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VY 

 وا

 ۲ راآ كماع یاییا
  یاصواو طئارش كرلنا
 دعم یحنرب ۳ هب یبصا دصقم

 ۲ هدنسهیاسیرظن ل یا كلاسنا عو ]
 ۱ ردیواح e تر 3 اد هنسا وا

 صا | داصقم

 هچوا دن لاک دادعتس ترم 1 هل سوف ۱

 ۰ یادش

 4 ی ۳ هی

a 

۳ 



۴ SS 
 ییدلوا هلهجو یکیا یرودص یھلایو ٥
 تیآ « ناسحالاو لدعلاب سای هلاا » ٩

 ۳ یریسغ کات لپ

 ید هوبنلالبق كننارضح ماظع یایببا ۲
 یییدلوا ققح یرلتیموصعم

 كنهفلاس بتک نانلوا داقتعا سدقم ٩
 یالوط ندهعینش تادانسا ینیدل وا یواح

 مابق هنوبن یاردزا كرایکح یک رتلوو ۱
 ۲۳ .م,هکرلگا 1

 ۰ هعفات تالاقم ه لمعح هزڪ“ ۸۰

 قراوخ كناسا ناررععم هدشوش ] ۳

 . شفلوز زن یوا ت ندفلات
 لاطب اد هاو و نی رگدمتاسیلو

 [ ردشل دیا

 یناسا هرزوا تمکح نناوق كنو ۲

 تیا « هتلاسر لعجج ثیح عا هللا »> ۱
Eیربسش كنەراس تابآ لس هلبلاخ  



۱ ۱ E 

f 
 هيڪ ۱

  ۰یهدنرلنیب هلبرلاضم كنب راظفل لوسوین
 قا راد هقرف ۰

  ۷.راشمهلبا زوس چاقر راد هنامقل تمکح
 یربسفت كندللح تبا یهدنتح هلا .

  ۰یراترضح« لایفسوبا » هللا یور لقره
 هناروامو تالاکم ندا نایرح هدنرلهناىم

 هلماک تالصف قلعتم .

 ] فارطالاب كرهلیدا لقن ندیراخم می
 قوچكير اد هیاببنا لاوحاو شفل وا حرف

 رد شاریو تامولعم [
 ًارخؤم هنعدللایطر نایفسوا ( هش ) ۳

 هباععا كس هليا لوبق یالسا نید ممص نع

 هدنراقح مارک باتا هلم ابو . یسریک
 دص

 . ۳و

 قالخامراکمو تدابع صالخا كنابفسوبا ۳ 1
 هنافصتمتیاغ.ر اد هبهبمالسا یایاصو ۳3

 ۰ يدب.يقلارب #



 هفت
۳۳۸ 

YoY 

۳۷ 

 فتا

> 
 رارهخ ینیدلا ندنایفسوبا كنیور لقره

 . یا هلالدتسا هننبقح كنهدجا

 همور لئره هلیرترضح هفیلخ لب ةيحد
 كنيهانپتلاسر كرابم همان نالیروس لاسرا

 ۰ یروص رار هلىسەچرو حرش

 با 6 ءاوسةکل لا اول اعت بات لا له اب »

 . یراسفا كنس هلیلح

 ها یاوحا تیلمک« كماظع یاسا
 ع دفا تلاش رف بانح ًارظن

 .ییولع هوحولاب كمالسا دو ییلضما

 «ینلانم ددرلانیبدقنیدل اف هارک اال د
 . یربش كنم هللح تبآ

 ع وتو فررعآ هارک !تقیقحلوا ندنو )

 ) ردش#لؤا جرد

 یمهعقاو تاثبشت راد همالسا كلقره
 ه تیاور يک هدیراخم خش هدنقح



۳۰ 

۳ 

EE 

۳۰۲۳ 

۳۹۰ 

۰۶:۳۷ 

4 ۰ ۶ 

 تیآ « مورلا تبلغ . » ا
 ییدلوا یواح قرەنلو' ربسف یم هلیلح
 [ ردشنل وا حاضیا بیغلانع رابخا
 نام اظحا اغ ارات نداسا نوا
 حورش هدققم كنه *ییایرلکدلیا طارفا

 . ۰ یلع
 یمهدتنح كمدا ترضح « لوا ثح »

 هنیزویر, هلا لکا ندحاغآ ینیدلروس
 بول وار اد هبهیهلاتاناس کدنقح یسغا

 ۰ ردیواح یلصف ترد

 هکمالمرت اد هنتقلخ كنرضح لوا لوا لصف

 هردهدنقح یهلاریشب نالوعوقو دما رک

 یهدنفح یرلتیهام نسعت كمارك ثکغالم

 . ءارا تافالتخلا

 لی رط ابا میلعت همدآ بانج ینا لصف
 .ردر ادهراهظایبرلفرهو لضف هبهکمالم

 ندنفرط هکالم كمدا بانح . ثلاث لصف

 ۰ ردراد هنسش وا لبجت ملیا هدج»



 هنگ

AY 

{Vo 

°۱ 

4۹ 

41% 
 ییدل وا ؛بولوا ندهکءالم كنىعل سیلبا

 "هرجت كمالسلاهیلع مدآبانح عبار لصف
 فوم دن وووا دی رانا و۱ نوای ره
 هنلیصفتو ناس لاتا تمکح لاوحاندیا
 ۰ او ماد

 یوسف و تھام كنهبوت , هدیاف

 ۰ ردهدنقح

 تالاقم كنافرع مظاع|هدنقح م £ 0 “لر

 یئاقح م .ء یسیع ترصح . ینا ثح*

 م لاوحا

 یراقذلوا ناما رطنا شهوونه تحالف

 بحاو هلیبسح تلاسرر تیدورع تفص
 هردو اد هننرااوا مارتحالاو لاحالا

 مق کیا هلیلح تایآ نالوا دراو هدابوب

 .دبم كترضح لوا ( لوا مشق ) بولوا
 ييموصعم كن رهدلاوو یرادعقلخ

 ۱ + رد هدنهح

 و



°۹۸ 

۳۳ 
34١ 

4۸ 
۰3 

۷۸ 

۹۸۹ 

>" 
 تالا یسک هیاسدزساباب كناسیع ترضح

 . یشدلوا ندهملقع

 ۰ )رب و ات « E هن رح لوا

 كنب رلت رضح همل اراشم« ینا مق » ۷

 ندهبناقرف تایآقاعتم هنیرادهرهخا لاوحا

 . ینیدلوا ترابغ

 ه ناس نونراوح

 یرلغا صرع هاسیع لتث كدوہ ةفئاط

 ىە روس حفر هیام“ كناسيع بانح

 هداسیءناش هل رع دنفا تلاسر رخف ترضح

 ۰ یه روس توعد هب هله ابهینیراساب اب نا رح
 كن هلل تایآ یهدنرخآ «اسن هروس »
 ۰ یربسف الاچا

 فاوم راذتعا راد همالک مخ

1 





 1 هب دم اةلاس را ةج را 1

 » یوم «

 ی رت هم ی ر لف ا ےک سیم ہد رسا ہہ وم
۳ JIS; ابر ور پ mesa 

 "هک مبار دلج
bn Mla 

 اد »

 1۳ met یچزم ۳ و یکم 2/۹

 2 هدرتم بل هم ما

N.دیو ون  

e 
 رکے دک دلدبا جر د هنسهتزع تقیقحناجرت»

 ی دنل وا عمط ید هدنلکش باتک

 تدامسرد

 ۱۳۸ و



 e ۱ ا ا ا

 هلمج و4 یهلا و بولوا ترابع ندهن
 ندید تاس#* هدكفلب ینیدنل وا قلت

 هللا ینو ییماسفا لكبحو یکیغیدسلو

 یغیدلوا بولوا قرف هد لوسر
 روما هجرك تااسرو توت بصنمو

 دادعتساهط وا هدهسیالکد ندنلس هبستکم



)+( 
 لوف كاج نالیف طرش ینلوصح
 رد هب هح ردە هدن رظذ یاب را تعب ص

 هد ك یتکیدساک مزال یل وا ربتعم

 ر دام هرا هطقت وش ند :عح هل وا رادم

 كعا ص رع هذان راق را ظنا دیاوف ماتط

 رطف ترسصح جد ًاقاعتم ینو ۰ ززسا

 تدافسلاوحا هوشلالبق لزم دنفا تلاسر

 تیفکو یو نایرج تروص هر رالاقشا

 تبسانم ونایروک موزلاهدو حردیتیرلدثءب
 هورلع ۵ عفار تام ولعم قو ك نالآ

 ۰ زکحهدا

 4 لدروک بسانم

 هل. دقق دنک هدتوس یک تیهولا



2 
 صاوخ قحا ۰ نمهلیدیادیدحتو فیرعت
 ندقح بانج كئاذر و ۰رونلی هلیراثآو
 ند غل وعبم هقلخ نوجا ماکحا غيل

 هرونل وا فرغت هدد ردترابع

 باحاییتیلاحم كتو هدندنع قح لها

 یناکما "القع ندنغیدغلوب تهجر كج ەذيا

 . هردشا

 كتاق ولع هسیا فررش تاذ نال واین

 تامالعو قراوخ اطر نالوا ندنناش

 قلخ یرورضع هدنشرش تاف و هل.دصت

 لسمو ثودعب» هل فرطنم هل. وا

 .رولب ًامزجیتفیدل وا
 هادا تثعب [۲] كنسهشاط همهارب

 هلنوح ۰ رد_اطاب یرلع د ردقو تحاح

 ۰ رددعدق هشاط رند این وحدك [ ۲ ]



9٩ 

 هعفان ڈی ودا هلباکلمس موم هبمشپ لوقع

 راد یک یعیدمهلوا رداق هزم و قرف ۍنډب

 یلاعاوداقع قج هلوا رادم هناع هدنرخآ

 هيلع ءانب ۰ زامهلوارداق هده کلیپ هيما

 هید تام یدال ون هسصاق ثللوتَقع

 ۰ راتطح یلعولجقعن راد هب هبوید و
 داشرا وماکحا خیل ندنسی ونعم بناح كن

 هن رال روب لاسراوعب كناينانوجما مانا

 ۰ ردراکش آ نما زجاشحا

 یتایداقتعا ضمب هلبازملقع ۱.توا

 حش و نسح كنابشا ضعبو ۰ زردیامزج

 یقناقح هدلرلیش قوچرب طقف «زرابا زییم
 لاردا لالقت الاب ثلوقع یدعا۰ زممهلیب

 تردفو اع و یراب دوج و یرلکدلی هديا
 بنا رابخا كنه داةتعا ماکحا یک لازال



 ۰و
 داسو قح تیژرو یشلوا دات هلا

 قوچك نالوا یعطف یعوفو یک یناعسج
 هلکم ه افوو لقعهک ارداهدقئاقح ویی کحا

 ییسح تهجو ۰ یسدناناب دتا كران

 ناکما هن روصت چ هدد ر وا ها نونظ

 هجا رم هلقع كه ومدهدماکحا ضعب نانل و

 تملج یساغار نادیم هنسهضراعم و

 .سّصح سدقن و یلاعت زمر یعبم رتولصم و

 فطل هن دابع ویتیانعو لصف صحت كن رات

 ماظع یایبنا قرهلوا یساضنقم یتجرو

 هرناو ۰« ردشلک هل روب لاسرا یا مضح

 یراکدلیا میرمتندزمیدنل ور ومآم هلءعاطا

 ماظن یاضاو عازن لصف هل هیهلا نیناوق
 ۰ رونل وا لاصحسا

 نوچغيد اوا توافتم سان لوقع



 فر
 قریش یراکدلیا ناسا كن رایضعب
 سط ما یک جديا حابقتسا یرازکید

 ضیوفت هسان ىد كنهسایسروما ةلغلوا
 . ردلکد صمقفاوم یمغ وا

 هدیعوفوو هلیعوف و یتاکما كثیش رب
 هل ستلالد یرات | نانلو یصحم هندنک

 . رولوا تباثو مولعم "هادب
 هسلا هن داوف و را آ كماظع یاسنا

 طثاس و ان | هکنوح . زردقو تایم

 ندهرطاسح یسهبرح هدنسهیاس یسهلیلج

 ءاضقناورورم رارود یلیخو نابلوا یلاخ
 عفانم كناذغ عو ره نانلو فقوتم هنس

 درو شا را كدمات وفا و ىا تق

 قوچكيو شفای ینالاعتسا روص هلنییعت



 ۰و
 تاک,ادو ۱ ۳ 1 یفراعمو هیفخ علاسنص

 3 هژر دبا مع هي اس سال هل _رصاق

 *هلماک تایسایسو هیموع لاوحا حالص
 تادادعتساو یلاصعساو باستک ا هندم

 سوش هلنایلعو تاب رظن هروک ه نم هفلتحم

 .ردشلو عوف و لامتساو یر زەرب
EE)كن وم تق به زانا و  

 نفقئاقدو موجو بط لع الش[۳]
 ایا راو نامتو سیردا بانج تثیه

 یکو هد شل خئاوح ا هطایح و تبع

 سبرداو مدآ هیج لاسهفا وللث» یساشنا

 ات ندزمرلیدفا مالسلا مملع حونو
 عیسولو لکت هلنامزرورم قرهسلوا
 ۰ ردم ولع»یکیدادبا



AD 
 اروح مارک نيل عو .هنقفح و دوح و

 ردهدکعا تداهش هنن راوعد تبقح كنت

 ناسنا لقع هليا رکشو هب رفت درج ارز

 رول یدبا هسا هدا لیصح یمزاولو
 اشهاو اشرفا نایلوا لیضاو توب
 هدر نددض ورعم تایقرت هدهدنرلیشح و

 هکوبلاح -یدردما اضتقا ققلو نود وا

 هتدندمنالوا ندایسنا رانا هدنرافشک یادتا
 «زدش»هلوروک ربا رب هدرلن | راد

 تاکشم :یتاحا رسا و تایفشک كنابکح
 راجا فراعم راونا نیامتفا ندایبنا رینم

 ناباع و رهاظ دکن ود یمیدل وا هدنسس هیاس

 دیازنردف4 هیناسنا تیلباق هکنوح .رولوا

 دارفا هذاك -نوسشا هتسردنا صفاسلو

 رک | ًارظن هنسمالوا يلاخ ندن آ كنهپسشپ



 فرم
 یدبا هبل وا ضورعم لاونمر لاح تقیقح
 لعا روهظ امکح متا طرب هدرایشحووا

 عضو ندم نیناوق هليا سدحو هرح و
 ۰ رلیدیا لیلی هدیا

 ( ناص واو طثامش كماظع یایدنا )

