۱

 -هرغن ونو E یرات رمضحیدنفا هيا ]

 .روسب فيلات ءرزوا قوا تئارف هدنس

 ءاسلاقوقح ىلع مالکلاةروک اب ) یرفد

 هدنرالیدع یب لسیلج رثا مان ( مالالا
 en تداورو له یف خر لوح ون



۱ 
ترابع ند:سهلیلح هیصوت

 یدبا 
[r] 

3 TAY 
 زوسع د ۳ مهما دوخاب مدبع مب زکی رب

 روي نوسید مهب راجو مالغ منب کلب
 لا هداند كنرضح لوا كلذک ۰ ردرلشم

 منا تکلمام وةالصلا) یرامالک وص

 ردشۇم دیعهدننزوهبا (هما ) [۲ |

 دریبعت هلا راظفلو ۰ !یک هما هلالجر
 انسفن یدن؟ یتشدوبع كص س ملکتم

 ۶ ذ هیلع ات: رولو شعا تبسن
 ۰ ردشلوا دراو یو یہ نانل وا

 اوعفم هنفوذع لعف ( اومزلا ) [۳]

 يصونو ارعا ۰ ردوصنم هرزواقلوا
 ناولص ییعب .ردعلاش یفذح كالمام هدناب

 کفندلوا تالامو ۰ هماقا ییهضورفع

 . ۰ زکیهمروط وریک ندهباجن یناسک
 ومل واین مالک رخآ روک ذم بد دح

۱ 
۱ 
۳ 



rir 3 
 هدنراکرابم دز كاو سر ترضح رافصام
 ندنو ییتیمها كنهیصوت یک هدنقح رلکو 3

 نید داع یهیصوتوش هکراردبلع ۲

 (ةولصلایفیتیعةرفتلعج و )بول وا یدج

 هللایص ر (سنا ) هلیا نضەدلاو ) هلا (

 ندامهنع هللا ىضر رع ن هللادبعو ندهن

 ۰ ردی ورم |

 یأسنو هجام نا فبرش ثیدخوش

 ره داسا ندنفرط یتاررضح ینارطو
 نب دجا دنسم وللثم یکیدلدنا جر هلا ۱

 رک ذ ید هدنابح نا می هليا لسنح

 ٠ ردشوا
 تکیلاعو یییم هلساکت كنيناسنا عبط

 ةیصوتوش رب ترضح یلاح فعض
 صیصخ رانو رار هليا زام هدر 3



 ۱ ور
 املا بیبح [4] هلسهتلالد ییرمش ثیدح

 : ون یزاع ناینلو ییبعلا ةرف هداید

 .هناصا و تما و شفلق نراتقم هنرامروب

 ااغ رد شلوا ثعاب هن رللروب ر ک ذلاب

 لیخرب یهروک ذم 7 ةیسموت یشادندن رلانتعا

 ۱ .تساور ,هدیرالوا شمهروس نارکت هعدد

 ۱ ۰ رویلیدا
 كنه وب تاک یهدناب ماو هیصوت

 ,قالطالایبع قفل و ترابعندنو یکوصالا

 | ببح وا كف تیدحوب [4]
 تبیطلا و ءاتسنلا تلث اباد نم لا

 راسا تولوا (۰ .٠ عاتلعجو
 فلت ربهلاسر هجورآ یاد هنسهش رمش
 | هوالع هدهجرت ماتخ هل اشنآ ۰ ردشفلوا

 a تالی دن میدنو هدسنمزع كا



fro} ۱ 1 

 ثراسیع ندنو هدیرامرلک ؛لوص الا

 جح*او ندنو دندص و لامکتسا قترآ

 ناب هدشدح بثک س یرامالک رشآ

 (عیفرا فر لالج) مس هرزوا .یمبد

 (یلعالاقفراابیتقطا وییج را وی رفخا الو |
 قام هغلوا ترا نده رخ و 2

 . رد جلا اعلا فلوم بانچ هنفج د
 ۰ فرعیلف
 هدیتیدافم ٌهصالخ كنهسیفن تالاقم کود

 ۰ مردیا جرد
 هدست اولا ( a4 تالیذت )

 اهدرب یغاشآ ندشاب یباتک ریش قجهلبزاب |

 یثر ندجو ه.ش كل رهریک ندزوک

 ندیدوت اهدیععفر لزا و هکر دست چ لوا ۱

 ۱۳ ۳ ج



 اب _صا دلراشفرو ۰ نمهلوا تلال

 تیاف هدن رظن در ده تعد رش یرالاوحا

 هد وف كنو ه- :ةیدلوا تیفیک رب م

 نم هد روصت نایب رب یعطف اهدندنو و

 إ.د غلب رجز ندنصوصخ اذا هراققر

 ییح + ردفورعم هدف هیعرش صوص

 ده راح یتسهلوک كنهسوک رب هدنداعس صع

 ۰ ۵ هلوکی بم ۵ بل وا شەر وك ا لا

ys. 
 ٠ ردەدە اخ

 .یتیدل وا موداغم ن رب ه ورلع ماطو

 ۱ دوخ اب نک هرطاخ هدر رګ نیحاب بس هرزوا

 نلیدا ریخت مازتلالاب هلفلوا لیذلالیوط

 نالیزاب هدیداوو هدندزت هعلاطم بایرا

 ۰ قفولاهللا و ۰ ردهدایز یت درازا



#۳۷۷ ۰ ۱ 
 تانج ةع ضو عمید وا هدکعا 9

 ینهلوک وا تقع رد هدقد اق یهاینل ۰

 لا یلاعت نا ییسالو بودبا قاتا |
 لم لام تب ییسهقفنو داسا هالوسر

 ۰ ریدنل ون ةدآباص | ۱

 قوراف ترمضح مرک | لوتتر ٌهفیلخ ۱
 “هب راخ كن هک ر هلن رتل دعم نامز هد ظعا :

 قرهدزون وا هنشر شلردزف هدشن | نسا

 قاتعای هراخ ءانت هنسعا قارخا نن دق

 یتیدل وا شالا تیدأت هدیروب نهو شعا ۱

 . رودنلوا تیاور ًاقوئوم
 نالوا یورم و رسم ےھک لصاما ) 1

 (هقتعد نآ هت راكب ر واكو لغ مطل نم

 ده رج قح رغب هصساضتفا رش ثیدع



1 TAN} 
 ندنفرط یکلام هراح و هلوکنانل وا برم

 هدایز اما ردح ما كلدا قاتعا ۲

 ام هسرونل وا رغکسا دوخا و کود

 هدیرساعم و دازآ نامه ندنفرط عرش

 ووو( تازاحم و هیقاعم
 اسب هاذا هدلوپو هدتماسف موډ

 ههلج خد باذع یرلکجهکچ كراندا |
 هرز روش مالعا

 دراوهدناب بیغرت یمان هقیفر قاتعا
۱ 

 اصحا كنهسع ر ص ودصڏ ف وا

 ۱ ۰ لمدیا رد ینا ۰ ردلباقات

 نعي ( باقرلا قتع ىلع ثح ناک)
 .ه هبق رقاتعا اعاد مرک ا لوسر ترصضح

 قثعا نم ) یدرارروسب بیغر و ثح
 نه .دنم ًاوضعاهنموضع لكب هل قنعا مسن



TA 
 ند فر یناسنار ےکر ه ییعب ( راثلا

 ندغهج یا یلاعت هلاهسردبا صالخ

 لپاقم هن وضعره كقيفر۰ ردا ص

 رصع "ءان اکو .رولتروق یوضعرب كنا
 اتم اتم و دا J ددال
 ۰یدرولیز وک سم كا

 سا ] هرن رها وح دوع

 ا ا یکیا تاتک وش

 ماما ۰ رد هفیل ات كم وحم یبصنيم دا

 تقفا وم كن اعصا هنس بتک هزمدنفا لا
 ۳ كنهش رش ثیداحا یراقدل وا شا

 دشت ۱۳۹ بول وارتار ماه تباق

 ۰ ردشادا عبط هدهب ردنکسا هد كر رک



 بو
 ۱ رم ےھا را هلیسهطساو رالادچ را داج)

 یک و ۰ ردي ورم هحولب و ندنرات رطح

 هردهدنمح ( لوسرلوف )عوفر ثیداحا
 قرهلوا عوفم مهو لب ره تیاور هنن

 اوضعاهنم وضع لكي هللا قتعا هتبقر قتعانم)

 تبا ب رش ثیدح (رانلامهاضعانم
 ۰ ردشل وا

 ( ةدبفر كف ) یکهد (دلبلاروس )
 ا ھوق لر

 هانپنلاسر روضح ییارعا رب هکروبیلیدبا
 لوخد ثعاب هللالوسراب : كل ردلک هزم دنفا
 تلالدیب هطاص لعر یقجهلوا تنج

 مرکا لور ترضح ۰ شعد « روب
 هم روط ورک ندهبفر كفو [>] هع قثع

ن لصالاق ایف ۳0
 هنسانعم س



 ر ۰ ردت اس ا هن

 ردروک ذم هج هليو هدیزار زیست ۱

 لا یط رتزاعن ءار هدریغص مناج)
 نالوا یورم هلا نتسح دانتسا نده ا
 نیعت نا ) هدنرب ( امن یف نیعتنا) هدش 4

 هرزواييدتا نا كنوماق حراش هده
 هّلالاش رونلوا قالطا هناسناو هج
 ولم ۰ناسنالاوا حاورالایا ریل یر

 قتعا لاق ۰ رونلوا قالطا هدهبهکر ۳



an 
 اروصوب هکردشلوا دراو ( ابقنع یئ ۱
 دبع و كالا شاهدقاتعا ی هلوکرب 3

 یاد (یشد هن: ىل دنا ( یتشاتک لد

 لوک یتح رول والماش هن رتروص كما
 یافسو بیفر ییبحاص هن سا دازآ

 ءانه)هکلصن «رونلو لوانهدهن روص
 هوا ار راغ وا هللا لبس یف ادهاحت

 هلاطالظال مو هلظقهللا هلظاهتفر یف ام

 رلا هملع (ی وانم)هدنح رش ییدرش ثیدح

 ؛دح وب ۰ ردشع اج ردهدیتروص تعافش

 رهلوا نراقهدنهگ ؛!هلاهجر ( کاح)

 هم ند (هنع هللایضر) فذح نی لوس ۵
 ددا هدهاحم هللالیبسیف ےک ره یسانعم

 راسا دقو هرلنالوا نود یالتم دوخای
 هت هللا هسردا تنواعم هرانانلوب رانفړک



1 ۳ 3 
 یلعاشرع هدننوک تمایق ینآ یراتمطب

 اب مور دناهکل رک دک
 ريصقت وقاتعاریثکت كنود تعبرش

 هدیسلث عورشم یتطئاسو قاقزسا ي

 ها راو ى :

 لوف هراتانج قوچرب تعیرش الثم
 نار ا ها رد شب رافک یکم

 وص قلوا تااحهدن# ؛داسف ادل : یجود

 هه یخ دهد راهظ ترافک تالذکی کی رت

 قاتعا نوجا هلازا روح راندا ب
 م والعم هد هږهقف تکه کن وج ٠ر دغ ورم

 7 ± ییسهج وز عيل مانس ی

 ول زم ذج وز ن هکندبا بیش نداق ناتو

 ندنسعا ودكتآ ایتحو یسعا نابرق هر

 ترافک و روا وامارح یس وب هد هلهاع دو



 9 44 ا
 ؟ دم ید روت هک دعا افا یدجباو

 ۰ "زالوا لئاز
 لا تردق هلا راهظ ترافک

 اردک عا دازا هلوک هدنقح رلنالوا دعاسم
 3 تعطا یربقف شقلا رلنابلوا رداق کوب )

 1 و وروایا وتلایلع نوک شقلادوخاب ردنا

 (۰ ران وط

 اہک ره هدلاح یکیدلیا دعو لیزج باوث
 رجا یصوصخ وش نایلو یبوجو دج
 ؛انتعا رظن هد یت راکح هيم هدا تحاع هلا

 ٩۶ رد عورذم یی (هتاکم) دقع بولا

 رلکدرب و رار ثاکولع هللا تالام دّقعوب

 و رح ثاکو لع هدنسادا نی یغلبمرب

 ۳۲ 0۳۳ نویی ملت



 کرد ءو رشم ( لام لع قتع) هدر
 تنا) ًاباطخ هنك ولم كلام و
 ۔هلاقءشورغ كب ییعی (مهردفلا لعرج

 بود مرویدآ اشنا یټ رح كنس هد

 تقعرد هدا لوبق یناحاوش هدا ۳

 ادا یولعم نم نانلق طرشو رول وا رج

 هدننابح تدم ثلذک «ریلک مزال یبع

 - ایمهلوا یتغتسم ندنتمدخ كنه راح وهلو

 ملسشت ( ریبدتل!باب ) هلا هظح الم هدی ۳

 یدنک ییک ولع كلام هسیاو ۰ ردشلر

 كنا مپ كع قاتما هلفاضا هو
 7۳ شک هنامز ینافو یف رج

 یمالوم هدنقح لدېعر یدءا ۰ ردنر ۱

 هدک دامد ) یتوم دعب رخ تنا ) ندا



 و
 :قح كنا بولیدا نیس (ردم) «od ,ع وا

 چ تالماعم رکن یهر و هيه و 2

 .ریئارق هلم اکتیرح هج دیا تافو یالومو

 ۰ ردن کوب هدب قتعلاب تص و

 "یعاودهدن رلقحنکلام ضعب تعب رش

 رجاو ینکجهیعاققح یرب كنهروک ذم
 هظح رام ی کج هيلدا هد. عر راهظاهاو و

 ور نصوصخ ( كارد قت م ) هلا

 4 وخ صار ر ا .ردشطا

 تمالس ندیش رپ قج هلقروق ايو تیلئان
 هکعا داز آ هلوک یرلسفن هدنسه)باقم

 ۱ لعر یک قاتعاو . ریلب هديا تحاعت

 ا یتیراما م لوصح هلبیس یراغل و مزام هریخ
 درنو هتشیا .رردنادیما ندهیملا فاطلا

 بودا داز | هلوک هدن ةع مار لوصح



۲۵ 
 .راروا وا شع اش یتیرارذآ

 و ۰ ردعورشم رود (قتعلاب فلح) 2

 عفاو قتع هجا وا ثناح ندا نيع هدلو

 دد
 هدنرظن هدمع تعیرش !ایرویلیروک

 هکر دولطمو یض رم ردقه یلوصح یقتع

 عیمشنرابپس قوچك قج هلوالصوم اکا ۱

 كرم دیانیعت طاس وعون عون هدبابو ءا
 . ردشلنا للفت قاقرتسا تدا

 هنسالوم كن هبراح هدم تعب رش 1

 لالقتسالاب یک یکیدنا تابثا هبقر كلف

 همزال طئارش هده راحو یکیدتا کالم

 زو هد یشارفت سا هدربدقن ینیدنلو |

 روپ دبا
 هب راجو كمه مزال لسانت لیطعت



۰۳۹۹9۵ 
 طرلتحا قرهل واهدنس هاج ت دوا

 | تصف یلق هتسراو ندنداسف بسن

 . راکنایفیدل وا كب یعرش زیوجتوب ینبم
 ۱ كنەرو نم هدنلاحو هکنوج زامهنلوا

 ۱ یکیدنا نعت یدالوا سل یک هح وطنم

 سک ینا ونع (دل وما) هدهاس و والثم

 یتح ۰ روسیلوا شلخآ لوبرپ هن رح هل
 ١ عفا و هد طقس ر نیم یساضعا ندهرو نم

  بولوا تبا هن یعرش مکحوسش هسل وا

 . تالماعم یبک نیهرتو هبهو عب ی آ قترا

 | تویسیدفاو زلروک اج السا
 ۰ رر و ید لاصعسا هلماک تبرح نوک

 ۳ هظحالم یب رامکج غ ونوب لرفع رش
 دنلاوحا كنهقیفر ناوسن هکرویلبا نیتهلا
 . ردشدنا دظفاحم امامت یراعفانم < جز



f14 
 هنسافوج كقانعا هده دمع تعب رش

 :  ۱كنه سيك رب هدیر كطااسو نالوا را

 نداقكف رطرب )ندنم راحت نانلوتباوفژام

 حاکن تمرح هدننروص یشوا شر
 صڈ ر ) ردنراسیع نداب روا ناک م زال

 ردیسا وا كلام . ۱

 دن رب هلق رط هن ره یدعا

 ناه هسلیا تال هنسهلاح دوخانهن ردي

 ؛ردبا ققحن یی رح كقرفر ص“ او

 كعرش ۰ زالاق تحاح هنقاتعا كکلام

 هوز وا: یدل وا :رهاظ هد ہد و +

 هدنراهناسیم اب رقاو تیامر هچر “هلص
 ۰ رونلو هد تاّب> و "دا زا

 تجسم ر راد ایوب ی

1 



($ 
 ںیغصدلو هللا رد وهدلاو هلق رط هبهو

 اثر تیمرح یک توخا هدنراند دوخاب

 ح یب رفت ن ییندب ریبک هلا ریغ صاب ون ریغ۔ص
 . ٠ ردمولعم هدیسعا رحز ندنص وصخ

 هفاتعا ما هلدام تعد رشوب لصالا

 یکرت هدناب ریصقت قاقرسا تدمو بیغرت

 صنحثو شما كلرتییشرب نیلروک اور
 هلا تلالد هنالماسعم ولو تجرم هقیقر

 - ادیم یتیدلوا شلناداثک هریثک باوا

 تایسایس یک ه دن قاقرتسا یدعت .ردهدن

 تاذ نیلیا قلت هللا قداص لمأت ین هیعرش

 دیدم تعیرش هکرواوا روسبح هفازنعا

 ل عورشم هرورضلاردش یاقرتسا

 رار هلعفدیتتلوص لرافلاحم هدیارومض و
 . رادقم كجەدبا لاصعتسا یتیلسم عفانم



 ر

{i.1} 
 رهو ۰ شانادیدحت و ردت هلا بولسا

 ندرارضا ینا هلظفحییتحار كف هدلاح "

 تمالسهلیا جرحعفد ناکمالاردقو هباقو

 ۰ ردشنا نیمأتو لیجمت ینتیرحو _
 یکلامو دیش هللا قیفر كتعبمثاما

 ی وچ یسعا ادب هنس هطدار هد

 هکر وی دا مکح لبا ( الو ) هدام قتعلادعب

 بجوم ءاطخ روبزم هخساضتفا كنوب

 یوم تيد هسنلو هدتانجر نالوا تيد

 هکایوک رولیدبا عب زوت هنسهلقام كنآ هللا
 ۰ شعا یشادرفا و یلعوا كنا

 قاتعاو . تسایسر كوب هدو

 تدامر رب قفاوم هالاح كقيفر نالیدنا

  ردیلکد ِ

 ندکد هلکد امام یزهاض و رعم قترآ |



۱ ۱, > 
AEاصوصخ و قیفر همالسا “لاها :  

 . هرلنا كرا دع ندمشب دارفا یرابهابس

 3 هکعد : رازویدبا یسهلعاسعم ماہ

 راست یزونا تهی ل هک و تلاح ؟ یم ربلاق

 ینیرارش طقف .رویمرآ نداوح و مدآدالوا

 قوقحو روید دیفنسم یییفرط هل وفد

 دیصوتو ما هلا انشا یتجمو تقفش

 ۰ رویلیا

 وش یک نیک یدید هدالاب هدمالسا لها
 قيقرلاىلا ناس حا هلعاسا هر هیص و و سما

 هکر زوینارواد یلاشتعا ردق لوا هدناب

 شما لوا لخاد هنفر تح را ةقر

 نیلدیا روصت یرللبتهلوا سزتسد را هل وا
 لقسم ثعاب هذ راننلئا وب _عظح مذ

 قوچر قاتعالا دعب هرلنا ام .رارولوا



 تم
 ىح ۰ رارو دیا تیصواب و ففو رایش

 دال وا كنب رایدنفا هد هيا سوب یغ وچ رب كران ا
 یبرایضمب روبل وا ثالام هتور هدایز ندن
 ندندالوا هکلب رویدبا دالوا یرلیدنفا

 اا دنفاهد ی وول وا تبغر رهظم هدایز

 ابو ربا هدلئاوا هدنربسجا .رویلوا داماد

 لوک یصم ) رولو هلن رلنالوا ناطلس

 كناودصعب یک یدیشخا روفاکو كن رلنم

 نداقتعهله(ردیمولعم كسکره یرلتنطاس

 اضفو هتسایرو هاج كراس قوچ كب

 برم تح هیه- لع بصاشم یک اتفاو
 هن رلعا یلاعتو قر یسوا لئا هداهنجا

 ۰ ردلیلد جاو كب

 رصد ( حابر یا ناطع ( رلثم



۵ ۴ 
 لصانع ناشاا لیلج هیقف یک [>] یرا
 هقیلخ طقف ۰ یدبا نوالا دوسا مه و هلوک

  «ردا تبغر هشراترایز یرلنامزو تقو
 . هسلوا كجهدیک ه هفیلخ یارس یسیدنک

 ۰ ید ریلیدا لابقنسا ندوبف

 لڪ ندما رک نیعبات هيلا راشم [*]

 جرات ( ۱۱ ۱ ردناذر لوس وصف و

 یرافدل وا هدنشاب « ۸۸ » هدنسد رحم

 دراز یراق دف تا
 هاڪ هللاهج ر

 هدهروک دمه كر ويد هدسلج ے را

 ن اطع د وا رصملا 2 ءزاج هقف

 .یدلواناورهې#نلاراد یوسیکم حابر یا
 ماما طقف یدا نوللا دوسا هيلا راشم

 ندنآ نت هک شهرارودد یراتم طح مظعا



 تم
 شلدنا لاخدا هقر تح رنو یدعا

 لئا هش رام ترخاو اند وش رادسلوا
 تلاح هدنراهیشحو دالب هن رقچهلوا

 .یدراردبک رلاق هرزوا تلاهج و تنوشخ
 (لسالسلاب ةنبا نولخدموقنم هل بم )
 (۰ رداعا هتقیقحوش نرش ثیدح [۷]

 نیا یرلبلام دارم كماما ترمضح

 ارز ؛ رد راکشآ یغج هلوا ك-ءد هد نا

 قافتالاب رعدنيفا هیلا راشم ترضح
 یالم هدهناود ضعب ندمارک باعا

 .راردسانلا لصفا هسا باعصا «ردشل وا

 هدش رش قراشم ثیدحوش [۷]

 رب یلاصت هللا یمانعم بولوا روک ذم
 زاربا عبدو بیجع صا ندنتهج تعاج



> 
 وا اما ۵ دک تعفیش ید ااا

 1 م و رگ ندهیناسنا قوقح ىرانشودەتىقرو

 ؟ یمکج هند روس دیا

 لاخدا هدنح هلا لس لس ران کر ويدا

 ۰ ردنرابع ندراریسا رانوب ۰ رارویلیدا
 "ییعم ا و اح ہد رضا یادتتا هکن وج

 هبوغ رم ریغ تلاحوسش رایدیا دن هلسلس
 .روبل وا یژتداعسو تمالس یداب هسیا

 ر هب یا لصفتب هک وش هقشلاق

 بوروب ثادحا ییالعا تنج هکردهنومت
 هلیبانع و فطل و شللاروس» هليا معن عانا
 هدااح یددل وا شدردنوکرلیح وعدهاروا

 تیافورار وب دیا ضارعاندنا ی رب كسان
 قرهلوا دنن رد یران آ هسا ضاقا یمرک

 ۰ رویدیا بلج



{i.۷} 
 ءارفالانم هللایذوعن .

 ندهیمالسا "یلاها زب : هسربند رک ا

 هراقبفر هکزروسب روک یصاض#ا شعب

 هکزرد ۰ رار وب دبا راهلمابعم هناراک:وسف

 تناغر هنس هن ایج رماکحا كن هلداع تعد رش

 اض رتعد رش هکر ونل و هداقجچ ضصعب نيا

 .امینبدل وا لئاق تجرمو یکیدمرو

 . رارویدنا ارچاهنرادال وا ییهدیدش .تالم

 عبطلا ظیلع « راک افحه) و هدلاحره طقف

 ۰ ردز  كب هد زعلاها ودك

 "یلاها موملاب هدبوقاب هنلاح كل ران وب

 تظاظف و زکنا تل هن رادال وا هیمالسا

 ندنود وخان كيد رار ونا ون هدر هلعاعم زما

 هیمالسا دارفا قرهراقیچ هداف ةر

 قماملوا یحاص تد رذو مه دبا دال وا



.»> 
 كم هلب وس زوس هنامکح هيد ردا باحا

 ۰۰۰۰۰۱ تابه ؟ رول وروک یلوقعم اب

 نیناوقو ماکحا هکردیا یلست لقاع ره
 لاعفا هکلب ۰ لک د هروک هبهردان لاوحا

 .رونلوا ظنت ًاقبطت هبهموع ذعئاش
 - دنشیا هدهد كالام ضعب ! توا

 هدیه هراهداخ و هرا-ةبفر س زو هم

 تبرح لثان ی هیناسنا دارفاهلبا تبئدمسشن وا
 تج صو قافشا لذو هدنسادوس قل

 كرانا دوخاب ند_فرط رانانلوب هدنساوعد

 یراکون هلعاغسا درع كناسنا هدنرمصح

 نالوا هدقلو عوقو هنسهجررب روا
 جد هداني مالسا لها هعیصق تالماسعم

 و هدیراتعیرشو هسلوا قجهلو عوقو
 كنه دمع تعي رش هس رب و هدعاییم دص و صج

1 



>. 
 حابقتسا تفو لوا یسلف حابم اقا

 ۰ یدریلپ دنا
 هلب و و ۰ ردلکد هلیوب لاح تقبقح نکل

 لاوحا یاصقتسا و ارقتسا كليب یتغیدل وا

 هیمالبسا تلم خراوت تعجاممو هیراح
 یتفالخ كنو :ردالوف كن هلیسهطساو

 اضم . راروی»هدنا هماقاناهرب رالی وس

 تاقیفدن ویناماشا كنياعصا هدساف ضارغا

 هن رزوا یتارابخا ك راجابس نابل وا یلها
 هداژفا ههلدام تعیرشو همالسا لها

 ۰ راروناوب

 نالا ندا لالسخا یتانا سنا فرش

 هالقعهسیا نام و ارتفا كرهیلب .بولی و
 .ردلکد حاضیا جاتحینیدلوا یناش افرعو

 هدهفلاس عئارش كتارا مل هلک



 کم
 ۰۰۷ هناب یلیعورشق

 ددجو قیتع دهع بتک صوصخو
 ۰ ریلی هلی دا تانا یالوف ك هلا

 یتییفلاخح هدنغوچ ك كناروت تایاالثم

 جزا *ردراورما هلکعا داتا دیبق

 نیس هرهشرب هلناقلالجال :هدانتتسا باتک

 هلا توعد هم ۍرانا الوا هدنفیدراو

 دتسراراچآ یراوبق هللا لوبق یحص رکا
 یه زج توساوا صالخ یسهفاک كرانا

 ؛ رارولوا كلرلوف كنسهلیطم# كمرو

 ۰ ردشلود

 هکرونل وا ذخا ند (ددعلارفس) ثالذک

 هلا نادم لها م٥۰ یوم ترمطح

 - ردنوک رکسع كی یکیا نوا هب هبراحم
 یابامرو هلوسام هل رک بلاق هدرلنآ شم



4» 
 ران داقو لتق الماک یرلککرا كرءهدیا ص 1

 مانتغاو قاقرغسا یناناویح و یلافطا هلبا | 1
 .دوع « راغفاب هش 1 یارفو نادمو راقلبا " ۱

 یر دا كرەدا بضصق را رک هدنرات

 هدعبو شروع زکیدمروذلوا هيه هد

 شمریدتا لتفیرا هب ها راقج وچ ٹکرا
 یرکدابا مانتفا * شلتا اقا یرژقو
 6۷۲۰۰۰ راریغیص ce No0۰ »ران وبف

 4۳۲۰۰۰: رزیفهرک اب ۰۱۰۰۰ »راک

 تعلرش هتسلا هصقوب ۰ شعا راو رد

 هبا هلاروک ذلافطا ییحییادعاهدهبوسوم

 تلالددنغدل وا عو ستم كعا لتف یرلن داق

 كئاقمسا یراکا یاس یک یکیدشا

 «رویدا تلالد هد زا

 . هیلغ دواد (نیوم) هدلماوعط رقم ق



۰۱۳9 3 
 . -رو حارخ اکا بولوا یرالوف كمالساا
 4 ۰ ردحص»یراکد

 ۱ یغیدزب همان( سوو ) د(یلو)
 روک ذم هدنهداس حاعصا كنسالوا *هلاسر
 ۴ نیرلکلام دبتع نالو هدقر تص کرد

 كپللا هكا ران وسلب یتحصسم هتامرره
 لوش .نوسلوعوفو ارفا هنیلعت و دنیسا

 یرلنا نیفاص هلوا نمؤم یرادیس هکر هلوک
 یدعا .ردناوخا رانا اریزرلن وسعا هیاهتسا

 دنه هداف رانوشا تمدخ هدایز اهد هرانا

 هو ۰ ردرا هسهک بوبحم ونموم راقج هلوا
 ۰ كسهلبا ظعوو ماعت

 هکر ول وا نابتسم ندهدافا وش هتشاا

 . یتتیفیک قافسا ید هیوسسیع تعیرش
 هنن را دیس ین هقبق ر صاح او شا رب رقت



۰۱۳3 
KE ۱ ۱ ۱ردن س هکنوج ۰ش ۰ +ق و  

 ارنا د ید یر قاق سا

 .یدر زال وا فاکم هلد راتعاطا و تهل 1

 نایلوا یضم هل دنعهدت هر 1

 رل هاو نمّوم ییءاطاالرادس 0

 رولپشالک | ینیدلوا بجاو هرهلوک جد
 یو صیصخ ساب مش ال وا دکنوح

 هناسا هردم س نالوا نموه ردنا اتا

 نوسنلوا تمدخ هداب ز اهدونوسه وا

 قاق زسا رک | هدهروکذم تعب شرویلئد "
 صا هل-:هدخ هرلهلوک یدیا هل وارتاح

 اهدو تیاعر هرادیس نالوا نمومو قوا ۱
 هلیش رط كلدبا فیاکت هلا تمدخ هدا ز
3 

 اشاو ررقن هنن رزوا قاقرتسا رنموم ۱



۱ 
 ؟ یلکد یدرا زاددا

 ۰ نمروتک زوس الصا زمابنتساوب
  ینیدزاب ۰ ( سطی ) ك ( سلو )

 1 هک روید هدو دن تان ات حاعصا كنس هلا تشر

 ییرااضر هدیشرهو دایقنا هن رادیسراهلوک
 لردیعا سالتخا و هضفانم ۰ ردیلعا با

 E رلهلبا مدقن یی هطاص تناماره

 كالا نال وا زعص رل ثعاب هدم شره

 ۰ رهل وا ش کا اد ر یس

 ردات رف هقاس صا هدهداقا هد ضد وش

 كنتشءه زابع ) یش لک ف ( قرەلۆا كازو

 نالوا ندنلسق تدصعم هرلدبع ا رظل هنم وع

 یم وز تعاط اهن راد هلي هدناتص وضخ

 ۱ از ةد ہع یسیدنفا التم ۰ روب دا راعشا

 شەر واک م زال یسع | لاثتما هن هسا معا هلا



(ilo 

 هدرایشیکوا هلآ هد هب دم تعد رش

 دز دوج + نههدیآ تعاطا هنس ال وق دیع

 ردهیعرش "هدعاقی وج وكم هلدیا تعاطا ۱

 هک دلدیا رابجا هلیالسق دبع یدسعا

 دنا ما طم یخ یار ای
 رابحا اما ٠ ردو ومأم هلا تعاطا هنس

 نون نب نراتاوا زخ-هزن خو
 هددسروشلق حابم یصاعم ضعب هناا

 . رفد جابم الصاىصاعم ضعب

 هدهر وک ذم “هلا سر هک هلند ! ےھللا رکم

 راد هبهیوسیع تعیرش یعوع كنەرابعوا
 ۰ رونل وا صیصخ هلناصرصت یکم د هراس بک

 حاصصا كنسالوا "هلاسر ك( سرطب ) ۲

 : هقولحم هدرابش نانل وادع تیصعم هقلاخ |

 ..ردراو تالبصفت راداکو هد زععلرش



6۱ ۱ 
 : رادبس ۱ مادااهمما : ردروک ذم هدنسناب

 زکلای.كلدیا دایقناو ع وضخ هنناهم لزک
 ۳م لک د هرخاص نللیا هلماعم هلقفر
 ۰ ۰۰۰۰ 1 هدمرلنال وا لمام

 هددسرونا وآ رک ذ مادخ هدص وش

 قلوار هلوک دارم ًارظن هنریبعت زک رادیس
 :.هراندبافنع كرانآ هدلاحو ۰ ردنا اضتقا

 شاپ ع صت یکیدلک مزال یرلتعاطاهد

 ۰ رویلوا
 هيلدا راستعا هبهنرقو ًادانع رک |

 نچ یرک ذ هدولطم تاثا هعرولواكج

 ۰ رولیروک ناک صنیکیا
 ساز وحم هیه ده تعیرش هتشيا

 هبهشاط ندا ضارنعا ییالوط نداق
 .ورشم تمح نیلپا مدقن یجاضبا وحش



 ah 2n خب

)5۱ 
 ۳ 0 قفر تحارو یو اولا هدف

 تع رس : و

 ییهضورعم صوصتیک هد و 3

 غ ورم یچهدهفلاس علارش كافر ۱ ۱

aبرم هد های هسهتنالکا هی هند ت  

 3 e هکنوخ ۰ رایدید زمه هد د

 ° 2 رده الداع دو

 7 or فحا اقفوت هب هلو دا ا نرو ا ا

 تا بج ص و تقفشس دا و تان ن 1

 وص ۰ ششل وا تیاحر 2

 رور ارد یش نالوا ا رونل واز وج هرو رمل 1
i0ه رد شود قفاومكت هد هنس  Ê 

 e مارش غیلم ید 3 :

 رخ نالوا تصفا ایا
۳C 14 ج  



 هرکص ندک دهلک د یضورع» ناب فصنم

 دلو تمج رب ثكحهدبا ضاّرعا الصا

 ر و بلس یتلاوما كن دیادعا

 سم قاقزسا هلنع كعا حرط هرج

 توسعد یراضارعا نالوا دراو هنس

 هلا نمهفلاسم تامجوت هن هدهسروپ دا

 تجاح هلوطت قئرآ «رولیدا هیجوت

 زیگیدلیارک ذرناد هقاق زسا وداهج .ردقود

 ففاو ها 9 ینهیلقن لئالد و هیلقع عج

 ىح هزجو مانتغا رنالوا قئاقح

 ۰ ردرلشمالتا هنبلا یتفیدلاق ناکما هغعازوا

 ورشهلداهج هد هدم تعیرش اددعب

 ییهفیظ ووشكمرک الوسر ترمط> و یتیع
 یترداسیم هه راح هلرافلاحم هل دصقماش |

 قافزنساولنف ینیراپضعب لرلنآ هنرزوا



 ۰ یدروب هاج یاب هلن ر

 بودا فک: حارخ هد هن رابضعت

 هک یدابا تمذو تحاص یرلا ||

 ۔راةح تولوا هداج نیسم اار ماطو

 "هدصاق ( اتیلعام مع و انلام مهل) ہد

 هن رافوقح ۰ رولیدا ارجا اراک

 هام ضرعو نشو هلناک تاعارم
 یرل-1وا ىذأتم قردنلوا اشا همزال ةياج

 قوقح ینمافاک لرنا ۰زلدا زبون اعطا
 ندنعوفو ارتفا هدنراقح و یدو نرسم

 < فو ی ماکحانالوارادم + قوت 1

 ییرلتد هام و یتیرلسدنآ هءط مش یرداشناو /

 . رل ریلبقار تسبرسم بارچا ۲

 یناشو تک وش یدمڅ ند هدنابود طقف



 ۱ و
 " نیراکعا كتهیمالسا اهر لب هظفاحم
 تابرمقت كحهدبا زستح ار یب رایدنکو مچ

 ارد غفل طربش ییرمان۵ ون هدنالمایمو

 ثعڊ مو یراهبساحم راد ترا هينیدروما
 شغل وا ضرب وف هقح بانج هدروسلو

 ۰ ردتضفیکا رب

 قاق سا یتیفلاحم ضورعم لاونهر

 ۱ دودا يشو ررض عفد جارخ عیضوو
 | قداراو یریا اهدهچئدلوا یفاک مينیلسم

 ۰ ردلکد عویتم

 هلسادعا كمرک ۱ لوسر ترمضح

 [ ۲ ]( لاص*برطا ) هد ما لوا یراهب راحت

 بولوا ندبرعلاثما بیک رتوش[ ۲ ]
 ندرت و ماطر یصوصخ برح یسانعم
 هسرولوا هفرطر تبوئرب ردنرابع

e< 

۹ 



ES 
 اضع یھ یدرویدا نادر 2 کس هب ها

 هلسارف هداضمب ریلیارف هبعطق تد ام

 یارضح نیفلاس نیلبسرع ) یدزم
 هدنود ۰ ریلی هلوا دفرط رکید هد تبون ر |
 هغوف(لاصم ( هکنوج ردراو يلب بش

 ها ب رح ردیعچ هل (لضم) ها سانغا

 دی هغ وق که دنن دک یکیا نکج وص ندو وق

 دي ثل تادا هعلابلالج ال لر هژیدنا هش

 هغوف روک ذم ہک ل صن ییعی ردشلدنا فذح

 هسرا رکجوصندو وڏ هرز واه وانمرلنا هلا

 رارول وادیفتسم هلت ون هد هنراحید رابراحم
 عدقاو 3 نامه یتعازف كفرطرت اعاد

  ردیبکز لر
 هب هچ رد ر تبلا ناقیچ هه راح هکن وچ ۱

 هددجحرد ڭجەل هب هو هنسدنک 8 ۱



firr 
 یراج هلهج ووش هءهلا تدام هدهدنزاقح

 | تریطح لوا یهالاةیاسمم طقف ( یدنا

 (نیقتمل ةبقاعلاو )قرهلوا رفظهو روصنم

 براغ الاو ! یلکد قج هلوا راح یتوق
 | . رند نغلج هکاب زغلوا دع

 انا ( سا ]انب اهلوادنمانالاكلتو )

 ۰ رددیقمیانعهوش هدیسهع و

 : ردشءد یر كزعاش تلذک

 )بم می واو 1
 | یخ مووت ماست موج و 1
 هدلاح یعیدسل وا درفم یظفل برح

 سنج مسا ل (برح) یک عج كرخ
 | ك (یع) هد ی رام حرش ۰ ردىنبمەن ىو

 هل وا هد خادم هلح اسم لا یک یکیدد

 ۱ ۰ ریل



4:۲۳ 
 یمهریثک تلاع ۰ یدردا روېظ یر |

 لئابف قو كب ك رهدنا مت تاذلاپ

 ییبند یدلیا دایقنا هنسیدنک ماوقا ۱

 دراو یلاوس تهاطم مدع هدلاحو :

 ( دا رطتما ( ° زاوا

 لفره هدنرهرواحم نچ یرک ذ هدالاب
 ناک فیکف ) هن رات رطح نایفسوا مور

 ماقم هدکدلیا لاژس هند ( های کلاس
 دن و شب برطا ) نایفس وا هدیاوج
 ۰ یدا شعد ( هنم لات وانم لان ۰لاصم
 ؟ روسبلوا من زکهلناقم هلناذ لوایتعب

 «رول وا لئانندزب وا ۰ ردلاص* برح هدزفب
 ۰ ندن وا ۸

 باوص نم یاوجوش كنايفس وا 3
 هبامز وا ارز ؛رالسم ز ۱ هاوص هددساکد

| 



۲ (ith 
 اهراس ناندا یراترمّصح لالحاوذ ےکح
 كرغد ( دمال ) هد الاعو ید تاالغا
 ۰ ردراکش | یک نودک یتیهدقو تب ولع

  شاوا یراهءفو قدنخ هدحا ءردب ردق

 مرک الوسرقعازق هدنمهوزغ ردب .یدبا
 هدهدنش هعف و دحا ءیسا سصخش* هنف رط

  ءددسیدا مدمالسالهارخآو ل وا تیرفظم
  .راتفلاحم هلوسر مما كناوذ ضعب هدقلهرا

 اخ را قرهلوا یراط مازیار یتیم هل
 هد ك مرک ۱ لوسرو رابدل وا كرش باعضا

 دقو قدنخ «یدلرف ید لرابم

 ۱ ییهرونم زن دم یرکتسع نشر واتیلکكن

 هد كفرط یا هدنلاح یراک دلیا 9

 . یدبا زآ كن یناعئاض

 ف رهلوا روب هنعجر نمد ا رخ وه

 ؛یدلو تمالس مالسا لها, هن



> 
 توف ۰ رد-ةج هل وا نام هدردق تما

 تح هده سرا. زل وا هدنس هناس هلا

 ناسا كندیل» لوقعو یتوق ناهربو
RR 

 هداهح كنهيمالسا تلم! تلف ( 1

 تیداحا یئحهسلوا لئاز هدیراترد

 لازال ( هلج زا «ردیعطق ماهل لال د هه |

 مه ودل نب رهاق قا یلع نیرهاظ یتءا نم ۱

 قییرشثیدح(تالذکم هو هللارما آب یتح
 ندا . نعي ریل هل وا لیلد هاد هوش ۱

 قرملوا «رتفاجم ,یمیمالم) یاش, ها و
 بولغم یرلن, ۲ و راکج هلک بلاغ هنن راشد ۱

 ۴ ءادو عاق بما عات یقرهلف رومقهو

 دم اط و هک ردقو همش ردرلةح هل وا

 تل ودر رهظم هنایلج رییعت ( هیجان ا

۱ 
1 

1 
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Gr) 
 فید لوا رک ذ هدشرمش ءافشو ۰ ردهرهاق

 ۲ ٌدشاط هدن رخ ویلا دم شب دح هرز وا

 .هنلو کاح هددنسهعطق ماش كناهلاراشم

 ۰ ردحصم یرلقح

 فب صوتو فیرعتوش ( دال )
 ۰ ردفداص ًاماع هنمدناشم يلع تلود

 [ اموال ]
 هعالقو نوضح ییسیضعب كنادعا

 عاعماوردیا شض رعد هدهرانا هگدلوب تقفو

 تیاده هدكزانو ۰ یدرلیا تهه هیهارب

 دارفا عاطو و هدقعروب وزرا ییرلو

 جیم هق.دلوا دعاسم ناکما هد دی هن سد

 توعد حس هرزوا لوشعم و حورس

 تیص و هناجعا و ټما اا تچ غالباو



 یماقب مایقلا موب ىلا كمکح وش
 . ردتاث هلا هیعللف صوصت

 هب هیمالساماکحا هدند یادعا ضعب

 عابتا كترضح لواو .دایقنا ًارهاسظ _
 . هدنتروص طارجا هنکلنسم یرایضناو

 هدلاع یرلکدلیا راعصا بیذکت م رابدنروک

 ثعاب هن راپ اک :را یافت هلهجوود رانو

 عیزوت همالسا لها دوخاب .وفروفا هسا ۱

 . یدیا عبط هتینع لاوما نالوا هدکننیا ۱

 لاج تقیقح مرک | لومر ترضح

 یقیدروط بولی قبل هوس یهدرنوو
 هقداص عب هن رایدننک هدرا لوا هدلاج

 ڈو اے درد راسا ےک
 ۰ ید نم ربو هدعا مهن رال دارا یضا و نمو |



fir 
 (دمحم). تریضح : اضحم یبسهدگن و

  تعلاتم EES مال تسلاو ة )نص) هبلع

  قزج بویمهلوا نیما هنصالخا كرلندیا
 هد : رو دیا لنف یرلا هلیا هلیشسورب
 ةظحالم یییرکهدیا هعاتشا كن ادعا
 یعوفو هعاشا هدلوو هکن وح «یدیا

 كسابقمو زولوا بجوم یهماع ترفن
  نیداسچس ۰« یدیا زرد رونق هنهزع

 ۰:۰۰ :ءدب راششا ادم كنيم

 یدلو ثوف تعیّرش تکو ش هکانقو

 یدلیا غ وط س یزاونا هل راصنا کتو

 صضح دتعاماو با _ ا كمرک | لوسزو

 هدقترود هلءاعم هلیا تقفُش لذت توعصن

 قثرا یدلوا مول عم هکر ه یسلوا

 "هنن یفتدلاق یمکح كن هل طناب تاعانشا



> 
 تاکترا كراشانم هلنذا تالاعتم یالر

 هنر ایدنک «یدلتا هنادیم تصضف یرلکدلیا ؟
 عاسبنا یک یکیدلدیا ارجا یون و میرن |

 .رایدنل وا رب ذحت ندنرارمش هدنیصام ۱

 بفرد نڪتا قافن مورک: ید ۰
 تا ناد لها: یم رب لرهدیا ماتسقنا |

 ههلداع-تعب رش تقیقحو :یراطالدتخا |
 یرفدتلو هطوا . هدنس هات یراعالطا |

 ین الطب كن هلفاس تاداعو هلطاب تاداقتعا "

 تب صولخو هغلوا قفوم هزیعو قرف "

 ریدالشاب هکغا لصاح تزیرس یافصو "
 و لماک نمو» بولوا ضال ندنلقفانم

 عاباو راصنا ر ک١ یراتضعب یتح ۱ 1

 ۰ رایدلوا لخاد هنکاش |



۱ 

 ۱ . و
 ۲ رزوا قافن ییعی هسیا مس د

 . ناوهو لذ رابعا سفن حالصا بولاق
  تارثأت دتسحو ظبف نواکو یسهصخ

 ندفیس توطس قرهلوغو هنا یسهعلا

 ملا باذیع هدرا هل هلوئروق هداسد

 ۰ ردیعطقما یراقجهیلوتروف ندورخا
 یرادافناونع كيسفوب مرکا لوسر

 .رذراشمروب نایب و رک ذ یتامالع نالوا
 دع و «بذک باکترا هدهکت نيج

 هيس نانلق .تناما ۰ زاحنا مدع هدنعوفو

 . ردب رلتمالع هصلشاب] ران و تنایخ زارا راد

 ۱ [ ةماللسلا وةياملا هللا ل أسف |

 [:رخالاوایدلاو نيدلاىف |

 جوا وش هدنقح قفانم ( هجر )

 قفاسلاةیآ ) نالوا راد هاب كنمالع



fir} 
 اذاو فاخاد_ءواذاو بذکٹ دحاذا ثلا

 هد را ج برش تدا ) ناخن ۱ ۱

 هر ردوا هلبیش رط یدادغب حب راوا ۱

 . ردشداتیاور ندهنع هللایضر

 فا تامالع هدروک ذم تبد>

 0 ًالوف را فان یسلدا صد هج وا

 ۰ رده دصقم هبت هن رادایمف هم ¢ ادا

 دار بذک باکترا هدهلاکم نی هک :وح

 كعا تناسیخ هثیش نلیدا تناما «لوق

 فل ارز ۰ ردن دنا و تاب دانش هددع و

 مدعو فاح هدنامز دعو ییمرح لدعو

 دیک رب تح ردەدناروص قفلوبیین زا
 هعنامر هد بونلو هددبع وهلا زاحا مزع



۰۳۲ 
 9ر ( هلل ءاش نا ( هدننامز دعو

 اجا و زا ا هدنروص كما ناتسود

 ۱ هک نالوا افو مزام هیلع ءان :زالوا
 رد رپ هنندنک یلیلج لو وش یراب
 8 e یعل كدغو تحاص هدرب

 ابخا ییکجهدا ازج ییالوط ندصوصخ
 0 نسیم فلخ كندي نیا
 هد نف ەر اکر يهد وم وم تازاح رکا

 ۰۰۱ هسزعا تار

 هدشیش یراخ هرکص ندییدحب وش

 هللايص رور نب هللا دنع راد هفاف تامالع

 هد ثیدح رب قرهلوا یورم ندامهنع
 غالبا هدرد تمالسع هدنا هکردروک ذم
 ۳ تلصخ ترد نرش. یازعم . ردشٌلل وا

  عاقجا هددسپک رب رلنآ ؛هکردراو هود
ê 
3 

1 



dirr} 
 ما زی مای ی

 دل اکم «تالس اخ هدک دلدنا تیما ۰ هدا لر ا

 هسال وب یرب رانو هده ؛ربلک مزال

 لآ کا * روالوب یسدیعشرب كفافت هدب |

 < ردغ هدهدهاعم نیح «كالبذاک هدننامز

 .زواحت و روج هد هصاخ نیح
 تامالع أ رظا هنعوخ كنشدح

ONهدهاعم طقف + رویلوا غلا  
 ءردلخاد هدد عو فلخ تک رح هنفالخ

 مدعو روجف هدنعوقو امداو هيصا

 لاصخ تناسخو تذک جد تماقتسا

 ۰ ردهدکعا لک شتو بک رت ندنسدعمذ

 سکو قح لاطبایمغل وا رک ذلاب صیصخت

 ییالوط ندنسا نع یتیراهدسف» بلق



fir} 
 كصخش ر یعاقحا كنامراع وش نکل

 ۱3 دنوولوا راسا نسلواقفانم تقی
 1 ربلکمزال كل | مکح لب رفکكناسک وام وا

 هدهدراسنموم ضعب تالاح قاطو هکوبلاح

 بج وم عابچالاب هلع ءاش «ریاب هنلو

 دراولاکشارب هدماقمو هند «ردرلاک د رفد

 ۰ رولوا
 نیدلاردبی راک حراشیشراقهلاوسو

 یکم هدننات کمان ۳] یرا-هلادد-ع ییبع

 ةمالنع نیلیا ےعن راد لاک راب مت هی

 ل( للا هجر) ینعدجا ندوجم یادم یی

 یی لیلج بهذم تولوا یرزذیلد را

 دجزپ ءان هنتساوا شلدا فیلأت هرزوا

 . هقشد ندنفخ هل وا بوغ رم هدا-هلاقوف



۳۳ 

> 
 لوا باوج ۰ روبرو باوج هلمجو "

 هکردسیاوج كنب راتضح (یوون ماما)
 ییع ۰ ردنرابع نداج همیبشت ییضاح

 هدیچابم .«زیدقاف_ شیب هوز لاتو ]
 هلونفو مولع عیج یهیشرش ثیداحا
 فئاطا وداوف یتیدلوایواح رار هلقبطت

 حورشردف ز وی «ناسکس هلیبسح باہ یب
 هفاکو شعا زامتما زارحا ندنجما یرا

 هلوبف یاوصف تیاف هدندزن مالسا ءالع

 “رد شما

 بیرق هب هفیعص رکی نامش یدلج رم
 وش نالوا ترابع نددلج نوا قرهلوا

 هنعبط (هللاذیانعب ) كناشلالیلج باتک ق
 هاو تناید هاو شلدیا تربشابیم

 تسافن لاک یدلجر هدیهاشداب ترضح 1

1 
۴ 
= 

۱ 
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 ۰ 8 هلال خا كولن آو هتیش هراقفانم

 3 كنك ندا داتعا یصوصخ و یدعا

 | یککرنا یداقتعاوناعا هللاذاعم نفر هتفر

 // تذداک ید یتداھهش تولوا یر وص یک

 ۲ وتس .ردشلوق هراتششا عفوسه هرزوا

 تایلام تامارک اضح زع رهظم هد هتانع

 یلیخو « دودعم ندزع دنفا باتفالغ بانج

 ایم ترا رک و زو

 -دلّوا دومشم هليا هلیسوو قحا یرلتیلئان
 ۰ ردهابتساو تر هتسراو ید

 هيف تاک س لا ۳ نوها تناه

  ند ناوتخا ناتلو بلاط ههلوا تالام

  تعجارم هنسهاح هرادا هیفاخح مولا وب

 ۱ « قیفوتلاهنمو « رهیلیا



»> 
 یا هطاحا ییفرطرهثالداخ و - رولوا

 اعم سعع راثمزلع وش رکید تاوح ۱

 نع + ردد ص وصخ هراقفانم .یکهدند

 هدژانآ اركاب دیمذ لاصخ وبا هداناوا

 هلمجووب لدی هت نیر هلغفاو
 -الالعرانو هسفوب «یدبا راشلدیا نییعن
 هب وجا ۰ رازعا تلالدهقافن و رفک قالط

 هروک ذمبانک ندا دانم فوق ومد هراس

 ۰ دبلبا تعحآرم

 . جرام الکی ها

 نياق شاب رف 1 ثعابو نیلسرلارسف
 نانلوا لازا ونبنیدنک:یالت مح ماقا

 هنعوقتنس نالیرویب ماسهلاو رک نأرف
 نیدلاک | هناصس ( هر اتعب ) هلیسهطسا و

 صوصخ نیلاعلابر نماوا یاشاو نیم
71 
۳ 

35 
١ 
۳1 1 

۹ 



dir} 
 ۱ ِ ناديا هد بوليرو قفوم هنلیلح

 ۱ 1 راسخا تالا ءالمو لر یابد راد

 ءازخانسحا اع هلل اهازح ( ۰ ردرلشلنا

 ۱ ( هلها وهاع

 هلا یربک تیانعو ei تمن وش

 ینانساز فطل «ناتتما هرازب قحبانج

 موبلا ۱ هز اش ید رجع هدنما_ةم نام

 تضرویم مکیلع تما وہکتد مک ت لکا
 لازنا یتس هلیاجتبآ [۱] (اندمالسالامکل

 دہع لوز مو كتاو 6یدیشمروب

 هروک ذم تیآ ). ۰ردنایاش هل وادع ریکا

 وزکج قو نوا كرس نوک و [۱]
 1 ماما هزک رز وایم همملا تمنوا لکا

 ېا راتخا ی السا ند



® Û 
 لوسر یوک هفرع یس هنس 4 عادولاةج 1

 لزا هد رص ید )وب هدناف رع كمرکا ر

 تم و هلماک تمکت وش > اقح ) ردشا وا

 لوص كنرک | لوعرترضح [۲]

 ر یرافدروټ قطن هدنافرع بولوا ىج
 غیدوت یتمان :هدنشنعض هیلاع یایاصو غاظ
 تدر وب ارخا «یدبا هةل عاب یزلعا

 سا یا ار کع کد طخ یا٢ یادو

 غیب هرزس ینهیملا ماکحا ۱ ماحعاو

 لنیلضم تعاج قرهروپ ؟ یهدلیا

 یراتداهشو ۱ براین رزوا یرلعاتداهش
 هليا كعد مرظا ست ضرع4کتیهولا هاکرد

 ۰ شروُب نکا ددا و ترو صر

 ندنن ىج كغسانم سان یا هدج یاناو

 ربق هه | ةن هکلپ ارز زکدا ذا



(9 
 ر 2 ھر قحهلوا لیدبع هب هلیلج

 ۰ ردناکما ریان حراخ قاو

  هنرتمطحاهناشلج) قیبقح باهو

 .یدناشع د لاق تایحرب

 كن رلهینسترعش یرار؟ | 3 ویسا

 هر البق یرایدنک ۰ یدبآ یس هنس یحن وا

 ندنرجث طقف یدراروروب ېچ یاداهنسره
 ا هدد ورعم هنس زکلاب ه رکص

 . ردراشعا

 نالعا هوا ین د راکج هدا 7 هنسو

 دراوت ندفانک اوفار طا هل رلل وا شهروب

 ردق كی ترد یمرکیزوب یارب هلبا راندا
 یرلکدلبا عاب هدیره نص تعم پاعصا

 کم ینوک رازاب یجند رد كن هج ایذ هدلاچ

 3 5 نکاسهدهکم ۰ یدیا اشم روپ فب مشت نیرهش
 ی
 ا

13 
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gn} 
 قح كت همت وش هلم هادا کشت رده ۱

 نم هلیدبا فا راس 1

 ید: نا کو ( ( اذهلانادهیذلا دما ۳

 ) a هلل انادهنالا وا

 تالار رف ور كتاوت تحرک

 قئاقد ةكعا اما لا زا برف هلزءدنفا

 یر ات ی ضح مظعا قب دص هلجخ زا ۰ یدبشم وا

 هدنآ یکیدلیا عابقسا ییهروک ذم شما

 . زد هقشپ هن راناک ند رال راس و ن دنع هلن ا رانا وا

 كنهنم وا هرزوایمبدل وا تبا ارتاوت

 ۰ یدبا ینوکهعج یسهفرع
e RED OF E :هدنل و الاعب و رهش  

 ۰ رد هولغم كن هلج هسا یرمروم لازا "

 السن لس و هیلع هللا یلص ۱



 ترضح هکیدلیا فاشکنا هلا راشم

قرهروب لاس را یارک ل وسر
 تکمهداندراد

 رنیلصم و نیکح نیدماکحاغیل كمریدتا

 . هفلوب لوسصح یلاع دصقموب .یدبایبم
 نالو! رارق راد ندانف راد )ملل بیبح

 - لاو ) هدلحمو فلوم بانج ۳۱

 هلسهضرتعم "هلج ( هللارون رظن نم

 (هتلا روش !رظن هنافنمولاةسارف اونا )

 یمانعم .ردشلنااعا هنف رش ثیدسح

 هک وچ كدا رذحندننسارف تللماک نمّو»

 هزانزع.رون ینددلوا شمرب و كنالاعت ها
 . ردا رظن

رشف لاسر
 دحوب هدهب 

 ئابا كش
۱ 

 ۰ ردشاروپ جون



iir} 
 یاسضتقم .یرلمروب لاقتا هاش ام

 «يبلوا دیو هداەققلا قاب ریتماخ

 ةلع ناش یذ ین ترضح یدعا

 یضار نداد زعدنفا نجراتاولص
 قرهلوا یداه هوقتسه طارد .یطمو

 ماکحا یغتدلوا شهرک هللادنعنمو

 یاشاو تلاسر یادا هل غیلت یتعیرش

 باا و تما قرءهزوب تحصن فاظو

 داجرپ یوانشم هیزودنوک «یسهصک
 هرااکوک «یدلیا كرت هرزوا ٤[ | هیفتسم

 تقادصر زلو اتفو تبحر زلوا وحم

 سابتفا ندف رمش ثیدح رب رءهدبا ریبعت

 یسی رغوط كلوب (هج ) ۰ ردشروب "

 لا ۰ ردکعد یمش نالوا لولس لحو 1



Gs 
 هلظع .یانا ةا ره < یدروب عیدوت

 | دا یمهلیلج راکذاو دماج كرهلیدا رلاث
 | تاذ .رونلفادفرناح هد رغواو رووا

 1 هدا“ دز هب هال تاقاکم یرابهانبتلاسر

 .یدل و ین هیلاع و هعیفرتاح رد ؛یدلوا لئان

 فرش هناحصهالومنم هیلو )

 ( تايعا :یکزاو تاو اصلا )
 ( یدهلا راونا مارکلا هل یلعو )

 ) دلا عاصم ماظعلاواعصاو (

 ( ناد دلا رکو ناوللابقاعتام )

 ۱ ( نیمآ ملا )
 تناد قرهلوا یهّنم هماقهوش زءالک

  تالسلاو دصقلایه قبر طلا جت بيدنا
 ۴ روکذم.مدسوماف ملک ,:ب سیب قلا حرش
 1 ا



4) 
 ناکمالاردق لع نتیفجو تقی كنب ا
 زشدلواقفوم هلبا هیات تیانع هاب |

 - زویلوا هدیسر هتاهن زعاتک قترا هلتهج
 ا همش هدرب هلا هعاخر هدد-سآ

 ۱  رویلیروک موز

 چک هعاخ جی

 ی وصا رک ید ند ! رک هل وا م وذع» ۱

 عورف E یسهللح دیاّقع نانلو

 هل راتعا شه ام ماکحا نال وا ندنلسق

 تاب هلتاور ندزماشىذىنەلىا مرک نارف

 ۰ ردذ وخأم ند هه سس تیدامیا نالوا

 مکحرب جراح ند رل-ءلاع دخ اموش

 تاج ۰ ردساکد لباق قشو یی رش ۱

 راد هنسلدبا لاک | كند نيد هدهیوت |
3 

 أ

۱ 
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 بت هیعطق تا ال د كن هلیلج تا نکیرک ذ

 ۱ هبهلا ماکحا تا كثدحو نار

 ودان r تادةتعم طةذ

 دوخا هحارصلا هجو ىلع بو-لوا

 رببعت ندع وش هدهچرد بورق هتحارص

 رود ندناکما هراد ظافلا ردق كحهدیا

 تحارص یماکعحا عورف اما ۰ رداکد

 دارم هدافا هلمحو تیرق هشخارصای و

 قجهردل وام نه تادلحم هسلدنا

 هکلب یدرولیروک موزا هنارابع و ظافلا

 نک ۳" ۳ 7 ریسک هلوصح یدصقم وش

 ۱ كنهسامز ثداوح هکنوج .یدزامهلوا

 ۰ ردهدکع اددع ماکحا عورف هژر در

 فاقع هم رک ثیداحا هليا نارق یدعا



#»6 
 كنهیعرف ماکحاوییسیفاک رادقم كن هم 11

 یعورف نالاق ورک و ځرصت یسیکم 1

 ۰ رایدلیا ع ولت هدعاوفوطباوضنیلیا نمل
 ماکحانانلو هبلا جاتحهدیدجمنید هیلعءان
 حج ردنمهدشداحا هلا ۳ رفیسهفاک كنها

 ۲ ررو.] » ۱

 هحاسصلاقد رطب" ر وک ذ» جاردن

 :-وویلواماع هل دیت اشا و ر هند ]
 دعا وق هک وح شه راوتک س رلصا یءارو ۱

 تاتک الما یدانتتسا كنهیهقف ةيساسا

 ۰ ردهننتسو

 صوصن ینسهلجج كن هيند ماکحا طقف
 هلتبسأ هتما داحآ طامنتسا و مهف ندهیعرمش

 ندنیهظع نیلصا ونش .هلغءا لوا نكم ما
 یلاعت ) سدقا عراش نوجا ماکحا ذخا



۲ ED: 
 نابع یب رط یکیا یرترضح ( هناش

 ماکحا هتما دارفا مومګلاب « یدروب شس: 

 یدادالیصفو طسب هلهج و و تعب ۰
 هدم تما عاجبا یرب كني رطوش

 نابرا هبفاکتفرع» نانلوب هدرنصع رب یتعب |

 ردوي قفتم هیید صوصخر ۰ ۱

 هلت كشا عاججا یدجا عرش

 قتلوا تلالضو اتطخو روسیدا مکح

 تمالس لیبس ر هل و هلا باس یناغحا

 عقاولاف ءروبلبا لیلضنیراناقیچ هنج راخ
O و تف رغم بادرا كدمالتا تل 

 هدرا هسا جم سصن ینب راذسخ ام هدایو

 ندژداحا و نآرف صوصن قمر هوش

 قاشا هدنرهنایم هکراروبلوا شعا مف

 روبتلو ۰



fi} 
 دنس هره .ندسلاف هقفت یرکید ۱
 ندع : رک ل وسر ثیداحا و مظع نآرف را

 : ردن راغا داهتحا كل رلثال وا لها هماکحا ف

 کا د لاکو لعصف دن 2 تما هکنوح

 ییامتصنموش یلاعت هللا هزلنال وا رهابو
 ذاهنجا اذ هن راتنلهاو شمروت ناسا

 ۰. ردشلنا ما هلا

 ندننس و باتک همای رط یکیاوب رلنآ ی دع |
 یس هرزوا مات ماها هماکحا طانتت ا

 هدهیاسوت نیلعف دارفا هد رلیدلیا تردابمو

 تحارصهدهیع رش ص وصل یتیرلن د ماکحا

 تادایعو ریدلوا ییعتسم ندناب هرزوآ

 موز هدناب بادآو دودحو تالماعمو
 - راید] و ناضقن الب ین هبهلا ماکحا نلیروک

 تكصع ر دید تعب رش یا

 ۱۵ ج 2



 1 سم
 هيلا ص وصن كل رهرا هداهتحا فن سه

  نوهسملی مدیا ماکحا طابشسا ندهبوت و

 ۱ سنج اشتر کنی اد قافتتالاب یرلنآ

 .رشوهیوغل یناعم اك٤ رک نارف (۱)
 تفرعه هل هج به ردك ی“ هیع

 یصاوخ هحهدافآ و كنتادرفم هد یاهم

 یتالولدم و ناعم كنا ہک رم دل رامتعا

 . رولو دوجودباهطاحاو تفرعم
 دراوو لزا كتنس هللا باتک هدو

 یظاسفلاتادرفم كنه رع تغل یرافدلوا

 ۱ -رنیص وان گكنهب رع تادرفمو( هغللاړع (

 ( فصلا ( نربدلب یلاوسحا كن ر



 ۱ ا
 .اوحا كنهروک ذم تادرفم هدېکو نیحو

 هلسس بیکرت و ییران و بارعاو ۴
 یی را الد تیفیک هینا-عم نالوا ثادامل

 كنب ره مالک و( و دعا لع )نر دلی
 لاوحا ندیا باعا ییتشاطم هلاح یاضتقم

 یانعمو ( نأعملا اه ) نایین یفاصواو

 هیدأت هلباهع ون تلاسا وقرط یدحاو

 یهراتسو ( ناتیلارع )ن ردات یهدافاو

 . رولوا وذیلوصح هاکعناقناو طبض
 هلرک و هتسزامو عت رک یعواعوب

 نیفلاس ندې کل صن ۰ نوسلب هلنا هقیلص

 كنءروک ذم مولع نیمبات و ناعصا عب

 هران | هل رهقیلس لوا ندنن ودنو عضو
 . ريدا فقاو

 ید یناعم تفرعم هلتهج تعیرش



{ior} 
 رابسا ویناعمنانلو رۇم هد هع رش ماکحا

 1 ۰ رول وا داك
 ( طقاغلانم مكنه دحا ءاجوا ) الثم

 ووا ٹدحدا رم هلا :Rt هدنلیلج م

 جورخ ندندب كيح ناسا هد ےکح تاع

 ۱ .ردمزال كس 9۳ وا.

 ۳ ذ هد (هقف لوصا ع( نت

 اضتتا هدكلب ىنأرق مظن ماقا نلیدبا

 «لسمحمب ؛لرتسشم ۰ مام «صاخ راناهکردا

 ۰ حرص ۰ دسیقم ۰ قا طم ؛ يک شم

 ۰ لکشم « نخ ۰ صن « رهاظ  هاینک

 ۱3 الا لاد و مرایعلپ لاد هه اقم
 مومفم الداب لاد « ءایضتفالاب لاد

 ادد را سو .یبنو سا یاضتقم ءربتعم

 نالوا هيد مویلع مظعا بولوا ترابع

۳ 



 تم
 ان تاپ هام و دای 5 ۱
 . ردشادا قیفدنو لصف ۱

 فک هد كلب قنا ةح كما سقاو

 جد یرلفدصام نم ٍعل هکژب تولوا ۱

 كيو و صاج كظفل وش الث» «ردمزال _

 ان یسکناه و ییساوالتشم ابو ما

 لاونمو و نو یغیدنلو خوسنم یسیکناه

 یوا لخاد .كئدح و تیاره هرزوا
 ردتق»هقبطت ينيراهح كره دیمک یرلبمق

 ۰ ریطرش قلوا

 كلب هديا نییعآ ی وسنم هليا ماا
 عالطا هن رلخحم رات كص و صز دورو نوا

 هبدبا نیبعت قوپسمو قباس هکر دا اضتفا

 تفرعهزسههش فوفو هرلنهجوب :نوسلپ |
 هدوب هپاع هان )۰۰ .ردراغب هبیناعم 3



۱ i0 
 ( روننلق طرش هج هقشپ

 . هدنامزبلطیمکحر ریتعمطرشاعتاو

 ع اورد قوا لبا تفحازم
 . ۰ زدنرابع ندکط یییراعفوم كنهرع رش
 طرنش كعا طفح یرلنا نامزره هنقود

 ۱ هب هم ماکحا تفرعم ندنآرف تالذک ردلکد

 .ردیفاکكعاهطاحا بول, یتابآ نالوا راد

 ینیداخا ندا قلعت هماکحا (۲)

 لا طی یییداحا نتم هدول ۰ ردنکاف

 . ییراانعم تعب مش رک « تغل كرك هل رانا

 . ماسفانکع یرک ذ راد هع رک نآرفو كلي
 كعاقرفید هدهش رش ثیداحا یعاوئاو

 قیرطهزب ییعب یدنتسم كئدح ره تلذک

  هلاداحالقن دوحانتربشاب وراو یلوصو
 *  رولولوصح هلبا كلناهطاحایتفیدلوایم
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 ٹاور ییداحا هما رخحا طرش و

 دن رللدا لیدصعت ابو حرج كناوذ نا

 رويدا فقوت هتفرعمینب رلاوحا راد

 عساو تیاف ىلع لیدعتو حرج
 ها عالطا در ره عراوت بول مو

 هلا ندې قعحا ۰ ردشلو دوجو هدندب

 یهانتلاسر تاذناسل و ثیداحخا ردصم

 تفرعمو شعنالقاز وانامزیکهدننیب ؛ زم دنفآ
 هاذا وا شنا ثرتمع بسک تاور لاو
 نالوا قووم هدیش دح ع هدهربخا نم زا

 هه ربتعم بتک كننارضح ثیدح دعا

 اتکا هل رالیدسعت و حرج نلیدیا جرد

 . رده قفلوا

 لدمج یھب تفرع۰ یسابف هوجو (۳)
 یراقبرط یعجهدیا لصوتهماکحا طاتتسا
0 



 ۱ و
 | 5 ذم قرطو هوجو هسیاو ۰ ردکلت
 هلا هداحا ییماسفاو ماکحاو طاارمش كن

 کتا زی یاب رانالوا دود رمو لوبقم

 . ریل هلو دوج و

 سنت »ار راتهج و هد هي اوما کک

 نهکلم نالوا بولئطم طقف ۰ ردشلدنا

 ۰ زدم زال هسرا«یلیخنوح اكلي هدا زارحا

 | كنىد یالعنالوا ربتءهیرلعاجیا (£)
 لئاسم نالوا بایرارف هليقا-ةناو ماجا
 | هلو .هدداجا نيج کردبلل» یداومو

 «نوسلوب عوف و تفلاح هعاجارب

 | طش صو تلادع و ناعا لدم

 هیشک حونصضصو ۰ ردمولعم هدیفجدنلق

 ۰ ردفوپ تجاح همالک طب هدنایو "ها
 ال وا زناح یناصواو طئارشوب هتشبا



3 ۰۰۷۹ 
 هماکحا طابتتسا ندش داحا هلا نأرف راز

 هدتاوذ نالوا داهجا لهاو كعا مات

 مه كن ارهدناعاّنا و دیلش . هناذر هاب و

 لمام هلماکحا یفیدلوا شا ارس

 « ردزاعقلوا
 هللادنع هدهلئدم ره هدانا تنذاسیالع ۱

 . ناویتنا؛ددعن بول وا در کج نالوا قس
 هدرتروص نالوا نح . ٤ > لتلد هدهس

 یح روالوا دع روذعم.دهتع نیلیا اطخ

 جد یغ-ععهل وا لئا ها رجا بعتو دک

 بجاوش رزوا هکنوج . ردشفلوا رشت

 ترایبیع ندماقهاو مسو لدن یش نالوا

 هذخاوم هحندا اشا اماسع هدینا بولوآ
 ندیا تباصا هقح ۰ روبلاقتهج رب كج هلیدبا
 .ررول واروجأم تاق يکيا هسپا یادم

۱ 1 
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 نالوا لصوم هباوصو قح اما

 يصقت دهتح هدلاح ۍغیدلوا ما و تباق

 هرچا اضایزال ماقها هدداهتجا هدراب
 ِ ۰ اودراکشا یغح هن وا هبفاعم

  یررکیدآ ندنف رط نده ت صعب هدفلس

 یعوذو هدهداهنجا لئاسم ضعب هدنقح

 .. رظننهاط هدهلثسم وا نعط نلیدناتیاور

 قلوا خطاو تیاف كاوص لیلد هد
 لبلد یافخ همیقوت ۰ ردل وه راتروص

 ددرت لباق یی روذعم كباح ره هدنروص

 ۰ ردلک د

 هنیفرف لئاسنم تب روذعو طقق
 "وضخو هکنوج ۰ ردهدراداهنجا یکهدنقح

 . ردنا تنافک یلبصح نان هبلغ هدص

  ندهیعق لئالد:بولطمهددناقعلوصا اما

3 



 < گ
 .وصخ داقنعا هلعلوانیس قح هلو لصاح

 روذع+ الصا رادهتح ندا اطخ هد

 ورفک هدنتبسن یرلاطخ هکلب ۰ رازلوروک

 . ررولیدبا هبذاعم قرهلوا راتفرک هلالض
 السا تناید هرزوا قلوا حل وف

 رداق هلالدتسا هلا یلاججا لیلد ولو هدهیم
 هدبودنا رت لالوتیسا صخ# نالوا ۱

 هسر ودیا دیلقت هنس ريغ هدناب داقتعا ۱

 مظعا ماما تاذ یکیدنبا دسیلقن وا یتحو
 نم اپه هسل وا هلی یرتیضح هغ وا
 . رولوا راکهنکو

 ءلرنانلو هدمالسا ند تلذ ىلع ان
 راهتشا هبا تایژولوبژ دوخاب تایکالف

 هدلا هلا دیلقت هنن زوس كنهسهک رب شعار

 "هد,قع ر نکیغو لس رب هاش هعط اق ناهر ۱
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 زر شهر هرتاوت دتحانو ه هیمالسا هال

 ۲ لدیم هدافتعا فلاخم هب نعرم# طاق” صن
  كنوو ۰ردز آهسلدا بجعل ردقن هن راغا

 . *ردلکد همشب ندهشحاف تلابح نعاقنن

 | «رضافلا لها هللا ذهن »
 ةهداضم هم هنعرتشاص وص اعفاو

 . ناهریژولوپ ژ دوخاب یکدفلوفرب نانا
 | هدتلاح وا هلي هلیدا تابا هلتا غطاق

 | :رولوروک موژهنصوصخ قربطتو لیوأت
  هسلوا و هرزوا یکیدلدنا نات هدالاب ظقف

 نجف یا رهان صوصت شعب هسلوا
  صن رب نالوا داسقا"یعطق *رینای هلوا
 كلب هدا تاستنا:یفالخ زیعرش
 1 ۱ ۰ ردلکد ندنانکع

 ۳ دداا ردق هن ر_خاک هارو



NN 1 
 قلطم دارتجا به زعالک ندا قب: 1

 تانک كنهعب رشلارد_ ص هکردەد:ةح

 طقفو ذخا ندنتسیشاوح كنا هلرصقنتلا
 تا۴  ضعب ندزفرط حاتضیالالجال

 هارلشلنداهوالخ |
 لئاسم صف کد قم داتا اما

 هدارو ۰ ردنرابع ندداجا هددص وص

 طامش هکنوچ ) «ردفوم زعالک راد اکا

 یکجهیلسا رامتعا هدنا "الماک كنهروک ذه

 ( ردراکشآ ۱

 نب املا نيب :ندهقلاس تاضورعم ۱

 . رولوا مولعم یاشنم كيهاذ» فالتخا
 ماها یعسث ر كن هيمالسا تاعاجع هیلع "هان
 -رات سطح تبا ن ناہعن هفشح وبا مظعا

 ماما «سلا ی كلام ماما هدیرار د د ی 1

۱ 



/ GO 
 لمحن دج.ا ماما .یفاش سبردآن لر :

 رردهدکعا عاب هن ر ندنا رطح « ۱

 ] انعمهاضراو منع هللایضر [ |

 داهنجایریره كمهيلا راشم هکتوچ .

 تعیرش قرهلوا لصاو هنسهبترم قلطم .
 دنآرف صو صا نالو عش كنود :

 ماک | طاش ےس! ندهب وب ثیداحاو

 یفدنلوآ یدژوم. یرداستحا راردا ]

 هلهج و یکیدلبا لاصیا یرانفرعمو عو

 ېو مان "یرحن یسهلج .یدرارلیا مکح
 یدا هرزوا مازبلا یع وف ۰

 نانلوبهدنتعباتم كمارک هعاوش یدعا

 هعب را بهاذم بایرا ) . هیمالسا. “لاها (
 ممفراد.هنماکحا مورف كنهن د تعب رش ۱

 لمام هلبا لئایسم یراکد ایا طابتسا و ۳



{ir} 3 
 هدعاساو دیلقتو كنب هلج کرروبلوا ۱

 تمالسو تاج هّلادنع هلب رللوا بیصم

 باسچ ارب ز ««ردزسهپنش یزفج ۲
 یکیدلیارماهباداهتجا همارک نیدهتحم قح
 هلعاما هد رب لاح هدرمهدهران هوم راسی ک

 متنک نا رک ذلالسها اولتماف).ودشلا شا ]
 هردایلد هنامدموب یسهلیلح تبانوللال |

 قم تفزعمو رک دلها دیلا نرد
 ٠ ردزادم ع

 دیلقت هن رب كنهعبرا تهاذم وے
 ندرلنال وا عبا ةبهذمزكيذا هربا عاباو

 یداهنجا طارش هتسلوا كج هلدا لاّوس

 شلیا دیلقت هدبنحم رب ندا لاسکسا
 لئا بونلو هدقح تهذم "ءان هن رالوا

 + رردافاعا ینب راقج هلوا تماس
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 هم سد ندهعب را تاوذ نج یرکذ

 و نبات و تاسوعا هه رای ردمص ۱

 راو دېت قوچكي اهد ندند یامضع |
 اوت ینبهاذمو لاوقا كرانوب طقف ییا |

 لق هلفوومو میم قیزطرب رکیدای و
 یراراصناو عایا كبجەدبا جوتالدشی 

 یدنیک یدلوا ضرقنم یرابهذم هلتمج ۰
 تاوذ نانلوب یسهما هعل را بهاذم زکلاب

 هب د ربخا راصعا وش كنار صح مملاراشم

 یییرابهذم هلباربتعم و قوئوم یتیرط هجنراو
 كنرب ره قرهنلو مالعا یال ندا لقن

 یدلاق نوصم ۰

 دکی یعابناو باعصا كرابهذموش .

3 
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 ها هنمومره < رزغاو هده شلو نە
e 1 

 ثكعا غاناو دیلقن هنر تناسضح ماظع ۲ |

 هدکشا دیلقت هنر كل ران ۲ ید 4 ردا

 هنب رز وا یع رش ےک ضرغرب تاذ ناناو
 هذك ءا لاتا هته ھم كماما رکید

 لاقتا لاداق ضرع ۰ رد ءور ھم ۱

 ندصوصخو هک دعا نی یکیدیانا

 . زلدیا بیبعت هبسوک چه ییالوط "
 هنیبلوصا هعجار لاوقا ( هجزل )

 هدنص وصخ لاقتسا هرکید به ذم هروک |

 یتعی قمامراو هنسم هبن رم بعالت, هلیاند
 ابو یعالطاو زی ید_نک لقتنم صحت
 یداععا نی راز وس كقول وم تاوذ ماطر

 اوقتودهز و رڪ و مع هدایزلا هلیبسح
 كماما يکيدلپا داقتعاو نظ ریظن ینهچ



۳ 

 کم تدمرو كنعا لاسقتا هبهذم

 ۱ قمه و هدنمزع عوجر هنشاس بهذم
 | ینماکحا ةف كبهذم یکیدلیا لانقتاو
 ۱ زازا ندسبهاذم قیفلت بودیا مارتا
 1  ردطمث كجا

  هدبوقارب ییضفاو عا هدلاحوب
 . كنبحاصولو تلذک ۰ كعاديلقت هنسیریغ

 عفأنم ضع را ر هلا داقتعا یشدلوا عا

 هیهذمرب قجهل وا رادم هلسوت هیهآروص
 ىك یغیدلوا راج اعطق كلما لاقتا ًاتقوم

 زونه یرانآ ثلع هلبهذم یفیدنل و هوا

 قجهلوا یدوم هنیبهذم قیفلت نکیا قاب
 اح هدكعا عاسبنا هبهذمرکید هدنیفکرب

 . نم هلوا
 . ینیدلوا یتسدیآ كنه وک ر اال



۷ 
 ر قالطالایع كنداقر هل وېش هد !ا 1

 فدایصتلاب_هرکصندنسعا سه قیوضع
 لا ناق ندا نالیس ند دابو ندننروب

 هلا دیلق هپیعفاش هدنسمالوزو كتسدآ

 ب ارل نینوپنسکم ءوسض و ددح

 هلا هرم سم روم هکنوج ۰ زالوا

 ی نح بهذم هدنسمالوزو كتسدیا

 . اقا مدع هلبا مدنالیس هدعب و دافقتعا

 کیا هبل .دانقما طوخ یضاش مدمذنض
 شم هلشیالع رها قیفلت وعجیتس بهذم
 یرب مه كنيبهذم هننعص كنوب هکروبلوا

 هرکی لاش هاو وا تالا

 نش |.قیلطت .قرلوا هرکم .دنسک رب
 هدسنن وند عوفو كنسهج وز یقیدن و

 یس ریتم كنءهرو نم هلبا دیلقت هب قیام



۱ dup 
 ك سوتشم ییفاش ۵ رکسمندک دا حاکن

 هاش هنکح ها قباس قالط عوقو مدع
 - زکم زالوا اح یتعجام هنسهقناس هج وز

 1۳ عج یی نتخا الاو هبا قلطت ین هینات

 ردمارج هلنأرف صنو هکرولوا شنا

 ۰ ندلالاکیحاص لوصالاربرحت هتشیا
 | یک .بجاح ناو ید كمات#لاننا

  ندنیلقتلملادعب »كبهاذم یامظع قوجرب
 یک وب یرلعد « ردلطاب قافتالاب عوجر

 . دوخاب ۰ ردو هراتروص یدوم هقیفلت
  هرکص ندلع مامات وا والهام هلا بهذمرب

  هداماهن رزوا بهذم رکید هلاهذ هننالطب

 ۱ عبر ( الث )۰ ردصجار هننروص لج
  هلکواهلتسدبا یغیدل | لرءدبا جم هنسأر
 ۲ هنآ a ًارخاۇم ۳۹ نالبف ییزام
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 ی او تالامماما نلنا طرش یبامینتسا ۱

eو اا ةد بودنأ داغتعا  

 هبهذفر ةکذ a e ا

 را ی
 دک سنوات هلک وا یکذ :وک واتا

 نارام کیا نیک نیا ادا هنرژوآ یکدم |
 طو = رەد دلت هنماما كبهذ» رکید

 ییماکحا چیت ق.لعتم هزاک كبهذم وا

 عوجر ىم -- هلیطرش یسعا مازتلا
 . زم وادع لطاب

 یهذمیدنک هک هل وامولعمهدیماروش

 زام یکید لیا ماعا هژمنظ ی هرزوا

 ع اتا هرخآ بهذم قتلا ًارخوم

 كبهذموا كنهنیک ندا عالطا هنفیدلوا



۷۰3 ۱ 
 | .الم یتسلوا 2 هدعابناو دلش هنمامآ

 افتک اهلا زامیفیدلوا شا هد بودناهظح

 | هجروک ذم بهذم طقف .ردحک ىغا

 | اوا شمهلشبا لعرب یفانم هنالص ټعص
 1 هد( هب زازب یا وانف) ک هت ۰ رددبقم هلغم

 | فسویوا ماما هروک ه-:غیدنلوا رکذ

 ۱ تالصبودا لسع «دماجر یراتضح
 هنسدن زخ كماج وا هرکص ندادا ییهعج

 ارت ناسا لو شتر
 ست هرلوص یرادقم [۲ | هلف یکیا »

 ۰ «ردکعد بوک كوي هلفاق مض [۲]

 لطرزوبشب اب رفن وص یرادقم هلق یکیا
 . ردن رابع ندیدادعب

 زود یورو مامالادد دع یدادغب لر

 ترابعندمهرد عبسر و مهردزکس یمرکپ



div} 
 هش دم یالع نال وا بهاذ هن کج هبا

 بوبد «زرولوا بام هی لاو ۱

 چی ملا مالک یهتنا

 زوتوازوب مام .ردو هد محار لوفبولوا
 ۰ کا د مه رد

 (ثبلنا لمح ۸ نیتلف ءاملا غلباذا )

 هللایضر رع ن ةلادبع یب رش ثیدعح
 هعفاعلادنع هلع هان ۰ زدب ورمنداممع

 تولوا هدنمکح یراع هام وص رادقموش
 . زا ست هكدا رفت یسهالث فاصوا

 لوأم “روک دخ تیدح هةم ادلع طقف
 . زا تلالد هیامدم وش هلم وا

 هلتمجارم هسنحورش ریغص عناح
 ٠ رولوا حتت لاح تقیقح
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 | و بهذتبرد هدهب روا هثشیا

 | وش هل ذیانب غب ۰ ردنرابع ندنو یبس
 ۱ 3 هرانآ قزهنلوا نود قرب زهكلرابهذم

 دول اکو سید هادی دع تشک زاد

 هدکلدا دحآ هلیش رط E ےرصع

 سارا یدک تراش وا
 نیعبات هقشپ ندهعبرا ها ( هجم )

 نی ثيل یرارومشم ابهد .كمارک نیدهجم
 ۱ a4 :دبعن نابفس «یرونناشس ۱ ی مے د دو

 ېک یربط رج ن دمع ؛یعازوا نج رلادبع

 بهاذم هکیداراو ردېتح قوچ كب هسیا
 ساسا یرلطاشا و لب واقا رانا هد هن ودم

 ۰ ردشغ وادع



ivr} 
 دنفا تلاس و رضف ترمطخهکن ا وخ

  ۲یی وژ كمت هب هش رش ثیداحاوهع رک

 یو كشرش ثیدحز یراةدروب

 هلوق غاب راد هی هلئسمرب زکشیدارا ارک |
 ةنلا وفا كمارک تاعصا زک هس زام هلو ا علطم

 موج یکهداس عاعصا ارز » زکلوا مات

 ۰ را ردنیک تیاده

 لماع هلبلوف تك:ديکناهره هيل ءان

 ندعاصقا .زکسرول وا تیادهلئانزکهسا وا

 مما دارفا هديا فالتخا قعهلو عفو

 *راشهرون « رالتجر نیع هدنقح

 نورقلاربخ فی رش ثیدحوب هتشیا ا ٠
 هدلئاسمع ورف  زاسنعاند هب اغ ناز الو

 تالد 0 عونو یفالتخا اما! نب

 ۰ رويا



۱ divs} 
  ۰فالسشخا هدلئاسم  ضعب ارز ۱

 یر ره كشارمضح مارک باصصا نیلیا .