 تدوج و .یلقعا كننامزیرب رهكران |

 تقلخ لادتعاو ۰ لک | هنا طف و یأر

 رهسح وسن «قلوا لها تریس نسحو
 ندنو» تافوباتوسقو ندتمذم و حدق

 لا ندنرفن بابسا یکصرو ماذجو
 ۰ ردیعطقما یون نوصمو

 هللا هسیسخ مئانص كرانآ تالذک

 هظطربولو ید هومنلالبق ویرلع | لاغتشا
 راج ۱-هطف یراغلو هرزوا رش داقتعا

 ؛ ردلکد



 فطر
 یهمام ترفنو ندریابک قالطالایلع

 یراتیهوصعم هدندراغص ندیا باا

 ۰ ردیعطق
 هل رافص نایلوا بحوم یترفن اما

 یرودص هلاتباصامدع هدلیوأت ابو وپس

 هژلیسم و هناي كنيعرش مکحرب و « ردزیاج

 نایسنووهس هدلاهفا "ضمبهرزوا قلوا

 غیلبنو تما یلعت طقف ۰ ردٌراج هدیهوقو

 نوصمندنعوف و طاغ و وهس هدناب تعیرش

 . ردزسههبش یرللوا

 بجوم ترفل و هده شب جیاوسح

 هددیویئد روماو هراس ضراوع نایلوا
 ۰ زا واراکنا یرلتک راشم هسا داحا

 میج ندیا قلعت هیاسد هبلع دان

 یرللب نیهنسسلا نوتو یدسافمو خاصم



۰۱۳ 
 یی هيلع تاحالطصا و هیعرمث لئاسم لیص افت و
 «ردلکد مزال یرلمروب هظحالم

 وولب ییناسل كنم وقف یدنک یر ره

 كجهدیا دابنجا .هدهلتسهرب باحالایدل و

 نیک | وز لایق فن یمیل تیاصا هلا

 هلبا یا یو بقعردهسلو عوفو وهس
 ۰ رونلوا هیت

 ریدلب یراتضح یلاعت هللا یتابیغم
 ح «رازمهلی هک دم

 طارش جد تروکذو تی رح

 رشت ندناوسنو دبع هلسغلوا ندنوب

 راک هک
 تاولص مهلع) نیلسمو اینا هتشيا

 تاداقتعا قلعتم هنناسضح ( نیملاكللا

 ۰ ردنرابع ندنو هبساسا وه



۳« 
 كءربو یتالیصفت نديا باجا قحنا

 ثكعا قیفدن ینشاک ییهضورع دصاقمو

 دیمع و طسب یهمدقم جاقو وش نوجا

 « رویدیا بابا نموا
 ا 2 ۳

 عا راشن ورز یغیدل وا بازا

 یمالوا ةت رم كرکف یزامتما ندناویح

 یهیجراخ روما هک-یزبیع لقع نالوا
 روصت هرزوا یعضواو یعبط بیر
 ررظتنم لاعفا بول وا ترابع ندهظحالمو

 سی مو ببر وبت ول اهم بتا
 هلي ذج یانا کس یر لقع نانلو

 راتسایسو هرادامما كراناو هنئالماع عقاو
 ندنسعا لیصح یلوصاو بادا قلعتم هن

 یرلنو .ناسذا بولوا ت رابع



{14} 
 یهدنروماتاب زج لر هدیاذاحتالملاروتسد
 كج هدیا جاتا E بقاوع ینتاکر ح

 رويل هلف قیاطم و قاوم هروصر

 هد ۹س روسلوا لصاح هل-.طااس و بس

 یمغا تافنص لیتو تاذ نیزتكنا

 هب رکفثلات هره یس وا ناسا هقبقطایف و

 راقع یعیدل وا هدنسهباسیرظن لقع نالوا!

 .ردهیعطقهیضق رب هيلع قفتم دند امج و

 ییسهثلث تارموسش كندناسذا رکف

 ۰ رووروک موز هلاقم "هرادایآ هجورپ
 هنادعص "هرهاق تردف درحم تا

 لماش هنابک رمو طااسب نالو د وجو هلا
 ھا ہلا كفرلح با ذج یک یغیدلوا



 و
 لاسعفا نالوا رداص ندرلنا هلیاراشخاو

 ثالاعفاو ۰ روی)وا یوتح هدیراناو

 لاعفا هک رول وا بتمو مظدنم یسیضەب
 منم هد یرکید اےک + ندهید برم
 ندناناویح لاعفا هدوب هک ردلکد بترمو

 اتمالقت وصیت كلام ناسنا هک وقت و رای
 بابساكن !تفویفج هابیثر هلغلوا ففاو

 بابسا ۰ ردیاراضصسا و هظح ال« ییسددابم و

 هرکیدکیو تتّرتم هدنناذ دح هسایدابمو

 هرزوآیععبط بدار ندنغیدل وا فقوتم

 لس س ییعب ۰ ریلکهزالیرالدا لاصسا

 بیس ةسیا رولوا غلاب هچاقره بابسا
 روصت لوا اقر ها واترشابم هشبا ندربخا

 نالوا بولسطم دلک تبون هببسنایدا

 ؛ رولو دوج و شپا



> 
 فقر نوجا قارون وا هدننلاالثم

 رک فن لنز راود الواهسنل وار وصت لاب

 بیس راوئد هدیرکف بربر ندنغیدنلوا

 هر ولوا رخ وم باس لم مد قم

 هدعب بول لس ادا هدلع طقف

 تالعف » الع ییسم اکو «ریلباب رازاوید

 یماسهتا لرکف .یماتهتا رکفیمادنا

 هارد « ردیسادتا تالعف

 تابیسم و بابسا هلهج ووبناسناهتشیا
 یغیدسلوا فقاو هماظنو بلت رت ید

 زدنا رودص هرزوا ماظتا ییاعفا هلتهج

 یطبا ورکءهدنسهرا ایشاقحا هدینوق وو و
 «ردهدنمذاس یرکف نالوا تل آ هکاردا

 ارنا ندنغیدل وا یربرکف كتاب ا ویح

 تای زج ماطر زسیینرت وزممطب ری ربک اردا



3 
 مے هنالآو ساوحندبا قلعت هیهف رفتم

 نراسقم دماظتا رو ز یربلعف هدرویلاق

 ۰ رویمهلوا
 انتعاو راستعا یازس هدا تام

 . رد همظتنملاءعفا قحاهسا لاعفا قجهلوا

 عبات هب هیظتنم میطلاپ هرظتنم ريخ لا عفا

 هناسنا لاعا هناویح لاعفا هيلع ءان و

 عو تاناوسیح عیج بولوا عقاو هدنتح
 كنا نا نابح "هروممو ۰ رام رف هرسشب

 ضرالا ف لعاج ینا)ک ردشل وا رطسمهزمح

 هنقیقح و هدنسهلیلج تیآ (( ةفيلخ
 . ردرا و تراشا

 ندیا زی لوا لا ندناناویح یناسنا

 هسا نانا ردهب شب هصاخوش هتشدا

 .روپردیا خد یقرتندنس هبت مموب كرکذ



39 
 هکر دکر کی ل وازکر وظنم هدامکح بشک

 ناسنا هدنرتحص تنطلص و تو تابا

 بوضهبهندم یندع ۰رارد ردعبطلایتدم
 رهش یرادصقم هلا هندم طقف ۰ ردکعد

 تبعج اقلطءهکلب بویل وایمانعم هبصقو
 یک تاناویحرتاس ناسناعون یتعی ردهیمشب
 شیعت هلیسنجیانن| بوویم هیاشایدارفن الا ىلع
 مه كنه رشبدارفا ارب ز .ردجاتحم هکعا

 یتسهب رورض خاوح دوخ دوخ یرب
 د_لایلا دهلانم هکلب نعهدیا لاصحا

 هن رکیدکی هدناصوصخ و تاحاح هاج
 هسیانواعتوعاقجاوش ردنابامغیرجاسحا

 تارهدعب و تعالعو تقفاوم نسح الوا

 «ریلب هلوا ما هلا تکراشم هدفانمو

 ضارغا هدولطمر هرک قوچ هکوبلاج



(i) 
 هدرويلوا جازم و دخه صاخا و ماوقا

 | كمريع هنلایدنک یلما يام دوا یر ره

 ادع یراتفادص و هترفن یرلتفلا لر هینسا .

 هعزانم وهرحاشم هدنرلندب و رول والدبمه و

 ردیا روهظ «
 هدست ما هلا هدب تالماع»

 رداکد زسماظن یک تالاحنالوا یراح ۰

 كناسنا عو هرزوا یفیدنلوا ضرع هکلب

 یرللاعا و لاعفا هصساضتفا یمهرکفم "هوف

 ین واعت ممایرلفدل وا جات ندنغیدل وا ماظن

 تیکح نوناق جد هدننصوصخ هظفاع
 هیسایس لوصا نانلوا مظن هرزوا ] ۲[

 روهج خاصم بیئرتو روماریبدن هليا
 ] ]۲ندک و لم نیناوفو تعیرش دعاوق

 ردنراپع ۰



( 
 تادام و ده برا و ردنا صفا یرلعا

 ییصقو نسج كص وصخ ره هليا هفورعم

 فقاو هروما بقا وع كل رهدیا زمو قرف

 كعا تک رح هل رو صه هدروها تان رحت و

 یرلعا داتا لکا ر وسد ىیدعاوقو

 ۰ راک مزال

 ویسا هدنلود ترشاعم هلیساح یانا

 دیشب دارفا ندیکهرزوا هناهکح لوصا
 یرادف رط لاوحا حالسصو لاعفا ماظتا

 زادت قح ندهرناس تاناویح قرلوا

 هرم هلرکف :نالزا هالا فضا "تولوا
 ۰ رارول وا شمروک یتسهصان و

 ندنه دل واد,عب هدکب ندماساسحیدابمو



N} 
 لزم بدن اقفوت هیدعوضوم لوصا

 تراهمو هک بسک هدنما هیندم تسایسو
 تالماعم هکلب .زالوا جات هی هقیفد راظنا

 لرهداهرحم یعئاقو ناک هروهظ هدهبراج

 نالوا قثال دوسخاب بجا ویکرتایو لوف

 هر نکا ریلی هديا زیب سکره یرلیش
 براحت لاک | ندنغیدل واكم د هدهاشمرارکت

 كسان تالذیلءءان .ردبا ففوت هنامز یلیخ
 دل وا هدکعا مایمقنا هم یکیا .هدیابوب .

 تالماعم یععقرب |+ رولي ووک یراق
 راوطاو كردبا لوبف تعصت هدناعفادمو

 یداحا فالساو یدادجاو ابآ هدنادام و

 هلا مادفا هیهب رګ تاذلاب كلرهدیک هم را

 تفوزاو زا باعلا بجوهالب یییددن

 ییباداو مزاول, كنرمشابعم نما هدسنف رظ



¢ ۲% 
 ۰ رول وا قف وم هاستک او لیصح

 یادنقهرب قجهلوا وریپ هدیرکید مىسق

 ح7ا رب قجهوط یب زوسو قداص
 تالا دوخ دوخاب ندنغیدمهلو قذاح

 دعا لزمت هعاسا و دلت هداو وب هژ سراب

 هل ود رایج هد سادا و هرګ ندنکب

 راغم هفالسا "دل وقعم تادام هد رذدا اولس

 .ربلباق هیهنادنع دوخ عاضوا ماطر

 حورشم ه-جور ہد مش وش طة

 طالتخا هل سنج یاشا عیطااب ناما

 رودلوا روج هدبلقو تیعب هقلخ

 رتراسخ یکیدروکو راتجز یکیدکجو
 هدا ناو الا ه دوی ۸ نم ۱ ۰ ربلاق هناي

 هدیمانعم كن روهشم لو ) نامزلا



{rr} 
 بیدأتنامز ینکیدغنا بید اتك وبا هک ردود
 دوخاب ند نونا یلماعت بادآ عی ردنا
 ندنفالساو خویش نالوا عاق هنماق ملرلن آ

 تقوءردیا بید أت ناھزیناسکں ابغا لعتوذخا

 ٹداوح ندیا روهظ هلساضتفا لاح و
 روب هل ییناسنا بادآ ین آ عئاقوو
 أ

 هکردنرابع ندنوب ییرح لقع هتشيا
 هرکصندی زی لقع نال وا لاعفار ودص ًادبم

 ۰ ریلکه لوصح
 یرظنلقع هدهرکصندهبن رم یکیاوش

 یسەن ص وش كرکف «ردراو یسهبتم

 دیس دصت تامولعم هليا هبروصت تامولعم

 قرهنلوا بیرت ًاقیفوت هی هصوصخحم ط ورش
 يروصت لوهجم ند هی روصت تامولعم



$( 
 قیدصت لوهحم نددقیدصت تامولعم و

 قالیصف بولوا ترانبع ندنناسنک |

 قئاقح یتیاخ كنو ۰ رونلو هدقطنمبنک

 دزنا لتا یا وو تفر هیینشا
 ناشناهکنوج ۰ دلت یتبناسنا قام
 لرادن و ذخا هلک مولع ندناسوسح

 هدیاشیتف ییتققحو لصا تكثبشره هليا

 هیلصا ءازحا كنهبک مم ماسجا ندنکیدلک

 هراس .لاوحاو ندیصاسنع نالوا یس

 ره وش ود هب هکیا ند ها هلا ثح ندنس

 دعاوق غاط رشلرهدیا را هب رج ولردولردو
 كل هبعاتعانق هلکنوو«ردیا لاصحا هبلک

 لع هناناک عدبم هلبا داعمو ًادبموتهنا وام

 ابا اتعا سد هنلیصحم تفرعمو

 هدنسهباسمادقا وه رظن تمکح نوف



۰3 
 ۱ .ردشل ودوج و

 قدیقد تیاغ یسه موش لرکف
 دادعتسا سکره هده رو هلغل وا قیعو

 كنابسنا  ییلس هنا وا تا ردف ییلباقو

 دو واک ز و لقع و یناش و فرش لبصا

 هدیناحرو لضف نالوا هل نخوا

 ۰ راک هنادم هلکنو

 1۳ هلا رکو ناسا عو لصالا

 هززوا ماظتا ییلاعفا ەدەياسۆد قرهلوا

 هرک وایدسافهو خاصم نالوا راد هننالم

 زینت لقع هنسیح رب هلرهداروسش ۰ روب
 ناسناثلذک .ریند هرعت لقع ةنسيخ باو

 ؛ اقح كنادوجوم سوسحم ریغو سوس
 هدعالطاو ع رد یکیدق یو ۳



 فرم
 یرظن لقع هیهدارو هکرویدیا لصاح
 و  ونل وا قالطا

 ندزلگ هزییمآ نرم ناسناتالذیلع ءان
 یالویهرب یلاخ ندفراعم و مولععیج لوا

 هلبا رکفوسح ندهرکص بولوا ضحم

 هدنس هیاسفراعم و مولع یکیدلی هديا لیصحت
 هجاوخ هکلصن ۰ رولوا لاک هنر لصاو
 - مضح زع دنفا تایل الک | هيلع تاماک

 كنهلیلج تابا نالوا لزا لوا لا هنرلت

 ) لعب لام ناسنالا ل ) یغیدلوا لقشم

 یکیدمب هناسناقح بانج هدنسهلیج "هلج

 جارخا ندبناذ لهج ینآ لرءهریدنا بسک

 ندایبنا تشپو ۰ ناب و ریک ذن یتسهروب
 یتفیدل وا قهراقیچ هلعف یتمصمو دصقم

 ۰ ردشهروب نالعاو ابا



۰ 
 6 هات همدم »

 ندماهواو تابش بئاوشیرمرلنهذ
 هدزمگیدتنا تعجارم هزبسفت رهدیا دیرحت
 مزجهندوج و كلام جوا هلی نادج و
 ۰ زردیا لصاح نیش و

 ینو کرد دومشو سح ملام یسیکلوا
 هلیا ساوح رغد لو ؛لراشم هناناویح

 نال راد یس واخد ر هو یا انس
 . دسلق فئاعص قرەلآ هیانتعا رظن یرکف

 هلیتلالد یسهلعروص نالوا شوق:ههدم

 یورو اه. هند وه و كنها سنا سفن
 ۔ هشش كساوح "یدایا ییعب ۰ زردیا ادب

 هدف وفك سح ا ياك تام ولعم یکجهیم

 معاق هللا ساوح هلیسحیملوا تیفیکرب
 قلوالحم هنابلکو شهدنا منا, ندنفج هیم هلوا



(۸% 
 رهوج ر نابغلوټ هد:رتاستاناویح هرزوا

 .رولواتباث یغیدلواذوجومقاحور

 هکر دی اسنا ح وریناح ورره وجو هتشپا
 رونل واهیسآ هقطان فن هداکح حالطصا

 بولوا صوضخ ها سنارکف ین ملاموبو
 ۔وک مارب رکید هدنفوف كاسم اف یو

 ۰ زرو ور

 نالوا رادم هنمدیلعف تاکرح هدعد

 یک تافنوندعوتادازاون هنیباقتا جوت
 هدهاشءهدّزع دنک یی رانا نال وا الا ءسرابلق

 لالدتسا هندوج و كل ملا رت هدزعوف هليا

 تاهبجوتنال وا دوج وم هدرازبیتعب ۰ زردیا
 مزال یلوایعاف رب تن ه_هنطاب راثا وهب

 كنالعا ملام زب هدنف وف زمام مز .ندنکیدلک

 مام رکید ملامو هکروبلواتباث یدوچو



6 
 ۰ ردهکئالم و حاورا

 هندوجو كشناح ور یالعا ماعو
 رول وا لالدتساید هلباهفداسصیان ور

 زمهیدنل و ۱ ربخ ین ولفاخ نکیا رادب هک زوج

 هکر دهدقه وااقلاءرازب هدمانم ملام هريش کر وما

 ندالسعا ملام هلی ال وا قبا-طمهعفا و ران وب

 تراسبع ند هلگر وص ماطر ندیاناّضیف

 هدهاشم هداب ور نعد روم دباققح یرلل وا

 قیاس طمع هعقا و و قدا ص هل ر وص نات دیا

 خالسنا ندفصت هدندب هقطان سفن هحل وا

 هنیسلرصا ماعلرهدیاتف و سالتخا هلتغارفو

 تودیا ہا صأا وم همارک هک القو تعجر

 مولع ید اوا شتا قلتوذخا ندملاعوا

 هط هاوو و رول واتبات یمل وا ندنع و هببیغ

 تاوذ نالوا هدنآ و تدناحور ملام هليا



 فوم
 : ریلی ید وج وكنهک ردم

 رابؤر نلید مالحا ثاغضا اما )

 ندنفیصت هدهملابخ روص كن هل "هو

 ماطر قوي یبصف ییصا هلوا لصاح

 ملام بولوا ترابع ندماهواو تالایخ

 ندناب یدل وا م واع ۱ ۳] ندا ءا

 ( ردینغتسم

 ك:ناح ور ملام وب فاصت الا یدل

 محصاو اهد ندهفداص یاب ۇر هندوج و

 "الاچا یلامو راز ندنغیدمهنلوپ لیلدرب

 « زمدا كاردا ییلیصف بواب

 هلیس هيم لوقع یتاوذ یک هدااموب
 یراعز كندسلا یامحهدنراببن تو لیصفت
 ۰ نەدا لصاح نيب م

 هدنرامالک یدنک هن هدقطنم نف ارز



 "و
 .هبطف طارش كنينیش ناهرب هکردررقف
 تایلی را هیضف نالوا تا ر ندئ

 دودح كن رالو مو عوضوم«ندهیلوا
 تراسبع ندداوم نالوا مولعم یسهیناذ

 ینایاذهسبا كن هبناحور تاوذو ۰ ردقلوا
 . اقح لاق كرنا ندنشدلوا ا
 لباق یسهماقا یرظن ناهرب راد دن راه

 زملدصت قداص ربع هدلاحوب ۰ نعهلوا

 نالوا قیقح یالحرک هولج هدنسهاس

 تاوذو هدزلا هقشپ ندهسیعرش "دل دا

 هدفی ل هنلاوحا لیصافت كنهیلام
 ۰ ردق وبلیاد كجهدا

 بل رت یک ز واع مز هکئالم مولغ

 ردلکد هلوا لصاح ج ردتلاب هليا تامدقم

 یلاقحا هریغتو لاوزو هذکو قدصو



(r 
 هکلب زا فقو هتاباو دیأت قرەنلوب

 . اطمو نوصهندالخ تولوا هابع مولع

 . ردنورقم اعاد هعفاو تّشس

 ینایع لع هلاج فشک كرشب عون
 هنسلا یر هدنا لّتصح یدوهشو

 هب هیملاراکذا یرب «ردفوفوم هثیش جوا

 هکردبلق ةیفصت نالوا لضصاح هلتظاوم

 یهان ندرکسم و اشح یلضفا لا
 هب هیاسج ذناذل یسیشلیا ۰ ردزام نالوا

 یسهصلشاب هکردزازحاو هزنت ندک اا

 بانج ًالاقو ابلق هدینیفچوا ردموص

 ۰ ردترابع نددانشناو هجو هقح

 یرایکل وا طرشنانلوارک ذآریخاوش )

 ماسقهرب عتساو تباف قرهلوا یواح هد
 دایهلمان یون هدعرمش ناب هکردالعا



0 
 باشلا هماقمو تداعسو ضیفره «رونلوا

  رولیدیا زارحا _هدتبس واو هدنسهباس

 هل قتنمو) و ( هللا کلی وا وقتا و )

 یک (بستح ال ثیح نم هفز رب واج رخت هل لھ

 هللا هر وا عام لع نم ) هلا دبارف صو صت
 هظحالم یف رش ثبدح ( عب ملام لع

 هلتهج یکج هلوروک ناک هدابو كعا

 (۰ ردراکرد یتیدلوا تجاح هلاقم بانطا

 ةکئالم هلطارمشو تابساو هکنوح

 مولا ردا تبسانم بسک هنارک
 ۰ یلبحآ یراوبق هضافتما ندنراهنایع

 ایلع ةبط كئالعا و سدقا ماقموسش
 ۰ ردا رطح مانع یاسا نانلو هدنس

 ةبهومر لیلج فنصو ندشپ عو ارز

 ۵-۲ حج



 »و
 ؛قرهلوروی رهظم ه هبادج وتلاحو هیهلا
 لاوحاو ه سثب ضراوع یرهنابر ٌةمحو
 یرلهیسدق تاوذ لره-ک بلاغ هیهبادب

 نده بلا وحا ادعامند هیرورض حیا وح

 یرلنافرعو لع یاضتقمو هزننهو بنتج
 لاوسحا یک دللارک دو تداسع هرز وا

 .رارودل و هج ونمو لبقم هب همایر

 نانل واچ و هش رایدنک قلعتم دتما تیاده

 بور و رح هد رو صر بھ یرومما

 امم یلبجو یرطذ صار هدرانا تلاحو

 لدس و فاع هدر 2 قرەلوا هدام

 ۵ ردشمهعا

 خالسنا ندنمشب هه*اک بودیا يالا



¢ o} 
 هرزوالاح و ا.دناهفاک هک رد را و یتیلباق كعا

 اص وصخ هدخ الا لاحوو ۰ ردر ر وطقم

 ی راکدکح تعلو تدشهدیح و یداېم

 یابنا هدیح و یاننا ییعب 1 یدرولیروک

 لاحربیک یشغو مون هم رلسلا ملع ماظع

 ندعات هدمویاننا بول واضرام قارغتسا

 رادصبیرغ یک رزاوآ شوخ نایدیشیا
 هدحراو وري س 2 یعیدل وا عاقسا

 ۰ رد ر وطسم

 - نیما ةطاح و كيحوو لیزنت هتشيا

 ۰ ردنزابع ندنو ینایرجتروص كيحولا
 ا هلهج وو مال -هسلا لع ماظع یایبنا

 - رعو ۲۴ نالوالصاح هدن رللاصتا هتک ام

 هلهجرب بولوا نایعو تدامش | یراناف
 قلوا عفاو مهوو طلفو قحال للزواطخ



6۳۰ 
 لئازبیغ تاج هکنوج ۰ ردف و یلاقحا

 رد | ندنغیدل وا لصاح هحصطا وتداهش و

 روصتالصا مال ءاقباطم هعفاو یرلع

 ۰ سم هد ا

 لزتت هت شب ندنیکلم یالعا ملامو

 بوتلوالئاز یرا ایعع یتدهدنرلتعجر و
 .یدروسا وا غیاب هلهج و یکیدل یا قلت و ذخا

 ناالو هدنرترطف رهوج هکنوح

 بلاغ هه شب ضراوع هبناح ور تفص

 دیدش و نیت تیاف یراتس ایکو اکذو
 هدنرا هءفص سو هل ترم ییبم هنس وا

 را یا زوم ندا کیو ترم
 نالواتشب تمح « یدروسیلاق رو

 و كدهیهل وا ماع یصم تما ثیاده

 قلوا ادد عم ودراوتم هن رایدنک لاح



۰ 
 ۰ ید ردیا باحا

 یراتضح الع و لج قح ےک تن
 یوی ےک دث٭ یشبانا االق ) هدع رک نآرق

 هلا اویفتساف دحاو هلا مکیلا اء ىلا

 !ینارشیانعم ۰ ردشمروب ( هورفغتسو

 زس قحا هدن هکی دهرلنا ےیبح یا

 وہ٥٣ وهلا لر زمساکی طقف مند رشب دارفا یک
 .ردهدقلروب چ و یتیسدقوتدنادجح ول زکد

 تعاقتسماو هوت هن سادن سم یدعا

 .ةلوا راك وغشم هل, هنا رنا ا

 تولدت ا
 هل.عو هعالطا هب هیلیع روما هللا نذاب

 - اص یایور هدیر كنالاح نالوا رادمو

 ندەبناخور ماوعابٌورلام هکنوچ .ردهقد

 حاورا نالوا لصاو هاروا بولوا ماعرب



> 
 هدنا هصام: سا هداتنسل یرالو و توفص

 ۲ را ریلب

 هب د لاوحا هدنلاح هظس هتان شف

 راسو مصبو يک لوغ-شم هل ریبدن

 هدر وما یکيدليا سح هلا هرها-ظ یاو

 یتاذ یدننک قرهلوا لوبح هلمأتورکف
 هنناذ هنآ ندبغ حولو ۰ لفاف ندک اردا

 رول والهاذ ندف راعم وم ولعنیلبا ساکعنا

 دن و دس ید ةهنزور (e و دنل ات مون

 نو راغ قلاوع و دنا یئالغ بودا

 هکٌالم هدکدلیا هجون هبیغ لامو صلخت

 ردا ه دهان شم یهداح ور روما و یارک

 یاحور نا هدهباسو هدیسیدن؟ و

 رظن هيه ولع حاورا هلنریصب رون قرهلوا



{r1} 
 ڭكجەدا رومظ هدلبقتسم و ند هیف

 ربا عالطا تسک هنساضعب ندئداوح .

 عوجرو دوع هتبناعندتبناحور ارخّوم

 یفیدنلو شالا هضافتسسا و ذخا هدکدلیا

 نالوا عودوم هدغامد نطب ییهیلبغ روما

 حور طقف .ررب ویدا ضرع ههل" “وق
 زارحا درج و توفصلاح یکی کر کی ناسنا
 ندبیغحول یتاذ ۂنیبآ هسیا لک د شلیبءدیا

 لارمکلاهجو ىلع ییابنعم نالوا ,سکعنم
 وک دم ابو وقتا یی ی
 لاردا هرزوا روسصف و ناصقن كفن

 ےہ بساسنم کا ییاتنعم یکیدلیا هاکح و

 غارفا هبلقرب هدزرطواو رب وصت هلنروص
 هرولواجانح هریبعت یسهعقاو ندنکچدبا

 سان 4 هلا تروص وا جد رم



۰ 
 نایب هنایور بحاص ییانعم نالوا هباشمو

 هب هنره ندرشوریخو ررضو عفن بودا
 هزاتسظا و فشک ها عقاو تاالد

 شاپ
 لانا و فاص هلتباغ حور نیا اما

 ءالم هل وا كاب تمجرهزا نده و رابغو

 «ثكنندنک رک هد هظط یغیدل وا قالمه العا

 یروما ضهب قلعتم هنلاوحا رخا رک
 ةعقاو هاكات هدا هدهاشم EF امام

 مدع هریبعت و یتا طم هعقاو كنهرو نه

 ارا يکيدليا هدهاشم بول واناباع یتحاح

 ۰ ریارومظیییع هدجراخ
 روما هلبسسهطساو هه یایّور

 للم دارفا فک یناشکنا اساسا كندردغ

 هاج سکرهو رد اسمو موم هدندزن



۱9 
 یرهسیلوا یلاخ نده ر یصوصخو
 ۰ ردایراو هابنشا ةتسراو

 ناب "الاچبا هسا یمهیقیقح بابا

 لا۔صتا هیناحور ملام هرزوا یعردس وا

 سوفل هنصوصخ هضافتسا نداروا و

 ترابع ندقفلوب یتیلباق قوچزآ كنه مشپ
 زمج هدناض رع یمهبفاک تاحاضیابول وا
 ۰ رول وا دافتسم نددنآ تاناي