 ره نند لوا روهش* هلا تیاورو هقف
 حلا تعاجرب ندنهبات ییاعض لوق
 مالعا یالع راسو مارک نیعبا دعا

 ریاک مزال یاب رج فالتخا هدننب ۰

 رلتخار هلیو هسباتعی رش بحاص

 یضارو شرب و نذاهن رارقتسا وعوفو كف
 یضوصخ و ككرهدناانن و ح دم هکلب وشلوا

 دع تجر نع هدنقج یمدسجان تما

 تنىاعص یرلکدهلبد ینتما تح ۰ رد شما

 و رد شمروب ریبګ هدشاب لع هلیلوف

 كناركة باص هدلاعفا و لاوفا هدلاح

 یرادابتجا لاونم كلراناو ثالام هنکلاسم

 .ارضح نیدمتح ُعانالوا یراچ هرزوا



3 
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 ید هدنص وصخ لع هژبهاذم و ءارا ك

 ۰ رول واتا یعیدل وا شەروب را

 هد رات ذاعسرمصع د مرک لوس ر

 یلاوفاو ءارآنال وا فلاخ هن رکیدکی كمارک ۱

 ینالوط ندرو نقص وصخ بودا ررقت
 :یدنا روی هذخاّوم ییرب چھ

 هروهتشم علاقو قوجك ریاداکوب

 ۰ ردراو
 ون دم یراتمصح زع دسنفا هلج زا

 ید ندبا نصح هدهعلقرب هدنرا وح هرونم

 هدفدروب دارم كعا ازع هژدس هلسف هظدرق ۱

 لکو ازکی ر ندزسنوک ول » هنمارک باعصا

 هدن راد هظد رف ی قحا نوا یی زاع

 هدفدروس تبا طخ هجو هد «نواف ۱

5 



ES 
 مالتخا نیبطاحم هدنناب لاثتما هرما وش

 ۱ ۰ یدیاراشلنا
 | کرک ی فو كن زا هاکوا : هکهلیوش

 | لیلج مارب هلیوب هدلاح یغیدلاراط_ یک
 | هن رزوا ىغا رودصفرش یهانپتلابسر

 یر قره وا مش یکی م .ارک با صا

 انانى ح ورخ یو ل رهظ ِتالص

 دصقمو ۰ رایدایا تالیص ءادا: هد رط

 پول وا ضیرح هرفسلاسحتسا نامش یوبل ام

 بها هنفپدل وادا مم ق٤ راقیچندنتف و یزام
 ۱ FF ی راک دا طابنتسا ندصن قرهل وا

 |۶ کدنفش لوق (هظیرفیبفالا) هلدلالد
 ا یزام ینعیردب ها اهکلد د لکد قیقح . یصح

 ۱ ۰ رایدید ردکع دزکقیچ هلو ند هلت

  ندمصعتفولوخدانهسیا مسف رکید . ,



5۷3 ۱ 
 تالص ندمراو هن رايد هظارف یب ہرکص

3 24 : 
 لرمصح یهدروک ذم لوقورابدل ی رهظ "

 دامیرهاظ هل سموا دراو هرز وا قالطا

 رايدلبا: جاصحا هنس دبا

 ضورءمیرالەف اضف واداندیا بترت ک او "
 هدد ]وا یهانیتلاسر بانج روصح ۱

 راکنا یلعفو هذحا وم یر كنصضرف

 ماتم كن سەل هل غەر وب ۳ رعت هرزوا

 هلا هقظ و یاشاو روکییم ېک هدداعحا

 روصفو لالخا "هدازآو روفوم رجا لثان
 ۰ ریدروب تراشا هنس وا

 ضورعم لاونمر تالاوجا یتئاقح
 ثمارک نردهنج هدا ققح یفبد- اوا



۱ {4V 
 و كنمهفاک تویلوا ازتسدمولیرب 4

  تماهکلب زالاقهمش هدنرافدل وا تبادنه رو

  تانسح ینافالتخا یهدناب عورف كنهیدمم

 ٠ بجو هلنېج یییدلوا e یەدىدع

 نهی و دعس نا كد ىلع هات رد رکشت

 ۱ . رکبوا هروک هنرثاوز هل تامجتر)

 ناش ید ین هسنع هللایصر قیدصاا

 ١ فالتخا ندا رود ندن اعضا *لزعدنفا

 ۱ بج ومو ت ر نيع هد یا مار

 ۰ راشهرود ردنلوهس
 و هدندن رات رطح زیزعلادسبع نر

 مالکر تر ادهراشبتسا و حرف ییالوط ندنهج

 ۰ ردهدکلدیا لمن

  .مضخكلام ماما هذنلخ دیشرنوراه

 ییلیلجباتک (ماطوم) نالوا نیلأت كن رت



 روبح وا ها تام كنا

 اکوب هبلا راشم ماما طقف ۰ یدیشع دنا مایع ۱

 نملارپمااب : هکرلیدروی كرهمر و اضرا ۱
 تاحصا هکنوح .كيعا دارم یصوصخو ۱

 یراکدلیا فالسشخا هدعورف ضعب لوسر

 .ردراشع اراشنا و قرفت هنادلب و تالامهدلاح

 هسا یرلفرلنخا هدایت كماظع یالک |

 3 ردنج رال وب هلا دنع نمص وصح هتما وش

 هلا لبلد نالوآ تسایآ هددر یر ره

 رهظهو تباصارادهصح ندنشداوا لماع

 نوراسه هن رزوا كنو ۰ ردناده رو

 قحبانج ! هللادبعابا اي یراتمطحدیشر
 هلیسافد نوسرویبقفوم هدنروما میجییس
 . ردشلنا یدونشوخو نیس راهظا

 جی نما مالک,

ts 
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 نا ۵ تا را نیم بها ام

 عالطا هنلاوعنا كنديمالسا اه یغیدلوا
 هدهاشم 8 ةکن وح ؛ رداکد نخ هراندیا

 روی رب وبول ازقندنزرکیدکی هکر ویلیدا
 افاد هسیک نالوا بهذلا نحال

 رویا خاک: یهیلشحاب و هیکلامو

 ضر هص وصخ و هدیرابلو كن درو نه

  ردرپ یراد ج كاس هلج ؛ رویر و

  تجاو هنن ارز وا یتعاط كمظعا فیل و

 هيد < ردققح یراداشتعا راد هنس وا

 1 هدن رلدب وزا سصاتش و نواعت

 «راروی دا ادتوا هن رار یر هدزام بولوا

 "هلماعم رب قح هل وا رعشم ییعطو صضءب

 . لاسقتا هته كم ییفاش . .ردقو دبه ذم

 میدس لیاداد_هت هدالاب ) هب ین ر ندیا

۳ 



> 
 هسیک مه(هدسلاحیکیدنا تیامر هطئارش
 . زف اب هل رظن 3

 صلی :ک یرادلقم كبهذمره اعقاو

 اناکا یلعره هلتعباتم هنبز وس كن رهام |
 یساضتقم كبهذم رکید طقف ٠ زرد هدکغا |

 هدیتیراشادند نالوا هدکځاتکرح هرزوا

 .راریلب حبات هاوص و قح
 نانلوهدهمبرا ةا هادم لصافا ۰ 1
 تولوا دوجوش دیمالسا دارفا ةف

 یتاونع تنسلها)ردر یرل هفیلخ و یر هل

 ی هاب عمو نا وعتآ رتلنا شم سا
 لوصا ردهلهحو یکیدلدیا اباو ضرع

 هدنراهنایم لاحوش نانلو قبطنم هتعیرش
 .«ردهیوق ةطبار

 ۰ راردیللیا هج هلو رانی
۱۰ ^ ۳ ۱ 
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 جا هبنره قاصر ءاذ دعب

 طارش ز رھیدشا نابن ن نویس هلي هلوا لات

 0 هد و وشودقرەلا ه اتتعا رظن فقاص واو

 طارش وش ناودلارخآیلا هکلبو ن الایلا

  ردنقم هماکحا طاتما هلزارحا یناصواو
 1 نددیلقع تانکع ییسلبب هلو اود

 ۱ احاصیلع ) هوب ترج طقف ۰ زروروک
 1 ندنسهنس روب رد كف ) هبصلاو 2 ولصلا

 ۱ ۱ یالعراد هنس واد ودنس ل دا حا بای ر

 ۱ ۱ ۰ رداکد راکنالباق هدیرازوس كن هبشح

 ۲7 ردننقبفدن رانالوا لثاق هال تان
 تم > نیعو باوصقفاوم رل هسلواشعا

 یییراهد-ل وا ش شد هک الوب 9 ییقبةح رب نا: و

  هلک هرارطاخ ! توا «یدراریلب ه هلکا

 ۲ قاصواو طئارمش نت یزک ذ اک اہلی



fr 
 ا نکعنامز ره ك هدالامکتسا

 رظل تفد طة رد سل هل وا عفا و نامزره" ۱

 بوروک ینامزا تابلقن و لاوحایرابحاص 3
 هد هب هی ا نایاب دع تماتا وش

 ږیمالاسا تلما رو-هج /يبحبىرافوقو
 یتحو چک لاس مکح نلی رو ندنفرط "

 ندرغیج الصا كر هديا دعتبکخ یاضتقم [

 ۰" رام هقیجم

 دع ی ندعدار صع هکنوح ۱

 یادلع مظاعا نریدسک کج هیلک قلم ۱
 ند رار صع نیعبات عب ونیعبات و درا ند ۱

 هالاوحاكالاحر هلث نورف نالو ترابع "

 تل هوا یرنا هلا .رظن اتقطط 1

 یدامجا داومو ماغها تباخ هنلیسصح ق

 هروئأم ریسافو محرک نآرق هلبا هطاحا

 ها رهن و یا

3. 
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 راآو لاوفاو دود "زن ایام ثیداحاو

 كي یصوصخ ماکحا طابتتسا ند هب اصص

 نورو رايد لوب هرزوا مازتلا Aa هلتقر

 3 هنر لوص وهدا نحا ةح ردك: العر روک ذم

 ۲ دج وا شاب ییرارادتقا و تیلها نالوارادم

 ۲ یبم هن راغ ول هدنرف تیاغ هلو سر صع

 ۱ یرلندیا مولع ذخا ههفاشم بولوا قالم
 lll سه

 هدر رظل ند لها ی رب ےس تاربثأت كص

 ۰ رداکد لباق قا وا ددرد 4

 بصنموشیلاحر هذ وص ومه لام نورد ۱

  تیانع هنص وصخ رادقا و لیهأت هب لام

 م و زل هد ند مالک | ردا هح وت ۵م ہھلا

 نا نا لاو زق تاسشا نیرو
 1 هی
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 عجب نآرق هدناشن تاضوبف نامزوا

 هاقو ندریسیغتو لیدسبت كرهلدا ظفحو
 ةولصلا هیلع) لوسرثیداحا یکیکیدلدا "

 وشو شلدا نودن و عجج هد ( مالسلاو
 ندنفرط ثبداحاتا ورنوحا لاک ایدصقم

 نالو یس هفا نمد عب هج رابآ تاب الایدآ

 . ردت ات هدیسا وا شو عوق و تحایسهدالب

 - هفض وماکحا طادنتسا ند یظع نیل صا وش و

 قوح كس هداشا هژتفاط و ده عارفا یس

 د4ا 29 یدعا ردرلشع | سفن باعتا

 تولیدا عفدتما تاحاتحا هد دیار دماکحا

 - رد قجولو عوق و هعفد رب هد رع حجاقرب

 جات هاب هّمسل ندرا هب داح نانل و ردان هد هد

 3 ردشمالاق ۳ 2

4 “ 3 4 3 1 

 هیت هطسا و روم دهه هدتجاحو (



 و
 نورف اهد هک یدلوا كعد ( رولوا عفدنم

 -جاهمموقا و لا ونم زا ندهند رها

 هدلاحو ۰ روسنو شادا ماتا هرزوا

 نود یارک نیدهتحماکحا هراناک هرکص

 -هفمظ وغياب ورم هتما هلا جیغ و حاضيأ و

 ۰ رویلوا شلاق یس
 دنس هعبس تاقبط تاءاظع یاهقفهدارو )

 ییشاظو و لاوحا كندةبطره هلعالطا

 ۱ ۰ رروهدناف یلیخ كل
 | ینالبصفتهدزماتک ( نجرابهاوم )

 ۳ (رون) و

 هرکص ندرارصعوا هللا دمکعص هدم

 | سصح هنصوصخ هيد م ولع لیصع

 ۱ رندا یعس هرزوا تیدج لاک هلبا تاقوا

 یدزسوک شاب مگ روش « یددلازا -
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 قرهلو دایدزاهتفرهتفر هسیا مھ روتفوش

 تلم یغیدلواهدیسرهتیاف هدهریخاراصعا

 مولغم رانا عالطا هرات كنهمالسا
 ۰ ردرال سمو ۱

 - وروکیرالام كو لا نوک وب تح
 نللیا قبس یطارشا هدنقحردهتحم هکزر و

 تعار زارحا هدن_سیضعب كن هقبع مواع

 یراروصت هدنرارگیدهدلاح یرلفدلوآشعا

 * ردهدهبن م كج هيه هل دنا رس

 ڭنەللج تابا هدنسهج رد فلس یالع

 هطاحاو تفرعه ییسهبعرشو هیوغل ییاعم ۱

 نالوارادم دنشاقدو قلاقح م رار هلا

 هدنراف عیدبو نابو یناعمو فرصو وع
 قآرف مو-عو ۰ اا زارحا همان کلم 1

 ۹۳ ییماسفاهفاک ندیآ مدقن قرهلوا طرح "لر



3 KAA 
 زيو نییعن یوسنم هلا 6 هصاخلاتو

 هدرز رصعو تاوذ شعازاف یییرادستفا

 هبعرش تاسایقهوج و و «یغیدلو الصا .
 الو . شّنا دادقعنا تما عاجاوی
 راندا هطاحا و طیض یهیشد داوم

 نیرادتقا قیقص و نمت نكح تالیلدرهو .

 ثیداحا ادنس انتمو راتال وازیامن بوهه 

 مان قلعت .هنسهلج كفراعمو مولعقلعتم ۱
 رویفلوب مه ناه یخدرلنانلوب شنا ادیب
 ردلناغ وا داعیتسا هل وا تا

 لا نرخ ییهض ورعم طثارش
 ناشر ندرلنانلو هدنساوعد لب را وا

 .اص قعادرح ردیعببط صا یعح هلبا را

 ؛رازادا قیدصت هلا قمروو

 ( ف سیل ام عد نملک را



{14% 
 ( ناعمالا دهاوسش هتذک )

 ند دغ یا با کا کو ردا نات

 ن نسح «رفز «نسحا ندم .فسو وا ً

 اوعدقاطدابتجا كماضع تاوذ یکدایز _

 اع نالوا: فاو هنراکدخا ماسق هنب
 لوص وهب هوا هن هسنکب ردذ هن یییدنک ]

 . رداایح هکعا نایمرد ییساوعد ۱

 مملا راشم تاوذ ( هجر ) ۱

 هلفل وا ینذح بهذم نادمارس ینارمضح

 6 ربت هذنررب ندنراهیئس لاوحا هجرت
 : روید اضتقا كاد دارا

  هیلس تقانم هساال زم دنفا مظعا ماما

 شاشک ( ناسح تاریخ ) راد هنر

 عض هسیفن داوف قو چكو هجرت ر
 هرزوا دل كو یبا لرەدا هوالغو 6



۱ 

1 ۴ 
 یواش ماعاو را رکن ورا دنامز یل

 . مدام هل وا قفوم هنعبط ن لالا هداج

 قيفونلا لابو
  مهارب نم بوقعی فسوپ ونا ماما )

 / مظعا ماما یراترمضح ینوکلا تلبح نت

 دزهذم :باولول ناخ لمس تن ر

۳ 

 ٠ باا . روتلوا دع ینا ماما هدیفنح

 كبنع هلا یضر ( هتیحن دعس ) ندمارک

 هدنره.ش هفوک بول وا یسهداز دیفج

A)70 اد هب اید هد نګ ران  

 او ترابو تیک یبواا نیبلاراتشب
 یرلکدایا من دم ندلع لیصحم هلا قوس

 رهظم دل ا اصلا هماما ترمضح هلتهج

 ۶ شلوا یرلتانع ربسک ۱ لئات و ی راتاصع

 مه اع ) ندجلاراشمترضح و ۰ یدا
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  ۱ندرلنآ كلرک هداشا یرکدكیا منو ذخا

  ۱ثیدح مع ندنرصعریاکا راس لر
 ثیدح ظاسفحو شا لاکا هد تارق ق

 ِ ید شم دسه مه ۱

 یراهفیطا تاحارضتسا و هلیلج بقانم
 یردقف هدهد دز مارک یافلخ ۰ رده امین

 رو هرو اباد یرلوا الات
 یداملا یسوم ۰ یدهب ندهبسایع ۰ ید

 شلوا یضاق هدنرلنامز دیشرا نوراهو

 لیحصت هدایز اهد هدننامز دیشرا نوراه و

 لا هلناوسنع ( ةاضقلا یضاق ) قرەنلوا

 لیلجبهذم ۰ ردشادا داب هیلاراشم لوا

 نب ودن لوا لا یوصا مع هرزوا نح ۱

 هضرا راطقا هلیشرط لئاسم یالماو ندا ر



۱ iar 
 زد یعندل وا نا هدف 8

 ریسغت ۴ رار هلایوصق
  مابا و تیدح و

 1 ترامم یجدهدیدا موساع اشو برع

 ابوه 2 یدا ی حا ےص مک

 ۰ یدا قو یریظن
 .دلردا اعا هدایز هنص وصخ تدابع

 زام تعكر زویکیا لوفیلعو زوب هدنوک

 هموص هدنراپ | نابعشو بجرو ۰ رالبق
 هنساغاا و عفر كنابممو ۰ یدرلا ثبظاوم

 ۰ یدردنا انتعا هدایز كني

 هنس یح کیا نوا لدیشرلانوراه

 رهش هد نګ رات ( ۱۸۲ ) و هدنرافالخ

 و ها نان غاب مزام هدل والا عب ر

 هدنسایّژر یراترطح یترک فورعم )
 هحردو لخاد هاب زرصفر كملاراشم



HAT 
 تابساو شهروک یغیدلوا لئ هادعیفر[

 قوچ هدناب موا لیصح هدیسهبحوم

 یتفیدل واترابع ندنسلوا شلیاربص هبعاتم

 هدنزام هزاسنج هلل وا شللا راسبتسا
 ۰ شهردا رافسأت مظع هنعردم هنو

 ی رات م طح یناسشل ان 8 د ماما)

 ماما بولوا ندهیفنح یبا باعا هلجاهد

 قفوم هنغیلأت و نیودن ۰ رونلوادع ثلاث

 قنح بهذم هلاهلیلج بک یرقد- وا

 تحاصفو نا ۰ ردشلدا ایحاو طبض

 . ةردان بوسلوا ندناعصا تناطف لاک و

 دو و ۰ یدنا لاصتالم تاذرب لاث-الا

 نع و یلهثج هبلاراشم رارب هلی رالئاضف

 لفاام » یعفاش ماما ندنفیدلوا یحاص
 هلبلوق « نسطانادحمنوکبناالا 7 نیس



 2۴ 2 ۳۳ یک

EE: 

 نارق: نوجاابا یتحاصفو تغالب برم 1

 هرزوا یناسل نسطان دم یلاعتیرابیم رک ۰
 راشم ه :وچ مع ااطخمهسید ردشم ر وب لا وا ۱

 راشعد مدمر وک ناسا عیصف یک هیلا ۰

 دموبیعماما هدد رعمولع كد ماما

 ندهللا هج را یععصا) ییبدل واتاذر لیدع

 یس ود رط هد هن تفلاحت م وهقەو لوقا« د

 سصح هبلا راشم .ردروک دم هدنس هش اح 4

 یر ویداتسا ڭكهللاەج- ر( یفاش ۱ یرلت

 یرارد كنعفاش ردیاسنک ا تاضوبف

 هلا راشم ینیراهدلاو هرکصندکدننا تافو

 بشوزور هاد یدک ندنکیدلیا حاکن

 يص وو شما هدافتسا بونلو هدنعهناخ

 لئا هدهش راباتک افولادعب هجوم

۰ 
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 همقف 2 : تقفوره دبلع ءا یدا شلوا

 تافل ات كن رات سطح نسا ند مغلق وا
 فازعا هد : ردهلتمه كناو هدنسهاس .

 . یدراردالضف |

 و هدرېش طساو یراهن م تدالو

 راشم ۰ ردشلوبعوفو هد ګرا ( ۱۳۵ )

 الوا هرکص ندنناذ و كفسو یبا ماما هیلا

 بوناوا بصن یضاق ه( هقر ) تدمر

 . یدنل وا باج هدادغب هدمب

 نوراه هدلاح یغیدلوایضاق ًارخۇم
 یلیخ رلیدلیارفس هناسارخ رارب هلبادیشر

 - رهش (یر) هدنرا فسوب ندبا دادتما نامز

 هلبا ینابسک ماما هد رات (۱۸۹) و هدن

 .ردرلشلیا لاعح را هدن وکر

 a هز اس هر هجر 2
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 ۶ ینوکلا حاب ص ی لیذس# لب رفز

 و ذیمرلت ریهاشم هد ی رات مصح

 "ءسشع دعا نیلیا ه-ېقف بتک نودنو

 ءوک بولوا ندناہفصا یبصا ۰ ردندمارک

 ۰ یدبا شلنا نطوت هدف

 یسیلاو هرصب قلارا ر یرارد

 لماع هدنراید یسهلسبف مع یراردارب و
 .دلوا لومو دفذتم تيا و ( ماقم معاق )

 نمراو هش راناب هدکنسیکیا هدلاح یراق

 ۰ یدزلیا تبخر راهظاو

 تعانفلها بو کا یعس هنعفانم اید

 نالوا یدرفال راد هاد تح ىدا

 یثبا ۰ ید ردک توقلاق نامه ندع

 ند ےاکت رادهترخآ روماو مت ویلعت جوک

 لاي شخ هجردلواو ۰ يدا ترام



Gp 
 بصغ راندا رظن هنلاوحا هکیدا یحاص

 | یدرارد ؛قجهلوا كاله نددنفوخ یبنلا
 تالکشم یدایحاص یلوطدب هدنامشلح أ

 یک :اه دن راحو واہ اا یا
 یا باعا هلاهج یکیدلیا اباور رع لز

 هدقد-لوت عونو یالتخآ هد هقبنح

 یدرونل وا حج ر تعجا همااراشم ۰

 تاخاوم دقع هل رت مط > ییاط د واد

 هدندابعو دهز هیلارا-شم طق» ید راشلبا

 سارد هدلاح یکيدلبا تکراتشم هدواد

 یدنا لکد شایا تغارف هدندمولع ۰

 بول واریظن یهدهدنناطفو اک ذ هبلازاتشم

 یتهجوت هداز ندسک ره كماما ترمصح
 رودص راشیاتتس لوب هدناشو شعارزف

 يديل وا شا دادتما یزعرک ۱ ۰ ردشلنا



#4} 
 طقف یدیا كجه یتنارفا نوش زسه ش

 ا :ردشلنالاحت را ند هلو یتیللا یرابلام نس
 راو فلک :اضف هنسدنک نامز یلیخ

 ۱ تدم هدناسحاو زغا لوسبق نکیاشلوا

 3" (رخوم سقف ۰ یدیا ربا اتفتخا هدندم
  یسیطاق هسصب هان هنساحر كالاها

 هتل ) ۱ ه۸) هدیرالاتح را و شوا

 قحا .ردشلوب عوفو هداروا هدنسهب رعگ

 رود#ظ یشرب هدنسهکرت هدشنافو نیح

 یاعت و هنا هللا هجر ۰ شاعا

 تاعصارهاشم جد ) دابز ن نسح (

 ۲ یباکذو .لدضف بزلوا ندهفسشح یا

 .یدباشلوایسیضاق هفوک ًارخوم رداسم
 . یدننحاص لوطد جد هدش دح ع

Boas . 
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 لارا هدنحرات ( ۲۰۶ ) یکیدتا تافو

 هناصس هللا هجر .ردشغا ۱

 ج رل ا مالک یپننا

 نارفریسافت هدرنامزو هله هکهسریند

 عبط یر ربتعم لا ندنكا ثیداحاح ورشو ۱

 دو شلافوچ یره قرهنوا |
 هدد یاس نک نالوا یمظعانک و داچا

 هلا جاو هلوزت بایسسا كرهديا زك

 شش البالوف كب ییهج فوقو هخ وسام

 نانلوا نا یغیدنلق طرش هدلاحینیدل وا

 ہنسا هطاحا و ناقنا لصحر یتولع "

 طابنتسا كرهدیاتعجارم هراباتک ماطوب و

 عئامهن هنسا وادهنح رب یلسشابیللب هلباماکحا

 مو-اع هدمالهاردص ۰ ریلب هل وازاربا

 لکدشلدیا نبودن زونهرلباتک راد هلونفو "
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 شم اچ وک ك هقبقط | ین یل وصح دامنجانکیا

 ۱ ءدریدش ۰شمرولوا لصاحهن اذهعمو
  تلوپس تیاف ًارظن هیهضورعم تالیهست

  لوصح الصا نکرییک مزال یا بسک
 ؟یم ریلی هلیدیا علست ی سما و

  یلهوالاح داهنجا هساقاب توا هکزرد

 ۰ یلاغوج هکاب ءان 4و رهاظبابسا هدمه

 دینی د مواع ییبه هب هبهلا ةف مکح نکل

 هده ص یدال داب هغ وا جرد هراباسدک

 کت تام وبطم یکینیدلازآ هدا اګر ودص

 لاقسا هر وطس "الماک نابه هدیر یل هدا

 د ٠ راک شماسااق هدرودص و شعا

 یواح هدنردص یعولع عیجج كنادقج هلوا
 كئنشره .نکل هدهسرویغلف طرنش یشو
 تعحا ممهکردبا اضتفا یسلیب ینصاخ عجرم



 )اۋ
 كنیعرش ےکح ره یکج هرو هدک دنا اضقا |

 os نیبعت ییرداصم و دراوم#

 فاصنازار ۰ نوسنارواد هروک اکاو"
 -كصح* ر ا یرادنفاتفص و هدکدلدیا

 ۰ نمهلیدیاامدا یدوج و هدهریخا راصعاهد

 هع رش لئالدرت اد هل؛اسم ض عب !توا)

 یلوصا كننارمضح نيد قر هل واهطاحا

 فارهاهدنقحنامزرهیعوق ودا محا هرز وا

 یکج هب لید قلطم دامتجااکوب طةفرویلیدیا
 بسک هدهریخادنهزا رد_ثلدنا راطخاهدالاب

 ده ۰ ردو هتشلا ندیا تلوهس

 هب یعرف مکحرب یکیدعا ثحص كقلطم

 نوتهسیا كعا ادب یتبحالص داهتجا راد

 یهیعرش لئالدقلعتم هعورفو لوصا

 (۰ ردراکشآ یکج هی ااضتفایتی رادنقا نم

 نه

 د



(o. 
 زا نالآ هنفدرظن یهفلاس طارش

 هدرا رص عو I EF داما فوقوو چ

 ۰ رانمەديا ددر ەدنسىمل وا بابا

 | هرکص ندنسهب رجه ةنسزود ترد

 ۲" نالوا بهاذ هنسلوا شعابق دامتجا باب

 ۲ دات ییزوس كنهيمرلسا یال روهج

 كعا دبي ةت هح او نیهار راد کو و

 موزا هنفیلأت باتک رب هجورآ هلیدصقم

 ۰ زب هدکم روک

 حاضیارار لبا مالک راصتخا هداروب

 ره و كج دنا مدراب هنصوصخ ماقم

 ر قجهلوا شڪ تعانق هفصنم نادح و

 بسانماسهد ینافتک | هلبدا با هلبلج *هلاق
 دو وک

  همالع هسیا هلاسقم زمجهدیا لقن



 تر `
 [۲] (لخدم) (لاهجر)حاطانا ریھش "
 .ردذوخأ» ندنراباتک مان 1

 م وابن ذلا مث ینرفنورقلا ريخ )هيلا راشم

 حاسضیا یتفرمش ثیدح ( ممولپ نیذلام

 -لخدم) روک دم لیلج تاتک [۲ ] ۱

 هليا ( بهاذا ا ىلع فیرمشل!عرشلا |
 هلیناونع ( جالانا ) بوسلوا موسوم

 ندنسالع ساف قلوم نالوا ملام ريه ش

 دجم ن دم ندنراکا یکلام بهذمو
 كلا ایم راو ۰ رد رات طح یردیع

 ۰ ردرات 1 نسحاو قیلات وص

 رےتع ندقا۔ةح تابرا هیلاراشم

 (هرجج اند ) یراشو یبحاص یا
 .رو نم فیلأت تولوا ندنمارک ذیمالتكشا "
 كسان ۰ ردراشل | هلق هلتراشا كنآ یی ۰
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  ثبریخ وش هکراروروب هدنما-ةمقيقدنو
 . «ردهلبراستعا یلغا كنەروك اه نورف

  رنایلوا نایاش هیادنفا هدهدنګاكرانا ارز

 لها كمرکا لوسر قحا ۰ یدروناو

  یرفدلوا هدکعا باکترا كردا لهاست
 1 هحایدوند هلباناسب الماک یتارکنمو عد

 . نامهو شالا حاضیاو فشک یییراتیضم

 هلا هسیفن دناوف نایغلوب هدناتک رب جش

 رینک هلوصح لیدی رار نوه
 رې هداز نددنس 4 یسیدنک ر دشم

 ( هرضا لانج ) كنیطویس قرەلوا
 (۷۳۸ ) هرزوا یکیدلیا ناب هدناتک

 ۲ جواو شا لارا هدهرهاق هد رات
 هسلا روک ذم باتک نانلو لمتشم یداح

 .ردشغل وا عبط هده ردنکمسا هد( ۱۲۹۳ ])
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 یسلوا شمرو دارم یداتتجاو لع "

 ۰ رد زة مس
 رو هر ین نی ا

 یفیدناو راح كلزعدنفامظعا راش قاب

 ۰1 هب هبلامتماح

 و ريخ هو لود هدر اپ نورف

 نکیایرلمولعم یکج هلیدبا هدهاشم تکرب

 لصن هلیاناعج رو تلیضف یی هشاس نورق

 ن بانک

 ماسنا تمکح مالک و هک نا ن ظ نیقا ص
 هکلب !اشاح .ردمالکر شا وارداص ةف زا

 ین آەج ور هکر دراڈمر ویا هنقیقحرم ا وب

 دلت نورف هقبقلایف ریلی هنلوا حاضیا
 یزا ومهن رایدنک ل رلنلکءرکص یلاح رهروکذم

 هلالیضفر هل وی لب یرلقج هبهلوا لثاء و

 ۰ ردرلشغا زامتاو صاصتخا

sira: 



 6 یرترضح یال هکنوخ .4
 دیهلاتالک ءرلعا وند ناک را

 | 3 یرلن 1 هدناب

 لح ییرا ردف و شهرود افطصاو رامتخا

 ۰ وا عفت ی و ىلا هد ناست یرلتم

 ۱ هانوك دكف رع هو ۴ 9 ۸ لوا نر

 1 ناس راف ل وا ۰ ۳ وا صد همانا كوشن

 . زاربا هنهار رابغ تالئاضف نادیم

 تص وصخ نوچ ا یازءایقیقحوج
 كعا هظحالم یتیرادارفنا و زم هلا فن

 یتناشیذ ین یرلنآ یلاہت ہللا کردیفاک

 یو لوزا نیحو تبژرو هدهاشم
 دو واو از

 ظفح هدا یتيدلوا لزا نامه یهروسو

 یهابمو رم هلیداعسو فرش توالتو

 قرهسیلوا ملاض یفرحر جو شا

 جم سوم

RAA E TSتا یو  E E SI CDEسا  



(o: ۷ 1 
 ۰ ردشمروب نیمأت هلبا رنآ یأرف دظفاحم

 هلیقح ی هيلا هقظ و وش مارک ںاعصا 0

 هطاحاو مچ یعرک نآرف كرەدا افا

 زارا هلمکم تالیهسست هرلناک هرکبصو

 ۱ أ "1 رودص هدیه ثیداحا یر ۱

 قرهلوا نوصم ندنلفع و وپس هدن ر هیفاص

 هدنروصر یراع ندطاغو نط و ۰ طض

 شلنااتعا ردقه هصوصخو و ادا و غیاب

 .ردیرام واع ءكذوقوو (ء بابرا یرلقدلوا
 ۔ اح رینا نرف یراتمضح ثالام ماما

 كنهوبن ثیداحا هدنلاح یتيدنلوب ندنل "

 بودا EY هد دیا ددرو ك هدر ۱

 سانرابخ ترآ .یدزعا تیاورو ثیدح |
 اا هحرد كنا وذ نالوا دایعلاة وفص و

 ۰۰۰۱ یلعا سایق یتیرا



4 
 سو ظفح ویراب رطف یاک ذ كرانآ

 .لوقعیازفا تريح هسدا یرافص و قلعتم

 ۰ ردلوصو لباقريغو
 _ ( ارخهین ةمانع لا مهازج )
  توعد هقح ند هات صالخا

 ۰ یدرردا ترصنوهاج هلنیهاریو عج و

 ۱ هلل | یص ر [۲] دوع-بم ن هل دبع)

  كمظعا قوراف هیلا راشم [۲]

 ا ندننشناس و ندل وسر باصصا یاب هل تداهش
 ۳ هات ورا ترک اهد رفا لاف تاذرب
 نب دیعس یسهتسشناو همطاف یسهریشمش
 ۱ ند رد رب كنهرشبم "هرشع :a دز

 | دوعسنا هدانا یراکدتا لوبق یمالسا

 ۱ «یدیذع افرمشل هلا لوق ج دی رات مضح

  یسیفتلا كرانريك هنیبم نيد هيلع ءان



>. 
 قحا ناباش هیادنفا هکیدررود هن

 تا رد ر؛ دنفا بالاس ر بانج ما رک باعععا ۱

 ۰ ردنىيتمە وج ولاب یرازاسما ل رلنا هدنگا

 .دفر عین اغلادسا) ك( رثانا ) یتيدلوا

 ۰ ردروک كم هدنراب اد مان (هاعكلا

 -رلندبا زت هللا مرک | لوسر تمدخ

 لا هرکض ندزءدنفا تلاسر رخت رشد

 بووقواا مچ هر کشم یم رک نارق لوا

 لهمح وا هدن_هازع رد تالذک ندا يلب

 هن رزوایسعودءرب قرەلواح ورحم كنعل ۱

 لها هلا لوسر تداهش ہلا ا

 ع ذخا تاصصا راس ندنسدنک «ردانح "

 دهها ۰ یدرا ردنا ثیدح تیاورو

 هع لاو شقو هدنس هفاک كناوزف و



 + فلکت تلف . م4 ا 1 هطاحا

 ۲ تر دج < تاقبقج مازبلا « ترمس تهاقسا

 1 ۰یدا شلوا لخاد هندادسع ناوضرا

 ۱  نآرف مر 0 لوسر Aan ہے کک

 ا ھا یضر ( دبع ما )یسهدلاو طقف
 | هناخهدنافوا رنک اهردا فرشت هللا مالسا
 ۱ / یهللادبع ز زم دنا ییح یدرونلو هدن داع

 | هید (دبعما نا ) هلا تفاضا هنسهدلاو
 ۱ تیام لئانیرب ندننس رغص یدردبا داب

 ۱ لاح یلوا تدانع و تح رهظمو

 ذجرد هجهرناس لئاضفو هجنافرعو ع
e ۳2 دو ی  

 یاضرقفاوم یر وس ره و شم را هبا وصق



 قلطم ےکح رطافو قح بانج ہک ی ریل

 هنمرک !بیبح یرلنآ یراترضح (هناشزع)

 ۰ یدیا شلرویب ریشم یغیدلوا ینابر
 هده جرد تیام هدكنساع ترضح

aنیرو-)ایذ ناعع و شا وا لئاب  

 هنس (۳۲۳) هدنرانفالخ نامز كنراترضج
 شمروبلاح را هدر ونمذن دم هدنسهب رک ۱

 باک رک ذلافلاش فا نا یکودنا

 ۰ ردررح هدنراباصت تفرعم
 زوا- سه جلا هدنرلتاف و نیح

 ۰ رایدبا"
 نام ترمطح هدننامز یرلقل هتسخ ۱

 هدنراذدرا و هن راهداتسع ) 4:۶ هللایصر ) ۱

 «یدبشعا نایرج هرواحرب هیوش هدنرااب



 کت

for 
 صوصخند ةماقاوشعا نارابو باعما

 ٠ هردشهروب افطصاو راتخا هن

 ر لس نیس ملدفا)
 ۲۳۱ ی اهن هر نا تاج و

 ۰ رددزو هب زکعل سدحار

 ۰ ندم راهان؟ »

 ۱ ۰ زکسروبدا اهنشا ه « یهتشنام »
 ۰ نتجر كمر »

 ؟یمهردنوک بیبطرب »

 نداهتسخیب « ییض سما بیبطلا »

 ۰ ردلکد یربغ كييبط

 مدسل وا كچهدنابلط ییافش ن ییعپ

 .مردیا تعجام 4 قیقح “یاش

 نالوا نونظم یکجمدا رأت )

 ۱ اع راکا ضوهب ییصوصخ قلعت هراس



۹ + 
 یرالوف هدزک لا هنمدخ یلفرش لاو

 ( ؟ردب د تج یاضتقم نسعت ۱

 هنر راو تالس یتیراردق كیاصعا :

 ۰ یدرانمروک قفاوم هلکوت لاک

 صا لاتتما اضع هد ی مضن واد رانو

 ۰ راردیا اشا هللدص2« "

 لک اردققج هل وا ند توق ید زعاهقق
 یوادنتهدلاح یرلکدلیادع ندٌضلارف یرشو

 كخالع هلباهبرح یتعب رردردلکد ضرف |
 یوادنهدرلتروصنایلوا ع وطقم مما یریثأت
 یک ٭ زل وا راکهانک هسی ندرت یکعا

 لتاق هسیاهسیک نالوا لاله هلکرتیکمجا
 ( ۰ روال وادعیشت

 یزکت اصيصخ نالوا شیر »

 ندردلدااب و نالوایییشاس ۱ ؟ ی# هرو

 ۲-۱۷ حج



(4 
 - هلماکت یاده یسهفاک كرانآ ۰ لدا افت
 ها ٠ یدنا هرزوا

 -دنک یارضطح نبيا ° رکص ندا

 راو یا رصخت كما رک باص انان او

 e ( یدنآ شاكر ا ا ا

Dقازر کد جات هر وا ی ! ربح  

 « رویر ویهزرقیقح

 ده2 هسعهد ردنا لاقتسا هزک دم رک »

 < ۰ ررولوا
Dمدلیا ےاعت ینهعقا و هر وسهم را زفن  

 E یراددوفوا یهروسو ہک رهرانوا

 ندزعدسنفامرک | لوسر ۰ رازل وا هری

 هلو هدال وا رلاباب ۰ مش هج هل و تاذلاپ

 ددل س رد وس هکر ود هس رل ردا ل تاراقع

 6 « مهنکب ییسولرد

۲ 



1 > 
 یی هقرفتهنیداحا قرهل وا فال ربخ هان راد 3

 ماها ۰ رلیدلیا ماعا هبه-طاحاو عجب

 ناهرب هن راعا لاصبا هلاک دح یر وک ذم

 هلم ابو ثیدح رب رانآ هکردیلکد حا و

 ردسف هرارب قابا یکیا ءرب نوجا هیند

 هدویاسون هتشلا ۰ یدرا ردبآ تحابس و رقم

 طض هدنروص لک او متا تعیرش ماکحا

 هب الع دن رم نیدح و ریسقت عو یدنل وا

 ۰ یدلدنا لاصبا

 - هاد مولع كنار طح مارک نبات

 ناب و نآرف ربسفت یسدج ولشاب ۳ ف

 ههج وهلا مرک ىلع ماما ردراد هماکحا

 لضفو [۳ ]ند ؛ءد را هلدایعو ندنراتیضح

 ندمارت تاصصا هدنمان هللادرع ۳

 هح ور نیئدعم ادنع هکر دکءد تاد ترد



{o1 
 ٠ رېظم هبیهان تلاسرفیصو هلتهاقفو

 شرع الت ندیاصا رباکا راس نالبدوی

 ۴ تباث یرنناحرو زی تهج ره زا لس
 ۱ “رووا

 ناقرع واع ھن دم باب یک ىلع تصح

 یولس ) اعاد هک هان تاضویفتاذ نالوا

 ۱ همانا داش را هلم اطخ (کرهظا نب تمدام

 :سابع ن هلادبع «رع ن ٌلادبع
 اهقفلادنعاما« ورع ن هللادبع ربب زن هللادبع

 نارفالا لاف هدنسص وصخ داسمحاو هقف

 ورع ن هللادبع ءان هنسلوا ربتعم یرلذوا

 سطح دوعسم نب هللادبغ هنر صاعلاش

 -نوونل وا رد :د یرت

 نیعجج ۱ ممه .هللایضر



0 
 سابع ن هلادبعو یدرروروب اتع 3

 قلاقح تاذرب نیک ۱ ممه هللا ر

 ( نآرف ناجرت ) هليا لور صذ هک 6 ) ۱

 سپردن و ےاعت رانا یدیا شعآ زف ناو غ ۱

 هلع ۱ تعیرش بحاصو ۰ یراهدروس |

 .زوکنروکیزع دنفا( همالسو هل تاولص

 یا نرف یرلفدلف تبانع رظن رهظم كرل

 دحردهب هنیبم نيد اقا كناکرا و دارفا

 هدنااو تفرعمو شا بسا صاصتخا "

 هل قح یییراقح هل وا ش ها التعا ردقهت

 هنا فاربعا یزهزعک ندروصت و نیم

 شا قلزسقح كوكب قهسرولوا كج "

 ؟ زیزالوا

 دحو قلزسقح لوس ندنو هلال

 .ردفو یتاسانش ان



>. 
 ۱ نیعبات ها زره هص و رعم تادیه هنشدا

 ٠ هلت هراتکهرکصندن رای دنک هد كن ام طح

 ۰ رویدیانو ققح یراتبلضفا و تیریخ
 ۱ زاسل ز یاربغ هحاسهدندةع كرازون

 |( نیسمبات من) هکلاجر ثلاث نرق نالوا
 ۰ راردهدقفل وا داب هل .لبلح ناوئع

 مولع ذخا ندننامضح اف ناصصا
 . لئات كمارک نیعبات نیلیا بادآ تاستک او

raموفو نالوا یتعباتم فرش راحو  | 

 | لح ین هداح تراکت دم ما و لیلح

 تخ رم هدلئاسم قیقصو ندا فذکو

 رو سیف حاس ياھ تیبا را یا
 هيد ماکح ا لمت هعورف و لوصاو شعا

 :ردشفل وا نودن لامحلا هجو ىلع

 عو یآرف یلاجرز سصع ارز
 | هدنهشرش ثیداحایکیرلفدلوب بتمو



do ۱ ۹ ۱ 

 :ریدلو شادنا قیقدن و عج ردفهیهجردر
 قرص ندسف رط شات هدت هزار

 مچ LE هق رفتم ثیداحا قره وا

 هبعرشدعاوق هدعب ۰ یدلیهللدا هطاحاو

 هدننس و تاتک هرزوا هر رقم لوصاو ۱

 ماکحا طابتتسسا ء اوف جارو هقفل
 لوقنم كرهدباماقها و عسو لذب هنصوصخ

 ی واح یی هیعمش لئاسم قباطم هل وقعم و ِ

 ۰ ریدزاب راباتک
 ا رهن و رلیدتا زا را تالمیست ۱

 یعورف لرلتاذو هتشدا ۰ راد ابا لح ۱

 درهنلسصا یعرفره هلحا رسا ندلوصا ۱

 هرهاب لئالد یماوع وص اوو ۰ عاحرا و

 ءان هن رلوا قفوم هنصوصخ عانقا هللا

 هدنرا هیاسو یدتا ماظتا بسک تمالاوحا

- 



ّ ۱ dor 

 ۲ ۰۰ ۰-یبلیا اب مارا رقاد محا
 ملا راشم هدشاب نیدرما ساق

 [ هسبایراغا صاصتخا زارحا كننامضح
 | ت_ ضع ندعهو تعب رش تحاص

 (  هلآ یلعو هیلعدمالسو هل تاولص )