 ور رز وا یفیدبنلوا اینا دالا
 هدنسالوا ترطفو هدنتقلخ یادنا یناسنا

 دعته هعلانص ونونف و لباق هفراعءو مولع

 ینیدنلو دعتسم طقف « ردیاحور رهوجرب

 كند یکیدتا قلعت یو لوصح كال

 یاوق نالی روب عادا هدنجراخو لخاد
 هدهبج راخ تاس وسع یال | راس و هک ردم



{i} 
 ینایزج هلا هطساوو ۰ ردفوقوم هنلامعتسا

 كناپشا بودا قرت هلاک كاردالادعب

 یسەضرام لاوحاو هبلک قثاقحو عئابط
 هدردا زارحا ییسهکلم ناعذا و كاردا

 لمس ۵ بتا لب ا جراخ نعل واد

 فراعمو هیبیغ مولع كج هلب هلوا لصاح
 هلیسدنارو عبط یدنک درج ید ینهیهلا

 هیهب ولع حاورا قر هالشاب هک اردا
 تبان و تبداشم هما قاس رقنذکتالمو

 تایاح ور قحا ۰ رلپا ادیو لیصح
 ندنسهقبط تیکلم یسهر كس هدنسارا

 دلرلنا هجهیلعو هيلع تالاک تولوا ىدا

 . ردلکد غلابهنسهچرد

 عالصلا ماع ) مارک هکثالم ارز

 هقح تافص و تاذ كنار طح ) مالسلا و



¢ ۳2 
 نالوا دوجوم هدیناع و یثاحور ملاعو
 سفن یراک ارداو ۴ هش رلذقیقح كناشا

 هناج تالاو دید یاوق بت هانا

 كراآ هکلب بویلوا ج ردنلاب هلتطاسو

 یراید نکو لدصاح ةسعفد ینالاک عیج
 مولع یابلع هورذ قرهلوا هضح ریه وم

 تاذلامکتسا یبم هغ وا لصاو هفراعمو
 . ردرللکد جاع دنلاهعتسا یوق و تالانوجما

 دادعتما ناسنلوا ضرع هيا ناسا

 س> باج عفر هد دبا زارحا یوهکلمو

 هتناح ور ندشناعس هدمانم ملام كرەدا

 تاوذو هیکلم راونا هظط كب هلبا قرن

 ندسغ حول بودا تاقالم هبه اجور

 هی هیلیغ م واع هدنتسا ینوفصو دادعتسا



 و
 دادعتساوت هک دکب | هو راع عطف ندند و مسج

 قلا بزلوا دوجروم چونک
 هروماتادضم مدنشاننا یدزخن ندلفاشمو
 ۰. زالوا یلاخ ندعالطا

 كنه رشد سوشت هددادعتسا وش

 - اسشنا هعسف یوا هصلشاب هلغغلوب ینالتخا

 دارفا دام یعمقرب ۰ ردشلوا تباث یرلم

 قحا یرتا كن ردادعتسا بوس وا شب

 هدیعقرب .رویلوا رهاظ هدماش ملام

 یراصاخ دادعتسا كل رانا هکردمارک یابلوا

 .شسوک ییزات | یجدهدیریغ كمانم تلاح

 هی رط ماملاو فشک هکنوح .ردهدکم

 مولع« تادبغم ضمب هنرایدذک قالطالایلع

 ۰ روزلوا
 ماظع ئالا هک ثاات مسن اما



 < بو
 یورک تاذ رانا ردنرابع ندا رطح

 یدادعتسا لویصو هع ا هدن رلثافص

 یرهیسدف حاورا هلکم را هیا وصف هحرد

 .هنطابو هرهاظ یاوف یهدنر هفیطا ماسجا
 لغاشمولرومانان واهدهاشم و سح هلبرل

 هو زلع عطف ندن سهل ندید و ا

 ندت او هدرصیلاه- لرهدیا

 یمالحعاو لکا كناباحورو ۰ جورخ
 ج وص :هنسهبه هضحت .تیکلم نالوا

 ندسناب رقم دکئالم و نییلع حاورا را ردا

 ۰ یدرا رول وا مفعم تالمو مظعا حورر

 هدانناوب یتارمضح ا ملا راشم هتشیا
 رارسا نالوا نونکم هدسغ "هد رب ارس

 جراح ندسایف روطی هکئالم مولعو دسلا

 ردا تاتو نموت زانا قم و



 و
 دادعتساو هک دعا هقالع مطق ندند و مسج

 قثالع بولوا دوجوم هدنسددنک یناذ

 هروماتادیغم هدنسانلا یدرح ندلغاشمو
 ۰ زالوا یلاخ ندعالطا

 كنه شد سوفت هددادعتسا وش

 : اسقنا روس جوا لشاب هل وب یالتخا

 دارفا همام ىم ر ۰ ردشلوا تباث یرلم

 قحا یرنا كن ردادعتسا بوسلوا سشب

 هدیعسقرب « رویلوا رهاظ هدماتش ملام

 یراصاخ دادعتسا رانا هکر دمارک یابلوا

 .شسوک < ییہ زا | یخدهدبریغ كمانم تلاح

 هلی رط ماملاو فشک هکنوج .ردهدگم

 مولع«تاسعم ضەب هنرایدنک قالطالایلع

 ۰ روبلوا
 ماظع یایبنا هک ثلا مسث اما



 < بو
 یورک تاذ رانا ردنرایع ندنآمضح

 یجادتتسا لوو هر ا هراس
 یرلهبسدق حاورا هلکمرا هیا وصف هحرد

 :هنطابو هرهاظ :یاوف یر هةبطل مایا
 لغاشموالرومانانل واهدهاشمو سح هر

 هقالع عطف ندنسهلج كنید هراس

 ندت ب راد ورتل او كرهدیا

 یمالسعاو لکا كناباحورو ۰ جورخ
 ج وص نسب یه صحت تكلم نالوا

 ندنبرقم ةکئالمو نییلع حاورا «راردا

 ۰ یدرارول وا مافعم تالمو مظعا حورر

 هدانناوب تارمضح ہلا راشم هتشیا
 رارمما نالوا نوسنکم هد بغ "هدربامس

 جراخ ندسایف ر وط ین هک ال مولعو ةا

 ارکانو نمرات مزاناز قصار



 )1ض
 قلتاناسیحا و راردیا هدهاشم هلا دوهشو

 ندنیکلم ًارخوم ۰ رروروب ىلا چو

 هلا یخو سح راد هلعوجر هت شب

 هده رشب تروصیمارک "هکئالم ه.انراش مشت

 هن رایدنک ندقح فرطو هدهاشم جد

 یو ریفس ییبلا مالک نالیروب غیلب
 مود دتر وب لکو دیس نیل

 ۰ یدرل ردیآ
 یراهینس تلاح و كماظع یایدنا

 یار هدمانم ملام كنهبمثب "هراس دارفا

 یرعا بيغ هناعم هلي رط هطاص

 یلعا هبنرم كی « الاب هدایز كب ندنلاح

 لنج تیغذضافت سا اے هد سر دنا

 ندنغیدنلو بسا و هباشت هل ایف هدنرلډب

 ( تاواصلالضفا هیلع ( تادوج وم رطفم



:> 
 كنایژر هلبا توس یراتمضح زعدسفا
 تب نالوا عئاو هدهنایمو ینتب سانه

 هطاص ءا ژر » هدنضرعم ناب یتواف

REESE 
 ۰ ردراشملوا باطتسم باطخ زر رهک

 یدهدناور رب و جوا قرفهدارخا تیاور

 شو ۰شاروب ردهزجرب ندّوزج شت
 لامتساهدنماقم هبانک ندنژک هسیا یددع

 "لام, دصقم ارظن هن وا شک هنلوا

 هکلب بوسیلوا رصح هنیعم ددع یوبل
 تتار نالوا صو-صح هتلاسرو توس

 هدن هنایم تون هلا اورویترنک كن هیلع

 نینیسلوا ناب یتوافت لاک نالوا عقاو

 [۳] ۰ روید
 ِیدحكئدح حارش ضعب اما [۳]



{i} 
 نایئسم نددض ورعم تال صفت یدعا

 اع داد كنا لو للج فنص هکروبلوا
 دداا تولوا سا و تیاغب یرانافرعو

 كنو اب ور ندنایا ور عفاو هدروک ذم

 قنشاور قلواوزجر ندشزج تلا: قرف

 « زدلکد لوبقم یراغاهیجوت ینآ هجورب

 اعلا لضفا هللعابفص الا رضنهکرار وید 0

 یرادقمیآ يیلا هدنراتتهب یادتا لزعدنفا ۱

 دنع دود نزاع فک نزد هشت" تفصا هک ےک اد

 .یدرولون عوقو هلیشرط ایر یا یو
 نادزار لوا هدنفرظ هرو نم تدم ییعی

 یراثمضحزعدننفا یجوا ام بیفلاناسل
 هدد هل وه ال یارسسنشلک هدناوخ رز

 ماشم هللا ی و نیحایر ةيسدقتاحف «اشک



 4 %4 /آ
 یراکدلب بوروک هلیسهطسا ولایخ و سح /

 هر هبفخ راسما هصن هقتشاب ندهیل وا مولع /

 قوسج كن ندهنهلافراسهراوناو فقاو|

 هک مرح «یدرولوا ابو یرایسدق حور
 ندا نایرج هدهرونم هند هلا همرکم

 ی رکب هسلایرلنااسرو توس تدم عو

 توس سرم هلغل وا غلاب هد هنس جوا

 تدم هدقدنلوا سفت هآ رشتا و فصل

 ندنغح هل وا مقام ریسک یا قرف هروک ذه

 نامز ندیا رورم هللا ابؤر هدنوب یادتا
 رت زکلاب ندنژزج یتلاقرف كند عوم

 ٠ زوبل وا وزج
 "هراد هليا" هحو یکيا هيج ونو دّتشلا

 ۰ ردراکردیمیدل وا دبعب ندقنقعک

 ندهن چ وا یمرکی كنوب تدم. الوا



۰.3 
 هکنوج ٠ روبل واف کلم هل رایدنک رابش

 فراعمو مواعروص هنراريمص حول كرانأ
 ءانب هنس وا منم و سل ۳۹ ءندظ و هح حول

 یآ تلا هدنشعب یادشاو یساوا ترابع

 بانج قحا یسک هلا ابر كنامز ردق
 یادنا ۰ ردعتاو هدنقح زم دنفا تلاسررخف

 + تاب اور: دن کت وام یاهو

 عوج كنيقلت تدموش و یرلمروب جو

 ندزج یتلا قرف اسایف هنراتوم تدم
 .ردشمالوا تبا هلمجور یسلوا ءزجرب

 با تورا یل سا مش شا
 زکلا .ردد وصقمناب ییاست یک هد اور

 هاب ژر هر هص وصحت تدم كنم ریپ مزب
 دا مهس اقم ییب راش رش نامز ندا نارذک

 هل وا ا هح و وش هکر دشمال روب



۰2 > 
 دودګو روصح یک سک ره یرلعرا_ 11

 یروهدهاشم و هدها_ج یرادفر و رداکد

 ۰ ردەدکعا دار هد هتل ى

 ۰ نوسلی

 هلا ایر زعدنفا تلاسر رخت | ایا

 رهشیرلنامز ج وردقیآیتلا نیایا نارذک
 یادتنا هل اد ندلواعیر نانلو یراتدالو

 شلوا ماع هدناصءر رهس نالوانارف لوز

 دنساضتفا روک ذم هیجوت "ءان هنتشلوب

 تدم یراابؤر نامز كن راید_نک هروک

 هب هنس چ وا یمرکب نانلو یر هقلطم توس

 هدهدافا یب سن و رول وا شلدا تاست

 هکنوح . ردلکد ظ وح هدیافرب ج هس)آ

 ایّور تقبقح هاتو: سفن هدنروصوت
 شاملو راهظا ین وافتنالوا عئاو هدا ايم



۰۷ 6 
 تا ھن هلت ود يه وصح ہدھا ع

 هب هلماکسوفن دوه شوق رت باب هد هسر ويلو

 یادع_س قالطالا لع هلت رج یعیدم ابف الصا

 ۰ روبلوا
 .ردراهظا یتوافنو هدرا ل صا د وصقم

 كن رو ى هازنهولع كاناسروتوبتم
 هسخوت . ردهداقا ییسغل وب ییبسانم هل ایفاکا

 تبزج یک هدننب .توبن تدم هلینامز ایر
 .دح ظفلو ٠ لکد دوصقم هدافا یتیلکو

 زمگیدرب ومزب .ردقوب تلالدهبانعموت هدش

 یلاژس تیاور فالتخا مه هروک هیانعم
 هضافتسما هدمش دارفا ةءام مهو ۰ عفدنم

 ترطف هلا دیعب دادعتسا نال وا راذم هک

 هحرد كرف دادعتسما یک ہدماظع یایدنا

 ۰ رولوا مصتم یتوافت



۰ 
 هيدا تداعسس عونوبهدربف خزر هنینعّوم

 ۰ رویلولوصح
 عنام هی هبققح تالاک لا رداهکن وج

 هصفلوالئازتعیطتفاثک نالو لثاحو ˆ
 لا ردانیقحلاک نالوا دوجومقوچ « زآ
 لاو و رولوالصاح مان ذاذتلا لر هلیدا

 ۰ رولو توققرهنرآ هلناصسضیفقدارت

 هللا قلخ هيا كنابنا هیسدقسوفن

 عنام هن را هلماعم هليا قح یراتمشاعم

 هدو یرلکدشا دارم ندنغیدلوا

 الصا هلیج راخ صار یک تضایرو هدهاحم

 جورخ ندترشپ ملام كرهیعا هناعتسا
 ۰ را ریلی دنا حورع هنوهال یاضفو

 یط ہا یکیدبشا قلیل او
 نیرقم هکئالم هدهاشمو نیبلع تاقدارمس



 و
 عاقسا ییناهس با طخ و ینابر مالک هلبا

 .راروروب یقاتو
 تلاخ وش لج تلاح "جو هتشیا

 ردن رابع ندکعا زارحا ی هیئس

 هلو هدنارضح ماظع یایدنا

 نلاعلابر بانج قا یروهظ كساباق و

 یساهیلع *هدا را كن رترنضح ( هناشیلاعت )
 هادو تئاح ییب را هنلتس ترطف رهوجو

 ةحاس بولوا هلا یا قلخ بذ

 ندهد لا-هفاو هيد قالخا یرب صع

 ر فلاح هقح یاضر یرا هیسده تا وذ وا رب»

 یعطقما قو ارعم ندیم و لیمءهرما

 ٠ ردیرورط و

 تمهفرمهنادابع و تاماط اعادرانا

 هدد و را ردبا ثبغر 4 امن لنص



¢ 
 یراکدتساو رظانهیف فرط هلیایراتریصب
 هرارول وارضاح هدن وهال یاضف هدنآ

 هنیکلم ندت شب هلمجوو رانا
 فراعمراد هلعوداةتعا ندالعءالمو تر

 خیل  هدابع هرکص ندفدروب ات ی هیملا

 هلن« تب شب لا ایف هلن نوجمایمضم

 عو هدیناعس لاعوب و راروروم لزنت هنس

 ندن الاروعشوسح نالوا یداتعم لرسشب

 عاتسا هب رغ روما ویت هدهلآصب و مع

 ۰ رارلبا هدهاشم و

 یکیا یلوزت یہلا یو هکهلوا مولعم

  ردهلهج و

 ترضح ایفصا رالاس هلذاق هک لصن

 ِتباور هدب را e زع دنفاایبا ناطلس



3( 
 ۲1 ماسه ù ثراح هززوا یییدنل وا

 كع و یکیاوش هدانا یرافد ر وص یر وهظ

 ناکمالاردش یحو تقیقح هلناب نعوقو

 هردراشمروب ریسش و مه

 اوج یرلفدروم رب رقن كالس ی

 یدافم لصاح كن رهسدق تالک ره

 ۰ رونلوا ضرع یت |هچورب
 سرجزاوآ همعجندسغ لام ًاایحا »

 هدن رلازغ ماش هدنس هنس ی نوا كن رعه

 تالمح وبا هملا راشم «ردشل وا دهش

 نیو رع یعسا كنوا هکنوچ یدردارب
 نت صام نالوا یراردار E .ردماشه

 .ردشلد النق ءدرفکت اح یک لہ ون ماشه



 ۰۷و
 لصاو بیبم یادصرب یک ( کاچمود )

 تقشهوبعترب هدای ز كيهدن هیلع "ءاش و

 عطقنم ادص لوا هدعب رولوا لیصاح

 یب یبلا مالک ناسنلوا و نب هل وا
 ەدە ۰ مروسلو شکا ظفح و مش

 لدجر رب كلم نالوا ىلا و “نیما

 ووم هنغیا بولوا رهاظ ك هدننروص

 یا ن هک دتا ادا ییبلا مالک یغیدنلو

 « مرویدیا ناقناو مف

 تلاح هرزوا یفننمموېفم كشدحو

 هلا تپه یادص عافسا ییعی هدالوا

 بعت هناشیذ ین هدنانا یو “قلت

 هلهج وو یبس كنسلوا ضرام تقشمو

 ىلع یم وش كیحو هکرونشاوا حاضبا

 ماع كنابنا زوسنهو هنثعب لئاوا رنک الا



4(3 
 ف ول امذنح و" قلت هلج ورع هتک ام ندش سمی

 عبطلاب ندنسلوا فداصم هنامز یرلفدل وا

 ییح .رویلو عوف و یناع بعت رادقهر

 هلاردا تام وجعا هرمشب عون هدهرصو
 سص و عم نالوا شاو روب اطعا نوجا

 هنرادعماس زکااب ندهیسح تالآرامو

 هدرویلوا لتصاو یسادص یبلا یو

 دوهشهلبا یزاهک رابه ساوح راسو زمصب
 . زالوا لصاح الاردا و

 یرخادعب ةرو ررکشیهلاجو اما

 هم وا کم یرلوصو هی ملام هلعوقو
 هبسنلاب وتفاا و سنا هنص وصخ ج ورع هتیک.لم

 یاضف ندنغیدلوا ادب تاوپس هدیح ما

 یاوفو عوجر هتداهش ماع ندنومهال

 هد راکدلیا عورش دلاهعتسا و لا-عایسح



3( 
 راسا یراکد تا لاردا هل رات ر بصب نبع

 كالا حور نالوا لماح ییهلا جو
 هدهاشمهلبا سصب سح هد ییسهملاثم تلخ

 5 راروروپ

 ثیدح نا-نل وادار ا قیرمش یاسنعم

 هل و هیدن ملک ربا هجریبعت هد وبن

 ۱ هکهلوش ۰ زرتسا كعا ضرع یآ

 لصاو هنرافبرش عم هدالوا تلاح
 هيب ےل هن زا وا سرج یبغ باطخ نالوا

 يتلشخو ین کیو ویلا روید
 فورح والثم یمالک ناسنارلادص ی-هلوقم

 تلالد هنانعع بان لا ییع و ندهص وصح

 قرهلواند:نج هرابع و مالڪ نیلیا
 ردلصتم صار لصاح ندا وه جو درح

 مع كن راترمضح ناش یذ ین هيلع ءا



4<3 
 عمر ةد لاح یلوص وكنادص و هن راف رمش

 یعا-طقنا كنو قعا تونسعدنل وا م

 مولعم یهلا مالک نالوا جو هدشقع

 شریو ربخ یتسلوا یرظوفح و
 نع مصفف ( ہر سف و هدرارو لوا

 یضام ندبحو ظفح هيد( لاقاتعودخو

 تلاح ینعی رارو-یروپ ریبعت هلیس هنیص
 تواک ر وک ذم یادت همعم هدو

 نداد_صوا تقعرد هدرولوا حطة: هنن

 طبض یناو شمالک ۱ ییغیدل وا ه دصةءن

 ۰ مرون شەهلا

 ةبلع لئاربج هسلا هدهنات تلاح

 ندقج فررط هلنا لمت هنتر وص شب كمالسلا

 كلك هلینبع ییهلا ی و یکیدتنا"غیلبت
 ردنا سايق: هنمالک یکیدلبا اقلا هبظاخحم



($ 
 ۰ ردرلشهروب هدافا هلیس هغفیص عراضم

 هدد كنهروک ذم هعرص هک ذ وحن

 هرزوا تترت هدنامز ءازجا كند یمب
 یعافییهکیف )ءان دنسکا تلالد هنعوق و

 كلم » ییمانعم كنفرمش مالک )ل و ام

 ینیراکدلیو ج ردتلاب دن رلیوس کب یو
 .ردراکشآ یغج هل وا كمد « مرلبا ظفح

 راد-قمر هدنس هلج كن راتلای و

 "هروسهیلع ءان .یدنا راوقا رغآ و تقشم

 تیا(اللسیقن ال وق كياع قانسءانا) هدامزم

 یو امم ندان ل وق هدنماءم ربسفن یس هع رک

 هنن رات رطح زعدنفا مرک | لوسر هدنامز

 هنن و۰ رار دار دا رطضا و بعت نالوا ضراع

 هدام هرز وا یعیدتلوا رک ذ هدیراح ا

 « لوس ری رات طح ( ام ع هللا یضر) هقیدص



> 
 یو هلن هدرانوک نرالا هزعدنفا مرک |

 نیبح هدقدل وا عطقنم بول وا لزات یهلا

 یرلهرطفرت یبک تجر بالہس ندن راک انبات
 ؛ردرلشهروب « یدردآ نالیس

 یاشا كزعدنفا انا ناطلسس یتح

 "هر یشان ندنرلفارغتسا لاک هدیحو
 هد: سالا یشغو مون ندن رکرابم موقلح

 ۰ یدریدشپا ادص عورب نداروهظ
 ندنناب كيح و تقیقح هسا یبسكن و

 یراهسدقم حور هرزوا یعیدل وا نا

 هیالعا ءالم رهدیا درح نددند قله

 كحور اندام ءان هنراغا بسك لاصتا

 تلاحر نیش هنسعا تقرافم ندندب

 هکنوجح « رد رللوا توام ًاعیط هیهرت وه

 سا یعو-فو تالاحو دهم اکا تیمش



3 
 ییهلا مالک هد بودا جورع هنسهجرد

 7 ندن را _هبطا ج یرلگا قلتو دخا

 رویلوا بجوم ییهقالع حط ردقهیهجرد
 یعوفو رغل و ادص عو وا هدن راز دب رهاظ

 ۰ ردراکشا یکح هدنآ باحا

 دکیدتا ررکت یهلا جو لوزن اعفاو
 هدروبل والصاح داهتعا هدا سفت اعزب

 تقشم و تع ندبا روهظ های لئا وا

 یتح ۰ رووا تلوپسو تفخ لدس»
 لضفا هيلع ) ی واام یانشآ مر ناطاس

 هددم رکمدکم كن راتمطح ع دنفا ) ايالا

 تابا ورو نالوا لزا هدنلاخ یرلتمقا

eیسلوا هصیف هبسن هراندیا لوز هر  



4 
 تیاف هرع# ادعب ۰ ردیشا ندصوصخو

 یدالبشاپ هغلوا لزا راهرو نوز وا

 یک اب و یعوجكنءءارب روس یتح

 هدنسانارفس و نیس نکیا هدنسازغ وب

 یرلةدلوا راوسهئان یرلیهان تااسرتاد
 هیساهددمرکبهکم ۰ ردشل وا لزا هدلاح

 یکیدنلوب هب یکیا هدلازناهلب كله ر وسهضیق

 یعب ردهلی وب جد راستا . ۰ یدرواوا
 هلراهروس نالوا لزا هدهندم شک الا یلع

 هروعس الثم ۰ ردهصضوزوا هدیربتآ
 ۰ رد دف ڪڪ ر مام وتا یک هده ره

 "هروسو نجر "هروس نالوا لزان هدهکم

 كن رهروس قاعو یه و رثدمو كنایراذ
 ۰ ردهصبق تیاف هسلا راس ۲ یراق دنل وب لعسم

 هیکم كنایاو روس ندزمربرقنوش )



 ۱ 6و
 راد هفرعمو زيي یی رلوا هسیدمایو

 رتا فلح نامه هکرویلوا مهفنم هدعاةر

8 
 یروهظ یه یورو لصاما

 هدنراناب یتارضح ما-ظع یاسیبنا هدنتقو
 ندایشاو صاصا نالوا مطاح و دوجوم

 لصتمو هجونم هیانع» ملام هیلکلابو بئاغ
 یشغو مون هدرظن"یداب هن رایدنک قرهلوا

 هققحایفاما یدرول وا ضرام تلاحر یک

 هکلب یدزالو عوفو الا صا یثغعو مون

 یشانندهیهلا ةبذج هل یراهسدقم حور
 هلبانیرقم هکئالم نالوا نیب ولع حاورا

 هل رهدیا هدهاشم یرناو هلماعم یناحور

 سو و جراخ ندرمروصتو لقع ةطيح
 هلبالاردارب صوصحتو بسانم هنر هبت ز

 ۳م حج



(3 
 ۰یدراروناوب هدهبببغ تاعالطا

 "هدهاشم ی هناح ور *هلماعموشەدعب

 یک هدندامشو سح لامو لدسم هبهیاعسج
 عم هک بولوا لزتتمهب هبرمشب لرادسم

 لصاوبیهم یادصرب یلشاروک هن راقت رش
 نیصتم یهفیطل "یناعهدندنجما ادص وا و

 یدرولوا لصاح هن رایدنک هلیلج تالک
 غیلم بقعرد هلبا هطاحاو ظفخ یرلاو

 -یام قئاقح ترا دھو ۰ یدرردبا

 المر هدمشب تروص هن رب تربع مثچ

 روعأم ندقحفرط قرهلوا رهاظو لثقم
 ندهدید هرکص نداشا یتافیل یعیدنلو

 الا كن هرس تلاحو و رول وا نا

 هدتاذ نالوا ین یا وفات کیا

 هاو نافقناو ظفح ییهضورعم تاغیات
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 ۰ یدردپا نایب و مهفت

 تاوطستباهم نالوا امور هلیک و

 رلکشم نانلو ربخی ندناهس یو
 والثم یشعو مون هدیحو یاشا هسا

 لکا هدنرکدتا هدهاشم ییروهظ كنالاح

 یتارمضح ماظع یایبنا نالوا رشب دارفا

 لرهدیا مانا هليا نونج ءالبنساو نجسم
 نالوا قال هن رلیلاع ناش ا مث اشاح

 ۰ یدراردیا تأرج هیهلطاب تاهوفت
 فصتم هلداهنال وع تاکرح هقیقحاق

 هن رهاظ كن هيز تلاحو هکی دنا یزد

 یعید وا رم و منم هدبودیا رظن مصف

 قثاقحو ۰ رایدعا تافتلا هی هلیلج فراعم

 هن راد تداعس كرهدیا ضارعا ندلاوحا

 .رايدملوا نیدتم هلا نیبند نالوا هلس و



 ی یا ا سد

> 
 (هلیداه الف هلا للضب نم

 هدنرابلق هدهاسشم یلاوحاو سکعلاب
 قوج كن نالوا شماتلو خوسر ناعا

 رادمو ثعاب هش رلناعا خوسر فناتك

 ۰ ردزوک ذم هدربن بتکه د یغددلوا

 هلا یطر) [ 4 | نوعظمن ناغعهلجزا

 ریاکا هلا راشم ۰ رذهلیا اغ [4]
 یخی كنهبون ترعهبولوا ندنامصا

 یمرکی هرکصندقدناون هدردب ةعق ویمنس

 لاحتراهدهرهاط ةن دمهدنروره نوک یکیا

 ۰ یدیشفلوا نفد هعیش بودیا
 لوا لا هدهندم ندمارک نرجاهم

 نفد هکرابم لحروک ذم تودیا تافو

 هلناعفد هدنرلتاف ونیح «ردملاراشم نانلوا

 هن راف شرف و شلوا لوسر لہر عظم



411% 
 ناسحالا و لدعلاب م اهن نآ) للاب ذھتسا(هنع

 ندنفرط نمدنفا تاذلات هرژواقلوا تمالع

 لرابم هداناواو «ردشلدیازکر شاطرب

 ۰ یفیدالسغا ىرەدىيقاراشاب ندنرازوک
 سبلت هیایند هدنبقع كرابم یازغرب هل واو
 تداعسر لوب یبرالاګ را عوقو كر هیعا

 هدناف و یرا هع رک ما تب زو ییددلیا رع

 نسل والا هل وعظم ناغع زاص فلس

 هدریسبنک هد یغیدل وا شمر وب لوا یتالم

 «ردروک دم

 هل راثدبا لوعب 0 یعال-اند كناذوب

 دن رابد شدح و یلوا کج اوا نوا

 هد یخو هد: اما رک باجصا نیلا ترش

 ناع الاى وق تیاف یسدنک .ردتاب و مولعم



۷۰ 

 [6](رکنل و ءا حلا نع یهن ورق یذهاتا و

 فک ورضا هدنل وزن نیاننایب هلیلحب تنآ

 راشم هدنصوصخ فیزت ییرازوسو در

 .یدیا نانبلاپ
 لرو تدابع ترک و تساک ولتع

 وف یمالیمانید .« ردفورعم هلا تایهتش»
 ردنا عرحم هنسش یرج لوا نددنرال

 نود ندش و ندا هلازایلفع » هک شد
 «مهجماییارمشنردل وک کب یص اعا نالوا

 ن » هک شمراروبد هلا راشم ها

 اح اضع نیم رک, اوښ ر هد صا یادتا

 لدع ( یراترضح ) یلاعت هللا [۵]

 ؛ صا هلتامر هیابرفا قوقحو هلئاسحاو
 «رویدیا رجزو یہن ندیغبو رکنمو اشحف
 ظعو نوحما قلوا رک ذل بحوم هرازسو



۰" 
 قثع هددیاسو هليل وارظات هیخوروهظ

 ه یدنشل واقف و هدنص وصخ داقتعا هد نا

 مدیشعا لوبق یمالسا ند هلتهج مکیدنا

 رداصبذک هلهج و رب ندنرلیدنک هکنوج

 مقح هن اعدم بیذکت هکیدیا لک شلوا
 مان نانيمطا نب تدمر یتح نوسلپ هلوا
 اج هدلاح بدلو ا نشم دغا لصاح
 یو

 ۱ ۰ روی روت
 سطح رب زغلا دبع ن رج هلل تیآو

 كب ةقىقح هک ردهدقغ وا توالت هد هبط

 .لدع رلثم رد لک]اعهاح هکنوح ۰ رداح

 ەدە الخاو تربسس ییحو طالع و ًاداقتعا

 هدسلاحو ۰ ردکعد مازتلا یلادتعا و طسوت

 هب یرابدیح وت نانو هدننب كىرشن هليا لیطعت



۰ 
 صوصخح هنارضح ماظع یایانآ

 ېو بصنمیرلبد:ک هد یر ٍكنامالع نال وا /

 هداناو طف مدیا هد ءا ماود هل رات دامس

 بونلو هدنرایهانپنلا بر روضح نوکر

 نکیا هدسکغا عاتسا ین راهکراسبم تالک

 سأرو ین: راقدرویب مالک عطف هرب ندرب

 هلءفریرغوط هباع" هعفد یکیا ینیرافیرش
  DIATE OETA IEEE SSEی ۳

 لفت سم ۳ هلو وا روبع هدنلاءفادرع و

 بسک و هبزج هدارا نانلو هدنس قلوا

 هدننن تدناپهر هلیاتلاطبو ۰ هنسهلئ-م

 لامصعتساو تابجاو یادا نالوا طسوتم

 فارسا هللا تسخو . هتهج تاحابم

 هننسهکلم اد“ و دوج ننک« دو

 ۰ رول وا لماش
 نلادنهاهدنک> ره تبمالسا هقبقح ی



> 
 لاصخ یخدلوا ندزلوا فرش هلو
 «یرلوا فصتم هاهم رک قالخاو هدب

 هن راب اج لوص هدهعفدر و عاص هعفدر

 یراک اب هجو هرکص ندنافتلاو هلاما

 - دک ود رارت یلبخ قرهرازق یک لوک

 هدنرافذروب رظن کب و مدروک ییبرلک
 لاژس یببس كلاحو كرەدا ترابیج

 ها اوب یهذم تنسلها هکردهدقمالرآ

 : دلم بدذلعت یتح ۰ ردشفلف 3

 ییعب ۰ رویدنالح هرزوا قایسو هدیتس
 الصا هلبونذهکن وچ .رویفارب هدهیهلاتیشم

 زسهب وت « طرفن قمالوا راج هذخاوم
 هلن رللاق ىدا هدغ4ج  رانمؤم ندا تافو

 ٍق>لها لادتعا بولوا طارفا .هسیا مکح



Db, 
 ندنادام ولاعفا نالوا مومذم "القع و ًاعرىش

 هک ردرلذلو . لوب هرزوا باتجا

 یهروکذم "هل لج تاب ۷ هدیندلبا

 TT مکس > و لیدلیا تیر

 هدهاشلایدل و مدلیا س یغیدلوا لزا

 . رایدروب « یدلیا غلب اکب یتیآ وش
 ات a O سند اپ فا O تن سا زر

 ۰ ردنا هدییهذم

 كعا ادا هزوک یتاعاط ۰ ,ناسحا

 هل وا هکردکعد ساسنلایلا ناسحا دوخاب

 رثکت و هعوشخو هبقارم ماقم هروک
 كقالخا مراکم هروک هبینا و هعوطت

 لول وا ى را نزا اخى
 :ةتسبادتو ددا رش تۇغ اان

 وج دیبا نم لا میم اوت یب



> 
 ۰ رد رابع ندن و یس هیس صف انا: نیصع

 . رادم هنایصع یک مارک کالم ران آ ینعب

 ردرللک د تالام ربغ هلال ۱ و هاوفقجهلوا

 كنهيض رم ریغ و هعمذ لاعفا و قالخا طقف

 شاداراب هرزوا زارنحا و هزنت ندنس هفاک

 هربخ اعاد یر هینس سوفن یتبه هنرالوا

 ماج هلو و هدها رده یلاجو اچ ا

 عوقو هبطاخهلا هلیلج تیا رب نال وا قئاقجا
 ندو یدلاق مدمش ردق هرذ مب دل وب

 ..یدلیا رارقتساو نکع مرولق ید
ORO LER ARDE ERED KERRIES EST TRE 

 هود قزەلوا تراسبع نددح زواس و

 هل وا ری سفت هلب | ت کر ح هجا ضم هو

 هرومنا وب یدعنمندرو شف ک هد هلیلج تیا
 : مولعم هل: هجا رم هریساش بد یلیصف

 ؛ رول وا



}¢ 
 رفنش ةرطف ندیهابنمو رورشو لئام
 یصاعم باکءرا ادص هدلاحو ۰ رویلوا

 هل انا نوسلوا ندنعو راغصولو هم

 ار یرودسص  تفلاحمو ناق هنعبط

 ۰ روش هدندهلزنم نکع ربغ

 تیمدق كنوم ماقم هدن رظن اس لقع

 مزال ق-دوا لبصاو ههو یهاز و
 یتوب ید هبهالسا تعیرش یک یکیداک
 هجااعمو كنهیلع تاوذ نال وا تبا