  هدنرهباس و ندا تالفر هناعصا لزرع دنفا

 . نعباتنالوا تقیقحو عرش م ولع رادهءا و

 ۱ :"ردهلناکر یژزتاقالم اتناش

 1 نلو ینآر نل یی وط ) هکلصن )

 أ (ینآر نم یارنم یآرنسا و یار نم یأر

 ۰( ردغلروی اما هتقبقحوب هلن رش ثیدح

 ۱ 1 هراناکهرکص یلاحر ثلانرف هلتهج و

 ۱ ۱ صوصحر كج هدیآ دهم و ی هکبد

 ۳ هجو ىلع ییهیلم تاجاتحا ۰ رلیدقارب



«۳۱3 

 قترآ الذ ىلع "ان ٠ رلیدلیا افا لامكلا
 ناو دیلقت هن رایدنکیدافا یان نا

 هنهقف رانا ٠ رويدا باسحما كما توب "

 للاوف فلاح هن رلهررقم دیاوف « هقفریافم

 دودرم هسلوا كجهدا رودص ندیک ره "

 ۰ رویلک مزال قلوا
 تاز هب هيما س | ؟هررقم ماکحا ۱ ت وا

 لطاب عاجالاپ قو هدنس وز را صیقن

 نک: نامز اره یجارضسا دناوف ضم |

 لوس رهدنقج م رکن أرق هکنوج ۰ ردلوبقمو

 هاج یضقال) هکر د راش مر وب نهدنفامرک ۱

 (رارکتلایادراة ژک ىلع قا الو

 رارکت ردە نآرف ی۶ا ۰ (هج رل)



1 dor 

  هسک نامز هان ندنرزواو هسادا
 هقشاب ۰ زلک للخ هنشاطلو قنور ؛ریکسا

  سصف جاقر هساوانیتم ردقهن هسیا مالک

 ۱ وش ۰ رشود ندراستعاو رظن هدنرورم

 ۱ هظح رام ! اب یمریلب هليا همش هدنقرقح

 ۱ ارم شو ا0 هو نداید نوهلروب

 ۱ شمهلیوس رازو-ع لزوک رده و شم
 1 نوکو طق ۰ ردرل- ثعا قلاقح نایو

 ۲ نونف ةفاک یزوس رعاشابو مکح یکناه
 ۳ نآرف ۰ رده لوو رتعم هدندز ینابرا

 ۱ مولع هد مه «لوا مصع حوا نوا هسیا

 | شرا "موقرب نانلو هرې یاندفراعمو
 دا قرت فراشات یی ی
 نم لدطابلا هب دال )و رونا یتناتم

 ۱۳  همیدنکهلیج قادم (دفاخ نالو هد



۱ ۳7 #0 
 ۰ رویم هل دادانحا ناصف و لاخ هلدهج ر چ ۱

 ح2 او ندوب دنشدا وا یعالک ںی اا ۱

 چ داما تفت تاع نارا لو
 . زغک وت هعاسلامانفیا نآرف بئاص .. )
 قفلو دوخ: ندنآ هد هدم ثیداحا )

 قلوا یرثا یہلا جو هجورا دوخان
 دز یوا عج تارا ها
 ج ردنءهدنآ و ص وص هم رکن أرق ( ردهلیو

 یلاحر ؛رصعره یرارساو داوفنانلوب

 ورک ندعافتا هلبا ذخا هدف یرمهف
 .هدیا ماود هيام یلا لاحو و ۰رلزمروط

 یرافد روم رهظ«كن هددجا تاهکردکح

 ۰ نوسایهدیا رارقسا هللج تاکرب |
 « تالذیلع دماهللف » ۱

 رانی 

 ندهنآرف زونک هسلوا هلتهج ه ره



KB: 

 لوب ردس نام أت یهیموع عفا دم هژوافنا

 ندنآرف او ام زامهلوا تمدخ

 ۱ ۰ لهلوا ران هکزیلل وا دیفتسم

 یتا ( زعدنفا تلاسر رطف ترمضح

 . ( هرخآوا هلوا حفلا هایردالرطملالدشم
  كنهةحال نورف هلیرلشیش ثیدح

 ۱ یانعم ردیمراشمامروب ریدقت هدیییراتمدخ

 ۱ 4اع ورم كتجر ناغاب هکلصا ! لرش

 ۱ هقول روبلوا هدایز یهللوا سف یعفن

  هسرویمهلبدیانییعت ؟ یمهلیراتعا یسیقاب
 ِ رشن وتوعد هلم ند تک رب و ریخهدیقتها

 1 مروب روک ناسکی هدنص وصخ تعي رش ماکحا

 | لدع تربتس ابعع ییعب ۱ تلق)

 ۱  هلصالخاو قدص لاکو ۰ مازنلا یاناو
  هییسح یرعا ماما هند ماک حا ر



۰۲۰3 

 هدا ز ایهد یعاود نج هدلوا ردص

 داسف هسفو ردرلقجهلوا باثمو روجام

 ینس قب رط رار هللاو ءا تاقو نامز
 طقف ؟ یمرانلک ًاریسخا ءان هنراغا مازتلا
 تعفر ندهبلک "هلصفتم وش هدلاح ره

 هسااع تاوذ نالوا مولعم یرا هحرد

 ۰ ردانتتسم

 شاتارکذ كح ولت بحاص6# هیبن
 ثیدحوش هروک هضورعم یانعمینیدل وا

 ( خا مولپ نیذلامتینرقنورقلا یخ ) هل
 .هبغا قة تافانم هدنس ینبرش ثیدح

 . رد راکشآ یکج

 تبع فرش كن هفلاس نورف هکنوح

 . وصخ تعاط ترک و تمدخ قیسو

 یرات ريخ و ناعج ر هرار اسیبالوط ندنناص



(6 1 
 هرک ص هدلاح یغید اوا: ققحمو تباث

 یراصاصتخا ورم هلام ضصعب هددلرلت ِ

 ۱ تات وتم ترک هللاددع هر ودنا ققغ

 هدفرط یکناه تایلام تاحرد لبو

 ۰ نم هال یغح هلوا

 را هلو ادافع لقب تام (

 نانا وا رک ذ۰ هلیش رش ٹید-ح ( دیهشفئام

 نبت ىس وا تایضفر لود تیاف دن مازتلا

 ry ږیرو د تا زر وهظ یک یکج هدنا

 اعوط ربارب هلیساوا مطق:مینامزیج و ران |

 را لوب هل هد كنا نامآ هغ هبغرو

 ) دصاقم حت رش د ند ) لوصالا

 هداروا J شعا ارت 2 ید هدرا



"9 
oV 

 eT ر كن هع وستم فراسعم و مواع 3

 دنساحماو عفر كن هعئاش تارکنم قاط و

 كنمارک لاح رهربخا هنمزاهد ین روب ته

 «ردشمروب دادعت ندنللاصف

 ثیدخروک ذم ( هّلاهجر ) حاطانا
 اک وا ) اخو هطاتحا هدنظفل كفن“ زش

 ارز ۰ نوید ( مالسلاو ةولصلایلع لاو
 باتل ن ليو وك موزلهدفی ات نب هبلا راش»

 هدنانک ةچجابد یتیغیدلوا هدناب یژک|

 . ردغعا هدافا

 لوسر رابع هرزوا یکیدادا طیض

 الرطلا لثم یتما لث ) رد یتآ هجورب

 ها فرعیلف ( هرخآ ماربخ هلوا یرد
 كما دارفا عیج ندروک دم تب دبح



۱ {or} 
 یرلل وا اصن یایحرلص ءاکحا ادعا

 | هلوا لئاسم رداون ضمب زکلای .زاشالک
 یقیبم هنعوفو مدع هدهیلاع نورف هکر اب ۱ 1

 دیاع هاش ۰ شمهادیا ناي العفایو الوق

 راد هءاکحا یراکدلیا نام اصرص كرانا

 روخسا_ضتقم یرللوصا و هدعاق ناسنلو

 نم ها طا نسا ییماکحا تالا تم ماطون

 نانلوا طانتسا هلمجوو و روی دبا باح ا

 رونل وا لوبق نامزره همش الب ماکحا .

 ناک هرکص ندثلث نورف لصاسما
 هماقاو ناصعن ر هد ماظع یالع

 ندزو وا هکرلیدمهلو هذیظ ور كجهلیدیا

 صا هکلب « رانوسلیا بسک مان صاصتخا

 هلته یراقدلو هرزو, تالاح لک | ینید

 نب ود هدبوسلیدبا جارڪساو طابتتسا



#0 

 ناقناوظفح یلئاسمو لئالد نانلو شابا
 مازتلا یتشاسظو ناب و ر رقن یرلناو

 . لیدی
 هروکذم نورف نیم هتم وش هنشیا

 . وب فیصوت هللاصجرو تیریخ یلاجر
 ثیدح ( زا ینرف نورقلاربخ ) قرهلیر
 .یدلدیا نالعا یرزاستماو هلا قیرش

 نسح و نالعا وش كاع رش بحاصو

 تعباتم همارک تاوذ نالوا رهظم هنداهش

 یتمح هیعطف یایاضق هدنقح رلرناس یعوزا
 .یدل

 تاوذواهسا نامذالابحا و نامرف و

 هنرلعا زارحا هی لئاضف كنهیلام ۱

 روجا كتمادارفا عیجندبا ادتقا هن رایدنک و ۱

 :ردهدکعاتلالددن رالوا لئاتهدهنانسحو ۱



(r: 
E (جاجانا) هداروشیمالک ل 

 مالک كناهلالیلج لضافوش کره

 | ندعلاطمرظناهدر ؛لفاصنانیع ییض ورعم

 دسردا لمأت هلبجو قالو ؛ررگ

 هد ودسم اروم كقلطم دا محا تاب

 مالک نلیدا لق. ندد-.فنح یا راد

 .رول وار وب هفارتعا ییتحص كما تا تناتم

 ییدسیملا تاک و رشت یهدصوضخوو
 ۰ راد ه هک |ناکءالا رده

 هلصضاو ناي كمالعا یالع هدلاموت .
 نیطالتسو هنت رلیلام شرصت نانلو دم
 لاها لوقو كننارضح ناغع لا

 ءان هش رامازتلاو لیفت هدنني هيما ا

 نمدعا تردأب» هن اشا یهبحاو تارکشت

 ۰ ردمزال



٩1۰۳۱۹ 3 ۱ 
 یاضر كنهساعع تلود ! توا

 هدیرب كنس هلیلج تایقفوم مزلتسم یناجر 4

 هکنوح . ردیسعا ماکحا ءان ه هلئسو |

 عرو ۰ یدیا هديا ققح الخ كالاحوب
 ترک هحهلطاب "یوامد و تاق هحاوقن و

 هب یپلا ند هدهریخا نامزا نیلیا زارحا

 لقاو ندا ارنجا هنامکحتو تالوقت راد

 یاکریغ هداوصو هدانچا هج رد «لیلف
 كن نالوا لئات هدامنجا داوم ضعبنانلوت

 ی وعد قلطم داهتحا را هک قوح

 ماوسع ضب هرانونو: + یدراردا ماسیق
 یهلطاب ماکحا ماطر رهدیا تعپاتم ساب

 نیطاص فلس هدیدراراناق هنیبم ند

 كننارضطح ( نیعججا مميلع هللا ناوضر )
 لا نیس و قسقح هد هم تر وص



(r 
 وج ب راغم هبهیئد ماکحا یرفدنلوب

 ا | نادیم تالالضو عد

 ندتماقت سا دح نیم ند ه.اتلاحوت

 تاسحاو رود هبهنیعلم رولدا جارخا

 یک یکیدلیالدب تایسأیس ضعب هروک هلاح
 استر اسکی ندکنر هد هيل د ماکحا

 ماکحالاتبات مايقلاموب یل ا هسا مالسا نید (

 ( ردءالع و ےک عراش بواطم قلاق

 تناید باصعاو ناشیدین لصاما

 هن راک لسمو ناد كتا سطح ناونع

 هب هناق و یتءا ندل الضو خبز تااحرب فلاح

 ردة یهیلاع هلثسم وش نالوا یلکرادم

 ۰ رداکداور كەەغا

 1 یکیدلداضرع تم راز ثالد ىلع ان

 . ناب دیأتلاب یھ ینید مهسا و س هرزوا

۳ 



(rr 
 تافاکم ها ارمضح مالعا وا لع نارو

 هاج ی هیمالسا ماکحا ًةفاک و ۰ دنا

 تابقفوم ههنا هلع تل ود هدساب العا و ۲

 2 ادالاتجاویاغد هدست د رهظ هب هلیلج

 نالا
 (ءارطاریخ ام الع ہللا یزج)

 ( اقلام وب یلاانتلود هللاداو )
 ( نیم آ ما ۱

 نالوا قسفدو قهقح قم تارا هدر

 لواطت هنس هل اج بصانم كماظع یالع

 هدزمقح » کز روی ور وک ییرصاق ضعب ندا

 جرد هعرک نارق زکلاب نالوایلواو عفنا
 یلعا لوق ینه-هلا ماکحا نالیروسپ

 < زیلمامراو هبورلیا اهد

 ا ؛:یجاد ا



11 (or 
 هه ونثیداحا یرامارم كزانو ۰ راروید :

 كأ رود هک ږد کم هلدنا داقعا و ماکحا یا 1

 اوك هدمالعا .یالع ر ظن ینالطب و,داسف

 هل.سو هلالضا یعان صعب هدهسا ا

 ن ردبادع ند غيظ و یفبز ود ران نیل

 نآرف صوصت رازب هک ردمولعم
 نآرف ۸6 )مین فن شل النفق !ثیداحا و

 دایقنا هب هلام اکحا نالوا دزاو هدع رک

 هلا هام هع رک ثّیداحا له سیارومآم هلا

 هد ی هیع رش م اکحا نالیزوپ هیبصوت ورما

 «زروبج هلوبت
 فلخ و فارس حاجا يص وصخ و

 لس هبهرمطه تنس یک ید اوا دقعنم

 تااسررخ ترمضح هدنلاعفا ولاوفا عیجو

 ھزگ دفا نانلو تعاغفش و نیصع ند_-عم و



{oro} ۱ 
 هوب ندا تلاد هن وج وو موز تعداعم :

 ۰« زدراو هلیلج تایآ
 ییا رکج هديا توالتوش زکلابتح
 هلو سز لاو قا هت یداهسالو ا

 0 ا یو اک و
 هابذیعتما مقاو هدفارغا ٠ “روس یتیعترب
 نینالاهشک امف "یشلک تعسو یجرو)
 استان اب مه نیذلاو ةوکزانوتویو نوقت

 یالاونلا لوسرا نوعش نذلا .نونْوب

 ةارؤنلایف مهدنع ایوتکم هنودص یذلا

 رکنا یف مهاهنپ و فو رعلاب هرم لیح لا و
 ثئانطنا ماع حرك و تاسطلا مالح و

 اغ تناکی لا لالغألا و مهرصا منع عضب و
 اوعتاوهورصت و هورزعوه اونما نذلاف

 (نوغلا مه واهعملزنایذلارونلا

 هدم "هر وسهد یسیضنکیا یم هلیلح تیآ



doi 
 هما تراده ى: ەق لنآ ۰ دیا اتوا

 دا ۰ یدىا هرزوا

 | -دنک یتارضح نیعبات هرکص ندرلن

 هد هسب با را ویتاصیصخت كما رک باعصانان او

 یدنآ شعار اعروتهنلاراشم ) ۰

Dقازر د جا هرلد وا ی 1 رح  

 « روبر ویهزریقح
 دیفت ہم ەد ردنا لاقتا هزک راهم رک »

 « ۰ رارولوا
 مدلیا ےاعت ییهعقاو هر وس هم را زفن ۳

 هدر اه یراذدوفوا یو روس هه رهرنوا

 ندزعدسنفامرک | لوسر ۰ رازملوا هری

 هلو هدال وا رلاباب ۰ منشا هج هلب و تاذلاب

 دتا ل ران وس ههر وق هس رار دنا لر تاراقع

 « ۰ مهنکبیسولرد

 نا



۱ 

1 
3 
1 

1 
% 
3 

> 
 یهقرفت+ثیداحا قرهل وا فال ربخ دن رب

 ماها 1 رلیدلیا ماعا هیه-طاحاو حج

 ناهرب هن رلغا لاصیا هلاک دح یروک ذم

 لسم راب و ثیدح رب رلنآ هکردیکد حا و

 ردسف هرارب قلبآ یکیا «رب نوچتا هیئبد

 هدهیاسوب هتشیا ۰ یدراردیا تحایسو رفس
 طیض هدنروص لک او متا تعیرش ماکحا

 هنایلع هن رم نیدح و ریسفت ۲۴ و یدنل وا

 ۰ یدلدا لاصبا
 .دبند مولع ثكننارضح مارک نیمی

 ناب و نارق یسفن یسهجولشاب هک - یی
 دهج ول رک یلعماا س ردراد هماکحا

 لضصفو [۳|ند درا هلدابعو ندنراتضح

aEندمارت باا هدنمان هللادرع  

 هح ور نیئدعمادنع هکر دکع د تاد ترد



>. 
 1 نیعبات هل رم ه-ض ورعم تاد هنشدا

 هلو رانک رکصندن رایدنک هد | سطح

 . رویدیانسو یفقحم یراتیلضفا و تیربخ

 زاسشز ییاربغ هحاسهدنو,قع رانو

 ( نیسهبات عب) هکیلاحر ثلاث نرق نالوا
 راردهدته وا دا هل.لللح ناونع

 مولع ذخا ندننامضح ماف یاععا
 لثئات كمارک نعیات نیلیا بادآ باساک او

 موقو نالوا یتهبات» فرش راحو یتبحص

 لح یهنداح تر راعف تم طب سم اد ی

 تیعجم هدلئاسم قیقمو ندا فدک و

 رونهظ ماتظع یاهقف یلبا زارحا یمانا

 دیش د ماکح الت هعورف و لوصاو شعا

 :ردشغ وا نودت لاها هجو ىلع

 عو ینآرف یلاجر مصعب ارز
 هد ی هشرش ثیداحایکیرلفدلوب بتم و



 ده ۱ ۹ 1

 هرایدلود شادنا قیقدنومجج ردقهیهجردرب "
 فرص ندسفرط یاب هدت هزار

 عج "الماک هقرفتم ثیداحا قرەسالوا "
 هیعرشدعاوق هدعب ۰ یدلیهلیدا هطاحاو -

 هدننسو تاتک هرزوا هررقم لوصاو

 ماکحا طاتنتسسا ء داوف جارو هقفن

 لوقنم لرهداماقشا وعسو لذ دنص وصخ

 یواح ییهیعرش لئاسم قباطم هلوقعمو "

 ۰ ریدزاب راباتک

 تالکشم هح ورلیدنا زارا تالیمس

 یعورف ل رلتاذو هتشیا ۰ راد ابا لح

 دردنلصا یعرفره هلحا رسا ندلوصا

 هرهاب لئالد یماوع وص اوو . عاحراو

 ءان هن راوا قفوم هنصوصخ عانقا هلا

 هدنز هیاسو یدتا ماظتا بسک تمالاوحا



(or) 
 ۰ یدایا اد مات رارقتسا هاب د مایا

 ملا راشم هدناب ند ما ماقا

 ا براق اد زارا فشار
 شش ا ند عمو تعب رش بحا ص

 ) دز | یلعو هرلع همرالس و هللا تا وا ص (

 هدنرا هباس و ندیا تغافر هناععا لزم دنفا

 نعبات نالوا تة. و عرش مولعرادهباو

 ۰ ردهلناکرت یر اتاقالم هناربضح

 نلو آر ن یی وط ) هکلصف )

 (ینآرنم یارنم یآرندویآرنم فار
 .( ردشاروب اما هتقیقح و هلرشرمش ثیدح

 هرلناکهرکص یلاحر ثلانرف هلتهج و
 صوصخر كجەدا درهم و ا هڪید

 2 هجو یلع یهیلم تاجاشحا ۰ رایدقار

3 



۱ 4۲1% 

 قترآ كلذ ىلع "هان ٠ رلیدلیا افا لامکلا
 . اتمو دیلقت هن رایدنک یدارفا هام نم 8

 هنهقف رانا ۰ رويدا باسحا كعا تەب :

 دلاوف فلاح هنا رلهررقم اوف « هقفربافم ۱

 دودرم هسلوا كجهدا رودص ندیک ره

 ۰ رویاک مزال قلوا

 دناز ههیمالسا "هررقء ماکحا ! توا

 یمگح رب نیا اب و كا عادبامکحر
 لطاب عاججالا قفلوم هدنسوزرا صیقت
 نایغ و قلعت هب هیساساماکحا طقف ۰ روا وا

 نکع . نامز ره بارسا دناو-ف ضم

 لوس رهد:ةج م رکن أرق هکنوح «ردلوبقمو

 هباحم یضقتال)هکر دراشمز وب نهدنفامرک |

 (رارکتلایادراة رک ىلع قلخالو

 رارکت ردفه نآرف ینعب ۰ (هجزل)



۱ dor 

  هسک نامز ها ندنرزواو هسادا
  هقشاب «زلک للخ هنخاطلو نور ؛زیکسا
  سصف جاقر هسلوانیتم ردفهن هسیا مالک

 وش ۰ رشود ندراستعاو رظن هدنروم

  هظحالم ! اب یمریلب هلیدا هش هدنقرقح

 جو ای و نداید نوسلروپ

 شههلبوس رازو- لزوک ردفهنلو شم
 نوکو طقف ۰ ردرل ثعا قئاقح نایو

 نونف ٌهفاکیزوس لرعاشابو ےکح یکناه

 نآرف ۰ رده لوه و رتعم هدندز یاابرا

 مولع هد يه «لوا صع حج وا نوا همنا

 هدنسهرا موقر نالو هر ی ندفراعمو

  هکدتا قرت فراععهدلاح یکيدليا روهظ

 ني نم لطابلا دنبال )و رودلب یتناتم

 1 هنر دنک و ی لیلج قاد رص: (هفلخ نهال و 4 دب



 رج جم 7

6.۳ 
 ۰ رویم هل دبادانسا ناصقن و للخ هلتهج رب یه

 متضاوندنوب هنغیدملوا یجالک شد نا 9

 چ لما .. ؟یمرینارا لیلد
 . زغک وت هعاسلامابقیلا نآرف بئاحع

 ولو دوخت: ندنآ هد هدم ثیداحا )

 قلوا یرثا یہلا و هجورا دوخاب

 - هرزوایمیدل وامولعم هنناپرا = هلربسح

 ج ردنهدنآ و وص وص هء رکن أرف ( ردهلیو

 یلاحر ؛لرصعره یرارساو هاوفنانلوب
 ورک ندعامتا هليا ذخا هد یرامهف

 .هدیا ماود یاس ىلا لاحو و «رلزعروط
 یرلفذلروب رهظ:كنهیدجا تماهکر دکح

  نوسلیهدیا رارقسا هلرلج تاکرب
 « ثلذیلع دما هللذ »

 ندهبأرف زونک هوا هلتهج هنره



fori 

 كوب ردفنمأت ديمو عفاسنم هلقافنا

 ۱۳ نکآرف اتعمو" دام ۰۰۰ راغلو تهد تخ
 « لهلوا راتګ هکزییلل وا دیفتسم

 یما ( زی دنفا تلاسر رطف ترجح

 ( هرخآوا هلوا مسفنا هایردال رطلا لدڈم

 كند-حال نورف هلیرلشش ثیدح

 یانعم ردیمراشءامروب ردقت هدیییراتمدخ

 هام ورم كتجر ناغا هک لصن | لرش

 دقو رویلوا هداز یهلبلوا مىق یعش

 هس رویم هلیدیانییعت ؟ ی هلیرابتعا یسیقاب
 رشذ وتوعد هني ند ۰تک ر وربخهدیقما

 مروی روک ناسکی هدنص وصخ تعیرمش ماکحا

 لدع تربس اسب ییعب 1 تلق)

 . هلصالخاو قدص لاکو ۰ مازنلا یاقناو
 ۳ س یرعا ماعا هند ماکحا



foro 

 هدا ز ایهد یاوذ نج هدلوا ردص

 داف هود ردراقج هلو! باثمو روجام

 یتنس قب رط رار هللاو ءا تاقو نامز
 طفف ؟ ىعرانلك ًاریسخا ءان هنراغا مازتلا
 تعفر نددسلک "هلصفنم وش هدلاح ره

 هلا تاوذ نالوا مول عم یرا هج رد

۰ CIT 

 نشلیارک ذ كع وات بحاص6# ا 3

 ( ا موللا ین رف نو رل ارج ز لپا
 .هبغا ققح تافانم هدننب ینیرش ثیدح

 رد زاکشآ یکح

 . وصخ تعاط تّرکو تمدخ قبسو
 یرلت ريخ وناحجرهرار اسینالوط ندنناص



for 

 2 ص ہد لاح یغید اوا ققحو تبان

 یراصاصتخا وز هلام ضعب هود لک

 تابوثم ترک هللادنع هڪ ر ودا ققحص

 هدفرط يکناه تایلام تاحرد لو

 3 هنلس یعج هلوا

 رجا هلف ی ماداسف دن یت تام نه (

 و رک ذ۰ هلیش رش ثید-> ) دییشهئام

 دهام وی رود تاز ر وهظ یک یکج هدنا

 اع وط راز لسا وا مطقمینامزیح ورا |

 رثا لوب هل هد كنا نامآ هغ ةبغرو

 ۰ رد رکن ریغ یمید) وا تدانع

 ( دصاقه حرش ) هقشب ند ( لوصالا

 هداروا و شما رگ 3 ید هرڪا



3 
3 
1 

oV 
 ها سرو ر كنهعواتم فراسعم و واف

 دنساحماو عفر كنهعثاش تا رکنم قاطب و

 كنمارک لاح رهربخا هنمزاهد ین روب ت

 هردشمهروم دادعت ندناداضف

 ثیدحروک ذم (لادجر ) جاطانا
 اک وا ) هیاعر هطاشحا هدنظفل كفن رش

 ارز ۰ روید ( مالسلاو ةولصلادیلع لاق
 هل بانک نایروک, مورلهدفیل اتنی هیلاراشم

 هدناتک ةجچاسد ینغیدلوا هدناب یژنک |

 . ردغعا هدافا

 لوسر "هراسیع هرزوا یکیدسلدا طبض

 الرطلا لثم یتما لل ثم ) رد یتآ هجورب

 ھا فرعیلف ( هرخآ ماربخ هلوا یرد

 ما دارفا موم ندروک لم ید ح



fo 

 | هوا لئاسم رداون ضعپ رکلاپ .راشالک|
 ا 1 یبه هع ووو مدع هد هبلاع نورف هکر یاب

 1 فءالع "هاش ۰ شم هل دبا ناي العفا و € وق

 راد هماکحا یراکدلیا نایب احرص رانا
 رس( رام یرالو-صاو هدعاق ناسالو

 نم دعا طابتتسا ییماعحا تام مخاط ون

 نانلوا طاتتسا هلمجوو و روی دبا باحا

 . رونل وا لوبق نامزره همش الب ماکحا

 ناک هرکص نددثلث نورق لصاسما
 هماقا و ناصمن ر هد ماظع یالع

 ندزو وا هکرایدم هلو هذیظ ور كجلیدیا

 سا هکلب ۰ راتوسلبا بسک مان صاصتخا

 هلتهج یراقدلو هرزو) تالاح لک | ینید

 ن ودن هدبوسابدیا جارختساو طابتتسا



01% E 

 ناهنا وظفح یلئاسو لئالد نانلو شل دبا

 مارتلا یتهادظو ناب و رب رقن یرلناو
 . لیدلیا

 هروک ذم نورف ییبه مداح وش دنشدا

 . وب فیصوت هلا رو تیربخ یلاحر

 ثیدح ( زا ینرف نورقلا ربخ ) یرهلیر

 .۰یدلدنا نالعا یرازاتاو هلا قدر

 نسح و نالعا وشكنعي رش بحاصو
 تعباتم هعارک تاوذ نالوا رهظم هت داہش

 یمکح هیعطق یایاضف هدنقح راس یعوز
 ۰ ید) آ

 تاوذواهسیا نامذالابجا و نامرفو

 هنرلعا زارحا هیات لئاضف كنهیلام

 روجا كتمادارفا عیجندبا ادتقا هن رایدنک و

 .ردهدکعاتلالدهن رالوا لئاتهدهنانسح و

e gy 1 be سه 



3 
 | .یدلو تیام هداروشیمالک ۵ (جاحانا)

 | مالک كنالالیلج لضافوش مکره
 | ندهعلاطمرظناهدر +لفاص) |نیع ییص ورعم

 هس ردا لات هل محو قالو هررگ

 هار د ود هس ارخوم كف قم دابنحا تاب

 مالک نلیدا لقن ندد_,فنح یا راد

 .رولواروبحهفاربعا یی یک كم ایا تام

 ی 24 ا و کد ص وضخ واو

 ۰ ریل ه هلک [ناکعالا رده

لهصا و ناب كمالعا یالع هدلاح و
 ه

 ۱ نیطالس و هن رلبلام جرصت نانلوب دوم

 لانها لوفو-ش كنار طح ناق لا

 ءان هش رانازتلاو يقتل _هدنشب هيعالا

 صدا تردابم هاشا یهبجاو تارکشت

 ۰ ردمزال

So «2S7ید  le FXیاب  

 کا



(r 
 یاضر كنهداعع تلود ! توا

 هدیرب كنسهلیلح تابقف وم م زات سم یلاجنر

 هکنوح ۰ ردیسکا ما ءان هب هلم سمو

 عرو ۰ یدیا هدا قةع e تالاحو

 ترک هح هلطاب های و تاق هحاوقن و

 هب یهلا ند هدهریخا نامزا نیلیا زارحا

 لقاو ندا اجا هئامکحو تالوقت راد

 یاکریغ هداوصو هداتجا هجرد «لیلق
 ك نالوا لئات هداهنجا داوم ضعب نانلو

 هنا وعد قلطم دامتحا زا هسک قوج

 ماو ع صبب هرانونو ۰ یدراردا ماف

 یهلطاب ماکحا ماطر رهدیا تعباتم سان

 نیطاص فلس هدیدراراناق هنیبم ند

 كننامضح ( نیعجنا ممیلع هللاناوضر )

 لا نیس و قسقح 1 تک مد لکم تروص



rr 
 قوچ كن راغم هبهیید ماکحا یرفدنل و

 ۱ ۰یدرول | نادیم تالالضو عد
 1  ندتماقتسا دح نیم نيد هدالاحو

 1 ,Ea رود ههبعلم رها جارخا

 | یکیکیدلیالدبت تایسأیس ضعب هروکهلاح
 3 یدررک هکنر ناکاو هد هیذب د ماکحا

  ماکحالاتبات مایقلا مون ىلا هسیا مالسا ند (

 ۱ ( ردءالع و ےکح عراش بواطم قلاق

 ۱ تناید باحصاو ناشیدین لصاا

  هن راکاسمو ند كتا رضح ناوتنع

 ۱  هبهاقویتماندلالضو غیز تااحرب فلاح

  ریدقت یهیلاع هلئسم وش نالوا یلکرادم

 ۰ رداکداور كم هعا

 ۱  یکیدلدیاضرع سرا زب ثالذیلع هان

 ۱ ناب دی الاب یہ ید مھم ما و افا

19 
1 
1 

۱ 



r} 
 تافاکم ه-نارمضح مالعا یاسلع نارو

 هباج ی هیمالسا ماکحا ةو ۰ یاس

 تابقفوم هنههباعع ةلعتل ود هدنناب العاو "

 - ادالاتجا ویاعد هینستپ رهظم هب هلیلج

 تبظاوم هاا هلنادج و صواخ لاک ییس "

 ( ءا زا ریخاان الع ہللا یزج)

 ( ءاقللاموب یلاانلود هللادبا و ۱

 ( نيم آ 2 (

 نالوا قیفدفو قیقح بابرا هدرب

 لواطت هنسهلیلح بصانم كماظع یالع

 هدزمشح » هکزروبوروک یییرصاق ضعبندبا

 جرد هعرک نآرف زکلاب نالوایلواو عفا
 رغ لوسبق قدا ماکحا نالیروب

 < زیلمامراو هبورلپا اهد



E (o 
 دیه ون تیداجا یرامارع دلرلن و ۰ رروید | ۳

 كنأرو هک ردکمهلدا داقعاو ماکحا یان |
 اوّل هدمالعا یالع رظن یالطب و,داسف

 |  هلیسو هلالضا ىغان ضعب هدهسیا محض
 ۱ ی 8
  .زردادعندهفیظ و ییفبز ودر ءان هنن

 ۱ نارف صوصت رازب هک ردمولعم

 ۲ نآرف هک لبصن هل ثبثل الدهنغلطق ؛تیداحاو

 دایقنا هه ملا ماکحا نالوا دزاو هدع رک

 ۱ را هنا ذع رک تقداحا هله-سارومآم هلا
 هد یی هبع سشماکحا نالیروب هیصوت و ما

 زر وه هوب

 فاخو تفطاش جاجا هص وصخ و

 رسم هب ه رمطه تاس یک یقعدد-) وا دقوم

 تلامس رز دب زو ب هدنلاعفا ولا وفا عیج و

 ٣ هزگ دوا نانلو تعافش و نیصع ند-عمو
FERIA EOPISDTD TRETINOINی  
 2 س ۳۳۳

 2 ET و 5 0



> 
 دوب ندا تلالد هن وج وو موزا تراث ۲

 ۰ زدراو هلیلج تابآ
 یکیا رکج هدبا توالتوش زکلابیبح

 هلوسز لاوفا هل  یداهسللوت لا

 ۰ یدزالاق هاب ثا هدنوجو تعیاتم

 هلایذیعتا عقاو هدفارعا "هروس یتیعتر

 ننالاهنک ا شلك تعسو یجرو)
 اتاي مه نذلاو ةوکزلانوتویو نوقت

 الا ىنلا لوسرا نوعش نذلا .نونوب

 ةاروتلاق هد اع ایوتکم هنودحم یذلا

 رکنلا نغ مهامنپ فو رعلاب مه مایلی الا و
 ثئاننا ماع مرګ و تاسطلا الح و

 ماع تن اکی لاو هرس عا عضی و

 اوعناوهورصت و هورزعوه اونا نذلاف

 (نومفلا مه وادعملزنایذلاروناا

 و ی نمک یه



>: 
 نا یوملانع قطنامو » هل اب دیعتسا عفاو
 ۰ ردیسهع رک ثیآ«یوج والاوه

 1 1 هجور یهانعمكنالوا تیآ ( هج زل)

 3 هد سره هدا د مدبملا تجر ا

 EL < ٍ ۰ ریشاوا لماشو عساو
۲ 

 ا دوحو و نالوا تیم تنارم لنا

 ین هدنلوعت هنادوسجوم كتجر یسلوا

 هسلا ری بفن بابرا رک ۱۰ رولوروک

 كرهدبا رب وصت هدنقح نیفلکم یلوعشوت

 هداید قسافو خاص .كرمذمو نمۇم

 هلا هيما تم یربره بوداوا قوزرم
 ماما رارود ردهدکعا عافتنا ممتارم ىلع
 هرعاشا ییعب اناعا دنع ۰ یزار رخ

 (؟یفلکنه تیت واو )اتما وسش هدقدنع
 ۴ تدا دارم صانت :یانعم يک یلیلج ما



9 
9 ۳ 

۱ ۳۷ 
 (هلل هج ر)د وءهسلا وبا ه رود ردندنلسف مام

 مکید هل دیماذع » هدم لک ر دص ی راتّضح

 نالوا هنا تعم ۲مر ر دتا تباصا ہرا هسک

 یییدیقتیش»یهد( ءاشانمهب تدصاییاذع)

 هکروید طقف 7۰ رویدنا راتعایحدهداروب

 تجر هدهدافا هلا یس هغیص یضامهد یج ر

 *یصاعم قا كىاذعو یتسل واتاذ یاضتقم

 (۰ردراو راعشا یتسلوا عقاو ءان هدابع

 تجر لوعو تاذصع تداصا یدعا

 4 _:هح یسا وا طوب ص همة اس تاشم

 زاّمحا ندصاعمو رفک یم ەصلاخ تجر

 تایآ عیجو ندیا ادا یتاک ز بودا
 عج هلق صخو تبا هرانيايا نام اهم دبا

 تدابع لبا رسا یب هک لوا مولع )



(r 
 | هدنرکدلیا دارم كعا هوت ندلجغ

  قسیلعت ها راغا ناجیادف یر هوت لوبق
 1 هدل ول و نا هتفج قوجب ك ندنغ دارو

 یوم ترضح ۰ ریدسلیا دو جو وح
 . بانج هدا هدهاشمیرالاحول هد م۰ ا

 . هدنسانا تاحانم و هبطاخحم یکیدلیا هقح

 (ةرخالانوةنسحاب دلا هذه قانل بتکاو )
 :یدلیاز اس ن رادتمالسهدنقح یتما ر هد

 نالوا دراو ۴ وج کا هدنآ وش هتسیا

 كناسومموفو «رویلیدبا ناي هیهلا تاگ

 یرتدلوا یال هنراد تمالس رک الایع

 ۰ رویلیروب راعشا

 هدایقناو اسقنا "هراد رانا هکنوج

 هرارویا ادا یهضورفم تاکزو رویم یک

 ید )روي انا نارو تاپآ نیل هن زشپاو



2 {or} 
 ردشلدا ناب الیصفت هدنلحم هکاصت ۰(

 اعا [ ۲ | هدلیاو تاروت هکرانا

 یا ین یراهدلو یسهلیلح فاص واو

 راردنا عاساو ناعا هبیماس لودرو «
  ۱هلا تجر رهظم هدرخاو ا-بدیعی

 فاصوا هدبونلو هدکنامز كنس قلوا

 هنامز رخآ هلاک ندیا عجب امام یبهروک دم

 لسو هیلع هللا لص نطصم دم هد بوش را
 هکعا زارحا یمابناو ناسعا هن راتضح

 ۰ ردص وصخح هرلنال وا قفوم

 سصع هب ورخا تجر هکدس رند

[r]كشش لیجا لوا ندنلوز  
 مرک الوسرهلینبع كا ثحم ندنناح ردنم

 رابخا یک ثع ندنآرق: هليا زعدنفا

 ۰ ردلکد نح یغیدل وا ندنابف بیغلانع



> 
 ناما هزم دنفآ تلاسررخف توتلوت هدنداعس

 راس هسلوا صتخ هلبارسنا ینب ندنعابناو
 | رد ۰ ریلکمزال یسالوا تباث هرنموم
 ۱۳ لکد جیقح ۰ نیئاصتخاوش كتو ۱ ریش

 ۱ 1 هنامزرخآ ی هد كنج روش ییعب « ردیفاضا

  نمهلوا یلوعش هل بارسا ییب نیا ناعا
 ۱ هرزوا يندنلوا ضرع ارز ۰ ردکعد

 ا هجون هباسوم ترضح یار باطخوش

 ۱ هنفاوع و لاوحا فاد اسا ین ك رهدیا

 توا

 : < تاکنوداوف »

 نیب ین هليا لوسر هدماقمو (۱)
 8 هلم دشت تالوسر اس س كلا عج

 دن رلوادح وغل یانعم لراظةلوش ترارب

 ۱ 1 (هچ ربا هیلع) ی واضب هيلع ءان رداتلالد



O f 
 یمه یئو هنالاعت لا یسهییسآ لوسر
 للا فرط یعب روید ردهلتتسعن هتما

 نیلیا ماکتما غیلبت هدابع بوليرو لاسرا
 "لوس رناکو ) هک لصن «رول وا ك٤د تاذ

 لاهل سرا ) هد یس هلتیلج تیا ( اِ

 وو داریسفت هید ( هنع مابا قلا یا

 قالطا هناذز یرلظفل ینو لوسرهگن وچ

 هل رامنعا ص وصخ وم وعهد رات ر وص نلیدیا
 رویلاقناکما ہک زوکی روہشم قرف نالوا
 موزا هنس هظح الم راغل اراستعا هکلد

 ۰ رول وروک
 انلسرا امو ) مقا و ەد( محهروس) اما

 هدنسهلیلح .تیا ( 2 ینالو لوسر نم

 یرافوص وم قرهنلف لباقم هرکیدکی راظفل
 موزا هقرف یاب ا هنسلوا دد_هتم



 ۲ ما ۲
 لوسر »هداروا هلا وام ۸۵ ٌدمالع هکر وک

 یسا هدتول وا ت ت وعبم هلا در عرشرب

 دسلا ین ۰ تاذ نالوا زومام هلب وعد را

 ۳ رواد 6 ردلماسس هدهاوذ نلیردن وک

 | نالوا لاد هن رال وا ندا كننارمضح

 ۱ گر هبدیا ل هد ی ول یانعم ص وصن

 لاوس ضه نالوا دراو هروک ذم قرف

 ( فرعیلف ) ۰ رونل وا عفد
 ناعم هد-ڵاو یظفل ییآ ) ۳ (

 ] تیانتک بلغالایبع دونخای هنس هک ما
 (برعلاقما) ءانهن راکدعا لاغتشا هلَتارقو

 نالوا هب 4ھ رکم کیا و تاب یک ب

 تاد 4 ردنص كيكو ) یرقلاما )



e 
 واو نایمزای یزایالصا بول وا یسهغیص .