 ر رف یتیموزل كلدبا داقنعا یراتیموصعم

 22 ردهدکغا ناب و

 تاروتندنا لوادت هدنسهرا قلخرک |

 كماظعیایبنا هرزوا یکیداروک من له

 حج هلطاب تادانسا نالوبعوقو هنغوچرب

 یک لوو هسل وا كج هلیدنا داقتعا تبانو



 فر
 نایمرد زاناو هدراکنا یو ساسا

 كناغی و . تاضآز ما یرتبلوا ا
 وش راش رح هکلب ۰ زامهلوا نکع یعفد

 قتلوا یراقح ردق هک وک ندرب هدنراراکنا
 ۰ ردا باحا

 E تو در
 لالها ییالوط ندنابشعف باکترا یتموف

 هنراتمصح هیلاراش« یلاعت یراب ندیا
 كتا وفد یتسهدام از ( اشاح) نایداوزع

 ؟ یرولوروک لوقعم
 هنایدناتیموصعم و همه ولا ناش یکو

 نالوالاشم یرابش قوجك ننابمو یفات»
 دیداینارات او هسدقمبنک یرلباتک قاطوا

 ك روک ندزان آ هح دا ضرع هیامکح راظنا

 هن هة شب ندازمساو فی زت هلاقم كج هلي

 ؟ يلب هلوا



¢} 
 كنالاعن لا هسزالوا جه رانالوایکح

 كمجا كع و ررولب یتغیدلوا مسج

 ندنسب ریفیلاع لاوحاو كمزک هدراهچم و

 ندنهاوش خاتا ربع یک تعا قیس
 تاظوظح و ۰راردا قرف یتغیدل واسدقم

 ۰ رازگاتبغر یک سان داحآ هیهناسش
 نافرعكجردقو تاوذنلیدبا داقتعا اینا

 ( هناشییاعت ) یلامقلاخ هدر مهدیاززارحا

 دابا الها هل راامددب و هسرا ردناداقتعا مسج

 هدرلتکرح و هدرلشنا انف اهد ندسان یرلک

 تون بصنم اشاح هسررونلو یرلیدنک

 كد شما یشرپ هدنجراخ تمم>نیناوق
 ۱ ؟ یمزعا اضتفا

 نانلوبهدنکسمكن اونا وو هک لصن

 - ادنم بثک نانلوا داقتعا سدقم نویهاا



"۰ 
 ناعلسو دواد و حوت ترمضح هدهلو

 نالوا هدکندنا دانسا هبهراص یایبناو

 ندهیاعسج روما زکلابو . هعئاظفو عئانش

 هنا فن تالاکو لئاضف لر هلیدنا ثح

 یلاعتیرابو هنسءهلدبا فیرعت هل بقا
 فراعم راد هنئافص و تاذ كن راترمضح

 نکریلک مزال كغارادربخ قیلخ ندهینیه

 قرهقاب هنسلرب و ثام ولعم شلک اب سکعلاپ

 هدماقح توبلو جو ییالوط ندراتجو

 ۰ راروشلوبهدراهلاطا قوچ كب
 یمصخک مئاقو هسیا ےظع نارق )

 قاط وب هان هتسلوا عماج یهرهلا فراعمو

 ردشمالوا فده نامز رب مجه هنازواجت

 ۰ ردقجهیلواو
 هپ هسءلقع یه ر قلعت هنیه ولا ناش

 ا

 د ىنى یب ود



> 
 ما- ظع یابینا تسوصعم و ٠ قلاطم

 ۰ روی رو تامولعمقفاوم هولسنادج ویک
 تیوسلع نوکب نوک تاذیلع ءا

 )> ردهدکلبب یئاتمو قدصو یتیسدقو

 ثلاحو لرشداقتعا هظطر اینا ةفاك
 ندنرب مه رانا یکیرقدفلو هرز وارفک

 . ردشمهقا ر ودص ثالاحازسان
 قیرودص كنالز .ضعب رسک

 هل رنآ هکنوجن ۰ رد قود تحاح هباتتسا

 ندنابصا مدع هدداهتجا ابو ندوبس

 تانسح ) طقف ۰ ردمولعم یرالوا ثعبنم

 كنالز واهعفساوصف ( نيب رقملا تاثیسراربالا

 تنصهم آ رظف هنا ولف كردصم یمیضعب

 دعوش قحا . ملی هلوا غاسم هکلدادع

 . لک زززا .,ردبناش كنالاعت برترامتهاو



5 
 تامولعم قلعتم هنلیصفت كنه و

 هدنفا رطا فرش هافش وهدففاوم حرشهبفاک

 شلورو ددص جراخ بواوا دوجوم
 نانع فطع هندناح یصبخت یدباهیلوا
 ۱ ۰ یدریلی هلیدیاهماخ

 "درصم كمدآ ترضح ویو اب زکلا

 هبسانلاب رب ادهنسل وا شا لکا نداهنعیهنه

 نامزد همهم لئاسمو هبفخ مکح ضعب

 ۰ ردقح هنلوا

 هد ینیراص وصخ تیم وصعم هودنآا لبف
 هدربس بتک درج و ربات هلص هن

 ییعقرب كند صئاصخ نالوا روک ذم
 . ردیفاک كاناي قرهلواهنوم

 هلا ىلص ) زع دنفامدقا ندنرلت وبن نامز

 هنابعمچفاةزرب یراتضح ( سو هیلط

 و د سے ےن س یس تھ حک تو نسخ ی r a ag ت و



€} 
 یدلوب عوقو هدیرافبرشتقر هنلوا توعد
 مدو دا تعم هدرودس یانا رور مایاو

 هېعاو وهل د هدسلح وا هرزوا یغیدلوا
 لوا طقف یدیادوج وم تالآ ضعب راد

 هللا فرط نم هن راکر ام ناعشچ كترطح

 ماود حابصبات هک وا كرهدیا هبلغ وقیوا
 ندهعفاو "یهالمو بعالم هلتهج یکیدتا

 تالذک .یدرلشمامرویاشام و ساسحایشرب

 ندنلوان هبطا هرکتسم یمدحارو معط

 لاوس یببسو یدراروروب بانتجا

 ننعب ( نوجانالنم حنا یا ) هند
 هليا تاوذ زککیدمهدیا تاحاسنم كرازس

 هد« مرهدیاتیحص هج ۀخ (هلمارک ةکئالم )

 یقدراونیش هرات هله « یدررر و باوج

 كنا فاوط قرهلوا نایرع نبش تو



۰۳ 
 یشر چ ند هیلهاح هعلاش تادام یک

 ایعطق یغیدلوا شعا رودص ندنرایدنک

 . ردققح و مولعم
 قبرط اماد یتارضح ما-ظع یابینا

 هشنادحو فازتعا قلخ هاکولس هقح

 دهز هقشاب ندهیلام و هد تادابعو

 توعد هایحاوو تاماط والثم تفعو

 نالواهلیسو هبیرابیاض رلیصح یتحناو

 «یدراردیا تلالدو قوس هريخ روما
 هللایض ر)یربک دخ ترضح ییح

 یاوصد لزع دنفا مرک | وسر ( امع

 تاریخ هن را لوا قداص هدنلاسرو توب

 ترفن ندیصاععورورشوثبغر هنانسحو
 لالدتسا هل رالوا روطفهو لوبحم هرزوا

 قیفش رافراپ ثلذک ۰ ردروهشم یکپدلپا

 ریس بورس تیر ست



 تم
 ثوعبم جد قیدصلارکبوا ترضح
 لاعفاكن راتیضح زعدنفا نانلوب مراکلاب

 هلا هیکلم قالخاو مازتلا یهیضرم
 رادم هن رلتلاتسر یتیدصت یبراغا قل

 .یدراشمالوا جاتح هرخآ لیلد قره وط
 لرلنا هدیرب كناينا *هلیلج تامالع

 بیسمح هدننب یراهلسبقو موق یسهلجج
 یردیعدوج و دیشروخ بولوا بیسذو
 شک هدا .عوبلط ندبسح فرشلاجر

 ۱ ؛ ردیسل وا
 تروص نسح رک رانآ لصاخلا

 زات هل-.نهج تریس تد وغیم كرکو

 رهزاو یلاخ ندنرفن باب ساو رارو لوا
 هدب رللآ اذهعم یدرارونلو اس تهج

 رءزجحم ,قچهلوا رادم هن رامدم قیدصت



 ست
 ۰ یدرو] وا یناخ یجد

 ناهربیوقلا هنتوا كنلاسر و توب
 دنقل و حاصضیا هلغل وا یتیفک هز وش

 ۰ زرویدا ضرع یهب | "هلاقم اد

 كنیارمضح نیلسرو اتنا ءزجعم

 هر وا قداص هدنرانلامرو تو یاوعد
 جراخ ندرشب قو ط نوا تداتهش

 لاسصفاو روما ماطر قفاوم هد رلاعداو
 یش ران و رب عونا هک ردیزوهظ هج
 هلیمان مزسعم بم هتعلوا زجام ندرامظا

 ۰ ردلک د یلاخ ندنبسانم یر و ادای

 ثعابو ببس هزج رود مظا هکنوچ
 « رزویل وا

 رومشهدنراد كماظع یابنا ! توا
 هدن ات ردقتحن لدابع هرهاپ تازسعم نیلپا



 تم
 جراخ ندرشب قوط بویلوا لخاد
 هيلع ءان ۰ ردنرابع ندهقراخروما ع ونرب

 :را ریل باص هیهلالاعفا هبیرغ وطندی رغ وط

 عابجالاب عبارشو لام بایرا فاك
 ( هناشلح )قاط مکح بانج هکر وید

 ییکیدهلد  بولوا زاتحلعاف یراترمضح

 بک و دانگ ۶ا ككرت یکیدنءهلىدو داحا

 قاعت یم هيلع تیشم ینایشا نانلوپ هدن کما

 هكا قلخ بقعردوهل-هج و یکیدلیا
 ینیدابع صاوخضعب هدلاحو ۰ ردرداق

 قدصهدبودیافرش هلن ودن وچ و فرش

 نوسعا :قل وا چم اھ د اھ من لایت

 قراوخ ماطر ضورعم هجورب هدنرادب

 .ردزاج هدیسریوبناراب
 قبدصت یتلاسر و توبنهنازجمیدما



۰ 
 هل.تلالد هیلقع نیهارب هدرمالوا كعا

 ییسلوا راتحلعافو دوحوم كن یلاعت هللا

 نیرکنم اينا ٠ رتدبااتضتقا كلتا فارتصا

 یاالایخو ماهوا نانلوا نایهرد ندنفرط
 ه6کراروید ۰ ردندههزال قمراتقنح ندنهذ

 ینیزوس لدابع ضمب اضح مکح عاص
 عضو هدلاموش نوجا كمربدنا قیدصت

 ماظتاو مادظن يعيد و شعا

 لرلناو قسزو ییدصاوفو لوصا
 كیا ثادحا لاسفاوروما ماطر هنفالخ
 مارجا هدیه ۰ردکعد مدهیتساسا تمح
 هدنس هناثم ۍشال ضرا “رکو هست هتاناک

 هد نالوا نک اسءن و هدلاح یتیدلوا
 قلطم مکح ج گلی راح دغا

 برو عضو هص وضع ماکحا یاد هرینا



> 
 تهباتمو بیذکتو قیدصتو نوسروب

 وللثنو ۰ نوبل آ هیانتعارلظن ینیراتفلاخو
 ندفوب ج۸ و یهریدناق یغل هرواپهرازوس

 -ورقیم هقیقحایف حو كعا ماظعایفیا
 كب ه هیناتسنادارفا نایلوایرکد ردق زاب

 ۰ ردنرابعندکمریو تیمار كوب

 تیبا كتاسببلت و تامهوت وش هتشرا

 رثاوتمح جانت ارب هلیسلوا هناندبهئوک
 كناسک قوچ كب یتبمهنسبلدیادع تسارف

 فرط ر ًایلک یداعموأدبمتفرعموهنسل ره ز
 هنبسا وایدبا لاله هپ راتفرک هل رەدىا

 هرتهنکلوو فسأتلاعمیفیدل وا مظعا رادم

 هقبقحا یف هک رازع وشود الصا ناک هلوقمو
 هتماتسح هصقلخ تیمها زارحاو توقف

 قلوا جی هش وتاع یک هدتسح راف و



> 
 راح هسیا رشپ عون ۰ زا اضتقا
 ندنسهطقن تسحالص و دادعتسا دل وا

 ةصالخ و تاق ولخ *هدب زک دکل دا هظح الم
 یولح رب لک | اهد ندنآ بولوا تاّیاک

 ۰ زالوالباق یروصت

 ( هنردق تاج ) لام عناص هکوبلاح
 فارنعا ی وا لال ا ودمکح كنب ران رطح
 تلع ماع تقلخ نکیا یرورضما یوا

 ییمصرب قجەلوا یراج هدنسارجم هیاغ
 ؟ ریابب هوا لوقعم و زیاحلضن یتمال وازباح

 كناساک نایلوا نعضنم یی ر هلب و

 مزال قلوا ثبع ضحم اشاح یدوجو
 ج هنل وادع تبع ندقلط» ےکح ؟ یز

 ۰ ردلاحم هاد هسرا یرودص كالعفر

 ىەدقمقالخ قحا ەدە رو نم نول



}¢ 
 قفلو هددا بقنا هلفاز عا ینتمظعو كلی

 كناسنا نانلوب یتیلباق و دادعتساهنصوصخ

 تفرعم شالخ عاونا نالوا لئاس اکاو
 هلوا ترادبق ندنرم که نسهرباد دایقنا و
 . لب

 هک مادام هرز وا یغیدنل وا ضرع هدالاب

 عناص هننساضتا دعطاق نیهار منلسلقع

 قلطم میکحو راتخم هدنسهیهلا لاعفا كعدق

 لضف اضحو رویدبا نقنو مزج یسل وا

 دیانیب هنر وق قرهلوا یسهیانرتیانعو
 مام هدمهو رویر وک یس هناا تاما نا

 كن رطف تهاد هنن رک شر بوج و كنبقیقح

 ۰ رووپمهدیاراکنا یتغیدل وا هدکء اتداهش

 تم تارک شت یاداو تب ور قحیافیا

 هراکنا اساسا ی هیملا فیلاکت نالوا كعد



€ 
 ؟ ریا هدنا راستجا هم رطهب

 هسیا یلہصافت كندياصس فیلاکت

 لاسرا ندنکجهنلب هلا یھلا جو زکلاب

 هم دصت نتا رطح نیلسم و ابدنا ییدروس

 یرلاو-ءد رانا قراوح قحهل وا رادم

 یس روی راتبظا و .داحا هاو
 یرللوا قداص. رانا هک ربساک مزال

 یراکج هدیا خیلی و نوسلوا مولعم
 مال ,تسلپ تو چاینا یان ویک
 صار ینالوط ندص ودصخ وب .نوساک

 نالواراتح رداق هکن وج.وونلک مزال لاح

 یعہبط نوناق ر هدلاع هروک هالوم

 ا هدنح راح كنا هک ردقوب یرورطو

 دوخاب نوسلوا لباق هم تردف

 ثادحا لعف راغم هلام نوناقر هلبوا

 تیک

n senge TE a EOE 



۰« 
 نایرط للخ هماظتا هتشر ندنسهر وب

 ۳ وا

 لدا بقناو لوق ىلا فیلاکت

 هلتهج یغج لوا عجار هدابع هن نهفات
 نیلاصلا نه نع كنالا-عت ہللا تیفکوب

 .زامهنل وا دع ینانم هنسل وا

 فشکنمهرازب تیهولا را سا هک ردف وش
 یلاکو تبظع و یلالجو زع ندنفیدل وا
 نوا كلدبا اضایرکش قحو كل

 هدكنسمروب داحا و قلح یاناک وتس

 كانك یم زیمهدنانی-بعت نس هلیلج کج

 1 زب»هلب تم

 كمامهدبا ن« رعت ییمج وش قحا

 .هنهلا لاعفاعیج كلالطا وذ ےکح لل

 , رک مزال نوعا داقنعا ثبع اشاح ییس



۳۶ 
 لوقعماساسا یراهظا هزعم لضاما

 «رددنفم ییص وصعت دنا قددصت و

 یارمضخ ماظعیابینا كلذ ىلع هان

 فراق هموق ی راد وا لاس را و گه
 هز راهظا نراقم کاو تود یاوعد

 كنم رااعدم ییعب راردا یدحت قرهروب
 نالوا رادم هنانا ییب راتععو قد ص

 ه هلناقهو هضراسعم .ههنابنا یناثم كنار

 ۰ را ربات وعد یرلذآ

 نایاسمت یرازجم هدیابوب كران  یدعا
 هلا ر هز یرلفدل وا شلیاراهظا دل وا

 ق5ا تلا سارا دلا د نان ابا فزط یو
 «. ردم رپ قح «یداصهدنساوعد لوف

 كانا یکش لوا دراو تزع باطخ هد

 ۰ روبل والصاح هیعطق تل الد هن راع دء قد ص

4 

 تصح ہے س یوم سا

e 3 کت 
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 یهلا ؛لنعف رب تلفران :لعفوا هکنوچ

 عیج كنب رلتضح یلاعتبجاو و یسلوا
 .دفاک كلام تانوئشو میکحو راذخهدنلاعفا

 مولعم اساسا یو ریبخو ملام هنس
 قدص ینب روهظ روک ذم قراخ هحلوا

 ندبا بلط هرزوا قلوال-لد هنسامدم

 لب رمص لوقیسهروپ ناسحا ینآ ها
PETEىغجەلوا مق هنما قم قیدصت  

 ! اب هل وا ۰ ردا بسک حوضو هلتاف

 ییفجهنلق امدم قدص ناهر كن هفراخ وا

 نراسقمو قباطم ه ین یاوعد نکروبلب
 یراب هل راستخاوهدارا یدنک قرهلوا
 ه انعم ر هقشاب یسمر ودا قلخ ینا كنالامت

 ؟ یریلب هلوالباق قوا لج
 نام" اسدناتازجم* هکرویلوا كعد



$( 
 ۰ رداکد ترابعندنروهظ قراوخ هدنرادب

 .هلوا نراقم 4ه یدحګو هت وبل یاوعد هللب

 نالبروی زاربا هلهجو یراکدلیانی بهت قر

 . ردنرابع ندهلیلج قراوخ

 ,نایل وانراقنهوب یاوعد هدلاح ون
 نابنایلثد ندنفرطررباسیدصلایدل كابذک

 ید لوا هز كرومانالوالباق كلا

 نالوارهاظ قرەلوا هنفالخ كناوعد یک

 ه زام هلوا دع هزم هدقراوخ

 هلرونعا صخثرب را زک نلیسم الثم

 رکیدهدنبیقع یسعا مارم قچآ یتیزوک
 یعوفمند رابلبف یمل وا روک هدكن زوک

 یکو هلکغا تلالد هنصوصخ بیذکت

 ۰ ردهدکدنا همس هناها هرقراخ

 هراسماسفا روما نالواهدام قراخ

 ج



¢1} 
 . ردراو اهدیس

 رومظندماظع یایدنا هولا لبق الث
 سیسأت هکربند (صاهرا) هفراوخ ندا

 ۰ دهی هجو یسعبا نعت یوبل یان
 قراوسخ هدندمارک یال وإ تاذک

 ځد هدندب رارحاسو هدکغا روهظ هریک

 ض رع طق ۰ رڊەدكلرۆك هب رفرا اهاطر

 تازجم*یرب چ كراو هرزوا یعیدنل وا

 ؛زامهلوا رادم هنههوت سابتا هیاینا

 هنسهچ رد هزجمم كنايل وا تامارک
 هان هن راستخاو دصقایو یسامراو ردف

 یملوا ندسنامق تایقافنا بويعا رومظ
 ا اوو ةو واوا( ین دوف طبق
 رکب 9ایضاق طقف زالاق تجاح هنناب قرف

 تاسقبفدت تاتنس لها مظاما یک ینالفاب



۰ 
 هدابل وا تامارک هصساضتقم یرهبنس

 -افمو مظعت نایلوا ندنیطاص راعش زكلاي

 .ردطشقمالوا رهاظهرزوا قیرط هرخ

 یاوعد كنيل وندیا راهظاتمارک هیلع ءان

 باجما یتللوط قرف یسدعا مایق هوم
 هن رکنم هسا تاذ نالوایو .رویدا

 تعیرش یغیدنلو هدکعا تعباتم یشراق

 تیالو ماقم زارحا _هدنسهاس رمعشو

 راهظا الع. نوجا تال سلوا أ
 توب هدنقح یدنک هدهس ریل هدا تمارک

 ندهزسح كنمارک ندنکج هیمهدایساوعد

 ۰ رولوا راکش  ینارتفاو زامتا

 ندا نابلواشهراو هتالو ٌهجرد

 كفراوخ ضمبنایدبا هيم (هن وعم) ید

 ضرع هبیناصس هاکرد هک ردزاح یروهظ

Crو  



 ب
 یباحا را لاحرد كنامد یراک دلا

 ندفراوخ ع وئو هد قوا هدهاشم

 عبطل اب ید هدنفنص وشكءا طقف « زدد ودعم

 ابنها زاد ند وا او تاوم
 :ردقوەدەدرانو تهجر ق جەل واسال او

 تود یاوعد صخغثر بذک نعاما

 هقراخروما قاطر هلیش رطرح هدبودنا

 تازجمم هل:دیا ضرف یل هتسوک
 یتلالد هنصوصخ یعدم قدص كنابنا

 ضارة هيد ؟ یمزک مزالق وا لطاب

 . ریلیریو باوج ینآ هجور هدقدالوا

 یربثأت هل 4ایف رح الوا هکزنید
 ندنآ د وتاب تبع و ليم ةر القم
 یىملوا رادم هنلو-صح تدعابمو ترقن

 هده م روبلوا دافت سم ندهبعرش لئالد

TT OE 
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 كنالقع فک یعج ەیمراو ردق هزاحما دح

 .زسوک هلیارص* هلدهجو .ردتان هلبفازتعا

 یکج هیمهزکب هنازج كن هب رغ روما ناي
 ی ردراکشآ ما

 هراو ردو هزاعکادح دل مس نا

 هصسا_ضتفا یسلوا قلطم مکح كرات

 یر كق یکیاوش زمج هدیا ضرع

 هجنروک ینمایق هنوبن یاوعد لرحابسای
 كنا یرلت م طح ) هاش ره ( ےک رداق

 Ê هلا هطسا و وا 2 رهدبا لاطبا یی رحم"

 دوخاب ۰ نمرو نادیم هنسهارا هقراخ

 رادقایسان ضمب هلايا ییلثءهلیا هلباقم کا

 هکنوج ۰ رايا زارا یتسذاک كناقرهروب

 ی رویت ہا

 ید یوم سس سنسور یو



1$( 
 ضار فلا رنج ساسا قدصت یذاک

 قجهنلوا هيم نوجا لطاب جور ۰ ردلاحم
 ترد هفقار زسریثأت یی هفاک كنابسا
 . ردیعطف رها هد ینا تیافک كن هبهلا

 تاوملط الثم هلا هراس طئاسو تالذک
 ۰ تاسیک رم شعب یک سشیطانقم دونخای

 بذاک هدنومن یا وعد هدهل را او صاوخ

 هدعاسم دن زاربا بئارغ كنهسیک نالوا
 كن آ هلی هتسلوا كجهرو دوخاب مر و

 قرهردنلو تاوذ رهام اهد هدنسوشراق

 ۰ ردنا نیکم یرلنا هب هباغ و هض راعم

 تی ( نیدسفلا لع ملصبال نا هلطبیس هل نا )

 هرزوالاونموش كنهبهلا تداع هدنس هلملح

 ۰ ردراو تلالد هننابرح

 .اوعدتره ولا یکلاحدو نوعرفاما



4۱3 
 جاردتش اورکم دنا ندا تو رو فارس

 راد هنساطعا قراوخ ضعب ندنفو

 + ضەدا صف ینمزوس وت تاباور

 هکر د اک د ندراوعد قحهلوا ٹا هلا

 تصرف وهدعاسهدم ره ضع هزاع دم اط وا

 هناوا مهون قاد صنت یتیراوعد هلکمرو

 ناپام یباسدتحاو زجع ولردكي نوسسلپ
 ٽي .ندن ودسح تاراما و + نالوا

 یسه-عفاو یاوعد یک یزاول كنآ و

 هب دس وس لث الد ودها وش كج هدا تیذکت

 تسهوااّزباح كرش دارفا نایروک ینارذا

 : ردندرایش نانلوومولعم هاد یغج هیل وا

 هلغلوایناش لسشبعون ًاتاذ هسیاتوم

 .اوخزاربا نالوا ماف هنماقم یلوققیدصت

 ہے هم کو توس ہہ

a, 



4.9 
 توب كناذ نانلو توب "یعدم قر
 *یعدمتالذیلع ءان «روبلوافنک هنساوعد

 هلیقبرط رڪ“ ولو هدن دن كن یننال وا بذاک

 تیعطق ینجهیلو ع وفو یزاربا هبفراخ
E2 یکیدل دا راطخا ۵ دوج رویا  

 بذاک ,قددصت دق ےک عناص هرزوا

 ۰ ردندهبلقع تالاح

 ( اا هززوا تمحنیاوف كنوب ))
 کنین هلسنعبمش هد مالا ةفیسالف

 تازحعم و یجانتحا كلام ماظن هندوجو

 زويا فار دا قتوسو ناکما كتابنا

 ٠ ردهدزرط هقشب یراتابا هدهسرل

 ی ہو جاتحاهتلاسرو توب ال وا

 یتیدسل وا رب رفت هددصاقم حرش بس

 «راروبدیاتاسا هلا ىا قاس ےس هرزوا



03 
 یعب ۰ ردیدم اعبطناسنا هکراروید

 لرابشت  هداوجبلیصح «هندع هدنشیمت

 دعا هلبا یعونیب نوا نواعتو
 نالوا ندهیرسشب .مئاوحهکن وج« ردجاتح

 هروک هیهفلتحخ لوصفو قفاوم یاذغ

 هیاق و ندندورب و ترارحو عالم نکسم
 ها تاناویح عایسو سپالم كج هديا

 قجهلوا رادم هصالخ ندهراس یادعا

 تالوانمو هرثک تامانص راش یک هسا

 هدلاح و ۰ ریلب هو دوج وقار هلا هدیدم
 نوت کنم هديا روصت یناسنا درفرب چ
 «نوسلی هديا كرادت هنشاب زکلاب ینمزاول

 ۰ ردقود تحاج هلاقهلیوطت راد کو

 یه واطمتروص كن هسبااهلباكک | درج

 هبابصاو بالا فلت و قوچردف 4 یرللوب
 سیتی یار سس توس او



 فر
 فقوت هئا نا ا نال را رنا را
 قاش ۰ رد_فاک هظحالت یسلوا هدکشیا

 تیاهنهسبا هطاصمینیدنلوب جاتحم زعون
 ۰ ردراکشا یغجدیلوا

 جاوح يوت «نواعت نابروکموزا
 قوجكسانلانییهتسیا ران هدهیموع

 وداق والبر تاش واتت المان

 فاصناولدف وئ وت یز وما تاب زج دوب
 ماظتنا هلي یس أت طة نیناوق ینبمنرز وا
 نوی سید نکل د رف ره فکن وج « ریلی هدنابسک

 هدنابونو ۰ هالنجا یرایش یکیدروک موزا
 دفالتامدهو هغزانمهلاسکنانلو جنازم
 نناوف نانلواضرع یشات ندنتسلوالوبحم

 زواج ةر رکیدکی هسل وا شمال و هدهتروا
 لش كمااظتااو ینج ەل | یوا



.۰ 
 ۰ نمروتک ههبشالصا ینجه وا

 ندهيع رش دعاوف نناوفوسش هتشیا :

 رب رقن قباب اک یئآ هلغلوا تراوع
 .و جاستحا هلاذ ر هل وا كج هدا

 رب كيآ نددفرط نلاسلا بر هکروسنل

 رار باس یبهنسلوا یزامنما هلتیص وصخ
 .زویل وابجا و یدابقناو تعاطا هنییدنبک

 هدمه ۰ زامهلوا دایقناو لوبق رهظم الاو

 نالوا زامانا هلباهضورعم تیصوصخ
 اضتقا هد یسلوا ندهب شب دارفا كتاف
 نوناقهراناو هروا-و هبطاخم هلبیانکرد |
 هایت شالا یدلو نو شا هلماعم هه و

 ۰ نوسلب هلدنا تعجا مم هنس د نمک

 بولوا توب ماسقم تیصوصخوت
 ياق نولصمو یتالماعمنینا وق ساناا نیب

 < نیا ررر ددرس و توت

 »سس »)۰۰



۹ 
 هیت ات یایسایسر اد هراناقیخ هنج راخعو

 ۔وک ذم ماقم جد لماک ناسنانال وادطسا و

 داب هدلومرو ین هکردناد ندازارحایر
 ۰ رونلوا

 بولوا هتلادنع نم یتمیرمش كنبنره
 لاد هتل وب داتیفنالاتعنا و یهلنک

 هکردنا نقع مورلهدهصنخحم معارب یتجهلوا
 « ریلیدنا هيم مزوصاکا

 اخ یو ماقت کز روید امکحتلذک
 هتصاخ جوا ةدنڈیدنک لهاکناسنانال وا

 «عالطا هئایغم ۰ ردنادنیلیا عاقحا هللج

 هدهاشم جا رک هکگالع رامظاینادام ق زا وخ

 ء عانتسا تب رلدالک ك را هل
 هده راستا رت عمو هدنساذش : لعش

 ياضرا تقبقح و هروک هنکی دلدنا لیصفت



6.7 
 ۰ ردهلهجووش

 دح هجهراسو هبناسشیاوف ینره

 ءافص تنسهیسدف سسفن هالا لصا و هلاک

 هان اکر وص عیج و یتیلباق ترک و یرهوج
 نم و لاصتا هب هيلا "یدایم نامل و شقمهن»