 رد هنسانعم تاد نایموق ۰

 مزال قلاق لهاح داع رادسیک هلیو
 سانداح آ روک ذم فصو هلتهج یکج هلک

 .دسرولدیادع ند هح ودم تافص هدنراقح

ERPSتاسا هدالاب © دفا تل  

 شمامزای یزایالصا  هرزوا یکیدلدیا
 یرافدلوا شهمروک یزو بثکمو

 هنن رخ و نیل وا مو -)ع هل انذاب هدا

 تلاسر ناش هصالناب هلییسح یرالوا انشآ

 .روسل وا نوصتم ییاهضع a هدنرلیشانس

 یراهکر ابم توعذ کن رات طح زم دفا هد

 ب رود هندسه صص

 . اطم باتکراصا هدعبلا لب عفاولایف

 یزاب ېک یرافدمروب لاغت-ا هلپس همل



6 
 ۰ ردققح و مولعم هدیرافده زا

 "یدادبا حاضیاوقیقصت برق هکلصن )
 لاکشاو فورح اما هلایهلا ی وزکلاب

 هدهرکصادقفدل روب مت دن رلیدن؟ طخ

 ددرت ةد اقدم زا توزابیزاب رمعلارجنایلا

 نددفنرش ثیداحا نالوا درا ورباد يلع

 هوم شراک ۱ یرلل وا فقاو هب راما و یوم

 ۱ هدق رش ی اےس یععقرب لرد دوو

 ر وا و هل راکر اہم ت سد طة .ردروک فم

 اغ ش بحاص ینبرالوا شهزاب یزاب هعفد

 ۰ روت ا هب وقت و نات

 N ( هللاهجر )ییطرف اما

 دخ اف ۱ یک ہد هردب دح لص هادن زا

 یه راسبء ) بتکق تاتکلا هللالوسر



> 
 دانا وا رسا تل الد اره اظ
 رلشمزاب تاذلاب مرڪضا لوسر

 یاشعم هی اتکلاب صا ییهروک دم هرابع

 . ردقوب یعاد هک لج هنسیزاح
 نلیدءا بلس ندن رلیدنک هدع رک نارق
 . ردقمزاب یزاب هلی رطباسدک او ت

 یرلهر ویزای ندهرکصقرهلواهداعلا قراخ
 هجورب هدوب هسیاراشهزابرک | ردّزاح
 ۰ رول وا یرلهزجهرب

 یاب دل ولا وبا یضاقند هک )ام یامظع

 یفیدوف هب هنر وا یهلئسموب ( هللاەجر )
 ردق هربفکتیملا راشمنییصعتم اط رب نامز

 تعحارم هقافا یالع طقف ۰ ریدراو

 قوچ كوالوب قیدصت ییسبدنکهدک دل دبا

 ۰ یدیا شادا ریرح  هلاسر

LAL ۳ج 
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 ۳ یرغوط هذ را رڳ رخآ لصاا

 هدهسلوا تباتیرلل وا شمزاب یزاب هعفد

 اعتاد ی رک نآرقو یرلفدمزاب یزاب هقشپ
 | توبن هکردمولمم ارتاوت یرلتدوئوا [(ربزا
 | ناهرو لبلد حاو ندنو هنراتلاسرو
 ۱ ۰ ردزسموزل ادا باط

 ۱ هدجاححا ماقم كرك « هدزاه اد

 هدقموف وا یرحا دعب یعرک نآرف

 | لیدت یتظافلا السا هدلاح یراقدسل وا

 لوي كب هک اقح یرلمهم روم رییغت یناگ و

 تاذر ندابطخ هکنوج « رده زجمه رب

 هب وفوا اهدرب ییهبطخر یکیدلیا لاح را

 | هدایز لاح دم قوسچ «زآ هبسلوا قج
  صوصخاب» ردیعسط ما یکجهدیآ ناصقناب و
 . نأرقو ندیا رورم رهنس ندنرزوا



> 
 نانلو عرب وواو جو یک
 هدزرطربو فر > اعاد یموظم ربع مالک

 كناذنابلوا هتنادنع نم .دنژم تلغا توالت ]
 8 ردلکد یراک ۱

 هباتتعا رظن یصوصخو هاف ۳

 زرتمروک مور هب م زج ھهق شاب رانالآ
 . زردا نظ

 ) مهدنعاب وتکمه ودج یدلا () (

 توعل و هن رتون تص ییرش لوف

 هدلیحنا و تاروت قیقحصلایلع كن را هکر اجە

 هکنوچ ۰ رویدیا تداهش هنسلوا شل زاب
 تعفنم ندنالعاوش هسلوا هليو مقاولا ین ۱

 ..یدیا ققح.یکج هل روک ترمضم هنر
 ندوه ريق ندمالسانید یاراصن و دوها

 بذک ۰ یزیلب هلیدیا روصت ببس لوی |
2 

۱ 



on. 
 بجومردق رارصا هناتمو نفرترشیاولیه 

 كجهدیاریفتیمان بج ومالب . رد راکردیفج
 رداکد لقام راک هسبا مایق هیاوعد . ۱

 هد هقلاس تک كنه دجا تومن كعد 0

 هرانا صوصخو هکش ما ققح یحاردنا ٠

 .رویلیدیابلجیرافاصناو روشلوا ریک ذن

 ءار هسوکقوچك. ندباتک لها یالع
 . یامدم وش هدیرلت ردایم هناعا رخاو لوا

 ۱ ۰. ردندنسهلج لئالد ندیا روش

  یراهکراسیم توهنابو یراشمش مسا
 تلاسر تاذ هدر كجەلباد ردروک ذم

 | ندنو هرو ایرو ردشازاب یریهان
 ۱ شلدیاناب قیچا ردق لوا یعسرو مسا
 اب ترج وا هک رول وا داشتم« قلوا
 ۰ شهروبلاق نادم هددرب رلصا و رون



1 

 و
 یدچا ناش یظفا ( مهدنع ۱ هکلصن

 با ندن رظن ابصا 3 اح وص و لاک ۱

 راعشا یفیدا وا هدکعا مس تونل وا

 رويدا

 ( هباتک رارساب عا هلا )

 امعم یسهلج « فورعلاب مهمأي »

 27 ۱ لرز تول را ا تس لخت
 تجر قج هل روب ناسا دما وقانداعابنا

 ۰ رد واح یلیصف ییماک>اضعب كنهعسا و

 بول واربسفت و ناب ییظقل ( ابوتکم )دوخاب
 هلهح وهن هدلبصا و تاروت كن هبدج ات وعن

N DEتردضحلوا  

 ہللا مھال ےطعت نالوا لوةعموفورعء هرلنا

 ینالخكتو ۰ سما هلا هللا قاخ ىلع تةفش
 موق ۰ ردنا عنم یرلنا ندنارکننم نالو



.> 
 قرهلوا یمالب یرازواسح و ۳ لدو -م
 « لآالح ییایط نلیشا مرڪ ےن رای دک

 ۰ رالف مارح یتنایح وخ اتجنرا

 تاروتو یتعبیش رغآ یهدنرارزوا كراناو
 یناعو دهع راد همارتلا یلع هل_یماکحا

 فاکم یکهراسو سه لو هد هر وت لوبف و

 عفر ین هواش ف6: قوجر یرلدد-:) وب

 . ربا هلازاو
 (اهورمصن وه ورنع و ها ون مآ ن ذناف»

 ندا ی هدم "هلیلح توعت لرش لوق

 :یینیفک 0 تعداتم هل دد ل وا ی

 ەدە اس و وید را هد صو نا 2 واع تایاتم

 رج ی و تاج اد یرلکج هدا ماستعا

 ۰ رد دا قوس نوعا ناب یی راد

 هع رک ین لوا هکتاوذ لوس د ینعب



{o1} 
 ضا هلا قیدصت ینتلاسر «رابدلیا ناما
 ریقؤلو یظعتو ۰ راید الوب هدعابنا هنیئو
 ترص) دد دنک یشراق دندر د یادعاو ۱

 رار هلسشعباتم هن رل هيتس تنس «ریدتا

 .دع رک نأرق ) هب یهلارو نالپروب لازتا
 یدیملا ماکحاو رهاظ هناذ نآرف هکنوج

 ( رویلوا هاشم هرون هلیبسح قلوا رهظم
 ءان هنراهد زکر فاصواوش رایدل وا عبا

 قحەلو الا (هن راد تداعس) هلماک حالف

 < ۰ ردرابع ندن ۳ ک ارے

 ےظعتو ریون هدارو یظفل رب زعت )
 . رررزیصتم یادسعا عنه هکر د دن سانعم

 منم یتح ۰ ردکعد منم لصالاف ارز

 كاع رش دح ییبم هد وا بخ وم ینهدواعم

 ر زعل هدد هع رش تادییات نالوا یودام ا

1 
 ( رند

 هد وک صج ا ج



3S o 
 -  ابا الق ) هدنییقع كن هلیلج تایآوش

 كل. هلیذلاًاعیج مکیلا لا لوسرینا سانلا

 تلاسر موعهد هلس هل تیا(غلاتاوعلا

 كن هفلاستاریشد هکر دشا رو نالعا هی دم

 هب یدک قیدصت هدبول وا ندلئارسایب

 .نوسلدا هو یس وا صتح هرانالواقفوم
 ۰ برش یانعم

 كنالامت لا نم سان یاهکیدییبح یا د

 ۲ لوا ۰ میناشیذ لوسر یکیدردنوک هزم

 فرصتو تلم هدنیضراو تاوعس هک كيللا

 یکاامو قلاخ كناسناک هلجو یحاص

 ۰ ردب ریظل یب دوبمو
 زک دیس ! یی مش یانعم كنها تیآ

 داع (دج) ترمضح زکهظعا دشمو

 ندیاسفن یاوه طن كمالسلا و: ولصاا



oor 
 یملاجو ییالک و لوتره «زاسلوا رداص

 .ردیسا طبت ۱
 لضام ۱ نانلو یرطتس وا كآ وش

 ایل رک دون ی بو
 هج ور یدافم صال هدک دل دیا هظح الم

 دل ل زس لوسر ۱ ترس صح D رول وایئآ

 یکیدایالازتعا ند راد وبعم زککی دن |تدابع

 یکیدروک لرەدباتواخ هند لاصنامز

 هدناالا ید وا ی واغ ندنتهمح تاسغم

 هل ساوه هدهاکحا یعیدنلو هدکعا خیل

 هداشرو تداده ال وا یعل رویم وس

 ندنل رز ص یلاع و قلخ هدیدعس و رهظطم

 یهلوا و  قداص یی دا داتفشا

 . ردققح
 و ندیضام هلا هاش الم ييانعموب



1 {o04 
 :رولوا رهاظ یتمح ثالاقتا هعر ۱

 ) رم یک هد (یوب جوالا وه نا ۳

 هسنما نعل هلوسر لوق قالطالایلع

 نآرف صوصن یکیدسایا یرقتو غسیلب
 لاسرا (یو) هس رول وا عجار ( هثداحاو

 لوعفم نعم تولوا ردصم هنسانع» ماملاو

 یالکره قلصتم هند تعب ۰ روسالق

 .رده ابو لسم هللادنع نم

 تراسبع ند( نآرقلاب قطن ) رک ا

 نآرف سفت اما «رولوا هلیوب هنن داسوهذلآ

 هنسانعم تاتک )ج و ( هس رینأق عج ص

 هدلاحره یمهلج (یول) .ریایدیا لج

 یدک وت فص و ۲ عفاد ىزا لامحا
 یهغلاسبم هکنوج ۰ردراکرد یقیدلوا

 اب و رسم یبالک كناذ نالف رلندیا دامتعا



  aaکس 2
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 قرهلوا ندلبقو ۰ رارد ردرجث* یرعش

 بلعا اب و یلوف و تناتم هد ید جا مالک

 یلاقحا قفل وا دع یو هلیراتعا یدارفا

 هکنوج ۰ روسیلیدیا هلازا هلبا دیک ات
 دنماقم تقیقح قیقح هجاغلب دیک ات

 . ردص وصح

 هتحرس :یدنشد ورود تارا التمم

 طقف ۰ ریل هلیدیا فیصوت هللا ناریط ؟رظن

 یسەلکات دام رکم « زاید رو وچ وا هاب رتانف
 هفااسبف دو خاب هلیدا هوالع دیفرت یک

 ! هنا وا دصق هنارعاش

 دافم ةصالخ.ءرزو| قل ول رخآ لاقحا
 یکرلنهاک هل لوسر ترضح » ۰ فیرش

 هده «یدلوا لاض هلت را-2۰ هنج ًةفلاط

 | رهس نالوا ی وتم د رب واف رک الا ىلع



+ 
 غیلبت هداك 0 یدن) و قلعت دتا وع یک

 كاا مز ت هل رابم مالک یفددل وا هدک ءا

 بویلوا یلوفرعاشونهاک - هلهجوزککی

 اسعا ( هیت ) ۰ رویلوا ینابر جویحا

 تاطخ ید( مکبحاص ( هرزوایمیدنل وا

 لوا هدلا حو ۰ ردشدرف موق نبط اڪ هلا

 لاوحالیصافت لزمدنفا یهانیتلاسر تاذ

 نا تئارب ندنص وصح اعم دارا

 نوجا نادا و راعشا یتیرال وا علطم هب ید

 ۰ ردکر ک قوا

 .تبصصنالو عوق و تدملوط هکنوح

 رک د .ترضح تانوئش نسا هدهاشهو

3 
۱ ۳ 
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 لمس تاس هعالطا و فو و نانل وا

 ۰ رد راکشآ ما یغج هل وا

 لوسرلوف هلبلج تابا نانلوا توالت

 باوبصو یو قالطالایلع كناشیذ

 یکیدلیا باا یسملوا عاب الا بجاو و

 بج وم هد راد كتفلاع هلوسر صا یک

 رعشم ییسلوا باب و لاله "یداب و باجح
 للاب ذیعتسا هکروشوب هدهیآرف تایآ

 نا هرصا نع نوفلاسخ نیذلا رذ_علف )

 ( ما باذ- 2 ممیصب وأ E | میا 7

 ۰ ردندهلجو یسهلیلج تیآ
 “اقا اورا ۱ ات سم عدم

 رذسح ندشاسصا ملا باذع هدن 2

 ۰. رانوسچ زاو ندنفلاحم ینعب . رلن وسلیا



(3 
 داتا ییفلاح هر هب ډګ ننس هداند

 نالیروب را-,جا یکجهدیآ تباصا هرلن دیا

 ۱ دا دعت اهجورب ریست ءال ۶ یتوقعو لب

 ۰ رارویدنا

 ۱ تفاو تګ هجدالوا و سه ولام

 طلب ۰ لزالزو لا وها ¢ ندلانع ناتتفا

 کنم لا فو رع» ۰ بولف E 0 رلظ

 جا ردتساهداضهب و « اهتعا مع هزم یسش

 ۰ لابایسا "هلازا و من غابسا ندنعون

 ۱ تويا یخ نیچی د تف ( هک لصن

 هربخا تر وص ید هد هیآرق صوصنی ك

 ۰ ردشلروب ناب یعوفو التا لا
 دادزا و تعج مادا یرلنا رب یھب

 یتو رانا هک ردنا لازتتسا هیاذع هلا تمه

  ییهآ رکموش هکلب * رانمەدبا زی وقرف

۲ 
3 



>. 
 یا مامالالق ۰ ردنا ن راثاو لیضف ]
 ایسنا و ةت مهل انددج اسد اونذا اسلک "

aهک دتا هات ران ] نعي ۰  

 وه آریان و دد 2 ییرالابفا و تبع

 جارخا ندنرارطاخ یرافغتسا « هوتو

 "رویا
 ثقیقح رانا اضاییبرکش كنهیهلا معن

 نماالصا ندیهلارکمو یلغروق ندنمجوش
 ۰ ردرلیلمال وا

 ) انسفنا رورش نع ةللااناقو (

 جزا مالک یبتنا
 .هجو يلع یع رک نآرق نوجما رز

 فرش ثیداحا قحا كا مهف لالا
 ۰ لی هل وا سیم هدنسهناس

 تلاسر رخ ترضح هد هه نبداحا



nh 
 | ءراشمروب هش و حرصت ارركم زم دنفا

 | نمەلج تعباتم هنراهفرش تیداحا هکرد

 ۱ - رداد تاسو یا

 ا 1 دا رف هعرک نارق رکا
 17 ۱۰۰ زرولواشعا ریصقنل وی هدن دچاکجا

 یماکحا میج ندنآرف زکسلای زب ارز

 جو تردقو ۰ زرالکد ردات هکعا ذخا

 لزغاش یذ ین ناسناو دوم هلا یهلا

 ۰ ردندن رب دینس صاصخ

 هک س یرب كنهتان و ره تنداخا

 ۳ هب راس نن ضابرع ( هددواد نا ننس

 ۰ ردنداعصاریهاشم بولوا

 دګل وق لریثا نا «یدنانک اس هدماش

 ردسشعا لارا هدسنسهنس ۷۵ كرته
1 1 

1 
1 
۱ 

| 

n 
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 تب دح وش س رد ور ندن رات سطح ۱

 یدلوا دیهش هدنسهءق و ری زاناریضعب

 « رارود
 ك ) هج را هلع ( نالحد ناربس

 .دلیلح "هرهز نئ اکب تاذوهروک هناس

 فیرشت هنسازع لوتییعب « ردند نس

 یکقت ربارب هدهرص یفیدلوبعوئو یوبت
 ارادت ناویح كجه هدبودا وزرآ
 م ولعم نالاقورک قردبلغ ۱ ندن رلکدمهدنا

 هدنراناش بولوا ندناعصا یارقتف ,یجاسالا
 مهلمكل ك وتاام اذان ذلا ی عالو) هتلیذیعتسا
 یسهلیلج تب ( ا هیلع مکلج اامدجا ال تلف

 تیوب « ردشل وب عوفو یهلا فیطلت هلا



۰۰۲ 

دمج وب الع لبثا م مود نا
 اظ ع وف 

 ۱ :تدددوژنومعلا اف تفرذ هغلب ةظعوم
 ۱ ۱ 1 هذهناک هالا لوس راب لحر لاو تولقلااتم

 لاقاسلا لهعت ۳ مر 4 ظع وم هظع ولا

 ناو ةعاطلا و معاو ها یوق مکیصوا

Eیریسف کنه شعب نه هاف 6 م نخ ۷  

 ءافلطناةتسو یتنسپ مکیلعف اریثک افالتخا

 او _ضع و ۳ اکی نیدملا نیدشآ را

 ۰ ردروک دم هدهب و "روس

 لحدم یرلتصح ف4د رک وا ماما

 هلا مگ دنس یروک ذم شد دو مان 5

 تیاورند ( هللاهچر )ورع ن نجرلادبع
 : هک وس ۰ ردشلنا

 ندمارک نیعبات نج رادبع هلا راشم



for 

 " لکنافروهالاتاثدحم ورک ایاواجاونلاب الع

 ةلالض لکودلالضدعدلکود-ءددخدحم

 زدنا مرک | لوسر ینیعب ( راثلا ف

 قرهلوا ماما هراز نوکر یرتمضح

 هلا یراکرابم هح و ترک ندادا یزام

 لاج هظعوعر هلب وا هدرابدروب هح وت

 نت راز كانال قرءهراو هشراب ز ( هنع

 ندزکلع و هت راب ر ی زس ییعب ( نیسبتقو

 هن رزواكن | راشم دلدلک هکعا هدافتسا

 ) دراو یتیدح وش یرلتمضح ( ضابرع

 غیلب و لعقن هرزوا تیفیک یقیدلوا

 ردرلشمروس ۰

 .ردیل هطقثداضیک هدنرخ [.روتقوا



(ort 
  هل.دناتمو تغالب رثا کتک زذ وب افا

 ۴ وک م زب رکسشا یرازوک وسا
 ۱ ۰ یدلواتیشخو فوخر نمرالک

 هک ید د تاذرب هن رزوا كنو

 ناوخا رک هملا هظعوموش | للا لوسراب

 چ نانو هدنددص عب. ون ییاعاو

 ندنلبق ی زما عاصم ظعا وم كقفشم

 قجهلوا ساسالاسا هراز هلتمج یغنیدل وا
 یزکرایهان تلاسر "هلیلجیایاص و و مماوا
 ترا بسا تراش

 زعدسنفا هجرلاین و همالایدا-ه

 هلج هلا زاغآ هزوس رارکت یراتمطح

  هزس نب » هکرایدروپ اباطخ هاعصا

 ۰ یاضر تهجرهزا ینعی) هلا یون ال وا
 ]۳ ( هلانتجا وقوت ندناکرح نال وا ربا هبیهلا



CSD: 9 
 هصوصخرت ندنفرط سالا لو ااو

 هدیشبح دغر تاذ نالیروتب روما

 هیص وت وصاآ هلدانقنا و تعاطا 6 ۱ هسل وا

 طیب نامز لیخ ندرس رو مرا
 هروک یبروهظ رافال تخا قوچك رانالاق

 یافلخو یس ےب نامزرهزس ۰ ردراکج
 تالسم كشسارضح نیدمم ,ندشار

 کار شاو ركز ها ماوتلا ریش
 تنس یرلتریس كندشار یافلخ ۱ زکدبا

 (اماوکسم ) هلغل وا ترابع ندایحای هدجا

 « ( ردشلروب دارادرفم ریصهدنش مشلوف

 كب ینا هلزک راشیدوزآ نانلوا ریبعت ذجاون

 شاب رکی ذسجاو ) ۰ زکتوط مکح
 گل DE فال هکر بند هددنن راّشلد

 نداد ترد یک هدنسامننم كرغآ قرهلوا



۲ fo 
 ۱ اک واقازوا ندروماتاثدح ( ردنرابع

 تعد ره ۰ تعدي تد ره هکنوح

 ۱ راتلخاد هدیحاص تلالضره. ۰ تلالض
 ۹ «ردت دنا

 ٤ ۱ ضمپهدكش رش ثیدحوب ( دجرل )

 1 روث واج ردت آ هور  یدناوف و تاراشا

 | هدورک هرکص ندنالص یادا كماما

 ۱ هنعاج هد رب دست یغنیدوت و نالسف زام

 ٩ وتم وه ورمش» تداع یا ههجاوم

 ۱ تام ننصصن و دنع و ربارب هلیساوا
 ۱ دافتیندش داحا ماطو هد یسلوب ندید

 . هدلاح یفیدلوا فلکتو داتعاو ۰ رولوا
 | تاج یییرهابثنا و رأث كن مضاح ًانابحا

 ) ۰ رلاداا عیرقتو فیوضت هددبترم كجهدبا

 رولیشالک | جد یزاوچ كن



 تیم

{ov} 
 بقاو ع ریک ذن و حصن ( ظعو (

 تاک یواح ینو ) هظعوم ) ۰ ردکعد

 همان دابتجا ( هغیلب ) ۰ ردنرابع ندهرۇم

 نالوابجوم یمارم غولب بولوا نورقم
 هک یرسهدافاو هرابع هد غیاب مک ده یش

 تفرذ)ردکع دتاذنانلوبیفا و و خلاب هن ریعص

 ریسسقت هد ءاکبلا نمامعهد لاس ) نوبعلا

 ۰ ردندناب )ع( ءرونلوا

 هلتلحر هلع ( ع دوم ةظعوم (

 هناا و موزا كناذ ندا عیدوت یموف

 ریذحیرلنا قرهلوا هناصلاخ تیاف هروک

 .اقفشم هیصوتو یرازوس یکیدلیوس والو
 كمرک | لوسر ترمطح هکر دکع د یرا هب

 دا عدن یاضا هلماقهاو انتعا تدش

 كنهروک ذم ظعاوم تاذ نروک یسعا



fo 

 هیبشت كرءهدیا ماشسا ییسلوا هنا راکعیدوت -

 شلوایداب هندارا یروک ذم . 8

 رخآیظعاوم مرک | لوسر هقیقطایف ۱
 :یدیشقلاغوچ یرفوط هنررع

 تئارف هدنساننا عادولاةجح بوردای 

 تیاغ یرهفلهو رثومو عماج كى راهبطخ

 ن ودن هجورآ هل فا وا مهم وشرح 

 ردرلشلدنا ۰

  ۱دا رطثسا ۱

 ) كني ويس .هلمتبسانم یلظفل ( عدوم

 ثیدسح یکیدلبا تیاور هدریفسص عماح .
 دف هلع و کرت هاکلدا رطاخرد یتآ

 یدلدیا هجرت و ۰

 ) تنک نافهارتكناکعدوم الص لص 1

 شەنس لا یدناینا؛سأیاو كارب هلافهاراال



 و .

 ۸.ع ىنلاقدص ( هنمرذتعدام ولایا و اغ

 (ا نع لا یص ر) رعن هلادبع ثیدح "یوار

 زجوم تیاغ تاذ ر ندا عصا هکرود

 ماح ما ه وب هظعومر هرزواقلوا
 + دابا یر ووز اتد وش هد دا

 ییرع هکابو ییسفن یاوه ! نم یانعم

 ینج هلسبف كن همك نایلیا عبدون

 یت اطا وظح عمدی یعب هل محو
 هد بودا عیدول و لر ید یتایح یتحو
 ناک زا وتامآ ی موم نالبف متیزاج هلو هلا
 هجرد هنو ردنا تاما رم ردسفهن هنالص

 ةدهاشم وانایعیکب رلصاملا۰ لیقەچ هل وا

 یکبزام تقوره نس هسرالبف هلام شاخ

 یس قح بانج لهسرو,هروک یہ بانج



۳ ۱ 1 5۷۰ 

 - ینیلاعلا بر هکردقوب ههبسش ) اب رویروآ
 ۱ ۳ ) زکاروطخ او سام هبط تن هست ناو

 ِ مطق ییدیما ندرلیسشنال وا هدنرالا كان

 ۰ كسهلوا رهظ« ه قیقح یاسنغ هکهلا
 ندلاعفا كحجهردتا سم تجاح هراذتعا

 ۱ هراذعادرس هدابقعو اید ) ۰ تبا رذح

 . نفاص ندواسم لجو نخ نالوا حوح

 ۰ هیدن یتقاطو عسو ناسنا هکرویلواكمد
 ۰ نر وام زر ها وقت

 هد كفش ثیدح زمیدل وا هدنددص

 ۰ ردشلروب هیص وت هلا ی ون هدن ردص

 مالک و تان ولع و داقتعا هسسایومن

 تجوم ی یهلا بضع هدناب توکسو

 5 .ر ول و لوصح هلکعا رذح ندولماعم

 |( اهعسو الا ًاسفن هللا فاکیال) طقف



0۷۱ 

 هفاطلاردش ههسا وتحا تیانع یاضتفا

 ۰ رارون) وا لع قم ارش ران ال وا زر

 ردنآمضح ماظع یاسا قحا ریصعل ماد

 یر ودص ناصع آ ردات ول و داال را

 هيلع ءاش ° ردهدنسم هل زیم یر ورسط ما

 هدناق وا صء) نم و نامش وارھ: هنتصعم ر

 جراح نداوش دح 4 وا مفاو هدهلز

 ۰ زالوا

 هر ومآ تالو هد المقفع یوقنلا صا

 - روس صا اا E یقالطالایبع

 ۰ رد رلشم

 ترخاواید هوب تیص و وشهلتمجوب

 ۰ رویلوا یوأح ییتعالب
 نلپدا مارڪس ا ندسف رط مافعا ماما

 كنيد هسلوا هلب یشبح دبع صخ#



oV 

 وک رور هد زاجرابد ی

 ۱ را ا
 اما هلشدحو ماظع یالع

 E او تعارز Ny ند قرط

 وی ژر es دوا
  هنسعا باحا ییسلوا ضرف نیبمتلایلع

 | هلا مامانییعت نعپ ءرارو يدنا لالدتسا

 هني ض رف ریش ندنلسبق هاشک شرف

 ۲ ندکل رکن هدلاح و ۰ رویلوا بلقنم

 | یکكعا كرت یبرواو ىزا« كنا رارف
 ۰ رولیاص باکترا یرتاپک

 و ۰( ازتک فرات ایریتف )

 وم ه دم دهن رش
و لوصا 1 رح

8 هدعورف
 

 وسر تنم و يح هلو وو توپ

 ا راتفدب ریافموفلاخم هماركکباجصا تالس و



for 
 راسبخا هلغلروب رابخا یکجهدا روهظ
 ۰ ردشعا ققح یس ەز ببغلا نع

 یافلخ هج والشاب ند شار یافلخ

 قبرط یک ی هددسلا ترابع ندهعب را

 د کاتا
 رهظمو س ردنرا بع ندنو قصو

PES LENTسس  
 ۰ رولیداقاخا هزان | هدى

 كنس هن هب وب دیس تذس هدنامز رخ آ

 دنسع وط هل رشید یش رب كناسنا كعا

 یلتجز تباف تاکسع و هکر دشلر ود هيل

 ندهمحما و ندهع یناسناو یسوا یش رب

 .نوسایشهاک ایسعاعنمندمهلب وسیدرفال و
 .ردویلاح كنانوط یشر هدنزغآ هکنوج

 ك.محما و كب ندلالح عفاو سا
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 ۰ ردلکد یالوف كب كم وس يح اعادو

 هند یلامدارم هلبا روما لد
 ٠ یلعتم هنادام ۰ ردرلتعد نلیدا ثادحا

 | هکلصن ۰ ردلکد ندلبقو رلتعدن نالوا

 . ردشلروب لیصفت هدناتک هدم تق رط

 مجرما مالك یهتنا

 ید هلا دواد وا فالذک

ES 
 للا یضر )دوسالا ن دادیم - ردندناعصا

 مرک !لوسر هکرارویدنا تیاور ند ( هنع

 یرلتمضح زع دنا ( لسو هيلع هللالص )

 هعد هلو باتنکلاتدن وا یناوالا )راشمرو

 ا راع نت ,لج ز كشونالا
 | ند نم هیف مدجو اف نآرقلا ا مکیلع

 | . هوعرصت مارح نم هيف دجو امو هولحاف



3 
3 

dv} 
 هللا مرح اک للا لور مرحام نا و
 لحر یک هدروک ذم تدر ) ثیدحا

 لاما هناومش یو دارم هلا ناعبش
 یتعب عبش هکر دلفافو رورفم صقت ندا
 یسلروب فیصوت هلاقلوا قوس اباد

 راع سا یم كنا رجا هد ود رم لوق وس ۱

 عبش ماود سداح هک لصن ۰ رویدبا

£ ۰ ۰ ۰  

 هه دصهمئام هدم رش یافشتللذ ىلع ءانب

 زک دنفامرت !لوسر هرزوا یکیدلداتیاور
 ماعط رد هب هک وط رایصا, رترمصح "

 ۰ ردرلّنبم هجا

 ) الا ( عقاو هد دح ردص ) هجر (

 یانعم ۰ ردحاتفتسا و هښ تادا یسهلک ۲

, 
8 
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 م رک نآرف اکب هکزخسل وا ها۱۰ فی رش

 0 یل تنس نالوایلسشم ا ۱ یکیدلر و

 ۳ ۱ ثیداحا ناو لئاماک اهدماکسحا نیت

 ۰ ردشلر وهجرارب هدف سس

E 5 3 

 دون :و نړکح هدنآ رو ندهروک ذم تاس

EE 7 3 

 ۱ Î خاقر راد کو ؛ردهدقْ وا ا دل

 ا اتکلا كع لا لوتاو )(۱) ۰ ردراو
CALL؟ننام نزکذاو)  

  كربستآ وش( ةمکطاو هللا تابانم نکتوم یف
  ثیداحا و نیس ۰ تمخخ ید هدن_سنکیا

 | تودنو لازنا هکرویلیدبا ریدفت هلباه وبن
 ۰ روبدا اضتفا ینو هدقلعت

 ۱ ماما RS دم )هلا دج ر ۱ ق4 ماما

 هرزوا یکیدلیا لدفن ندنراتمهح یعفاش

 ۱ ا ی هل تب ار تر هب وب تاس



4۰۳3 
 هل رطوب هکرولوا ترابع ندحاضیاو "

 هلمجو هو یصوصخ و موع كتيضرف
 یعدد-) وا یملادا رم یرعا ادا داف

 ۰ رونلب

 بولوا هلآهنب یتوبن كرامکح مماطوب
 شلدنانییعت ی عمنالیر وب د| مم هلا لوس رنا
 .كنیفیک یک لصا هدعق وب یدعا رول وا

 .ردیعطق یفیدلواهلبح و یتیعورشم هد
 5 وا مداصعت تت

 الع هتشبا ۰ رولوا رتاد هرایش نایفلو

 مراشریضعب ۰ ررویدبافالتخا هدم وش
 یتعاط كمرک الوسر( هناش یلاعت ) ےکح

 قفود 4 یاب ر یاضر و 2

 هلریسح یسوامولعم هدلزا یغجهلروب
 عیرشت هدناصوصخ نایفلو باتک صن

۱۳۹ E Ci 



 سو
 ٠ ۰ رارود «ردشم رونذا هنسمروب ماکحا

 قرهسلوا لئاق کو هسا ریصعب

 عو رشم یه ره زم دسنفا م 5۱ وتو

 ندهللا باتک كنا اقلطهسیاشاک نونسمو

 اف لاو ول وایهاخ افت تا یا و ام

 هر رودد ! هل ےھف صوصح هنسیدنک

 لراتروصو نالوا رهاظ ! تلق )

 یتمج رب هدنلاحو ۰ رد عقاو هدیسیکیا

 رک ذ هکنوچ ۰ زامهلوا جک كمریدسک
 نلیداریسفت هللا تنس هدرلشا نالوا

 ۲ ارش هنسادا مرصت یلوزن دك
  یذخأم ر هقشبندنآر فكن رار طح زم دنفا
 ۱ . ریلیشالک !قفلواهد

 | دراو یهلا جو باج الایدل ثلذک

 ررےکک هدی را مکحهلبا دانجا یل وا
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 ید هه رش ثیداحاهد-:قحرازب هدلاح ره ۱

 ( رو والقسم 6
 رورع و لا صع هک کل وا ا

 ادانتساه رامابصنمای و هع و یسک ر هو
 طوبضمو ظوفح قسحازس» کكجەد

 زککیدلی هلو هدن آ «كناب هنأرف وش نانلوب

 داقتعا «تالس مارح ارح لالح لال

 » اول وال مام لرهدیا

 هی هد ون تنس هددسلا ی واح یاکحا عیجب

 ےک چ ندنآ لرویعا تعا رم

 هرز وایفددنل وا ضرع ؟ریلب هديا هدافتسا

۱ 
۱ 

۱ 
| 
۱ 

 ؛ردننسندیا حاضیاولیصفت ینآرف تال ]|
 ابرو عیب هسنلوا رظن یصق هنأرق رهاظ

 کاب !لکد رانایدرآ رع و لیلح اع یک ۱
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 ۲ یک توشر <  لیلح ًاسنح یک زبخ لا

 1 بواطن دکب یاد ران بدیع رګ ان

 3 ( زالوا لصاح

 1 ٠ نان واعر ندنفرط یلوسر كهللا »

 ۱  یفبدروپ مع رحم كنالاسءت هللا تاذلاب رلمش

 ۱ جو یر ره هکمادام تالا » ردسک رلیش

  هلوا قرف هل ۰ ردررقم قلوا هلبا ینابر

 | قم
 ۱ مرک | لوسر تارضح هرکص ندنوت

 1 لک ال ویلدالاراذطا مکن لحال الا » زع دنفا

 ییعتسد نا الاده اعم ه:طل ال وغاب سلا نم باتیذ

 | هژرشنآ مماعف موشبلزتسو اهیحاصاهنع
  هدنآرتقرهروب < هارفلثع مق ناهلو

 ) دادعینابجا و و تامرحم صعبنیلدبا حرصت

 ! فرش یانعم رد راشلنا
3 

۱ 
1 

۹ 



 لر

 راجهزس یلاعت هللا نیسم رمشءم یا 1

 وزآ )عابس نالوا بان یذو ناکا لهآ
 : دهاعمو ( یی لراناوبح یحتر لشد

 ینیرا هطقل (تن رابجاص ناماو دهع ) كرا

 هددجحردقح هل وا ییغتسءیرابحاص --[۲] "

 لالخ-- هد دل وات رابع ندرایش یدام
 دسرول وا لزان هموقرب مک ره «رداکد شّعا ||
 هد بول و۰ ب را هلحماب و هناح قرهلوارفا مس یعب) ۱

 A ) درون و جات هی ود تو ۱

 رول وابجا ویرلعا اطعا کا یشیرادقم ۱

 لحا هحاطا رده هل یو ده

 ۰ ردٌّراح یس

E۳ و یک كفاق و ست ار  

 ماض » هلیراد ۳ كذاق ومالدوخا« لس وکتت

 نلیدیا ذخ اقره وادصف یک اعت ةد ا

 . رند هلام



1 (ox 
 .ر ویدااضتفا لیصف رادقمر هدیساروش 3۱

 رب شن ها دبق (یلها,) یلتفل راجا ۳

 ناب ) یثحو راج هکنوح ۰ یدلروب

 مولا یخ کا رووا لا هرم
 تمرح هسدایکی ر ۰ ردد ودعم ندهبط

 ندناصصا ضعب « شل وا عاجا هنلکا

 لوژماو خوسنم تصخر نالوا یوم
 اس هشداحا ضعب نالوا تبات یلوا

 ردشادیا ۰

 ندراج ےل لکا هدنساننا رخ مت

 | .ردیعطق ما یغیدل وآ درا ویوبنیهن ًادیک
 هللایضر ) را نن بلاغ ندا صا اما

 طصف هد مراید ! هلالوس راپ » ل( دنع

 ا مع زی جاقرب « ردراو ال ءو

 رویلو زمتیس كجهب هقشاب  ۰سرابسه 



Gor} 
 یزکسشهروج مع رم نمو اکر یلها

1 

 ا[ كرر جنن ن متالها یعطا)هن رز وا یس ٤د و

 تلاح یرلهروب (ةی زقلا لاو ج لجا نمامتمرخ
  ۱رلتخا هد یدنس كش دح و . رداوګهرار طضصأ

 یرلذ أ 0 4 داد ۳ ندو

e ا نسا 

  ۱ییراراج نو اهدافا ییرلوا عاص هک

 رکا لور هج دیا فیصوت هلا نیم

 رااو ۳ یو وش هدیرات موح

 هليا هلصاح نامغا قره وط رادم هن رلادیا

 كرعز یرهرو راطخا یک رادن ماعط

 يگ رګ باس بد رخآ هدلاح و



 و
 نوحا راعشا یتساو ماود كنمرح هات

 ۰ رواوا شادا قوس

 ی هد یتوس كناويح ره
 یوادنقحنا كما یتتوس كبکرم هلغلوا
 .هروک هعصا لوف < ریلب هلوا اج نوجگا

> 
1 ۳۳ ۳ 

 هلا هب زنت تهارک یتوس و یتا رک راب

 هد هع رک ت هد روح 9 ۰ رده ورکم

 یلسن هظفاح اضع مکحوش قهسلوا لئاق

 | هندص2۰ یییلقت مدع كدامج تلاو

 ۱۰ ردحایم یوم دن ندنغح هل وا ی

 یحو هلتهج تعفو تذل قحا

 2اا اونها یو
 | هیصوت یتوسس كنا هلا هشرمش ثیداخا

 ۰ ردشلروپ

 1 1 نالوابانیذ هدهراس ثبداحا



 هه |
 نار یرد ) بلخ یذ رار هلا ا

 «ردروک ذم یدرلشوف ( یحاص یانرط

 رناویح ناسیلوا هلا ییانرط اب و یاد
 د ( مابس ) قالطالایص رشوفوآ

 . رد را شغل مارح قرهل وال خاد هداتش

 دهدا تب هلا هبیط تالوک 1 نالوا حاسم

 راح یتعبطانف رب یک یتیدلروب مع رکت

 عرح یراشوفویراناوبح یصترب نانلوب ۱

 ۰ ردرا و هاج ودل عوت هدهدقه روس |

 هدناهدا لک ا یتموط كر هلوقهو هکنوج |

 هکلصن ۰ ردلکد دعبتسه قلا هدیب راتعتبط |

 .روب محرڪ یتارشح نالوا ثیبخ "ةقلخ

 دن لر تناص ندتنابح نو اقا هد قم

 اعم و ا كمارح ره لصاما ۰ ردیثیه



f 
 هدیرلاظاغ و تدش هصهرح یک ینیدلوا

 ردهدنتدسل ى رات سم وهدفه ۰ ۱

 مق كمر و هنبحاص ییهطقا 1

 رئد طاقتلا هکعا عفر ۰ :

 یتغج هلوا عئاض هنسیک نالوانیما هنسفت

 كرت هدکدتا فداصت هثیشرب یکیدلیا نظ

 .هدبوروک اما ۰زلوروک راج ةنایدیما
 عضو هل بةءرد ابو یکیدعا عفر

 ییبس هنععءیضص كنهطق) هلدهج یکیدلبا

 زگ مزال یملوانماضینا كنه نانلوب ۰ ,
 دقبفحاق روزم عايض هکنوح

 یشرب هبسنم هکعا ققح هلیلعن لذخآ

 سه هند ۰

 طقتلم ٠ ین



 ار

 هعاشاو نالعا ردقفهب هح وا عطقنم یلط

 هدن درب ك طقم هم هرکصندن العا هرز وا

 ریصقت الو یدءئالب هيلع ك .ريلاقتنامأ

 . زک مزال یس انام هسرولوا لاله

 دوخاب .روا وار داهشا عئام لب اما

 لاصبا ودرهنسدنک یحاص هد زلدآ نالعا ۱

 كحهعا ےل ہت یغیدنل وا ذخحا ہلدصو ۱

 .رباک مزال یناعص كطقنام هسرول وا

 دط2) : زکلص ند روم نالعا ء فل رعت

 طقتلم هدر دف یکیدعا روهظ یحاص ۱

 فرص هنګکاوح یدک یا ةسا ريف

 قدصتەرانال واح اتح هسبا نیغ رک او كعا ۱

 یحاص ًارخؤم طقف ۰ رولواّراح كا
 ۰ رردتا نییضن هدلاح ره هس ردبا ر وهظ



 ا ین وآ ما قام
  قدصتو «رولواتلام اکا ًاراتعا ندذخا
 ا یان یار هبسزونلو شغا

 ۰ ردیا

 ٠ هسسرواو ًانیع یتلام هطقل بحاص
  ریلب ءدیا دادرتسا ندربقف

  «وینازفیباو هسرولوا زبحم قدصت
 : عطقن ديما ندنمهلو كنبحاص هطةل

 . هدنروصو .ردبجاو كعا تیصوهسزموا

 شا نالعا یب ا هدننایح لاح طقتلم

 أ كلدبا نالعا ندنفرط یراتراو هسا لکد

 ۱ ۰ ردمزال

 ۱ یینیدلوا یلام سم ريف كنهسقل
 | قدصتایو عافتا كسم طقتلم هسا نونظم

 ۱ روهظ یحاص هکاب ۰ ردلکد زاج یا



 تم 3
 حس وهلام تب هدقدن) وا عطف یدیماكعا ۱

 « زدنآ باح ا قوا

 جرد هماکصا “هل یلئاسم هطقل

 اچو یەک ره هلفمالوا شلروب

 هدق»سا روم هب مام اب ییلئاسم صعب نلیروک

 .زردبا نظ زلدنادع دناززعاب

 با رشا كرو ذم تدع
 دجا ماما مح ذخا زاوجو مافطا
 هددتروپدنا لج هن رهاظ (هللاه-جر)

 همالسا یادتا مکح وش رو

 تاساوم هداشاوا هکنوج ۰ ردل و

 تاساومبوجو ًارخوم .یدیا بجا ورا
 هدتفاسص بوجو ندهد وا طقاس

 بویلوا خوسنم دوخای. ردشلوا عفترم
 دنسهلزنم بجاو هلدصق دیک ات ییابعسا



 تن
  (بجاوتسبالسخ)* ربث د۰ .ردشلروب لبزمت

 ۰ ریثلق ند اہ

 ۱ 1 یرااضرو نذا لا رابحاص هدلاح ون

 | رده كندسیک نالوا رطصم قره وا

  كالبتسا و ذحا ندلاوما یفیدلو هاغکلا

 هل طرش قاوا نماض ًارخوم هدیمعا

 « ریلب هلوا راج
 ( هسفن بیط نعال یرما لام لحال (

 ۰ ردا اضتقا یو ید ینارش ثیدح

 مجرا مالک یہا

 (یراسنم ضابرع) هددواد یا
 شادا تیاور ند « هع هللایضر »

 رب رک یت آ هجورب هکردراو اهد ثیدحرب
 لا لص ا لوسر انیف مق » ردشلروب
 مرک | لوسسر نوک رب یتعب « سو هيلع
 هدنساننایتا رف هبطخ یرلت رم طح زم دن وا

> 
 تحت ۳



{1} 
 هت گی رایبع کشم حا بمڪګا» رایدروډ

 نأرقلا اذه امالا ايش مرح مل هللاا نظد
 ره تو تقوا ا نما دف اولا
 لع 1هللاناو لک | وا نآرقلالثم اما ءایشا

 نذلبالا باتکلالها تو ولخدن نا مک
 کوطعا اذا مه رام لک الو اینو

 ! لرش یاذعم « مهیلع یذلا

 یس رک زکیرب ندزس عاحصاو تما یا

 هک ی ردیا نظ هلا داګا هنس هنادنسډ دوخ

 رهاظ هسکرهندع رک نآرق زکلاب یلاعتّلا
 . ردشهروب عرح ام رح نانلو فشکسنم و

 هکلب ! لک د۰ ردق وب مارح هقشب ندران 1

 دل ءا رداق هطادتتسا و مف وا ی

 غیلبت ییهیهاا مماوا قو-چ كب ( یراقدم
 هلا ذخا ندهلزا تاتک سو ۰ مدلبا



oar} 
 بیهر و تیفرت یدل مدسشا مع و هلص

 ندرایشقوچكب و مدنلوب هد ريشا وراذنا و

 رها ظ ا رف رلذ 1 هک مدابارج زو یہ

 اهد 0 و ردق ی ھام فش 4 و

  ۱قہ بانج کلوپ شاخ ۰ ردهداژ

 » ترابعنداراصت و دوم « هناش یلاعت

 قرهیلوا یرانذا هن و هناخ كباتک لهانالوا

 هزکعا اذا هب ردال وا و لاسعو هزکم رک

 هدلاح یراکدلیاا فنا ىبرلەبجاو قوغحو

 هزکللالکا ینیرلهویمیتح و ض رعت هن رالام
 ۰ رویعا دعا م

 لوسر فیش ثیدح و ( هج رمل )
 یرافدن] وب ه دنسللا وح ربح هل. اڪڪا مرک ۱

 نالوبعوف و ندنف رط رخ *یلاها هدهرص

 .ردشعا رودصفرش هن رز واتاباکش ضمب

 ناب هدساخدم دل ( هللا هجر ۱ قم



۷ 

fo 
 مرک ا لوسر ترضح هلمجو یکی۵ایا
 هج و هدقدرودب عافسا ییهعفاو تیاکش

 شلوا ناام تضع رانا هدنراکراسیم

 ضا هش رات مط ح فوع ن نج راد عو

 ادن هسا هدكب هکتآ یدباه » هکشهروب

 لخاد رلنالوا نمّوم قحا هننج ! هکهلا
 لح هسا یاش كنموم ( راةح هل وا

 نم نمُولا ) یتیدلوا كعا نیما ندندنک

 مفا و ملا و سا ید سانلا هنما )

 نالعا هزناعفد[ ۳ ] لا هذن رش ثبداحا یک

 ][ طلا ریهنم_ لاو ) یر
 و اه

 یراقدل وا نیما هن رالامو هنر كسا

 ییصاعم و بوئذ هدرجاهم ۰ رد هسي

 هد ریغص عماج نړدح ول . ردندا در و ره



{4} 
 _ نوجا زات یسهلج و ( یدبا شاروب

 _ یافجا كاصعا « رنوسلپا عاقجا
 ءادادعب هدنرلش مشت تاذنلاب هشرزوا
 باس ثیدح هلا مایق هداطخ ماقمءولصلا

 .رایدروب عاعتا ههل
 | هلیسهمزالتاحاضیا روک ذم ثیدح ]

 1 یدناوف ضعب ۱

 ىظفل ( نظب ) هرکص ند ( بسحا )
 هدانعموش هنن هداروا یک یغیدلواروک ذم ۱

 هلادبع هلح زا .رونلو یخد رثدح رکید
 ثیدح یورهند( ا۶ ہللا یضر ) رع ن

 .ردروک ذههدهدیرا کک کرک ذلایتآ

 هدیو هناشلنم نولسلا م نم سا )

 ) هنع هللا یبنام رج ن٠ رجاپلا و

 لوا مرلسسالا لماك سم ۱ ینبمش یانعم
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 نخ یغجە اب دیک أت هلفدا رم ظفا

 ا ود هارد

 هدک أت اما .رونلوا دارا هفدارنم ظافلا

 روت نم دارا هدراترو-ص نایلوا موزا
 ابذکاهلوف لاو ] ٠ريليديا درع وشح

 1 ی ام و

 انطررفام ) هللابذیعتسا فی مش ثیدح وب

 هنس هلیلج تیا ( "یشنم باتکلا یف

 هدنساننا نعم رب رب هکنوح ۰ ردلکد یانم

 لهانال وا رنک رانا و رسم هکر د هسمک

 تمالسندنلید وندنلا كن | هدهاعمو تەذ

 یرف؟دالب یدرجامم هقبقحا یف ءراهلوب
 هدایز ندسک ره ییسفن بویلوا رلندیا كرت
 هبیهانمو نابم وا هنماوه ب وام نعد

 ۰ ردراهسیک نایلاط



7 .. ۲ 
 ناب هدم رک نآرف هرزوا یغیدنلوا اما

  تالولدم هدهسیغود مارح و لالح نیلا

 فشکنم هتما یالع یسهلج كنهبآرق

 توف ویرظذ تفدقحنایرب رهو شمالوا

 .ردشلیب هدیا ماکحا طانتسا هدنتیسن یم#۶
 ملا ماه و مظعا ماما زعامایتح

 لئاسم طاتتسا ندنآرف كن راتمضح

 نیدهتح راس یراقیفد رظن هدنصوصخ

 لصاو هیدطقن یراقدم هوا لصاو كمارک

 نیصاقضعب هزع دنفا هیلاراشم ندنفیدل وا

 .ردراشما اتجاه دانما ( یآراپ لو )
 ندهررقمدعاوفن دهنسمانب هکوبلاح

 هدنأرق ییولطم مکحرنا هرزوا یقیداوا

 یتفیدارآ اما ۰ رزغا لودع هتنس هل وب

 روپح هتعجامهناس تبلانایءهلو هداروا



>» 
 « راردا مکحهلیا سابق هداضهب ۰ رولوا

 ثیداحا قفاوم هستا ناسنلوا رک ذ

 هد ربفص عهاح هلجزا ۰ ردراو هدهش رش

 للام رحام مارطآ و هات کی ہا لح اابلال-ا)
 ثر د ) هنعافع ا وهف هنع تک ام وهاتکیف

 هلا لالح ! یسانعم هک ردراوک ذم لرش

 ۰ یکیدلیا لالح هدنف رش باتک كنالاعت

 ر فاتک كنا یا
 تک اس ك هللاباتک ۰ ردرابش یکیدلیا

 كو طقو ۱ رد رثم اتا یعیدل وا

 یهلع لزنم قحا یتغیدلوا هدهللا باسک

 هيلع ءا .یدرباب زم دنفا ناشیذینںالوا

 هلجا_ہتحا دشا هی هغ رش ثیداحا رازن

 (۰ زجاتح
 یبعص راپعم هدكنه وب ثیداحا اعقاو



(a 
 ۱ 1 انالوافلاخم هنارقکنوح ۰ ردارق
 ( هلا هجر ) قهببماماهکلصذ ۰ ردلکد ربتعم

 نوک رب هرزوا یکیدسایا تباور هدناخدم

 ریش ضمب هرلیدوهب زعدنفا مرک الوسر
 یهبعترضح كرانآ .رانشهروب لاژوس

 هراتاور نالاب ماط رب هدنقح مالسلاهیلع
 هدفی رمش رم بقعرد زم دنفا هلی رعا تاک

 ۰ راردیا تئارف هیطخرب هلا دوعص

 هرکصندن » هکرارورویب هدناطخیانئا و

 یرلنا ۰ ردقجهلوب عوی-ش ثیداحا قاطرب
 تیاور یکناه دبا ضرع ههللا باک

 هد یسیکناه «ردعالک تب وا هسیا فا ومهنآرف

 هدلاح وب « ۰ ردلکد مالک منب هسر ونا وب فلاح

 بویلرا فلاح هنآرف يک یدعرب مه

 ۰ رد شملوا درا وهد رب سفت وناب ماقم قحا
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 نییعت ییخوسنمو ان «یتماعوصاخ كن آ

 عابا هب هشمثیداحا هکرول واكءد .ردیا

 لوسراعاطا نم )۰ ردتعبات هنر هقیقل اف

 اتوا ینو هدییمنم نوعصم (هللا عا طادقف

 ۰ رویدا
 كناشیذ لوسر ترضح لصاما

 هدریک دو ظعوو مد-ابایبنورما هد ن »

 رر ج ندرادښ ګن یرلهرو ب « مدنلوت
 ی راکج هيم هدیاا دته ا هنطاسنتسا قیرط لدرف

 قوچكی كردیا مف ندنآرف هنب هلقبرطرپ
 لح كلاوحاو تاداقتعا «لاوفا ولا- عا

 نهم« و ناب یتایفک لیصاشوینهرحو

 ۰ ردقح هل وا كعد مدیایا

 هکردندناقح نیا لوبق همش الصا

 تروح ندع رک نآرف هلرتمج توب ویو



۴۰۰ ۰ ۵۵ 
 مولع راونا یرا-هدروم ساسفا دل رسم

 زام هل وا یل “اما هما دارفا فراعو

 تاحونف یرافدلروی رمظم كمارکیایلوا
 طف ۰ روبل وا فشکنهندارواهدتاضویف و

 هنج ماملا و صرف
 یهنن» هار وا هد ی راس راد متم

 تاناس قحا ۰ رد عبط قاوا لس و

 سابفو تما عاجچا ۰۰۰۱ هلیطسوت هیون
 ء راردیلعاب هنتسو تاتک یجدامقف

 یدنننشوذخأم دابق 0 هدلاح وت

Eترابع ندهالا تاتک ی رلیلصا  

 یتاحوتفیلو و هکنوج ۰ رول وا

 لوا هطسا ولاي او تاذااب یتنایعرش له څخ

 ۰ راروداوا شعاسابتفا ندتاده باتقآ

 مدن کج لازنا نادنلوا ناسب هدالا



 ليه نھ ندنآرف تالو رت رطح

 ز رب هبد« رد5 د دهد نددی اتو

 ) اسد نه هب ی دې ۳ نکاو)

 مج رم ا مالک یتا

 كب اتهد كيهتال و ره ثیداحا

 تروصیروک ذمیاعدم هکردراو یغوجخ

 نم رلکدتارک ذ طقف رار وس دیاهداقا هددبعادق

 ! تحاحهت هل وطن ۰ ردهدهافک دح

 حاصتا بک رد یو زا لاح تق.قح

 ۰ یدلبا

 رر یه وب ثیداحا كن رصاقو

 هیدن د ماکحا نالی هلیشالکآ ندنآرف زکلاب

 رادم ھم راغلو هدناطاب رکف توعد ی۵ا

 لو سر ودنا 4 و سلم تسداحا رب ۱

 رب هدماحا ذخا یرود ص ندمرک |



۰ 
 یداحا نایلوا تبات هل رط نالوا

 ثیدح ماطر ییحو یو .دكندقىەض

 ا رغ لوا ا دعو
 تمج وش یی هسلا یس وا هدکلدبا

 هبه-شرش ثیداحا قالطالایلع هحراعز

 یهدداوو هکزرد هس روب دابل-یداقعا

 . ردصضاو كن اننا و طوقس كردهش
 هدنګا یدجا ند مالعا یالع هکنوج

 لاوحا جارت تفرععو ثیداحا تیاور

 بابرا هل وا قوئوم تیاف هد ناب تاور

 رانا هکردشمع تاوذ یتبفدن و قیقح

 ره نیسیعتلاب یتئاجرد كنه ورم ثیداحا
 حاضبا ینتوب هبمو ییناشو لاح كنرب
 ییداحا ماسفاو تافصو .ماقفا هنيا و

 هده ۰ رارب هل بخت راتلاوحاكن را وار



rh 
 ییص وصخ ناب ەدە ولطمو هلم تروص

 هليا ( (تید_ل | لطصم )و رلشلتا مازتلا

 عادا صوص# نفرب او تیافو كوي

 لئاسرو بتک قوج كى راد اکا كرهدا

 یراکدلیا ظن دناصقو زبجاراو نبودن
 اب تاورلاوحا جارت یک

 لای وارهدن ۲ بودا زارفا نفرب هجورآ

 هلوقعم طباوض قلعتم هنابدعتو حرج

 « رد راشلنا ر ره هع ورم و

 تیاورو لقن هدة داحا بنک تح

 ع ردت ینسهلزنم كد دح رهنال وا هدکلدا

 یرلیکنا-ه هددعرفو هبلصا ماکحا هلا

 رداکد یراړکناهو ردداةګاو قولو نایاش

 تمث فرص هنصوصخ نیعل رر ررب

 هل رافافتالرب اکایالم لصادا .ردراثغا



۱ CCM 
 ناکرا ۰ هرتاوتثیداحا هک ردشلوا تبا .

 ندنف رط ند مح ةفاک نالوا نیسیم ند .

 روم شم دال نالوا لوقا ولت
 یهشد ماک حا عیج و همرلسا تاداقتعا

 قبرطب ۰ ریلی هلوا ملاص هدیأتو تابا
 دنسح و هه ثیداحانالوای ورم داح الا

 رادم هده يعرفو هيلع ماکحا زکلاب هد

 هلا هفعضثیداحا ۰راریلب هنلق اصح

 ج هلتمجیرلقدا وا جاحصحا ناباش الصا

 هددتسلا را مهنلف لیلد هناا ی حر

 لوم هدال نا هدنناب لاا 5 اف 4

 ی زاج یرلاتوط
 عنام ر هنن هدهبدمص تعارش ییعل

 | دراو راد هنتایضف كندابع و لع نایلون
 هکشا ل٤ هلا هفیعض ثیداحا نالوا



 ی.
 تباور ییبداحا ماطوا هدضرت ماقمو

 ویس ) ۰ روشلوا هدعاسم هکلیا رکذو

 هدنماقم طاتحا هروک هنگ یصن كابط

 ) یلیدا رافعا هفیعض ثیدح هدهعاکحا

 هعوضوم ثیداحا ماطر ! توا

 هسعک زر منع هلا داسفو بذک هدنری وار )

 هک هد ( هوم ثیداحانانلوب

 رب چو الصا هلبا رنو طقف .شاوروک

 هکلب ۰ ردشءهادنا زبوح لع ه-یحو

 تاذ نالوا یوارو یلات قید حر هلوا

 یتساوایش رب ند دلم ارفاو عضو كنآ

 یتسمالوا ربتعمو لوم هدنرظن لع لهاو
 توک كرهلب رک | «ردمهزال كلنا نا

 هدیرب كران دیا افا هناشیذ رم هسردنا

 زات « ریلی هلبوا )یدعا ۰ رولوایمیدنک



6-۰-2 / 
 هرداطخلوب ككا مايف هنناور ثیدح

 مولعم یغیدسلوا ربتعم و قووم تح
 ییععهجانعمو هساوروک هدناتکرب نایلوا

 ندشابراو لها هنن هلب هسمر مک همش

 لولد ر ثیدح همالک رب هعفدغل وا ییقحت

 هوش مرکا لورا و قفاب هل رظن
 ا-هطف قغ و هددانسا هد ردشعروب

 ( ردلکد راج
 كثدح رهو یواح یهفاش تاناب

 رب انک نالوا فاو یزیم ینیرامتعا هحرد

 ۰ رد لوادتم و سشتنم هدا تما یالګ

 با را یشرب واده ه ورم ثیداحا قثاةح

 هه ۳ ا و هدلاحو ۰ ردشمالاق یخ هلع

 هنسهجرد هدهنداحا یک یغیدنلوا داقعا

 رو صا رر 4 تا دارا هروک



۰۷ ۱ 
 هره و ندا زیر یمالکره .ریلب هلیدبا

 فوفو باب را نرب و یکح ًارظن هشوپ ۱
 « ریا هن دهن هداقتنا و ۱

 درا دانا ز ناکام و
 هلأ هل وا ٠ هدبذاک رونلوت هد قداص

 كن هتل و كم ها قردصت یربخر مه

 كحهبد ریلک مزال كمهلدا داقگا هن نا

 ؟ یرولوا نر وقسح هزب اب قهساوا
 تفاج رثا اضح زوو هکنوح ! نکعهب

 هات رکا کل رنک ره وین و دک
 کردیا اضتفا كعا قسبطن هعشاقوو ییفدن

 نوسایا نم" لاوفا تایهام و لاج تقیقح

 قق ج هداص هت رزوا صحت و قیقد و

 راتبخاو نوسسنل وا لع هلرامالک ندا
 ساتنلانب هسقو نوسلدا قوت ندهبذاک ۱



 و
 و لراقداص ه دروبل وا عقاو ب بند 1

 ۰ قحدنل وا )۳ تذاک هلبذک لارغا نامش ي

 اد یروما تراوناند هسلوا

 ۲ ؟ ییوشود هب هقا نهو لفاع عی .ردیک

 لوس ر جد دیمالسا تام یال هیسنا

 هزع دن أ (لسو هیلع هل یلص ) مش ۱

 هلباق-یقدن یاب اک یتیداحا نلیدا تب
 تابا هدریدل وا فقاو هن رلنایلوا 7

 ۱ هدهرنوش و زاغلوا داععا هرات وش هدماکحا

 | مسقو .رایددزالتابهلبرظن لوسرربخ الصا

 ( اریثک ًاریخ هللا مھازج )رای دانیم مش

 هیلع هلال ص مرک | لوسر ( هجرل ژ
  شمامروب تاذلاب یراتمضح زم دنفا لسو

 بیهرتوبیغرت ولو تسییالک ر یراقدنوا
 هدانسا هنرایدنک س ییبم هدصقمر ولاوب
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 فی قیرط منا ون تیداحا منو

 اعطق یکعا فارحتا ومس نددادس و ۱

 و اقتیکب | سل یا هلا مرګ ۱

 ىلع اا ( هدنماقم ددو رجز

 ادعم لع بذک ن٠ دحاییع تذکک سیل
 اعاد یی سش ثیدح(رانلا ی هدعقم ءوبتیلف

 ندلالالح ظفاح [۲] یدراردا رارکت

 راس ارففا و بذک هع رزوا مب (۲]

 شعب ) ردلکد یکراتفاو بذک راد هما

 ۔را صمد ۰ ) اک ت د نم ( هدنانا ور

 هلغلوا دراو ) لفا ام ىلع لاق ن٥ ( هدهد

 غیدلوا شم هل وس ی ریمهم لام دارم

 ) ردقح هل وا كم دیدلی وس ودق یزو

 هسردآ باکترا ارت ییذآ ر لولم ره »

 ۰ ۰ ردنال وزن ها زم یک هدمرع" ران

۳۱۱۰ EC 

 ك 2 ۳



۱ $ 
 ا رعت ك ( اجر )یت وب
 1 هدانژ ندزو ندعارک رای ییدسحو

 ۹ شعا تیاور راتاذ روه شس٥ و فو رع»

 .ردرلذلیا ذخا نیعبات هج راک هدندرلناو

 E O e ندنو ییح

 ۴ رتدلوا عا اوفا داور لس
 ۲ یالعو 3 لبو یو اتهد ید
 ا الالام تاک تیمش
 _ قدصامولاثم هرتاوتم ثیدح س ییعءو

 ۳ توی کد ر قبلا ندد حو هتففلق

 ٠ هکر رود هیلاراشم ظفاح كلذ ىلع ءان

 و راع تد هدد یمالط تلس لکا
Eكج هل دنا ریغ کت یکترم هدنګا  

 ) باکترا ییذک رب هبوب اما ۰ مروبلن لع رپ



SD: 
 ا صج رل ماا هتبزفیک كند
 نده کلام دعا و یبوج در وبا یرا رد

 بهاذ ) دال اامهج ر ( رذلاناندلا تا

 رالیلد قوچ كب دؤم یلوفو و ردرلشلوا
 اضتفا ینو هد نیب« نر صن ۰ ردراو

 ۰ رويدا
RR E 

 یکهدنسهلیلح تب( هللا تايابنونم ۇيالى ذلا
 هلا ارفاو بذک هنلوسر و هالاعت هللا بذک

 ور اساور رووا کک 9
 نط رخ اود ۶ رک دو اقا و

 نم راقبجندنام | ی ۰

 نال وا و هد E د

 تذک دمت هدنقح ناتش یذا رځیپ

 هد القعیغج هل وار ابکر کاو یعطق مر رح
 نالابهلس هدرلبش یدام هکنوچ ۰ ردمولعم
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 .دانسا یعقاو فالخ ه هد رو كمهلیوس
 .ردمارح كمهللا

 رادتا هژب لح عضو هروک ذم تمرح

 بذاکو عوضوم یک ینیدلوا هدننروص

 كحلدا راسجاهدانسا لر هلس یتغیدا وا

 هکنوح ۰ رونلو تقرح هن هدهسا وا

 یروهو ان دح نع ثدح نم) مراسم ےک

 نیش ثیدسح (نیذاکلادحا وف بذک هنا

 یسسگ (یرپ) یتح :ردشلوادراو [۳]
 تذک هلغلوا لیگ هدهنسانعم (نظب )

 یرشدح نانلو نونظم یوا ندسلسق

 .ردراو مظءروذموش یخدهدک یا دانسا

r)رب نلیدا تیاور نددت کره  

 دش دم كردا نظایو كرهلب یذاک ثیدح
 ۰ ردوا هدیرب لراباذک همردا مایق



1 

۱۳7۲ 
 هل یک كد دح نف تاب را هلع ا

 .ردلکد زاح كلدا ا هز دنفا مرک |

 تب دح ) جا ءو ًارړعتم لع ذك رم

 یدعا 8 ۰ رد صتم یو هد قرش

 هدش داحا نالوا ل وقنم دارا هو عص تدا ور

 > یعع اغلب ) و ست 1

 هما E نکیا ہد زک رج و

 زوااقنا ورذح هدنفلا ور ثیدح ندن[ 4 |

 هک وچ كیا تيد هک دلش« زکل اهر

 لرد ہد مک ران ران دنا ! رف وأ کر ادت

 ۰ رد لک هدناذاکا نک تسمو

 بولوا روهشم هلددشت كنار [ ه]



SE: 
 ندیصاعمو بیغرت هتعاط ینا ینهفاط

 زب و یداحا حصو هل د صم تیهر

 راطخا قلاس نربدح « یدرلرویدا

 دربی زب هک یدرل رد هل وا كج باب دیا

 اب رک یراحی وات لود
 هن ران الاب لرلو یعبرشو ید كناش ید

 بدر یهدده نیداحا ۰ شما حاتح

 ل رلذ وب ¢ ردک د هددمخاک هح رد تبیهر و

 هکر د هقا طر ندهلا_ض قرفو هع لەمە

 را مار ) مارک ن رب )ندیم هم

 رددمشم ید رک الراو ۰ رازونل تيا

 ۰ را ردنا داقتعا هرز وا ش رع الامت دارا

 46 ردراو : یرداسقتعا لطاب ماطرب اهد
 .ردشش وا دادو هدن رحا كزتاوم حرش



5۰ 

 هن ربع (یلع بذک نم ) زکلای هد یسیضعب
 دد ( نونحوا رعاش هنا لقیا ) قرفاب
 نالوا قفاوم ه لج ساق و رشا ںی
 ترضح یالک ره نانا و نیس نایاشو

 ۰ رشد « ردّواح كعا دانسا هلوسر

 ر ۹۳ هنفالخ نیسم عاج هسیاوب

 بجوهرزوا ینیدنلوا ضرع هکردنایذه
 ۰ ردشه وا دع رفک

 تبسنهحالصو دهز هکردوش ییرغ
 بوتلو هدنانج و هدناسک شعب نانل وا

 قرهقابهن رارهاظ و :راشغادیماباوث و رجا

 قوچكی رندیا لوق یتناموضوم رانو:
 ها نالوا ثیدسح داقن طقف «ردذقلوب

 ها بلاق ندنهیدمهلوا ځار هدندزن مالعا

 : ردشان | هث رارزوا یک



 و
 ِ ۵ هنارف لئاضف ه روس هر وسم

 ابو (یک نیا و ) سابع نا ۱

 0 ۰ ردندا قوب تیداحا نالوا تیاور ندنن

 هکش اند 7 یو نا وا یعضا و ها رد و

 ۱ زس نالوا فورع» هدید زن تی دح تارا

 . لدراقرح بول و ندءرت نس ی جد داحا

 رذیت [ هجور باوج یغنیدلوا شمر و

 ضارعا ندنآرت تئارف ساب هکمدروس 1

 قع نایزاغمو هنج یا 225 لرهدبا

 ل ةبسح ) هدن .رایدلیا لاغتشا هلبا

 « مدنناعارتخاو عضو ینیداحا وش

 شءااوادراو دنسح و هک فدانا راد

ESلوما هل وا هد رلن وا نکس ۰  

 كننبط ويس لالچ هکلصن ۰ زاناو راهغلام
1 
1 
۱) 

۴ 



 فلان
 مان ( رولا لئاضف ىف رهزلا لئاسجخ 3
 ۰ رواوا نابتس» هلتعجارم هان لاسر [

 هکر ود(هج رلا هیلع) یدمم نا ظفاح

 یو هدنما هب ردیع نل هرم ډم هددادع »

 لر یهناسسهتاظوظح نوت ید راو

 هنسدنکیدرشع اتاقوا سصح هندابع هلا

 تافرییح یدرونا وا نط نح قوح ك

 یرارازا و یشراچ كدادغب هدک دتا

 هدداحا مس و دنن باوت طقف یدنابف

 لاک .یدا یه هدالک دز یواستدجا

 یتح .یدردافارعا هدیدنک ندننلاهج

EAیی اف  E 
 یساد ردنامز كکحهدا نظ نح

 هشدوش هکنوج تبلا هکشعد هنرزوا

 كلف ت سه زکلا ؛ ردق وح مدح



 ۱۸3 تا
 سل و عضو ثیدسح شک راد هنااضف

 ۱ بن[ یه اس لوب 2 . ردوشملبا

 هدیرایبس هقشب اهد كئداحا عضو

 .ردراو

 قوچ ك هيض رغ ند داسفا ههدانز

 الع “ذا ھج طقف ۰ رایدتا عض و ثیدح

 نیداج ۰ ردشءالاق رود یر جب ندر ظذ

 یراقدروب حبش و قد كن رات رطح دیز

 كب ترد نوا ندسفرط رانو هرزوا

 ندنرلجا ىح ۰ شادا مش ثیدسح

 E ٹاک مات ءاح وعلا ییا 51 رک ادیع

 یدهمم نددبسایع ییالوط ندنسهفدنژ

 بلص س ردشلدب ا بلص هدننامز هقیلخ

 یلالح هلرافا لاک ہدهرص یتجهنلوا

 ترد هژلسیم زع كعا لالح یمارحو مارح
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 ۰ شعد لنا عض و ثیدح كم

 هلطاب یارامم ورت قرهلوا ندلسق وش

 یرافدل وا شعا عضو كن هلارص قرفنوجا

 زيو ا لها هقلتحم و هعونصم ثیداحا

 ۰ ردب رلم ولعم

 ماط ر هد لب صف برق هاماو ال

 ٠ ردشلدبا عضو ثیداحا

 رک وک قلهرار دفیلخ یدرمم هکل صن

 «یدبا شمراسص قام هغمان وا هلرلدیج

 یر هدنماب ےھارا ن ثا ع هدهصوت

 لصن ی الاقبسال)هدقدل وا ل خاد هن ر وضح

 ۔وقوا |٦[ ییفیرش تیدح(فح وافخوا

 هدیش جوا وش قحا تقاسم | ]

 - د شوف هودابو تآو یا قو ردراج

 . قهرو



 اف :
 یمهرابع ) حانجوا ( هدر هل رخآ قره

 هدهلقهروح وا شوق اوک .یدتنا ه ورلع

 ییهبدل وا یشر حودع و عورشم هةن اسم

 ین هفن مش تب داحأ ی دم 29 ۰ ڭجەدىاەداقا

 هله یعیدل وا ندرل-لس یلعا ندن وا

 لردید « مدل وا ثعاب ن دن لک كنون «

 یرلشوف بولوا راکه وت ندروم بعل
 ۰ یدنعاط

 كن وا هڪ دا تد حدب هسعک ر هد رارضعب

 ترضح یزوس یکحهبلیوس هنهلع

 ES E قەردنلجاور هلا دانسا هل وسر

 نب دعس نوکر هکروید یمگ رج نی فیس
 . ندشکم یلغوا نکیا هدنسهناخ كف رظ

 وش رو مه ۰ لدروک یتکیداک ق رهیلغآ

 ندقج وح ییعیدل وا د بر یبس ك اکب



۱ & ۰۳۱3 
 *ل رمدبا ناهد ج نامه هد راہ

 هد عهدا یل رج یران وا هدق » :کیدید

 نبا )اکب یربتمضح (دسرکع ) زکو روک

 مکنايپبص ولعم) هل یدلیا ثیدحت قرهلوا
 ىلع منظلغا و مینی "فجر مهلقا مک رارش

 تیدحر هل و ندقود یصا 5 نیکسلا

 هلص رع رادخا مھ «دنس»ه وق هب ه روا

 لج هد بودا فازبعا ییغیدل وا نالاب

 هدلدتا بیعت زی نه وا

 كعصا و انک | هع وص وم تیداجنا

 ۰ ردزک رارش رک فاش ص و۸۵ ۷۱

 هر ربقف و لقا ك .سار وڪمخ مم هری رانآ

 هک ق حل وا ك٤د را رد ژک | ر_عظلع

 ۰ ردوو یک هد هح اتوم



O} ۴1  

  ندنایلئارسا هداضعب ؛رولوا یمالک یدنک

 .رونلوا ذخا ندنمالک داهزو امحایو

 هکیکی یک رت (هیطخ لک سار ایدلابح)

 ثالذک ۰ ردبمالک ك ( راتشدی ثالام)

 (ءاودسلاسأر ةيملاو ءادلاتب ةدعلا )
 كند اک نب ثراح ندى رع یابطا هکیک

 ۰ ردیهالک

 ند نارود هدسات ةنسلا ندا و

 لوسر هردراو هذاک ثیداحا قوچكٻ
 یرلاسنعهول و ۰ ردشمهعا رودص ندهالا

 ! لکد هدانعم نعزوس .نوسل وا ۳

 ضهبندنابو-,> یک كجبمو جوب
 هزبس یسهلوقم ایدنهو هصار و كلرلیش

 تیدانادرااد دن رلهصاخ و تایضف كنا و

 یهبزک | رانوب ردهب و به هده ورم



ww 

۴ fr} 
 فالذىلع ء 0 رداطاب جد هل.دهج نعم

 لوسر نالوا نیحح 5 قدص ندعم

 هلي ندلهاح تدیطر لکد ندا ید

 داتا م ریسه هل وأ رداص راز وس ماطوب

 . رووا

 زوک وردا ادم بلف تر كجم

 یحو شعاماعطرت هد رابم رربت رآ ییشاب

 هدشلدا ساده ندسنف رط ریپ شک

 رودبص یون رما هلیسشوا لکا ءان اکا

 ندسف رط ریتم رب لعد شک | .شلیا

 نبع یدا هسلوا یشر شادنا سرد

 ادوس جج كجم «یدرول وا افش

 سمت وب یک مد داسفاو حارا كرو
 هدبط بتک بلوا نیقر اچن یرت

 قدصام هل ریبعت دا هدع رک نأرقو شازا



 - ندنرلیا میجرت ین هی و قردنلق
 هل رابه نکیا شلدنا مذ لئارسا گ + ال و
 .زامهلآ لکدنکع ندمرک | لومر یناونع

 ییحارم لئارسا یب یعضاو كد حول

 هلدهجو ءردزس همش یغرداوا فیرحرب

 هيد « رویلیدا تیاور ندنس ثیدحو »

 تعجارم هنیراتمضح لرابم نت هللاد بع

 یابتسشم هلیوب نو شبا یربت هدفدنلوا
 عوفم و | هراس نالوا دوم

 ۰ یدیا شعد مرون

 یناجر ه راهژبس شا كنهصار

 -شعایکیناجر هیءراستابوبح كيادغب

 تنج هدنغارایره كنابدنه ۰ نالا هدول

 زنانه شعارا ون هرطقر شرو
 ۰ شمرریلپدیا علت هس هناد كن ران تنج



ro 
 نالوا عضو هلیدساف ضرغ یاثکسا

 ال نا دابلا ) هدیر كنهلطاب ثبداحا

 .ردیسهرابغ (ءادلکنمءافُش)د وخاب (هل لکا

 كن واهسا وا كج هند هان هب ره ناحلداب

 شعا افس نیعو شم رول وا نوا 3

 یکیدلیا دز یضارها ضعب هکو سلاح

 ژوسفلاح دس وسح و لوقعم ۰ ردع والعم

 لطاب هلی و ۰ زالوا رداص ندریمعیب هسا

 ناطلس نالواقثاقحزوءهر ففاو یرازوس
 نیلیا اريحا هدانساوورع هزع دنفا ادا

 و یراق وا یار ات
 م واع هد رع“ ا یسب رد ۱ ل ران و هک رد هیامو

 ندنرلګا ]۸[ ردهلجاح دیالآرب ط ویصم و

 ندا دارتعا یتبداحا عضو هلیض رغ سیبلت
 . ردشا وا 3 هراباذک
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n} 
 شع ا باک :را لهجنع یتیانجوب یرارضعب
 تواوا ندنسهرمز هفدا ز یعوح هدرا

 : هدازنفا و هل.« هی ات وعاد ٹر ةه كمردتا

 ۰ ردراشهلوب

 قانع ن جوع نالوا لطاب ههادبلاب

 ردقو اش كي چوا ۰ ردندادبفوب یسوصق

 ایوک موهوم صحو نالوا یو نوشرا
 نافو-ط هدشعا دوج وم هد-ح وذ نامز

 ندحو تیرذو شمامراو ردة هن رازید

 هنامز یسوم ترمصح هدنلاح یعردلوا

 فاع دا لقع ءشالق تایحرب رد

 ندنسیدنک تاکرح و لاسءفا قوچ كن

 ۰ شهردیا رودص

 هاب نارد صوصتیهفاک كراهرقفوب

 ۰ رشایم
۴ 

۳ 

ES رم 



۳۷9 
 رفاکرب ندهقلاع هدمانود ! توا

 هدشامز م . ۶ یوم ترضح بولوا

 ۰ ردروک ذغ هد ( لیزنتللاعم)یکیدل یا َل
 .وص وهدثردح یکهدنقح فاق لبح

 هاو واوا یک هو ها
 ااا دم را وارا و هد نالیشاط
 لزوک وا روک ذم یبس كضرا تکرحو

 تکرح یرارا-هط كفاق ل-بجایو یرالیق

 اکو ردلطاب اعط یاو ترابع ندنسعا

 فیعض ول وندمرک | لوسر ترطخ یاو

 ۰ ردفوب هلی ثیدحر هیاورلا
 بواواهنس كم ید: یتدم كنامد

 یاد هن غلوب هدعیا س فاا لدمج تما

 رداطابو عوضوم هدثردح نالوا ی ورم

 دیدسک یربغ ندالاعت لا كنهعاسمایقتفو



6-۳ ۴ 
 | نأرف صوصتنالوا لاد هتسالوا مولعم
 ۲ ۰۰ «ردا تداهش هن ذک كنو ثیداحاو

 . یهفلابم تیاف قلعتم هلاسعا لئاضف

 هن ر ردعوضوم یسهفاک هد رش دح

 ررةم وم واعم هقشبندفدا وا ربتعم دنس راد

 - دل وا نابم هب ید هک عرش دعاوق نالوا

 ۰ ردهدنادىم هدیراف

 هلالی زام ىح تعکرردف وش الثم

 ېا نو شرابو یو خشک
 هن ورع ناسنارب هکوبلاح ریلی هلوا لصن
 داع زد وکو هتهل هدبولوا لثاب
 یکجدبم» ربا هنسهبن ره هل لری ر هنسقیا

 اچ رب ۰ ردتبثم هلن مش صوص)

 وک لاستغا دنا هم رک
 .رولرب داسدنک هدنوک تعانق لباقم هلق
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 هجردرب هدننع. لباقم هبوص هرطو رهو

 هلیرب ندرلهسج ردوا یتح « شهری-ایر و
 ۰-شمرونل و هفاهسم كال هنس ز ودهدنن ی رکید

 ص وصخ هنس هک وه رب ره كن ران وک هتفه

 ر هدنمان مهاربا نب نیسجح راد هر زام

 هدههذاک ثیداحا یعیدل واشعا (e كراذک

 هکر دد واح ی هف زاسح و هغلاسیم هد و به

 ؛هلتمج وش رک یرافدملوا لوسر لوق
 هث دح نفهلیبسح یرلظفل تک اکر رک

 فاشکنا "ههاد هرانالوا ییاسثنا رادقمر

 ظا: نه وم 7 ید ون 3 دک

 - روناوا قلخ شوقرب ندنآ نامه هجا

 قروه وا دات كم شک كا هد شم

 ماود هرافغتسسا دنم ٌوم وآ همایلا مو یا



f. 0 ٍ 
 | یامدوو نیلشیا یلعوش دوخاب .شردا

 ٤ 3 هدالعا تانج نوجنا ها نزا ؤا

 كنا هک شمریلیدیا يېن سصق رب ندای

 لوط كتيره تواواهعیس توب هدن ورد

 عساو ردقهن مت یضرعو عارذ كيچوا

 كبزو ید لباقم هنفرحره كنامد شعا

 هدصبسل و رافغتسا كرهلیدپا نیبعت تالم

 هش زفد كنوا ییاو هدشهراروساوب

 ۰ شمریلب زاب

 نلیدیا ثب دن رات رطح یترفسد وا

 ا اد حا توال تنا ملل (

 نسح ن رفعج شال ذک ۰ ردهل وب هدثیدح

 جد وا ندنرلتمصح تبات هدوا ندنساباب

 هکش نا تیاور ندهنع هللایصر ثالامسذا



۹ 

5 

۱ 

1 

۱ 

۳2 
 فلا هلهللا سرغهدمح وهلا ناحصسلاق نء )

 ( بهذ نم اهلصا هنطا ل فلا

 . راشهروب مرکا لوسر ایوک یی دح

 ! ريخ

 كرفعجو هکروید هب زوج مث نا
 وا هتد نک تولوا هدنمسا دورو یدج

 یدریلیر و ْنیاودع یرصب راصف ناهس

 ثیداحا یکیدن | تیاور كنو یدعنبا ظفاح

 یبح ( هدهدنقج یرد ۰ روید ردلوبقعات

 یرلث دح ۰ رذیشال یراتمضح نع«

 هد( هللامهج ر)یٌاسن ویتطف راد. روید زا زا

 باب راوتاق ةعاراس ۰ راشعادع فیعض

 لوبو یتاباور كناذ و ید داقتا

 ۰ رد راشم هکبا



0 
 ۲ ہللا بک ءاروشام موا ماص غ ۷ )

 ۰ ردع وص وم هد ی حد لوس ےس نینس ةدابع

 یل هاب را زام یک هدنرا هک . بئافرو تارب

 : ردهلیوب د یرلث دح

 یالع هکرود ( هللاهجر ) یزوجنا
 قحهلووط لار وتشد هدابوب كثدح

 ییدحرب ص .ردنرابع ند وش یراءالک

 دوخاب فا هلوةنم اب و نایب هل وقعم

 مکح هلت ع وص و٥ هح وب ضقا-:م هلوصا

 تذک یرانعم كنهل وا ضقانم هل وصا

 نالوا ترابع ندههگ دنا و هروهدم

 ’ba ۰ ردق وب حراج ندهممزاسآ تان ودم

 كثدحر هاش کا هدبولب یورحوب

8 ۱ 9 



۳۳9 ۱ 
 مع یک یغیدغ' وہ هدهربخآ راصعا ثبدح

 لا هدل وا ندزل وا ماع ییود كث دح

 بذاك ۱تقلط» تب دح کیدلی اط سیم

 ۰ یدزلگ مزالقلوا

 بیرقت ( هللاهجر ) یطویس لالج
 مزاح وبا ۰ هکرارودد هل سا سس یوو

 یرهز ماما نوکر ) هچ را هلع (

 تاور تیدحر هدن ر وضح كن رلت رمح

 اہک 9 مزاح وبا ۰ شءد مدعيا تیدح

 شعا <a ییسهفاک كن هی وبن ت.داحا سم

 هکاب ! ربخ دهید « طیف رلب هل وا

 شد « ملت هدیا هطاحا قحا یفصن

 تبدح ول هک اح هدلاح وډ D هد مزاح وبا

 ۰ رید « نوسرو یلوا ندرکید فصل



ST. 
 ٠ نیما هکنوج ۰ ردیرغوط كب هیاکحوب
 قرفتم تاغ ه.ش ثیداحا هدنرمصع

 ۱ بز رفاخ نوری بو للوا هاب
 اروم طقف < یدرو-ہناوب هد دص وصح

 یراق لین ن دج ٤ار وا تام
 . دبعش « ییید)انا . دعسنب ثیل «هنیبعنآ

 اهد و كرابمن هّللادبع+میک و «نیععن یب
 هدوج و رلتاذ نانلو هدنسهقیط رنو

 زید یدو ورم ثیداحا لر هاک
 دامو هتس تند راسو 3 یراح

 كرهدیا قاصلا رنو هدیناصصا هربتعم

 . رایدلبا لاصیا هلاک دح یییودنو بدترت
 كدنافح هذامج قترا هترزواكنوب

 دوحوم عقاولای ثیدح یرافدل وا عطم

 ۵۱ ۰ ردا اضتفا یمالوا



(re) 
 2تن ورا هدییهعوص وم ثیداحا

 ۰ ردرلاک د شامروب ته شال هن ودن

 تا هرز وا یکیدلدا نا هدالاب هکنوج

 رود ند هظح رلم یهرطاح نک ہلکا

 ( یزوجنیا تاعوضوم ) روهشم نالوا

 یرصتخكن ] جهل را عفنا هدنقح كراز

 نوچغید لوا عوبطم ۰ رد واح یناةیقدن
 تام وص وم نالوا لوادتم هدالع یدایا

 تارا ۰ رد ر عمو لوبقد هدیرا-ةلا ىلع

 وصالخ هکنوج ررور رک لز وک هب هعلاطم

 هنج کب ( یزوجنبا ) ردالع راکفا



 .(مجراهلع) ک < ربع ديا داتا
 جش قتعو كەل داراب ءددنه کت
 . ردكتارا هئا یتالقتسع رخ نا مالصالا

 تیداحا نالوا مولعم یتالطب هاد
 ةا يسوق روس هد یر ھذا

 ۰ ردح نال واراد هعنم نزول ھآوست

 هتم دارقا فاك مد رک نآرق بادام

 لار س ہد لا یعیداوآ تیاده صحم

 رورو قجهلوأ رضع هاو ست و مقا

 یتاه ؟ یرلی هلوروک راج یو
 ؟رونوا لق كوت یادحو كوف
 دقاخ نمالو 4ع تنم لطابتاد رأي ¥ )

 زوته كت (اضنز ) (دیج مکح نملیزتع
 یشوآ هلامهما رح لعق نکیا ہد مک تلاح

 هفزوت یفالخا كس ناوسن ندناب



TS 

SE: 
 ؟ ردراوه قحهلوا ثعاب

 ودعم تامالع كنهع وض وم ثیداحا

 توتلوا لیوط تداغ هد یر ندن-هد

 شضح و ھلو یو٥ یظا-فلا تک اکر

 ندهرک ۱ لور ترضح هدمارک ةباعص

 یکیدادیا تیاور یرودص لعفایو لوفر

 ر یتیاور هکلب و قمالواهب لوم هدلاح
 ۰ ردقلاقمصخم هب هسی چاق

 ند عادولاهعج كتمرک [ لوتر

 ترضح هداهصارضح هدنسانایرلتدوع

 جا اذه ) هدبوتوط ندنلا كالع

 هت رلهروب (یدعب نم ةفیلطتاو یبصو
 ندلمق و ثیدسح نالوا تیاور راد |

 یو مارب هليو ردراکشا یدل

 قافتاهنفالخ كنون هسلوا شارو نالعا



TAR 
 يروا وار وصتم و ل وقعم تاععا ٩ 7

  OTهناي كمال لا هملع سوح 1

 1 یا ماما و هنمذو حدمكن هب واعم ترضح و

 هک طلا و هبردنکسا و هدیفانم ڭلەقىنح

 ۱ راده دا ضصعإ ی ک دادةبو

 / ۰ ردع وص وع هدتداحا

 دحوو هعاهند ریست هلاڪ ا و

 كناتز دلو ءهن.وا تدابع كل رظن هل يج

 هناا ضف ل راکھ ضمب و هن کج هیم رک هنج

 هنزاوج مدع كنس هاوس ايؤر هراداقو

  لخاد هرات كرانالوا د_هغابو دجا یعساو

 ٩ ی شا نا مس و دب لیمو ا
 هدنیداحا راد هن رلوا ت ۳ لها اقأطم

 ۱ . ردلطاب هلا م«لها قافتا

 ۱ كردسک هلفاح یم كمرک الوسر



4۳۹9 
 ۰ رد مے هدش داحابتکیرلهروم لوات

 كندنسک رکید ییلابوو رزو كنا نوک رب

 ۰ رد ص وصم هدر دسلآ یک

 لہ وت تقمقح كن هد ورخا E 2 تک

 اع نکیآ هدقل روس نارلعا هدهودچا

 د ودعم ندان نحر افصاب و لیا مر و مس

 تمالسو تداعس زارحا هلسعلاعا ضع

 ا دنا یمآ ره هلتمج یعید وا راش دح

 ڭنەماھارب تس) رە هد اب تیلو ظع و

 نم هل ره هم اس تاص و رعم یسشاو موز

 SE !نونم ماسفا و ریس (ءیناقح

 

 یی



r ۳ 

i 
 مافهتخص و ظعو هدلاح یدل وا یعالطا

 هدسننالوا هدکلوروک ندنزود رلندنا ۳

 هلازالاسجاو و جصاو تیاف رترضمو ۱

 كاديارودندانتغارظن تقور جن هلغل وا

 رداکد زاخ .

 یورم دد ا ر هددجام نانتس ۲
 وارومآم واریماالا سانلایبع صه ال)نانل وب
 ثید> [9] ( فاکتمواهتاوریف و)ءارم

 ته ما روت هدیایو ینا رش

SERO 
 هدتوآ وا یرغوط هدنناذدح هکنوح

 ۳ یا تزیین ندنف رب کیو پا ی
 هنعفاءهو ضارغا بوسلوا ییا رم ا-ةلطم

2 



#5 
 یکجهیمهدبا هطاحا یرلب# و لقع كن هماع

 . رول وا ادیب داقتعاءوس ًاضعب هلب ندرازوس

 نیل ولو هرهاظ ول الوا می ریغ

 یسهثبستاریثأت ویسضمییعم و دام ھا

 ۰ نضەلیديا دب در هلهج ور

 یتیم ] تل دح ی . مالک ةصالخ
 ه دتبص وصخ لاح ییقانم ۱۳ ردهدأیژ

 ۰ ردشم هل دیا عارفا EE هرو

 سف یکیا ثبداحا مولع ءا_ اعلا نب

 6 ریذد لوصا ربع و_زیسفر ۰ ریلی رآ

 ثا ندهریسذ نا_وصقل و نرتیلطصم

 .امشو یبنایم كه هدهاسوا هدردا

 هکر و وا قالطاع و رفهد ەن رکید ۰ ریذلب یط

 رول دي طرض یظافلاو یدنس كش دح ره

Uk rs iN 



ir 
 رونلوانیبعت یرابوارو ییدناع» ۰

 یاسحودح كراباتک راد هنسکار۵

  هرزوا ی ع ناسل یسهفاک هدهبیغوت

۱ ۱ 
 زمنا ےل قلعتم هثردح لع نا_طصم

 کی ر ندقوجییعج باتکر هرز وا

 .مدرویمهدلا تراسچهدم هسزدیا هدکم رک

  هداز ندزو كيدش يش تیداحا هکنوج

 هشینفن قوح كب قلو لاثء رر هنماسقا

 تعج م قق یارهدلاح یغعبدل واج ات

 دلا یسژکا كرذخأم قجهسنلوا

 ۰ یدشم هم لدا

 |( یوون بپ رقن ) هدنامز نیش طقف

 بانک مان ( یوار بی ردن) حرش



۱ 
 سل و عبط هدریص بس ردندن سهلیلح

SH 

 یک یکی ]درا فالع یس هه < قرد وا ۱

 هد حرش ر لک یاد هنس هجا د ییالط9

 رشد هدالاب اصوصخ یدل رک هلا

 كش دح ا هل. هجو یکیدلدیا نالعاو

 جیاوت كمارک نئدحم و ییعورفو لوصا

 تاضبا نایروک موزا راس هلی رلاوحا

 رش یرامح نانلو یواح یناقیفدو
 هدیهاشداب ترمضح ٌةیاس هد كن( ی یع)

 هراشاناعق و» دلح دلح قرهنل وا اد دنوهءط

 ۳ اج مار ها سا وا هو
 دص وصخو و ۰ یدالشاب هکعا تلوهس

 یو تارا لئاصف تاوذ ضو شاد

 ییدایا مامعلا د بیغرو قوشت

 قمراقیح هلعف یضورعم فیلأت هلتبج



339 
 ۰ یدلوتوف یزع

 ۱ مانخدحلصا و ( دم اهل ( هد نه هجرت

 ۱  مهدنس وزرا قالشابهر ر بورق نع هل وا

 ۱ قشف وتلا نمو

 مج ملا مالک یهتنا

  هدداحا بتاع زب هک هسرارد رارصاق وب

 هکز رپلیهدیا فوقو بسک هلمجو هل
 ۱ لهدا را یرلنایلوا بولوا دانا ناباش
 طقف زکسرویمهدا زم زس ۱ توا زرد

 ۱2۳تا داودس ندشا همام ون دلو
 دکشا سايق هزکسفن انا صاوخ رار

 بولی یلعاك رلنآ زامهلوا هدزکنیحالص

 هن رایدنک تهجر حجه ۰ رارویدا زی
 ۱ ا روا داف هکر هتشق

 ۱ لها زکغردلو رومأم هلدمحا هد كارب



7 
۱ 
ِ 

 بو
 تعجاره هداهنحاو تفرعم بایرا.هرک ذ

 ۰ لدا

 همش ترا _هج نب رصاقو ! قوي

 .رضح زعدنفا مرک | لوسر یراهضورعم
 هدشداحا نلیدیا تیاورو لنت ندنرلت

 هعطاق نیهار و هلقع نونا یراداف» رهاظ

 تافاشتک او هنونف لئاسمنانلود تدثم هلبا

 ماطر نالوا نیابمو فلاح هیهضاح

 IE نلنتداودا روسلو هدراشدح

 هلیوب ۰ رلنوسا وفع قوب هسروی دیا
 نانلوپج ردنمهدع رک نآرق ءانب هلطاب عزرب

 یهیوب ثیداحا هدبودیا راصتقا هماکحا

 و ۰4 ریلی هلوا قاب :لانضن لاتسمشاو كز
 هلغل وا تویکنعاا تس نم نهوا یر ههبش

 هسروا واترابعندن وب یراثبشذلران وب رکا



1 :+4 
 هدناکرا و قثاقخ یدچا نتم ند هقشح

 هنادبم یالوسف كب یکیدمریا یرال-قع

 ربرفتو ناب همان الاب هکنوچن داق
 لاک نیلم مالعا یالع هلهج و یکیدلدیا

 ینانمهرهاط هک ی رار ويعد هلفافلاو تنا

 ( نیل سه رشاعم )راز هد دل وب عطاق لیلدرب

 ندنس-هرهاظ تالولدم ك داحا هلأرُف

 دن مانع رهاظ كد ابو تیآرباما .زبم هلی ربآ

 وادسرول وا ماقیلقع عطاق لیلدرب ض راعم

 قج هلوادیعب زا رب وا ویتیدحاب ویتیآ وا هدلاح
 نما لی وات هليا لسج هرکید یادنعم

 . رول وا بجاو

 یعرش صار نانلو یطراعم هتشیا

 ةهعطاق لئالد ر هلدا هیجوت هلمج ووش

 . ردبا اضتفاقفلواقربطت و قیفوت هبهیلقع



fv} 
 ةرهاظ "یناعم هلصوصت مماطوش هب لع هات

 فورع«هدندزن عرش بابراینیدل وا دار

 .ردلسه و

 لبلد را هسک ندا عش ییداحا هلنآرق

 هللج تیآرب هن فلاخم ارهاظ هب یلقع عطاق

 هکر ریل هلو هباوراتبات ثیدسحر هو

 ۰ نوسامهلوا قرفوتلباق هبهیلقع لئالد
 ینا عم هک -- هدهیعطف صوصاما

 لبلد س رارویل وا لیوان لباقبول وا نیعتم
 ۰ ردقوبلاتحا ینلوا فلاح ب ىلقح مطا
 یزاربایلقع لبلد فلاح هَصل ر هلو

 معزا یتفالخ كتةيقحوش .رداکد نک

 نم )۰ لقا هدران وسرت سوک لام هرب ران دیا

 ( ناهریلاهیلعف ناسبلایعدا

 هلوقمو رامکصم ملا مصاف وش یدعا



NEA 
 هطاقسا ندرظن یه ود ٹن داحنا هل را همش

 یبا تعج أر هم العا اک نالوا

 ناب ار هاظ هبهبلقع لئالد كن د رایدذک

 هیحوت لزرک هب دل رلنا ینیداحا یرلقداوب

 ابارمو راما ردق هن و یتیرلکدتا قیبطت و

 هلو ۰ یدراروروک یتیرلکدایا جارا

 یالسا ند هسلوپ عوفو یرلنعجا مر 3

 سه الاسفن و هلق ةو ءدنس 4.عطق ص وص)

 یعرش دافمر را۸.ونابمهلقع هد اولدیتی 
 نلیدبا لك ثفلاسح را 0 یدردا نیم

 مامضنا ۴ تا و م روصتا هدرانروص

 دوم رویا  3 etیفیدلوا هدهنأرف 1

 داسیقنا زارا هللا زجگ فازنءااب و داسهتجا .



G11 
 ناڪ هرلذا ییبم نل صم و نخ یرلغا

 .روییا وب ع ون و یس هلماعم

 -ویدیا عو نشدن ات اهدكیاتکر ن

 ثیداحاو هنأرف ص وصنهدن |مد_صقم هکر

 هبهدیدج تافاشاک !وهب یلقع لیلدندهب و

 داریاورک د ینارابع نوروک فلاح ًارهاظ

 هد هبع سش ص ورعم دتعاوخیران ال رهدیا

 قیبطت هلقع نونانهلیا هه تالی و أت ًایفوت
 وش هدناب تمدخ هنیبنیدوش ۰ ردکقتا

 ند ة ادص تاعفوت هد لاک | كفيلأت

 ۰ مرا ودیما

 ( قلا هفام ىلا ًاعج هللا اناده )

 انتسلاو ناعالایلع ان ولف تو )

 ( قدصلا ىلع



3 ۵« 
 ۱ ) راظخا و هسا (

 اجر ندرلندبا هعلاسطم یهلاروش

 . نایدبا عورش هذ رتو ریرقت هکزردا
 هن رانهذ لوا ندنشیتفت فا رطالاپ كدصمرب

 ترباسیم مداقتا نامهییا طظخ نیلیا ردابت
 یهلاسرو هةحالو قباس هکلب « رادبعا

 هلبا رظن فطع هب ىلصا دیصقم ند-ةبلأت

 هرکصندک دلبا هظحالم هدیلت رت تیفک

 مکحهدنروص يج هلوا حال هنرایدنک

 نیا قة ییموصعهکنوچ .راهرو
 رهزا ن هج رک هدلاح معدل وا ندرشبدارفا

 توغ امدایفلوا ماسنداطخ تج
 ا یداطح ووهس کرو یدآ فازعا
 هاش 50 وتر اا هل 9 تاتکت یم
 قحهدنتش سن مقاط ودمجطقف .ردص وصح



 4و 1
 هقیقحاینهدلاحوب .مداروصتهدریاوصو

 اد یی رتا زالوا نون باوص وقح 1
 ندنسهمدخ یرهرهطم تعیرشو ها

 هلع ۱ قطسصم رع تربضح میدنلوب

 .ردهلب رایلع تاکرب لزعدنفا ( ايالا لكا

 تلفو ےک روصفمنب هدرانالو|ندنلبقاطخ

 ادهعم ۰ ردهلربسح مرکف فعض و ملک

 یالوط ندملاز نالوا عقاو هک مراودیما
 مال واتازاح هّللادنع ةافاعم هقبث نسح

 عنم هدیرلنالوا هدنمام كعا داقتا

 یتیرلع امادفا هلیاهصلاخ تب طقف ۰ عمدیا

 اضح مفيلأتوش مبارز مردا زاطخا
 هبهنروآ هلیدصقم تمدخ هشبم ند

 ندندا رفاكندو داقتا بابرا ۰ دشت وق

 هلبا لات هلال واب لوا هدلاح یرافدنلوب



 ۱ فرم
 4 هدیه وشود یساصر كنمرت | لوسر

 ۱ ۰ رد ربلعا داقتا هروک کا

 ۱ یکیدلوروک -- هدهلاس روش ن هدر

 هدهیهیفساف تاموضوم ضغب س هرزوا
 نیداق فلفت مدصقم قنا ۰مدلاط

 عاسفا ییفسسلفتم لوقع هكا ۰ رداک د

 نوناق هنعاباو باصصاكمالسا نیبم نئدو
 هدنرخآ واندو هل لج د اقع یب اطء هژقع مه

 هل دصقم حاصفا و رامظا ییسلوا هدکتا

 ۰ مدک ود هزرطو ینامحابم

 یر هتحابم هلبا هفسس الف هد زمالک یااع

 .راروبدنآ ح شیب هیفسلف ثحایم هدنساننا

 . دل و ثللاس كن هسمالسا تلمیال*ن كمد



 فرم
 نواف . مد شتا كوس هکلسم رب یراق

 یییراشااوعویش هد طاح رم صع كل ہد دح ۱

 یدیمالسا قثاقح اص وصخ « را ال

 تدش لراتعا تراهم بسک هدنفرعم

 یولسهمرطوبرنروک یییراکامماو لغوت
 را رد نیس لاش دم

 تیا ندنات اوس هم دو ةة ناف هکن وج

 كن دیالگ ناروب ماقها هب ظفاحم یییلسم

 یهددج تایفشک نایلوا ثداح هدنرنامز

 هظفاسح ندنداوش همضاح نونف لق

 ند جات تاکو لس و قحا دی اقع

 زۇ
 نانع یاخرا  هدنحابمضعب نن تالذک

 فلاح هروهج لوقا ییاصخ كرما

 تقفاوم هند یاس لاوفا ضعب نانو



 ا
 ) درجو ۰ مدلیفربخ هدنصو صخ داقعاو
 ۲ راستخا نوا ادّتها قد رط لیهست هرلن 1

 ۱ 1 لوخد دمرل ماند هکنوح 3 رد سا کیا

 ا وفا تماا نا یال نسب ولو
 | هتبحاص - نو .بنلوپدبقمهلا تقفاوم

 بح وم هلنهج ج هربدنازف یاما تفص

 هخلاقهرز وا تعلاخم ًاسأر ۰ ردتهالس و تاحن

 ۱ ۰ نمهزکب
 ۱ . تفاس) هدیرتمضح یلازغ ماما

 . ولو یهفسالف هدنراباتک مان ۷ ( هذسالف

 اوخو(دشرنا ) روک ذم باتک |۷ |

 قرلوا هدکلر هليا یرلتفامم كنهداز هج

 نایاشو شغل وا عبط هد مه دنس دم ۳

 ییفتسم یمنيدلوا ندهلیلج را | هعلاطم

 ار شب و نامبلانع



$ 
 با عج قناوءهلازتعا لسها لاوفا ضعإ

 قاط ها زتعم ارز «روبدا افتک ۱ هلمازلا

 دادع هدهس رارویدیا اطخردف هنرهیس

 جرت هدففاومورارویلوا جراخ ندنیپس#
 مالا نوناقیالک هد رانا هرزوا یکیدلدا

 یراتبام هاش هدة لوقو ردهرزوا
 ۰ ردتمالس

 "نآرف یراتمضح (الع و لج)یقح بانج
 یده یلعلک ابا واانا و)ًاباطخ هر ات هدندیحم
 هنهرک !لوسر راد دنس د (نیب,لالضیوا

 لوسرترمضح هکوبلاح ؟یرویمریو ندا

 باوص و قحنیع كنيلاع كلم یغیدنلو
 لاقمبدت رت هددا وا .یدرویقنا كشهدن وا
 هب هثح اہم مصخ هک ز نا هکر دی اطخ ب ولسار ۳

 هنسعا افصا ه هل وقعم مچ ور غلوا باخ
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 یدصف»قح فازتعا هد هیاسوب هد ریلی دنا لوت 3

 رول وا ام هولج

 وک | هکمداتقتعا ےگ ۳۳۹ 3 ۳ ایا

 ین نامه عمدکشا زا یهماخ نسخ

 زم دنفا ( نجرلاتاولسص هيلع )ناشیذ

 شمروم غلبت هللادنع نم اش راترمضح

 یهذءتنس لها ییهیند ماکحا یراقدل وا

 نیعباتو هاج « نیطاص فاس رحقف و

 ندداقتعا ًامزج یک یراداقتعا كنار

 كن هع رش صو صن ن بولوا ترابع

 نعل ۰ مردیک هی وفت بهذم هدر

 هژلردسح یسهیعطق تقیقح كاع رش صن ره

 یا مار و قلوا فلا هه لقع

 نینفیدلوا عاق اا قو مرتبه

 اکا هبا تراسبع نده ره ہلا دارم

 ےس ا نت



oV 
 یسیاعم نیبعل كناماشنمو مردیا ناما

 . مرايا ضإوف هقح

 كند لو صاابوضازءاهصو صن نکن

 هدک داشب ریک هب هثحابم هلا ران دنا داقتعا نف الخ

  ودیعبط یکجهلیدیا راشخا فلخ تق رط

 نتوروک فلاح هلقع یررهاظ هدلاحو

 قیفوت هلع تون یه-یعرش صوصت

 نکع ےصخ عاسقا کردا باعا نما
 كاله یسیدنک هددیاسو و نوساب هلوا

 صالح ندتفلاح كحهددا قوس هب ی دنا

 كتشسعرشصتره هقيقخاىف ۰ نوسلوا

 هددسیارا و یساذعم قفاوم هح رص لقع

 ۰ ردض وقم ىلا مک یعت اعطق هج زر

 قح به ذم مکیدنا مازبلا ريق هتشدا

 راد هما قم ره هوا ترا بع ندوب



en} $ 
 دا اضتا كلا لج هساساو مرلزوس

 توپا کیدنا مازتلا هدهلاسر وش

 قحهلوا بسانم هماوع ماهفا هدیربرح
 .مدشلاجناکءالا رد هفلث ترابعند ولسا

 ندزارکت یادافاو تارا ضع: یقح

 ای و هش القازوا زار ريض میجمو
 ےسالدب هریک هدها وروک لاا سامتلا

 دارج س ماطرو مدغکچ ندندا رارهاظ

 هدهیماعم ظافلا -- نا یالل وق هدهد رغ

 هداساع هرتعم تافیلأت . مدنا لامعتسا
 قحامدصقم ندراتخا یتافلکتوش نایغو

 ۰ ردماقم ج وو م لبست

 هلزج ام راو قح بانج هکمراو ديما
 عفاسنم هعاوخا نیط كرك ءنید رک

 مدعا ۳ يعاسم هدر ریتک هل وضح هبقیقح



(4 
0 

 یالوم هللا لاهتا و راسکنا لاک

 ردا زا و عرضت ضرع هلال-جاوذ
 هرونم تلمو هرهطم تعدرش بحاص و

 ترضحمرک |لوسرو مخفا دیس نانلوب

 هدولبا زم دنفا دم الا تاللا تا ولص هملع دم

 هاکرد یمهنازجام یعس هک مرايا لموت
 راج ییعفانمو تار و لوبقم هدنسن اد

 هلا وضو هاو ا
 نلاعلابرلوسر ةفلخ ندنمولاربمآ

 یزاغلا ناطلسلا ] ینادمیب هاشدا نالوا
 یییراتمصح زمدا [ ینا ںاخ دما دع

 ییرن وام تاذو ۰ دوهوروص:» دیالاییا
 قرهلف سورح هاها“ تیا-دع نیع

 . هرویدیشم ام اد یتسانابمی رلانطاس ةکكیرا

 ۹ نیمآ مث نیمآ .



 و
 هب رجث هنس ىلا زویجوا مانخ جرات

 یرجث عولط لرطف دیعس دیع ناک هدنس
 هجو رآ یو هکر دشلوا فداصم هناا

 حابصرو نم مود هکنوج مرد ادع نیت رادم

 یمایص ٌهضیرف یک یغیدلوا هعج راہن
 رهشآو ییلونصح نینموم داب ځور لادا
 اادزا ترس و جاا هليل وخد ل رابم 7

 . یدیشل وا بحوم قید

 ناسا بوق نا یا
 دام یزع رلنوک ره و o عیاسنم مدره

 ۰ هیلیا روفوم "یداش نرفدیع نازور

 ۱ تالاصلا مت ۳ EN هللدما ]

 [تایلسلا لجا و تاولصلالضفا هلوس ریلع و ]
 [نیلسرلاو ءایدنالانم هناوخا عیجیلعو ]

 ۱ نعجا هبصو لک لآ لقوا



 ؛نافرعقیسلا بصق راح «نامز ةمالع

 لوصالاو عورفلا ناک را دیس ول وقاا و

 یدنفا یتغلادبع شل ادیسلا هداز یعفار

 ردقهن رخآ یی هیدیج لاسر كن رتضح

 ندقدزوی هعلاطم هلا انتعاو قیقدن لاک

 یرلیلاع ضیرقت یرلقد_ل وا شمزاب هرکص

 : ردبروص
 مای الا یدم ع هظفح و هرع هلا لاطا

 هلال وا ا ودج ۰ هشممل اهل ادعپ

 ناهرلاو ةع “ارهاب ناطلسلا مظع

 یالگ هکر بنایا شو صوصح هنن راتمضح
 نش جارسو ند داع یب رره كماظع

 تیاده ةقرد هداشر لبس یرانا و شا



۴ Grp} 
 ۴ رب-غ ندنآ هک ردا تداسمش «ردشلیا

 ۲ تقلاخت و یکیش.هدنتهولا ردیف و هلا

  عیچ هنغیدا غلوب یریظن هدشدوبعم و

 نوت هننیعدبمو تیرطاف « تداہش تانک

 ریهبو ردهدکغا تلالد دونجو تارذ

 قح ویلوف كنایرلترمضح زعم  دزفآ ناشیذ

 دن رایدنک ید باسن ۳

 ال وه دینیبنم لط بل هی ال) كر هلیالازن
 هنلیلح ر وتسد ) رج ملاع نمل: زاها ن ره

 ة ردعمل کام

 لیصو یالسو تالص كئالاعت هللا

 نو اس یافت توی ] وا یعرکتو

 نیلمامیالگ و هتربءو تسلهاو هناعصاو

 ندرانآ هکنوسل وا هنشبهنلدام یارهاو

 ماتالا هج ولع هنرمصت نیم عرش ونیبم



HOt} 
 هعداص لئالدو هعطاس نیها رو ۰ مابق

[Jنیلطمهف تاسهرتو نرم ثاهش هلا  

 REE ازنلا یتسهلا زا وعفد
 باطخ لصفو تاج ؛یواح اذدهب

Jتولوا قدم نادن ردض» عدص  

 نباراکشآ ی دوخ نا تناصا هنعف وم

 ۰ رول وا كعد رالیلد

 .دعض ومه باصا اذا رغالاب عدس لاق

 هلوقهنمو ۰ ًاراهجهب ماکتاذاقطاب عدص و

 ) رستا دن ) یلاعت

 آو تشابطم هیامدم هروک هلوا

 ت ةيقح دانسا ,هلے غل وا ترابغ ندما رلتسا

 تالدتس»هروک 4 ینات روحا وا هسلقع

 قرهلوا ندنابف تیصوت لیلد هلیفص و

 رول وا يلقع زاحجم



Ht} 
 هعلاطم رظن امام باطتسم اناتکوش نالوا
 ح ه-فراخ تامارک یرافل م هکید- ندم

 بورمط هداام قاف | یسهفداص تاداشرا و

 ریهش)ع «ریبک ی و نالو: اح یتمکحلاشا
 سچ كم كبس لاوحالاوا نمذاتسا

 دهرلع نالوا یراسو لح لا رات طح

 بیس و بیسح ؛لماک د شرم و لضاف

 رصملا ةردان و نامزلا ةغبا .تيرا عرابو

 . رد رات رطح یدنفانیسح دیسک انالوم
 رها-ظ یسلوا ندهلبلج تالّوم هک اقح

 نسا لیج تاتکوش نالوا راکتشآ و

 ید السا هرفنح تناید تیقح و هی درگ تعب رش

 هرهانظ ځو ۰ لفکتم ییئاسنا و ناب

 فشک یسدام تابش هلا هرهاپ نیهارب و

 نوهلازآ و در ینییعبط لسیطاب و هارا و
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 هد ناه كرا | بولوا دیفد و یواح
 ال نا :تافارغ یرلک دلی هتل
 دتهادب و حوصو هس یه ها هطسا و و

 ۰ روی را
 ۳ وس هباذرب دل و هما وه رد هلل

 كملاراشهکنوج زبمهروک قوج یلیدع ی

 ےسےےود یالع نوت راز دن سصاعم باج

 هرسصاحم نسمح و یلیهاس قالطالا ىلع

 ورد وا یتیم اف و مدفن هده رام و

 ترا هسا امدمر یدراروب دیا فاّربعا

 .افک ضرف لیطاباو تاپ درو قح ند

 ابف كالع فن هلا انا نسب
 . هلیج "یعاسم ءان هنا عفر ینتل ومس

 سهایراکچ هدنا ادا هدیتنارکش قح لا را

 ٠ هل نسلصفلاتلاذ ۰ رديه بط



Nق  
 ۱ انار جا ةبدجالاةمالازع هللاءازج )

  (اجاصلعو لای اد نم الوفنسحانمو )
 نینمولاریفانالوانید و تلم با لف اک

 هدکشاماحساو زاب ندنرلتمضح زمدنفا

 هد هیم السا دالب عیج كشرش تاتکوش کز

 ےل ھت هده اطا س سرادم ةفاكو یس

 وش هدرهروب نامرفورما ییسیردنو
 نالوا دوشم بک زا تل و عویس هدرانامز

 در نیدام تافارخو نییعیبط تانایذه

 بنک كرنا ارز ۰ هلوا شادا لاطباو

 نوکب نوک كلرهلبدنا لوادت یسهیلالض
 ۰ ردهدقنا همانا نسا و هدا راششا

 .لصاوهندنک یرامالک ال رانا هکلصن

 رادقمرب ییهذ هن رلنابغاشمو تاراکمو



۱ 

(AV 
 همام هکلبو تارواح هکردا اضتفا كنا

 سس "هدیقع هلا هعلاطعو رظن هدناقوا

 یرناو را هل هديا هظفا# ییراهیهالسا

 ۰ راهنلوت ردتقم هتنکس و ماشا ۱

 :ازهاط زانطابو ارضا و الوا هل دخلا و

 ارینکآیلس|سوددیس لا لصو
 قنحا قورافلایغلا دبع ریقفلاهر رخ

 اشاس ماشلا سابارطب یتفلا

 نیسم و هد لاول و هل هللا رفغ

 [ رکیدضیرقت ]
 یروصنم ری مداح هدماش سادارط

 نیققسلا جودو ؛مارکلا نیس ردلارضفیس ردم

 ان ال وم ناو یفاشو نایع الانیع مالا ۱

 یدنفا دوخ عیشلادبسلا هداز هباشذ همالعلا

 كد رترضح ( هلاشا دوخ و هللا مادآ )



A 
 1 .رد را هماخ را

 . هناشلایضع یالوم لوا اشو دج
 . داحا هلیئردق یناشاک عیج هکردارحا

 . ناشناو نم یوا ین تاعونصمو

 تای آ مالسو تالص .ردشابا دارن هززوا
 ٠ نانلوب دوم هلا تاصضا و نیهارب و تاني

 ۶ تم و تاعال و تقاضا قا دلور

 ییاصاو لا كنا نالوا ییایرا تیانعو

 هدییسشت ینبد نابم هکن وسلوا هن رز وا

 « ردشاف قفومیرانآ

 نوجا دریلالضو غیزلها ! اذ دعب
 ءلالا عضو نالیروی فیلأتو عضو

 یهرخاف لاد سروش نالو لاسلاعدع

 لرکو یتابم تتسم ر كارک هلبا هعلاطم امامت

 ها وصف دنا هدنص وصح یناعهر رم



4-4 
 هکزاملوا لصن .مدالک | ینغیدلوا خلاب

 نارفالاءروظان ء نامر ماا اش الا وفل و

 نارود ناکی مجرم هددیلک تالئشعو
 یدنفا نیسح مش ادیسلا هداژ سج

 یرلهلیلج تامارک هیلاراشم هکرد رات رمح

 هنافرام تاراشاو باس هدیراغب و قراشم

 نانلو اط .دتعایالاو .تراقال| ن یزا

 قدصلالها ءاول لءاح وقیقحلایلع هللا یل و

 هرهد ے٣ و هرصع بطق قیدصتلاو

 لنرلتمضح رج رب حلا یدیس

 ۰ ردرلیلاع دنزرف
 هنادادماب ةلاندما

 هرخ الاو ان دلایف هیانعفن و

 كملاراشم لضاف فلؤم قرقحصلا ىلع

 دز ان و تح دم مکیدتا ض رع هدر لة



۹ 
 .ردفورعهو روهشم هدائاضفلایل وا

 ۰ لئاقلا رد هلل

 [ هلثع نيتأيل نامرلا فلح ]
 [ رفکفنامزابكنسم تثنح ]

 .رهظه یلاقح نالوا نخ ماودلایبع

 سنت و اف قئاقد نانلو هدفالعا دحو

 نیش و ۰ راهلوا ناسجر ظوفح قرهلوا
 هر هیلک راثآ ند ناوخا نانلو هدقازواو

 ۰ راهيليا عافتنا

 ناتدسع دلو دیس ها

 ناماو ةيح لک هللا نم هيلع

 تباحا ن رق كنامد ناسالوا ضرع

 ( نیمآ ) هلبا لاب صولخ نوهسالوروب
 .لهبد

 ةدحاوب یضراال نیمآ نیمآ
 صد وه



۰۱ 

 هناشزع هبلا رقفلا هشک

 للا مداح ی رهز لا

 هنع

 1 رکیدضب ردن ۱

 لضاف ةمالع ندنمالعا سلبارط

 نیسردلارخف نامزلااذه نامت ل.اک ذیمج و

 فشاکو قیقدتناو قیقصلابحاص نابعالا

 هداز فّورادبع قیثد لک نغ تالکشلا

 یدفصاا ىدا هللادبع حشا لنت ا

 ۰ ردکن رلتمضح

 ما ال هد ود و هدا مادا

 ماللاوة واصلا هيلع ینلاهاج



0r 
 هک ردنابا-ش هتدحا هاک راپ لوا دج

 ثافصلالماک و دوجولابحاو : تاک

 نیکح و ۰ ر وی دنا تداهنش هنننهلوا

 وش هک روس ناریح لام هنسسهینادص
 تردقو داحا هرزوا ماظن عدا یامودصم

 هغلاب ےک قج هل وا هفصاو لئالد هنسایطع

 ینیدسلوا شلنا داینپ هروک هنساضتتا

 . ردهدکلروک هادب
 هکزرداتداهش هنتینادحوو تیهولا

 ییابم ندوش هساضتا ییانع و لضف

 یرلناو هدقمروب دیأت هلمالعا یالع
 هلیسو هاد نها هدمالظو تريح "اید

 . ردهدقق تیاده عاصم یقحهلوا

 كن رات رطح زعدنفا زغاش یددیس

 ندنراپسدق بناجو ینیدوبع هلاعتم یالوم



۰ 
 ٤ زرطا تداه-م هد دنده وصخ یاسر ۸

 مصفا هاب هلا باتک یرافدرویب غیلبت هرازب

 | روس یناوذ نالوا افابلاغلباو (ععمل

 جام ندهضراعم هنسصقا لا كس هلءلح

 یرارساو ےک یعیدلوا یوطنمو یدلق
 نیطابسا یتیرازجس . ندطانتسا و مهف امامت

 یدردتا فاریع) هیالع .

 تاذ ییساللسو تالبص كنالاعتهیرا

 هنن رلهرونم تعیرشو هننرلیهان تلاسر

 فرشا هنرانیبم ند ترصنو عابنارریخ

 ادها هنمارک باصصاول ۲ نالوا عایسشا
 ۰ زردا فاحاو

 تحاص ریش ع « رک ی و ! اذدعب

 لاعاو هقداص تاراشاو هرومشم تامارک

 هدقافآ یراهنشا تبص تولوا هرو

۱ e 



CSS. 
 نارودهدنیلکلفاح یرل هل يج راکدا وناریط

 راح یتسیلامناونع ( لاوحالاوا ) نیلیا
 لج كنراتضح سچ دن شدی س
 دحاو لعاکدشمو لضاف ةمالء یرللرلج

 تبینلابیدخا انالوم نارفالا دیرف نامزلا

 كن رات م طح للا یدسنفا نیسح شا

 ىناطتسمباث ك وش نانلو ئ رالیدع ین فیلأت

 لحاو تافل وم لکا هدمیدلیا دعلاط»

 مدالک | قیقحلایبع یهیدل وا تافنصم

 نیهارهداتکوم هیلاراثم فلوم هکنوج

 تناید تاق هلا هماقع لئالد و هبعطق

 یهیدجا ثعل یش نسا و ی هیمالسا

 تاهشهلیادر ینددام لیطاباو شلیا تانا

 ردشعا مازتلا ییصوصخ فک ییییعبط

 هدیا افا امامت یییدصقم هلبایوم ٌهناما و



$( 
 1 و م تاشو لیطابا هدهیاسوب هکر دشت

 بک هب ریص) بحا_۔ہض رھ ینالطد ثنهر

 ۰ رویدیاحوضو
 ! قاب هد هلا هعلا طم هل س رص وهل تود رظن

 ناسا یوم ییتافاکمو رحا كناذو

 تابصق راح هدلئاضفو لضف هکنوسروب

 نوددامو ۰ مات ك امار شلوا قنس

 امامت ینو كفي لاۋ رک نلید نویعسطو

 -دعبا ر ق ساک ) یرلفد) وا مامه دمجرب

 ۰ ردشا وا ادب وه (راهلا

 ا زا ريخ نيلسملا نع هل هازج
 نانلوب هب دجا تلم "هزوح*یماح راز

 كباتک وش ندنرلتمضح زی دنفا نینم ؤا ریما



۱ 1V1 
 او ج بودیم اف ا دات ڈفاک

 نامرفو ما ییسیردنو ےلعت هدر هیناطاس

 لزیلسمنادرک اش هکزردا زای یتیراهروب
 . هلو لوصح ی رالیلج دصمتنایص ینیداقع

 کززباراطخآ دا ناوا
 قرهنلوا لمل دن رایدنک هروم سواسو

 وش هسرولوا كحهرو هشدخ هن رتهذ

 هقندلو تقوو راهیلبا بانعصاسا ییاتک

 یییرادصحت دنانقع مه هلباراظنا هلاحا

 تیاوغ لها باسصالایدل مه و دظفاح

 هعفادم ددر لع امدا تیکت یلالضو

 .رل هلی هدا

 تاطاصاا مت هتیعنب یذلا هللدجلا
 هل |یلعو دمع ادلع هللا یلص و



 فخر
 تاوعسلا و ضرالاثمادامهبصص و

 یدفصلا فورلا

 نیلسملل و . هل : هللا رفغ
 نیمآ

 ۴ رکید ضرع »

 قبل ابنیضق ناک ةن مظن راضم

 نابعا هدنمهفاک كر خامو مراکم « نالوا

 بیرا ناتوط زاتم مقومرپ هدنسارا مراکا

 لماکو بیسنو بی حت « لضافو بیبلو
 / مرک | یدنفا دوم دس هداز:لامش

 كن راتمضح ٠ معالاپ هاش یلاعتهللا مادا

 ۰ ردشلروب تیانع ندنرالاو فرط

 ِتلاسرو هیهلا تدنادح و هبلاراشم, )



(0# 
 غیاب یطخ ر راد هیهید جنا “هلل

 كفلؤم بانج هن رخآ كرەديا داشنا هناعید

 «رویدیا ج رد هدییرل هنا راکشیاتسفاص وا

 نمزجک ندافا ییسهجیر قح [تقاعتم
 قحهلوا تاماقمروآ كشر نالوا راکرد

 هل رهدیا هدنشک هم كل س یا رابچ دیرا وه

 ( ررویروم
 كف داوج ن هک اتو اذدمب »

 كنەل لح *هلاسروسش هلا قالطا یینانع

 هرخاف ررد هدایز ندهرونم للاللک تب

 ترو واگدوآ یتماشم هنس هموظنم

 نو مدلیا راظنا حرت هنکلاسم

 ییفاطلو نما تعع نالوا زراب هنایه

 شام ناقاو نافرع تانج مدتا هدهاشم

 لباق ییصوت كر هل يهد ناو هدنس



(11% 
 ؛.مدلوا كلا حرمشنم هدهبنرم قجهیلوا

 یلاعرثوب هکهلوا مولعم قتلا ىلع
 یلالضوغیز لها هنسلا هکلب لکد هلاسر
 نیطایش دوخا كانبات مراص فیسرب عطا
 هل ن وا تن ج و قلا
 ۰ ردک ات

 شاعتا نادناو بولق هلیساعم مه

 حور هدهلبنکنا برط “نابم یک ی کج دنا

 - اطمو رویدیا .حانراوطاشت بسکناسنا

 لوح ناما دایدزاو ناسا توف هلدس

 ۳ رویلو

 نم یناشلالیلح فل وم هکز الوا لصن

 سجرب عوضوم هرزوا نانیبطاو تیاده

 رهظعهزاوج تیانعهلیبسح یرللوا نافرع
 یفجهلوا نایدا قیاقح لصوم یرلنالوا



($ 

 ° هکر دکر ام و زر هوا هدمه

» 

 ۰ ردراکشا فا

 نادز طاریصرپ دتع هدنفوف ییرګ بداو

 هن زسا(ناح راا و وا وال اهن رحم ) ویسا وا
 .رادنابام موجولابیمغلع قدضامو رهظح

 را یره-یلع لئاضفو بقانم

 هصبق یه زوم ندنکحهیم رک هباصحا

 کح رژ كربلا راشم ۰ زروبح دیسک

 هدنآ یسالسضف ؛ زمصعو ناتا هدنناب

 ییدعرونک "زونس یرلفدل وا نام *ینا

 دن رللوا ریظن یبهدهدنغالبو تحاصف یک
 هسدش ربا هنامز و (نانس نورع ۱ یب»

 تایر ونشا ناب رص» ندهیلاراشم یدیا
 هلو هدرضاح سصع (نابش*)و ردا

 نوجا قمریترآ یناسل تحاصف یدبا



1} 
 ۰ یدرلبآ دابقنآ هن رایدنک زس همش ¢

 ةمزا هکردن و نفوذ غسیلب رب !هرد هلل

 نفو مءره یک یرلفد-ل وا ثالام هتغالب

 حاوما ؛رارو نان وا تا ید هدتادیم

 .رارویجاص هناوف رهاوج دنارف یک ابرد
 نیعم هیاعت-الایدل کردللام ذالم ذاتمارب و
 تولوا نیم ند سصان ماودسلایبتعو

 ییرحرات ی رلکدلیا لاعشا كنامش باحما

 هداسنع لهاو راردا افطا هلنافرع لالز

 لها هلعطاس فی عطاوق حد یثراق

 ۱ , رارلنا دادما هقح

 هکزییلع | دج هد رلتمضح- ییاعت هللا

 دوج وم نامزره نيد مو! ء مامار هلو

 ناعما بحا_ص هددیلقع "یناعم هدرودا وا



Eg: 
 ةه روھ معو روق لاصضسا هدا

 لذب لباقم هتشروپ همانا کعاتعوب
 یقج4 وا ناسحا دیرمبجوتسم .نارکش

 راو م ّصا هتحراو ۰

 ناتم زا وج «ناتح ۳1 هآز |

 حایص ندهدیج "4 صر ریت فا
 تققح یرهوا نیتسو محو ىح
 نشورم راغا و راب هعالسا تايد تعحو
 مهظن نم ۲ دص هاب اتسم هلن وا
 .یدت و تردایم

 ] قاتسلادح یتئاید
 [ناهریثا مطاسنآ لک یت

 ] ظقاح دق برقا نیو

 نثر ونلارخ الءاچ یمحجم [



r} 
 ] ناشا يلد اشا داد

 ةبلهع اتش نا ر دا

 [۲1 [ نايس ةبلق اهتنش وا

 یخ ست اک ام ۹ لک ثیحنم ۱
  eنايا: تا او ةححا [

 اصضاو ًاعوق اند هب مظغا ]

 ۲ نارقلا رجع ین اه ژنمو

 اف اشدو ًاتقح نكي لول ]
 (نادالل اطلس ی ماقام
 نا دعد الوا دیس(تاپا هلو _ ضحم (

 یزلنیبم نی كزعدنفا مرك | لوسر نالوا

 هکردع وق ندیو رداهریلاعطات نامزره

 (نالثم ) بولوا 4 رسک تنیس [۴]

 یوابسه هنرکیدکی هکرونلواېدسفت هلبا

 «ردکعدنیشیکیالنامنو



 فور
 یسیقیقح "یماحكنا ( هناشلج ) مد هلا

 هروب هيام ینآ نارودلارخآیلا بول وا

 ٠ ردیعطف رمآ یعج
 هد بلا دوش یدابه ریقنسم چ

 یرانیقب اعاد كناهنو راصب بابرا نانلوب
 لقع هتؤ هکنوج ۰ ردهدقلوا دادم

 ءابتشا ةلازانبم نشا قباطتلقن هلا
 لهسرايد « هیلقع نیهارب كەس رايد نوڪ ا

 و هدمه ۰ زریلبهدبا دارا هلسقن لث ال د

 یک شوک هدتچ عفوم یربره هک هل تنا

 « روبناو دل الدلا جاو

 نارق کت قیقح حا و هنو ند لوي ا

 والب هد ها ياا وسود دب ؤم هللا رحم

 -الوا یط رمو ق ج ةللادنع رک | هکرویل وا
 شا اچ زدق هنانزو ىدا هسلوا شم



{o} 
 ۰ یدنمهدا هظفاحم

 ًافرمشم ةونلا سعشاک ,لاذام ]
 [ نایفطلا بهبغ وح هان
 احا و ادغ دف اب دعس اب ۱

 ۲ نارینلانم دف امان و
 یدهلآقرط هل تڪ و نا اسعت ]

 [۳] [ نارکتاخ لنت مو فف
O E 

 [ نالذشاو ىزملاب ه ایا و

 فو الك هریغ فسأب.م ام ]
 [ نارسخاذ هاوس "سیل هارخا
 نعلضدق لهاج نم كو اذه |

 [ ناطیشلا سواسسو اوچا €

 هک وش هد س وماقو و لب ابجد ۳

 ۰ راک زا رظن هن ی نا «?b2 ڙداکدروک ذم

 ۰ رددعا نم 7۷ رلاذعم تا رع» مدعو



 6و
 كاع نوضح د

 ماود قارشا یک باشآ ہکوہبلاح

 ارش تالش و را ها وا
 زور نارا رازب ۰ رویلیا وح یناسیغعط و
 زارحا لماک حالفویمظ تداعم هدتمایق

 تمالسندنآ ری باذع هدهناسوت و زکج هدا

 ۰ زغج هلوب
 -دلواح او هننرایدنک تیاده قرط

 زور ۱ قزایه ران ال وایمصم هراکناهدلاح یی

 ذخو یزخ نیرفو نامرح راچود هدازج
 هد رشح عقوم هک رد بلک د یفاک یرالوا نال
 یبنافو نکج تمادن و فسا هقشار ندرانآ

 ۰ ردقج هبلوا نیلدصل هلنارسخ

 ربارب هلتقیقح حوضو هبنرموب هتشیا
 ع٤ ًارازغا ه هبناطیش سواسو اضح

۳ 



۰+۷9 
 ۰ ردقوج رالهاح ندا فارحا نداده

 تنا اشح هذه ةلاسرلا نا ]

 1 ناق رفلاک قصل ام اب

 ةلالد فرص وداشرا ضم یھ 1

 1 نام الا ةةة ةهنادهو

 دحوم لک باقل ءافشلایه و |

 [ نارفکلاو كارشالا هالع نم

 لا اچ الع فطلب ابلق تفش ےک گلو |

 [ نامش نع ضایمرل د وعم

 ک وا ھعماسل ًاناش تلح رکب ]

 ٤] | یاش رع لک ۃرا مم تقش

 نایلوا راك ةر هلبعف كنیغرغ ]٤[
 نع ضغبم هد ( ناش ) ردهنسانعم سک

 ىلصا ۰ ردکع دهی ندیا توادعو صقب

 - اشنا) هدع رکنآرف هکلصن ردماللا زوم



AA} 

 "تنا دق ةغالبلا بیلاسا ان ]
 [۵] [نايقعلا دنالقک ةعو_ظنم
 ابن دجوف یرظان اهيف تنعما |

 [ نایدلا دسحاولا نب دلانکر

 ( تایا لوصح )
 هک اتقح هدقح ناب هسا هلاسرو

 تقیقح و تل الدوداش را صحت. ردناق رف ربظن

 تلع لق لدحوم ره ندتاده هما

 ۰ رونقوا یراق هدیرعمالک ًافیفخت

 ( هل تلقفامراق نیعام ت رق )

 . یتلنادرک نونلا هلبرمسک كنيع [ه]

 یررح تاماتقم ندتغالب بتک هامان وش

 هل وب هدب! کر بو2 رص تنا یک

 رداکد فح تافاطا یهد ربع



۸4%( 
 EE هباقو ندنارفک و كارا

 نروکح ۱ نا نوعا ضا را ۰ ردیفاش

 هب ولف قوچ كب هلیفعلا كا تناجاع-ی ورم
 ینفاصوا و هیلح «ردقجهلوا شخ افش
 طقف و هو غم یکارذع هدندزن رلندیشیا

 تباغه:تهججرراب وق ییرادوا هدنرظن ادعا

 تبیلاسا شیدا لسم رده وهم

 ۰ ردهموظنم یک نابقع دیالف هسلا .تغالب

 ناد دحا و رظن ناعما هنیسدنک

 نیک ر نر هتنایدالارخ كنالوم نالوا

 0 مدالک | بقعرد ییغیدل وا

 ا“ نم نیس اهتشلم هلل 1

 [۲] [ ناوک ىلع هتم ولعب
COT TT 

 هنس انعم نابھکن لبا ( یک ) هنسانعم هباب دنلب

 لحزندنا راپس بولوا بکر م ند ( ناو )



14۰%( 
 اهلها ةجمو ایندلا ةمالع ]
 [ نافرعلاو لضفل لها ذال مو

 یذلایلولا وردقلا لب, جا وه و]

 ] نانب یرولا هر شنق

 هظفل دا رف یرزت قطنءوذ ]

 [ ناجرلاو دوضاملا ولو
 [۳ | ذیهجلضافالانیب همام ۱

 کوک داد همد تثیهو دل دن دلی
 .1شیقالط اهداک | هلو و هدعباس الف ر یک

 3 ردیسانماهدانعم ی با وش وش هداروب هکر دعب

 قد وش یک هدمعلاةیمال كندنارفط

 ۰ ردش وخ هب

 ( بجگالفئود نءینالع ناو )
 (لحز نع سلا طاطا ةو -ایل)

 ریبخ وداقنهل سسک كناب و كوج [۳]
 ۰ ةدبامطا نم ذبهج وه لاقي ۰ ردهتسانعم
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 [ ناب نسحب هیناعم یدب
 نملاوحالاینآدیسنا وهف]

 نم یا له
 ( تابا لوصح )

 ینافاکم تالضاف نیسح هلانر "یشنم

 یرنمهولع هکر دص وصخ هقسح باذج

 ۰ ردق زمو یئاس هیهعلاس ءامس هلیبسح
 ناک ا ردا زارحا یتئاونع اید ةمالع

 ۰ ردو دنظم یساوا برعم ندنددمهنتسراف

 قره وا قف( د ون ءوک )هک وشهکن وج

 ن زکتولخ اند زاقلو هدخاطبلغالایلع
 هدمهارد دقن یک یغیدنلوا قالطا هلاوذ

 دم فا و ءزوعا شنا فنر تفاربص رهام

 ۰ نیلک هدف انعم تاکشّود



۱ RA 
 ` لضف لهاذآلمو ناسر ضف همز

 بول واردقلالیلج تیاغ وردنافرع بابرا و
 هردناتلاب دبلا راتذم هدلناضف و فرش
 هکر دات یف بیطخ و قطا بحاص رب هر وا
 هشراپزید ناحرمو وجا یظافلا شارف

 .روب رو هصیقت
 هکزاذ و مولداقنر هلو لضافالانب

 هلا ررقنو ناي نسح یهضیاف "یناعم
 دبس هتسلا لاو تاذو روبدنا راهظا

 اش دنزرف كنراتمضح (لاوحالاوا )

 هربخ یاتنم ندنسبپر ,هبلاراشه هکردیرلیم

 ۰ ردلخاد هناما ی ابر ولاا

 [ هارمیج ةقيقحا و ةعبرشلا س ] [4 |

 [ ناه ربلاو یسلا یاس هلال ]

 . لاک هققجاق هدعرصمو 2 7

 هغل واترابع ندقفوت و عج یتقیقح هلنعیرش



۰۰ 
 هری ماه بلق فوغشم ]
 [ نارکس A حاص ق رغتسه

 [ ناکم زعایف شکم اهن

 هلا تد وع مازلا تعد رس هکر درا و ایا

 نداد ول ر هده دساا تانقح ۰ سمآ

 ب شل نت

 ربغ تعد رش ناب. وا لب و هل دقيقحن

 تقیقح . نایفلوب دیقم هلتعیرمش و ۰ لوبقم

 ( ؛ ددالوصح
 تقیقح «رعشم قیلخ فیلکنت تعيش

 هدنسارا كنیکیاوش رددیفم قح فبرصت

 لندن ویب هر ال واهکر دراو تهن رط هدر

 ٠ ردناناش .هغغ وادع یسةرجش

 رب عفاو هدهعاف ریسفت كن زارماما



> 
 دمع لامکلاو رتادبظف وه ۱

 [ ناملولا هام ورلاوخ
 ىلع تقاف قلا تامارکلاتر]

 [یناج راه وضوب یصضلا سعث
 هچ رت یا هج ور هدنآرف زاجعا یتهرابع
 ۰ ردشلدا

 ژورو تاجر نصو تب ور
 ندفدل زون تبرعت هداب هل تنک لانه |

 رول وا خیل زا وارد خوا هزلنا رکا

 ما هکردتبظاوم ههرهاظ لاعا یسبمر

 ۰ ردا غیب ( دبع لابا ) قو .ردتغد حق

 هلهجوت دغ ماع نفداهش ملا یسیعتکیا
 دادها و كم رزوک رحم هاف و یلاف زا

 تفاقتیسا هددرهاظ لاعفا هجثدل وا ییغ

 « ردتش رطماقم هک ردکلب یتفع هیس لوا رخ سیم



41} 
 دقل تامارک یتسااهم مظعا ۱

 [نادلبلایفنابک رام تراس

 داسا هبقانم یصحالفتلج]

 [ ناسلقطن رصح ملو ناب

 ( تایا لوصح )
 تعل رش دسر وخ ر ترضح لوا

 هلا لها هقیقحا ىو یدا تسقیقحو

 قاهر ورس یدیلوصو رج كماظع

 یلاوحاو روماةفاکو لو زعم هاکلاب یتداهش

 هکردکمروک لوکوم هالا دب اصح
 هدهاشم یعاقموا یدینو ۰ ردنقیقح ماقم

 یکجءدبا ناتا نابز روز دع ندا
 اب مالک ( عقتسملا طارصلا انده ۱)

 ۰ رزم وک
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 نالوایلوم قاتشم«یدبا یماس هلناف هسیا

 قرفتسسمو هلاو هلکنآ یرابش مش بلق

 رمو زاد اکاهدیرکس ووحص بولوا
 لا قرهلوا ییاهش كنقفا تبالو 7 یام "و
 ۰ ید رقتسمو نیکم هدناکم یلعاو زعا

 د- دیس نالوا یطف لاک راډ

 هلاروج و فاخره كفر رات مطح سج

 هكردققحم یرللوا ملاع ثوغرب هانب و ءال م

 - هباس ییاجر حوضو یراهیلع تامارک
 ندنراشتنا لاکو یئاف هاه سعت هدنس

 دلو ه «ردقحال هنادلبو كلا-« نوت

 یاصحا 4تالالد او 4 و تامارک

  رویمرک هدادمت مراد یراهیلس بقانم

 ۰ روهلوا لباق یرصح هلناسل یقطنو
 دق ف كربلا لجان ىنا ]
 ۳ [ یاب اهضعباه:م تدروا



wh 
 ناهربلا حا و یابی: [

 | ةما رک ناک لاضفملااذد وحن وف

 ناشلا لیلا هدلاول ًاضيا [

 ینابرلا فراعلا اذه رانخا [

 ] لاههزت عجا ریلف بئاجملایریو

 نایینلاقثافلا تاتکلارکف [

 ) تابا لوصح (

 تاما رک لرمهدا دصق زېت هلی راب دنک ن

 قواو مز ویدا نایب ینیرب ندنراهروهشم
 ترسو هک ر د شمل دا تاور هراز

 ٽوانع رس میل روت رملصه مب D هبلا راشم

 < ردقجهلوا ناهرلا جحضاو هلا اغوا

 رارب هلوب یدعا ۰ شمرارورو هد



#4$ 
 ردب یدوج وكن هم لئاضفنالوایحاص
 ندنعو بیغلانع رابخا كن رلناشیلاص

 یواح هدیراسهظا .یتمازکرب س نالوا

 ۰ رویلوا
 كناعس تاعارک تاذ قلبة فرام ونش

 بئاجم هلفوقو هن رلهلیلج رابخا ةصالخ
 ةهزن ) راندبا وزرآ یتسهملاطف هربثک

 تمجا رهن الا قئاف باك مان [ه] (رکفلا
 * رلهروب

 .راوک رز رد كفاّوم باج [ه]

 شمروی فیلأترادهن را بلع بقانم كن
 هدن و رب هدوب هکردبسا كیاتکرب یزافدل وا

 هعلاسط» ناناش هققطاقو شفلوا عبط

 . ردشاروک یفیدلوا
 بول وا یواح ییه-فیعم ( ۲۹۰ )
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 ادلایدمیلعلا بطةلا اذ لازال )

 ( ناوضرا بئاصم هيلع یمهت

 ( ناصغالا ىلع یرشلادرغ و ج

 نامز دوخاب لوقنم ًارتاوتم یاحردنم
 عباسو عوع» نداد نشير ا هن ریلاع

 هکنوج» رددنتبم هرابخاذ وخ ام ند هل

 لاحترآ یرردب ( هه ) فلم بانج
 ارخالایداج كنسهنس ( ۱۲۹۲ ) یکیدلیا

 یرافدل وا قج وج قلیآ ز وقط زو:ه دهم

 یک یعیدل وا ررح ةدروک ذم تاکو

 . یدلوا ریقف عوعسم هداهافش ندنرایدنک

 .رد وتم یټ ةبفدنو دیاوفقوچ كب اذهعم
 هدنشاب ) o ( هدن رلاحم را نح یراردب



e 
 اعاد انع, سمطانیامح یزجب

 (ناسجالا .عشو اب" ءا زا ر
 اهخ رات ةلاس رب یتادف ذا)

 ناشتا ف لدج دق اپفیلأت (
 ) نادق دیدجتولسا نسح ع

 ناب الل ج ور 3 ی

 ) ةمدخ ىف وا ندلاق ام یدا

 رلقدا ام هطرعت حار دو

 ل ن نم ۳ ا نم هبیلع ماد ]

 ) نا ۳ :EE E هب وڪڪ

 عامم الا فر ( س ام
 یادو ره وج

 ناذآالاخ هال ع دم

 یدهلا التاخر و (

 -(ناس 2 قورشب

 یی ور تلناش ۳۳ تط وس ن



€ 
 ناسا ناراب ناو ضر تئاحم هس

 تما حالف حص رهو هلسف ماد یلازنا

 ناسنک مرتب هدراصا ناصغا یرقو حال

 فدارت ناخ ر یاضر هعتدلوا مئاصو

 ۰ دنیا

 هد ین رات طح _یدنفآ سنج نیتح

 رهنظ۰یلوم هناتبحا عسواو ها را رخ

 (ناقنا یف لج دق ابفلأت ) ارز ۰ هروب

 لاسر وش نانلوب حروم هلع مصم ۳

 هن ودت هرزوا هدندج تیلاسا نسح این هلیلج

 هناسنا هلبیسح یاو م وزا هکر د راشمل وا قفوم
 فل ؤ٠ هلا لس و 2 ۰ ردهدنسهباتم جون

 قبلات كنار وش ۵ یس انعم 5

 6 ید وا للحج هلته ح حاظتاو ناسا

 هرز وک رات ( ۱۳۰۰) بول وا كعد



$( 
 افشا ثەدخرب لوب كب هد هبلا راشم

 ناجو سا طویغ» نقد وا شعا

 و ردازس رهسلوا

 .سضج | لااا وذ نجس < زربا اب
 قج هل وا بوصعم اسو جن كن رات

 هلوا لصاو هذ رایدنک یبسهیناصس ما

 فی یشت یتالکو لضف رهوح هد مه و

 شخ توالبح یر هبلاع مئادم هلعاعسا

 تبادسه با ندلالض مع دوخا , ناقا

 تق.قح حابص هداشر بالطو نار صف

 .هیلیا ماودهدفدارب هعلد) وا نایاع

 ۱ هکز ردهسیا تولطم ینهصیق لزوس

 یس هل یایاضق هک س باطتس تاتک وش

 یب یہا یمشات لئالد جیاصمندنتقا
 س ردهدکع |قارشاهدنر رص قالرا اهد



۰ 
 باپا هرهوجز نم بازدید اچ تیا یف
 تاتلاع یردر قاف ههروېشم تارابسو

 ر لصالا رک یناشلالیاج فلومو رد

 تام#*بولوا ران ین "هلالسع رف «رادمان

 جرد اما هنن رالیدعیب را وش یفراعم

 ۰ ردراشهر وب

 هیعاسم هللارکش

 ر رضاح سععلاح ناسل ن ران

 قترآ هنرزواهدهاشم یلک او نسحا ماظل

 یبرس ( ناکام عدا ناکمالایف سیا )

 ۰ ردراکشا ما یکچهدیا ترداہم هنالعا

 تڪ اھد راز یلعا ندنو هکنوچ

 ۰ رد زس همش یعیدل وا هدی کما



Elی  
 دن نسل ۳

 در ۳ 0
( 9 

 ۳ ناال

 ها
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 ) رکید ضب رق (

 ند ر | ترشا بم هنعبط لزم هلاسر

 ندعلاضفاو تایضف بحاص ینآ لوا

 نیتفلا ةودق «نیسسرد!ارخف لاک و فراع

 “یف تورب مالالا ییفم ماا انالوم

 شا دیسلا هداز یروخاف یدےنلاضف

 م دقن و ضرع رات سطح ید اذا طسامل ادیع

 .ریدروب تیانع یی ضیرثت هد زکیدلپا

 .نیما نیرسملل هدوح و هّلمادا

 ( جبر نجم راس )
 هلنیهار و عج دشت ییبمنید اعم

 دنالاسمت هللا ناروب دیه* و سیمان يأ

 یرللو ترا ده كم الخ کز رد رلاثودج

 و_یفتسم و قح ییرط هلب راه-هدقمراونا؛
 یتمرک الور نوجشایرالت هلوا تالاس

REIN Re 



۵ . . ۲ 
 ۱ یلکآ كىا هدهاسوو شەرود لاس را

 هلن دابع ت یک د یک قنبم ف رام ًابلق

 ۰ رد شل وآنیش قا رشا رهظم

 ل وسر لوا يکمال م و تالص برات

 هک هلبا لازنا هن راترمضح دعولا قداص

 لهاحهص ها ام ورینمعرشیغنیدنل و رومأم

 قرص ندلطاب یرلناو داشرا یرادناع و

 كن هيلام حج هکنوچ [۲ | یدرویلیوح و
 یرارساو تدالع هلسالحا و ججا لا

 تلم نا_الو لداعم هنرام للو رهاظتم

 لآ كن آ «یدلیا رب رقتو تابثا ییهیفینح

 نأرق یفیدروسب غیلبت ! دوخاب [۲]
 ؛یدرابییبلقكقفانمو لهاحره هلناب زعم

 .هچ رم "هرابع هکن وح ۰ یدلبا هراب یکیا

 ۰ ردراکرد یعیدلوا یلاقحا هداکوب كن



 نام
 ظفح یم رک نآرق هکرویب مت هدناخصا و

 لقن امام ییهبومن تانایو ماکحاو غیلبو
 هدهمارکنیمباتنانلوت هدند تمدخ «رایدلیا

 نیم وات توت رله او 0
 ها زا الماك ییدحم4 فیجاراو نیدسفم

 ۰ رلیدتا مفد و

 هلاه هذ رف تەب رش ن ! دعب اما

 دمال سا تناد تققح قرەلوا یلاشم

 وش نانلو راد ه هدم تلاسر تیقحو

 زمصش هک س یهیدسیج "هدیج لاسر
 سجد یدیس [۳] رهدلاهچلی نمذاتساو

 هرس هللا سد زسج دک دنس هکرد

 یک تقب رط ناریپ ریهاشم یرتمضح
 هلا واع و یتیم ه رال وا شعادرفت هدنرانامز



1{ 
 قددص نالوا یرالیج لح كن راتضح

 E RE ۱۰ نمقا

 كموح رص یلاع) روصنوبا ۷ و

 ییات کر د ودوم ندهسدا ب ہک نساحا

 هدیعید,.) وا حط ا نيه بولوا

 ۰ ردم ولعم

 ندفل روم دخامدلا , كلا راشم "ییفم

 5 یرلهروب ریبعت نمذاتسا و زم

 ندنرابدن؟ دل روش هن رثبلاع نامز هکر دنا

 ۰ ردهلب و هدعفا ولایف ۰ رلتشلوا دیس

 راشم فل وه بان هد ) رکفل اهه زن ۱ یہ

 لقت ییتامارک صضصعب تان رار دب ندا



4۷. 
 بس ردیراکرابم را كن راتمضح یدنفا
 راظنا مشرسست هنسهعیدب ضایر هلبا هعلاطم
 یب راهزا میر موم ی هدنا هدیدلیا

 هاد فوطف و بایافص مسفت هلم
 یرهلواقاذم ن ریشه ذناذل یسعناب رامنا و

 .مدلیاترردابم هداشنا ییارف ٌهعطق وش

 ) "یده نیبلاطال هب ,لیلج رفع )

 (بتکلانمحانمینادق هاب یف )

 ( "دنعنعم یورت هثداحا ال )

 متن ربط دان اب نیسطحانع (

 لاذونم وقت ند ترصن هک اقح

 ءردفو  .باسنکس ۰ شغل وا جد نیز دی

 هب هل ور ها رار هدسرو قایسو نیمدقتم

 اشاح مدیابو كرانا طقف «ردرلاکد شموق

 زمدا اعدا یت رال وا شا ريصةتو نوار



(۷1۰¥ 
 نید (اریخ هللا مهازج) زفالسا هکن رج

 عا عفن هشالخو مها هدایز لا هسایب»

 سمع هکردراشغل ود هددنس تامدخ نادلوب

 ۰ ردر دقت ناباش هدابز ك هروک هن را

 یتاقفدت قلعتم هعورفو لوصا كرانا

 ینانودنو تافیلأت لغشم ییهلیلج دناوفو

 ) مع اسم هللا رکش) . ردهدنآدىم

 ضزام لالک رانه اروم یا

 دساک عاتم هلام مازعو ءیداوا

 لجام ساب رک الاىلع هد یدک دنسه مص

 هش راوه و سه ق راا ص دن راتخا

 هدد ر وما و رید) وا ري سا دکل و عبا

 قلاقح قرەنل وادع تفارظ ادام تاامج

 «رلیدروک داز یلاغتشا هلفوقو هب دیمالسا

 لدصقم نام هدرانالوایتبغر رادقمرب



 فر
 ثمرکو این ۲ هساترابعندهن ی هص الخ

 ماطرپ ندنیکی هکوبلاح ۰ راروهتسیا
 كم هلفلوئوف هبهتروا تامارتخاو تایفشک
 داشک هدیراوېق تالابخ و ماهوا قوح

 رصاق دمالحاو ثافضا ماطر و هدکلدا
 ردهد2باقناسک نانل وب نيقبلا تفرعض و لقعلا

 یهموهوم تاش هدزمنامز هتشيا ۱

 هظفاح یجانادناقعند هلن لئا وغ هلعفد و ءرد

 هنسل وا ندهمج» فئاظ و هکاب و ندهمزال

 قرهروبقفومیلومیفلوم كياتکوش "هان
 راہظا نجات ضعب كمالسا ند رارسا
 .شهروب ناسحا تاليه تهن راپدنک هدناب

 قح هلشالک اهدرظنكب یساناعم هدهباسو و

 سیف بولصارب قئاقح حرام لاوقا
 هنفاصنا راظنا رابغاو راب هرزوا ی و



 تر
 ضرع هبهذموندرب م و ۰ شلناضرغ

 لوقعم و تاهبشد ر هلا هبفاک لئالد كل ردیعا

 اشا یتسهفظو تاقبطت راد هلوقنهو

 مالا داشرا اضحیرابلام دصقم ۰ رد شتا

 نابتسهدندن راکولس هفاصتا لیدسیمددل وا

 ةه هرد هالف ٠ روم وا

 هدصقم لوصح تانک وش هقیقحاق

 فارف ارز «ردراکسشآرما ینجهلوا یناک

 لفاح شعتیز ندیدعش یسهرفاوو هیفو

 ۰ ردهدقلوا اربکو الع
 نیس وکح ییبم هنس ەداعلا ق وف تها

 دنسلوا لود تاق اخ هدهد در الاس

 هنسلوت وط ربثعم تياغەدنرظنرايخ|یالجاو
 تن یئارف هددیمالسا سرادم هاا

 1 ردیلافلآ اعفا و زل ديا همش هنغج هنآ هرارف
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 ی هیلق لا سمو هیلقع ثحابم هکنوج

 بتاکمو هیءالتسا سرادم ردیواح  الماک
 ترضحثیا ویلاعم ياس (دجلاهل ) هناطلس

 یصنو هناطلس هللا ظفح ) هدنیهولاربما

 دون بول وا هداشک هنونف بالط (هناوعا
 تراع«"یقرتوشلوروب تیانع تاصیصخح

 فرص رلش وارد كب هدنص وصخ

 ردد و هد وا

 جات هبا تھا كنه نی د مولع

 ۰ رداکد حاضبا

 ندنیلمامیالع نیا وم كیانکو شهصالخ
 -هناصلاخ تن تمدخ هتل ودر ند بولوا

 ردراشهروبناودنو عضو یراوش هلیس
 ءا ۰ ردلکدراکنا لباق هد یبا كرا

 ندیا لاغتشا هليا تناید ےلسعت هیلع



۱ 414% 
 هليا انتعا تیاف كن همالتسا فو:ص

 ندروءاتابجا و ی راع تم فرص هنسی رد

 یایلوا نالوا تناید بابرا والثم یغیدلوا
 ناتکو هدهناهاش تناکم كنا رطح روما

 هد یراقج هروب ذاحا ۳ روتسد نامزره

 بابرا بولق یک شغا ررقت ندیدم نامه

 «ردهدقلوا حارمشنا یاش ضيف هتفادص

 هدتلا مج "یداو هدوارفص كس

 عفد نکل شکر كل رالقع قحهلوا هد زعلاب

 تنایص هدهمالسا تالا عج و كج ەدا

 وش نالوا قحهنلف مظعارادم همانا دیاقع

 كمریدلب یتیردف كنهلاسا قئاقح "هلاسر

 هیص و یسهعلا-طم هفاصتا بایرا نوجا

 نم هض و رعمتالک راد هقناقح حاصفا « ردیفاک

 پلجو تدو نارگش ضرع اضج



4 
 . ردشفلف هلسو هنصوصخ تیمهاراظنا

 ند دزعاشو تک وش یذ ها شدا

 یت ره هدنناب هناج و یرالیب مأوت یلودو

 دسورح تالا م هدنسهیاس یرلمروب غیردین

 تسک نوکب نوک یراهناهاش كالاساا

 ۰ ردهدکا ترو

 [ نامالاللع ةلفار ىلاعت هللااممادا ]

 [نامزلارم ىلع ةياقعلاةيلعلاةل ودلا لظ تح ]

 كاردالو لاخاحالصال عبا ةللاقفو

 . لامك ا باغ
 ۰ زرایا مالک نخ هدهلبا هحاس دعطق وش

NBةلاسرتفاوقطا ویدهلا جهش  | 

 شارو مرکت هلنافرعو تدایس ]٤[
 ىا فلا كاشلا تاذ نالوا
 قح عهنم هک س هیدیج لاسروش نانلو



۲۱ 
 [ مرکم مش فيلات ةيديج ۱

 | اهعض وقفا ونعلاو تبسندقل ]
 1 مظعملا دیاد انناطلسل ]

 م

 یدلیاقاسشاو ول ها تادهو

 هل-.تقفاوم لاسبقاو نم هنن ودن و عضو

 (ناخدیم ادع ) ناطاس زمهاشداب ولتمظع

 نويام مان كن رتضح زمدنفا یزاغ

 ہد یتداعس و فرش بانا هن راس دةم

 ۴ ردشلنا زارجا



 ( میم راذتسا)
 هدیاتنک نورد هرکصندیلام ظر رفت وش

 اتهد بوسام هماش قشمد یالگ ریهاشم

 هدیرلنا هکردقوش .ردراو ظرافت ددعیدب

 كل دلج وب قدتسا وا كحه.ددا ِ

 .زغح هل وا شقلوم هداز ندرایکل وا ییمج

 فاطل ود اوف هقشاب هقشاب هدر ره هج رکو

 تمدخ هدصقم ساسا هددسروشوت

 ناناواج ردو هجرت ردقهبارو هن ص وصخ

 كتاب لرهروک اک ییهشرش ظد راقت

 ۰ كدابارظن فرص ندنسەج رت

 .وتسهو تاحوز ددعت كف و بانج

 اد هفالط تعورشمو ناوسا تدر

 هعذادم هلن ال وقعم وش راق هراناذلوپ هدناص) رعت



۰۱۸۵ 
 ییسهجرت كنهلاهریرلفدل وا شلآ هل و الوب
 ےس ) ده تالییذت ) ل اک هسا

 هوالع هدیزمهنارصاق تاعلاطم هلباج رد
 ۰ زکجهدنا

 4 انعلا هلأ نم و

 هناسملا ىلا هیادبلانم

 هرخالاوی والایفدمما هلو

 هرهاظاا و هنطابلا معنلایلع



 1 صوصخ دنا لوح كنه دیج *دلاسر 1

 | ردتسرهف ]

 زاد هب یناسنا لقع و تایح كنودام

 ناکما هب یدجا اعرشكن رازوس

 ۰ قابطنا

 دناوفضعب قلعتم اک او یم تایح

 ۰ رم

 یالع لاوقا راد ه یناسنا لقع

ERE 
 هیمالسا دی اقع یهدنچ راخ هیعبط مولع

 ردق هب هک هاروب بول وا عمق یکیا

 يمهصالخ كالوا ےس نلیدا تابا

 ۰ یتیداوا ترابع نده



۳۲۵ 

۳۷ 
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 .اقتعا لاسم نانلواراتعا ىنا مىسق

 هیعبط نوف هلا ع ورش هننابآ كەد

 حاضیا ییراتشاسطم هب هیلقع و
 ٠ تاداو

 قلعتم هزاو تنجو نیضراو تاوس

 . ثحابم

 تیفیک كنج اط هلبامارک ةکئالم
 ۰ یرانقلخ

 ۰ عورش هناسا امج رشح

 . هدشتالاقم راد هب یاسا حور

 ( هوالعندنفرط ربقف جج زم )
 6 ردشش وا ۱

 كرها اشنا ندیکی ییهیدآ داسجا

 هرکص ندکدردنا قلعت جاورا

 . یییعطق كزص وصخ لاخ دا هران و تنج



۳۷ 

۱۱ 

۱۳۲ 

۱۳۸ 

«۷۳۱3 
 نلیدنا دارا هزاع هداما و رشح

 ۰ یعفدقارط كالا

 ترابع نادطته ناب ز وکو شنا شكاتفا
 ینالالدتساكن زارماما رادهنغیدل وا

 راد هدهعذخا ند م ۰ ۶ مدآ تیرذ

 قلعتم اکاو یربسفت كنهع رک دا

 ۰ هم تاقفدت

 رهاطوبا ماما یحاص لوقعلا جام

 هرزوا قیبقح كن راتمضح یب ورق

 تارذنالوا نیبطاح با تسلا باطخ

 هبیرفوط ندر وان امن کا
 ءازحا هدعد و یو قلعتم هحاورا

 ساسا ىجا ماعضلا هرلنآ كنهرئاس

 تروص كنهدراو تامش قرهلو وط

 كړم ثحهوشو يعفد هده او



۱۹2 

۱۷۳۹ 

۱۷۸ 

۱۸۳۸ 

 هر
 ۰ قہبطت هبیژولویسف نف
 کی ندنفرط ربقف جرم هدارو- (

 تالبصفت قلعتم هب هام مان رکن و

 ۱ ) ردشلدیا جرد

 ین م ناسنالارظنیلف ) للاب ذیعتسا

 تبآ ( حر ۰ یقفاو ءام نم قلخ

 ۰ ی ربسفت كنس هلیلج

 ا نا توات ( بندر
 . ینای كن هش مث ثیداحا راد هنساه

 TNE یا
 هب هیعرش صوصت ندا تلالد هنفج

 ۰ باوج ولاوسراد
 رفت و توت یسناذ ناکما

 لئالد رادهنغج هلو عوقو لنبنامسج

 1 ۰ يسهماقا هلقع



۱ 
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۳1۳ 

۳۱۸ 

۳۳۰ 
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 راک زا ییا ج رشح كنودام

 هدام دتساف» ندا بترت هش رعا

 تیرو و ماظتا و یدادعن كن هب ونعم و

 یروصتهدسف ورش ر رضه ندوب هلام

 یغیدل وا لباق ۰
 صج ر هرلندنا راکذا یرشح

 هیافصنم ۰

 نللیا تلالد هوز نداعم كروم

  ۲یربسفت قفاوم هنف كتهنّأرف تاب ۰
 قیفوت هلقع یلئاسم نالوا ندلنبقوت

 ند نما نیلسم یاسعهدنص وصخ

 هرانالوا فوفو و تبارد بایرا

 هنو دام كند ماعییموزل تعجارم

 یراطخا ۰

 رک مزال فارنعا ین ورک كضرا



3 (ri 
 ردف هراکنا یییدوج و كناشیما هد . ۳

 راد هریذحت ندالهچ نیبصعتم ناراو
 مالک .

  ۳۳۱یزار ماما قلسعتم هومن كت ورک

 .ی راهرلک كى( هج رب اامهملع )ی واضم و

  Yoكنارواحم ندا نایرج ردو هارو

 تاقالم هلدحم لام قرهلوا یسدجلن

 كرهدا لصاح تعانغكنودام نیلیا

 یرلانا مالساند لوبتهلقح تیاده «

  ۵هدکادیا عاشا ندینفرط نماعصخ
 عورش هیهلازا یامشو لوکش نالوا

  ۵ییزجگكناغلب ندنیبم نآرق ةضراعم

 هب هيد تلاسر یقیدصت لرهروک

 تندمشی راک دلیا عاشاء راندا تردابم

 ید قرط ۰



۳:۲ 

۳-۲ 

 فر

 یهیلاعلئاضف یفیدل وا یوتحكنآرف
 لّعسم كن ەد جا تبدا سس دو-خای

 هتقد رظف ینینیلمحموماسافتنا یعیدنلوب
 درس وشراق هرندیا ناسعا قرولا

 ۰ یسهلازا قب رط كند عش یرلکدذبا

 دكزع دنفا مرک | لور هدهرص و )

 ( ارګ ) رارب هلناسما ینیرللوا یما

 تاقالمهلیا رابهار مان (اروط-ت ) و

 كن راتمضح یبراف نالس و دن را هینس

 مالک هرادارتادهن را هيلع لاوحا هجرت

 ( ردش#م وا

 هبانتعا رظن ییلاوحا گكنهثاث فا وط

 یرنلواقفومهاعاو قیدصت قره
 تناککشتیرلکدلیا بالن نوجاداسفا

 ۰ یعفد تروص



0 ۱۲۰7 
 ٩ اعطا تازو تادام قراوخ ۲۳

  قیدصت كرەديشيا ًارتاوتایو كرەروك
 نوجا یلافغا یرلنیعا ددرت هدنلاسر
 لوا و یفد كن ەش یرلکدلبا درس

 .یسهلازا رحم تم ندنضح

 تامالع نا وا رکذ هدهفلاس شک ۳۳۹

YAY 

۳۹۹ 

 ا هل سطح لوا كالا سرو توس

 قافتا هناعاو قیدصت هلیبسح قابطنا

 ةعفادم لباقم هن راکیکشت راد هرلندا
 ۰ هلوقعم

 هب ید یامدمقدصهض ورعم لئالد

 هشدصت ءان هغغلو قفتم هدتلالد

 نالو عوفو وشراق هران دیا تع رام

 «هدیدع تاروت وشراق هن راتاسیبلت

 ثعیرش نکیا ندنویدام لصالای



۳.۵ 

۳۹ 
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۰۱۳۷ 
 یر دلا املا هرلندبا لوبق ی هیمالسا

FEیسهلازا تیفیک  

 رظن رلصا یهیدج "هلیلج یاوعد
 وز وا ,دیاقت انا لک نا شال ماتعا
 زور رهلوقمو و یرا رایصا دم ذکت
 لراذعا یرلکج هل هدیادرس هدتمایق

 یقیدلوا ناباش هلوبف

 عاما نمدنفا تلاسر رف ترضح
 همانا داشرا هلانیهار ٌهماقا و ظعاوم

 ٩ زد ی لات و ت

 ًارخو« هنرزوا یرازواسحن ورارصا
 1 یسفلف عورشم دامج
 “هراد لداهح هده مال ما تعد رش

 علارىشوىسىملروب عرش هرز والدع

 E ریش کت افیفح ناس و هدهمدقتم

 يىل والغیم



۳۳ 

۳۳۹ 

۳۹۹ 

۳ 

۰ 
 هفلاسبث یییع ورشم اسا لداھح

 راد هنتساوا تاب هللالد كن

 ۰ دمزال تالصف

 ۹3 ےل نامهیسیسأت كمالسآ ند

 ندداهجتبعورمشمو ییفیدلوا هدنس

 یتفیدلواشع اناعا ًاعوط كان مدقا
 .تاباونام

 بیصخانت هدر هللا ور نب لیفط
 ی ههظ تربع كن ) امنع للا یصر (

 ۰ یرلادتها تیفیک نالوابحوم

 ندو یتیهورشم تم كتاقرتسا

 یهدسنقح ربهلوک و راربسسا ك دمع

 لر لنا هدنب-هباس . یمهلیلج یایاصوو
 هدماقموش) «یرالوادیفتسم هوج ولاب

 اما یتسهلیلج تیا (هللااودبعاو )
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 (۰ ردشلدیا یسفن

 را
 هنعط هفب مشع رش قرهاب هب رل لماس

 ۰ حاضيا یفیدلوا لاح

 ییایع و٥ هد هفلاس عا رش كقاقرما

E 

 دهعو تمذ لها هدهد تور

 یعیدسل وا هلماعم هلهج و هنمران ال وا

 یقبدا وا بجا و هداج و هظفاحمیراذا و

 یی رهظم هدیه ترمصن كنند

 كنبیک رت ( لس برا ) ؛هداروب )
 ( ردشلدا لح ا

 كراندبا نصح قر ەنلوب هرز وا تفلاحم

 اغا هدنرقح كرلناتوط یقافن ةارو
 ۰ هعورش تالماعم لانل وا



.۰۳ 0 
 ۰ قبقحو نایب كلنامالع راد هنیقفانم ۰

 راد هنعبط كن (یتیع) سرش یرام ۳4

 . یاهتاو ترسم نالعا كجرنم

 ندندما لاکا زمدنفا اینا ناطلس ۷

 كن رلهروب لاقتا هباش راد هرکص "
 كن رلترمضح مظعا و یتکح

 هص وصخ و ند هم رکت بار نال والزا

 یینوزح هلبا لاقتا
 قجهیلوا لئاز دالایلا هدنما بولق ۳

 *ارهدیا سیمأتو لر یایتشا و تبحمرب

 تقرافم ندلاعوس ًایضرمو ًایضار
 4 ۰ یرلهووب

 یذخ ام كندجا نيم ناد ( همتا ) 410

 یقیدلوا هف رش ثیداحا هلیاهلا باتک

 موزا هدهءاجاو هداهتجا ا
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 . ردهدنناب یسلروک
 نالوا ربتعم هدنقح قلطم داهتحا

 ترابع نده كفاصواو طارش

 ۰ یعیدل وا

 بهاذم هدنص وصخ لئاسم عورف

 هل رانآ و یدذعت و فالتخا كن هیمالسا

 زکااب قرهلوا سردسنم یرلیضعب
 تیکحهب یساهش كن د-هبرا بهاذم

 تبهاذمو ۰ یمددل وا یتیم رزیلصم و

 لیلضت یتیرکیدکی كنناصصا هروک ذم
 .یغیدنلو قافلا اساسا هدنرند كر هبا
 دن رکید ندنر كنهءعبرا بهاذم

 طارش ندا تاحا هدنزاوح كالاقتا

 هدنقح ماسبتاو ا هدماکحاضعب و

 تراسبع ند هل دوق نالوا ریتعم

 ۰ یعیدلوا



ver} 
 تافالتخا نالوا عفا و هدع ورف صعب ۲

 تسبرش بحاص و یدناوف كنمدونحجم
 هدعاس ونذاراد هفالتخا و ندزع دنفا

 ۰ یدورو
 ءالصلا اح اتد لع ) هوبن تره ۷۲

 ندنس هنس « ۰۰ » تن ( هیصلاو

 هفلطادنع هلدامحا باب هرکص

 هيا هلع تلودو یییدودسم

 كن ( هینادمصلا ةبا ا ىف تلازال )

 كنسلوا هدقهروب هظفاحشیصوصخو >
 ۰ یس وا ڻيکح نيڪ

 جا ۳1 كن هفن> یا تاعصا ریهاتشم ٩

 . یر هینسلا وحا
 ناهرب هشدو دسم كدامجا باب ۳

 ( جلفا یا .) هرزوا قلا ناجا
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 .اقفدم تاک یهداخدم كن رات رطح

 لقت تیره ۰
 ( تبا هلا لوس و تداّغش هدماقم وب

 حاضب!هدییەثاث نورف لئاضف نالوا

 ردراو (
  ۸ولع كن رتمضح دوعس» ن هللادبع

 یراناش ۰

 ( رده والع ندنفرط جرم ق رەلواهبشاح )

  ۰ییامدخ هنبم ند كن هما تلود

 حاضیا .
  ۳ ۰ثیداحا ندتفرط ن یصاق ضصعب

 ناسمردراد هکل زداقعا دی هب ود ۱

 ۰ یلاطبا كمالک نانلوا
 یکیدلیارکذ كفلوم بانج هدارو )

 تیا ( یش لکتسو یتجرو )
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 (  ردشلدا ریسفت فارطالابیمهلیلج

 | هدەیادح ملص لزم دنفا خر ات یی

 راد هنرالوا شهزاب یزای تاذااب
 ۰ یناب كنالع لاوقا

 2 | كنسهليلج تيا (یو ی والاوهنا)

 ° لاد هتعیاسم موزا هیهش مش ثیداحا

 1 كف رش ثیدح ۵ مهم تیاف نالوا

 ۱ نو حرتش فارط ال
 ۳۰۶ تح ر رک د ندو
 ۳ یاضیاو ناب
 ۳ هابا لاک نیسهیش كايا ثیدح
 . كنهلیلج ماکحا یفیدنلوب لیقشم

 ٤ ( ردهوالعندنفرط جرم ) ۰ یلیصفت
 ینا ۵ لئاسم قلعتم هی هطقل
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 ثیاغ یواح یه وب یایاصو شضءهب ۰

 یاضیاوحرش كفبرشٹیدحرب مهم
 هتسلا كعا داكا دیهش رمش ثیداحا ٩

 دلازا و خفد یب هراال واةمش هل رام

 ددسل وا رايك وك | هوس زا له تبذک 9

 كندر وكف ثیداحا ندا تلالد

 مع
 هاا بیسحو كنهلاض قرفصعب ۳

 .دسک قاطرب بوسنم هاوقتو دهز

 یرلعا اجا هثداحا عضو هدرا

 یتامالع و ماسفا BE ہداحا ۱

 زوکوا هدنتلا كضراو هفاق لبح ۷

 عوض وم راثدحرباد هنسل وا شاطو

 یسلوا لطابو
 لها الساک كنەعوض وم ثیداحا ۲



f 
 هجو رآ یاداکو و یەملوا مولعم هلک

 یتلدبا نیودت راباتک"

 - وضوم ثیداحا هدنرابا تد هظعوم ۳۵

 هسا همام یسک ره ءان هنن رنک كنهغ

 كام هار تسبرس هدنص وصخ ظعو

 یی اوم وزا

 كن سصاق نیا داععا هب هی وب ثبداحا 0

 لاطبا و عفدیتیرل هينا همش

 كج هدنا هعلاطم یهلاسروش ) هیش ) “0

 یتاراطخا صعب كشلوم هاوذ

 ۰ رد واح ۱

 هلندصقم هظفاح یییلسم اقع )

 هدیساوروک موزا هح ندنابنساف

 ( ۰ رویلیدا حاضیا

 ki نلاعلا ترلوسر ةفیلخ ونینم وا ربما ۹



(VV 
 یریخ یامد هنن راترضح زعدقا

 مالک منخ هلا رارکت

 یی ا دید سش . هشرش تاضصیرقت ۱

 ۰ یراک رابم ضیرقت كن دنفا

 كندنفا دوم العل جش هداز هاش ۷

 ۰. یرایلاع ضیرقت
 رللادبع دیس حس هداز فژراد-بع ۲

 یرلیلاع صضیرقن كندتفا
 اظن كندنفا دودی هداز لاهش ۷

 ۰ "یر ریظن ی ضورقت ًاژثن و
 طا ,لادبع ولالبضف یسیتفه تورب ۵

 ۵ یرل الا و ضیرقن كنم راتمض> یدنفا

 ےس تسیصس



1۰0 
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 داسفا داف

 هرز وا یتیذل وا یعیدلوا

 ڭتاوذ اوكنذ
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