 هروما نالوا بذاح ه هلفاس تسخ و .ییبس

 نالوانکم هرشبعون هحساضتقا ینافتلا تلف

 كتف وزآدوخاب فعفد هنسیدننک تالاک ةف

 شاف هکنوج ۰ررویلوالصاح هدنجا
 تویلوا ندنناش باصحاو لح كقلطم
 هتعببط ملام ثالباوف قحا هضافتسا عئام

 مع قرهلو-غو هنجالغاوشو ییاذحا

 .ردنرابع ندنراص وصخ یدعاب ندلوقع

 هداز آ ندهنامو ملا راشم هک مادام

 یکج دیبا فلت یمکح كنيضتق» رارویللو
 س ےس ہم چ ی ہی ی ی ی ھی یاست س 27



۰ 
 ۰ رد زاکشا صا

 هدیسهل تف وف كناذ نالوا ىن

 روس هدرج لوقع هکر راو هبهدارر
 .ةبطا# هنسندنک لرهدیالثم 6 اهلجاشاو

 ثالذک ۰ رارلباعاعما یوفحو نیبت مالکو
 ذاقنم رصانق داوم ید 2تهکرحم وف

 قصت هدند تكنهیاتسذا سفن قرهلوا

 فضل ةدهزوک هم دام اینا شوت یک
 ۰ رولوا رداق کا

 یدصق,كنام> هلآ هثلث صاوخ یدعا) ۱

 "هدهاشم ۰ ندنیکلاخ هتوف ځوا هجهلبو
 ترابع ندنقیقح نانلوا ضرع هدشاله

 عالطا هناسغم »هدک دلدیا هظحالم یمیدل وا

 .ربخ كماظع ابننا قراوخ رامظا ها

 ندنضاوخل راثا هلتهح یعیدنل و هدهدنشب



3 
 کالم رخام ردلکد ها یرغل وا ده

 ¢ هچ هم _باف لوضا هسذا a6a هکناو

 راثا هکنوسچ ردهرابعر نابلوا یسانعم
 . داقنعا هفیطل مايدا ىنەکئالم یک مز

 زوج مالک و تبژر هدنرا-ةح ندنراکدغا
 ( زال اق نادیم هضاربعا هد « را نمهدن

 "الاجیایرارب رقت یاد هناا تازجمم

 سون ضعب هکراروپد ۰ ردنا هجورب

 كبسک دوخاب یمهناذ تیصوصخ هبیشب

 نالوا یرابط هشرابدنکقرهیلوا یلخد
 هلاک | ییکیغیدل وا هدایلوا رک اایو

 لاعفا هلبپسحیم هلام یابامنانلود لصاح

 . ریلی هلواكلام هن وفرب قج هل وا ءدبم هب هبرغ
 اصتخاوسش یداحنا ًاعون كنهبرمهب سوت
 . ردلکد عنامهص

 مت



(1% 
 نابم ردی هبنآ "دام روخاک هلیصفت ماقم

 تامارک هلا انا تام هارو دنا

 . ردیضنم نق جوا یزاروهشم كنایلوا
 یرودصندرلنآ كفراوخ غاطوش هکنوچ

 كنهساوح یاو دوخ هاندا " وفا

 . ردنزابع ندعالطا هابیغم لوامش
 نک ره ارب ز زیههدیا داعبتسسا یاو زب

 ندنس هقشپ" دوخاب كعا هب رح هدنسفن

 هدمون تلاح كف فاسشکن) هليا كقشيا

 ثنوب ۰ ردروبحجم هفامصا یعوفو
 هدرحم لوقف كن هناسناسفن هسبایبس

 "یدایم نالوا ترابع ندهبواسسوشو
 هک وبلاح  ردیسعا تشک لاصتا هب هلام

 یرللب یتیرتاذ یدنک كن هلام "یداسبم



4۱۱% 
 كتابي سمو تال ولعم كاب یابساو للعو

 3ھ هرانا یبم هل وا بجومیییروصت

 هد هلیس هک روص كلام ٹداوح نانلوب

 نمالاةياف ٠ ردسیعطق مما یرالواشقتنم
 .وصخ و ندصحهل یرلبیئداوح كلوقع

 یلک هجو نالوا یلاخ ندناقوا تیص
 ۰ ردهرزوا

 هدافتسسا نارانا كت هلماک سوفن طقف
 ینزج هجو یلام ثداوح یرلکدلی هدبا
 هدو هردراو ناکسما هشرلک اردا هلا

 ساو یک یرلکدید لزا_مهح روپج

 هنابزج یتایلکوا هلیسهاعتسما , هنطاب

 كناکح ضعب دوخاب ریلب هلوا هلبالیوص

 كلام ثداوسح هرزوا یکیدروک راج

 ماسنرا هلا هب زج هوجو هدهبواع«ٍسوفن

۳ nn e re ۰۰۰۰۰ - 



«۳5 
 «رونلوا  هیجوت هلنروص مازنلاییسع |

 -یلاصتا ه هیلاع یدابم كن همانا سفن

 . وصخ مولع ناضف ندرنا هن رای دک هډ
 هسیاوب ٠ ردن رابع ندنلوصح دادعتسا هنص
 قرهلوا لیصاح هبدسدق وف هدنراتدنک
 هکنوجء ردطونم هنلا وز كنديسح لغاوش
 هش هوض هبرشب "هلماک سوفن هدلاحو
 مواع ساکعنا قرهلوا هاشم هنأ رم یذاح
 ۱  رارولوا هاک هولج هب یدابه

 "یداسبمهب هلم سفره ندنون قحا
 .یماکعنا كنديلع تروصره یک هدهیلام
 كوبىن هیلع تروصره ارز ۰ زک مزال
 یروصوا تولوا دادعتسا رب ص وضع

 ۰ ردطرش یلوصح تكناهدلوبف

 كسان رئاس ندنابنا یتلاثما ۰ ینا مش



۳7 
 :ردروهظ ثباعفا و تاکرحینچ هل وا زجام

 صاخا « یلودح لزالزو هفصام حایر
 ضعب یواح یداسف ۰ یکاله كنهلاظ

  ندعباصا دوخاب ندرلشاط < یارخ كدالب

 دعب هدیرانوب * یک یزاجفلا رل وص
 یدنک كنهئاسنا سف ارز « زهر وک

 تیوشیل طلا واتس وات هل
 هان زریلب ییفیدلوا هلفرصتو رییدناضح

 ندنندب یدنک كن هلماک سوفن ضعإ هيلع

 كجەدا فرصت یحدهدلام ماسجا هلضف

 اضتقا كلروک راج یتلوا كلام وقر
 ام هلام سوفت ما طوب ییح ۰ ردنا

 لا یز هلو هاقابم ھارام ییا هلنضاتح
 هکمد ریلپ هدا فرصت هدنس هع و تشه

 ۰ ردفو عنام الصا

nme Peمس  



۰:9 
 یرلیشقج هلوا ندب توف ۰ ثلاد مسف

 قرهلوا هنفالخ هیموع تدام ندلابعتسا

 دوب ۰ ردصوفو لاسما نامز یلبخ

 ۰ رداکد دعباتسم

 هدنض ورد ضا ما ضعب هکن وج

 داومو مه یهدسساف طالخا تعبط

 ییالوط ندنسک لاغتشا هلی لیلا یههیدر

 ییدشدیا لوان یشر رلفو قوج
 هسزالداوم هداناو ۰ ردهدکاروک

 لدب ندنغیدلوا لیلحت هیلصا تابوطرو
 ۰ رویکا سم تجاح هالهام

 یمسوش كالم ضصا#ا یدعا

 مضه قرهلوا بذ هیلکلاب هسدق بان
 نالو روم هدلاعفا یک هذغنو امشاو

 رانا ییبم هنسکا عامتنسا یهباع»جياوف



63 
 ۱ ییحو راح دی دم كلاس | هژهج و وب هد هدنقح

 .ریاکمزال ق وادع برقا و ی ل وا هوجولاب
 یمهزرع ترارح كسضبرم ارز

 یلاخ ندللم یسهیلسصا تبوطر هلی

 رادم كنهزیرغ ترارح هد مه : رد-اکد

 یاوف هلیا ظفح ینایوطر نالوا یلادستعا
 . ردهدایز یجاشحا كنا هب هظفاحم ید

 دنساوف هلینضورع لداضم ضم هکنوچ
 كفرام ناسنا ااهعم ۰ ردشلوایراطروتق
 لدبطعت هلتعباست» هنسسفن یسهیندب یاوق
 تن وکسوانغتشا :نداذغ هان هنسعا لیعافا

 یصاصتخا هليا تلاحرب ندیا اضتقا هبندب
 شیان اجر دنا رک ولا, م وضخ

 ندنلسفتادرح و یبح ول وزن نمامح

 هجحور هدینرو-مظ هکئالم رارب هل رلوا

 _ ی ب چ ی تت ب سج



۱۱ 
 ضخ هکر روید ۰ راروسپدا ریرقت ی
 هنسارح كناهدساوح ءالیتحا مدع و ان

 ًاضعب هراس ةیرنشب دارفا نالوا یراج
 هم تاوصاو هدهاشم هبرغروص

 مودع«تاوصاو روصو هک رل ردیا عاقسا

 یتددوجوم هدجراخ یک یفبدلوا فرص

 سحو هده "هو طقف ۰ ردرللک د

 ساوخ اناا بول وا دوجوم هدک يتاشم
 ملام هک. ابر هی | لصح هلبس هطسا و هرهاظ

 ۰ رارولوا دراو ندبیغ
 ملام كن ینا نا. دارفا ضمپ هدلاح و

 تیافیلاصتا هلوقع لامو ز | یتافتلاهسح

 لت ندییف ملامو هه فرش سوفن یوف
 ندساما هرها وظ و بلاف ی وف هنصوصخ

 راج یرلغلوب كلام هب هلی" یاو-ف هدازا



۰۷» 
 تقک هنن لاق هدءدنلاح هظقت ندنفلدل وا

 هلتوب ۰ رذلکد .دعبنتسم یزلفدنا لاصتا

 یاوف لرشب ضاوخ نیلبا بسک لاضلارب
 هوا شوفن و هدزج لوقع دنیا

 : رردنا لئم قرهلوا هرو تخ جابتشا
 یصادعصتخا كن نه هزاع اف اق وضخ

 هلت شک اهدیروبظ زلم تلاع ل قع نانلو

 ةبطاخم هزشإ صاوخ لنقلادعب:رول و ع وقو
 نایاش ه والنو ظقح هنر هعماس و یرعا

 هتشدا» ردا وقع« هدیزلیا عاما تبت ضط مالک

 باا یرانرمضخ یلانعت یراپ تیفیکوب
 تولوا ةلبستهطاو هکشالم ن دن ونع»

 قنابری و هلننجینیدل وا ندنفرط مدآ ین
 رده یقفلفترابع ندنو باتکلازناو

 دام و شاعمو ماه ماظن ظفح كنابننا



4۱1$ 
 نوجایوصح دابع حالص هدنراصوصخ
 هکرروید هدهدناپ ریرقن ینیرللوا ثوعبم
 وم هرزوا قبلا هجو عب هیهلا تیانع

 یناصس ۴ نیل EES هنماضن كنادوح

 ماظن قجهو .دوجو هدنسهنیعم تاقوا

 ندنفح هلوا یضنقم یسهصضافا كرم

 عاصم هدكعراشو عرش نالوا ماظنرادم

 یتسلو دوجو قرهلوایقباطم هبهیموع
 «ردراکشآ یکج هدا اضتفا

 ناب کد وجو كدضایف هدبم هلاهجوب
 ندا ةطاحا ییاوسص تیفیک یکەدبیترت

 هم جور و مؤلعملاقفو ىلع دوج وم یثان
 لاسراو ثمب لاج همه نوجما یلوا ماظن

 ۰ زولل وا بجا و یسراتیجهلءف ییههیضف
 هدهمهلا لاعفا هج هفدرلف لوصا ردقهن ره



3 
 یاضتقمهدهنزویلدا تانا راشخاو لصف

 فلح زاصا ردهدقل وا رداد هم: اما

 هرزوا قلوا یس ولے كئصهوش ۰ زکا

 تیاسنع هکروید هدنتسافش انیس نا ج

 نالوا لحد قوجزآ هدزجو یاس هیهلا

 .روکتيدل وا هدکعا اضتفا یطحاضم عیج

 هلس یهراکب رک و یزمراشاقییح «رویلپ
 هرویدآ تابناقرهلوا قفاوم هبیف موز
 ءاش تر ورم ترانه كوب وس هدلاح وب

 سیسأتوریخ ماظن دمو نالواسهب عون

 21 رانا نال وا اکیلا قلعت و یسانثا اکو

e aha  ص 



(1% 

 !یعریلاټ نادیم هددر هدنرو

 تشهب بوج و مالسا یامکح لصاحا
 تكنابسنا مولو ٠ ,ردرالئاق هوس موزو
 . اسو» ینایفرت لامتسا و یتمالسس و شیاسآ
 «راروپدیافاربعا هد رد هدب

 رام لعاف كبوجولابچاو اعقاو
 هلتهج یراکبغا مالک هان هنیاسا یسلوا

 «رارو-یکج تجز هدنانا لاح تقبقح

 ؛رارویلوا یلاخ ندنافبعت هبم ضعبو
 مولع .هلستعجارم هفثاوم حرش هکلصت

 جرش هکردو یر رفت جاو لا .رولوا
 ؛یدلدناهص الخ و لقنندافش .هلیا دصاقم

 ۰ لما هلباو

 نابت ف ندام> تاربرقت هلی زا
 صاخ دادعتسا هدنوبن هرزوا یفیدلوا

 7 بوم



۳3 

 فقاوم بحاص ۰ ردطرش یدوتجو
 دخ لطاب یطاشاوب هیاذضع ٌةمالع
 یکیدلیارک ذ هذلالدتسا ماقم حنا روید
 تیآ ( هنلاسر لعح ثیح لغا هللا )
 هروک هنراناب لیست لها هدندنسهلیلج

 دادعتساعون رب دنآضح ماظع یایسدنا

 دافتتسم یفیدالو طورمشم یدوجو یناذ

 ىناكح كلا راشم ةمالع ندنفیدل وا
 هحاضرا ینا هديا درەلا دراوک ذم تا

 طش كناکخ !دکهلب وش .روبلوا .جاتح

 "یاد دادعتسا «دادعتسا یرلکدلیا راشعا

 هل روک لم دادم 2تا به هنسلوا تج ؤم

 ثعب كنا ةا یک ره یبحاص هدنا وصح

 .راروروک بجا ران [ یتسغلوا .لاسراو
 نیلوضح دادعتما اساسا فقاوم بحاص

am ۳ ۳ 



«۰۱۳۳ 
 یرلتضح یلاعتبجاو هکلب بویغاراکنا

 یتبم هنسلوا لطابباحاو بوج و هدنقح
 تالصاحدادعتسا ًاقیفوت هناوصا تنس لها
 . رویدا راکنا ییسلوا لاسرا بجوم

 تیلباقهنوم هدناذ قجهلوا ین ردفه رهو

 اتم و هدهسروش وا قلخ دادعتسا و

 كنا هلکاک هلوصح ذادعتسار اوا نامه

 ؛زویتسیا كعدزلک مزال یسلوا ىت
 اذاو ) ۍماد تا كنهروک ذم تیا

 لشم یون یتح نمون نلاولاق.ةيآ مې ءاج
 جاقربهدنا وزن بب بول وا ( لا لسرینواام

 ۰ ردزاو تیاور
 فاسنمدبع هکش عد لهجوا هلجزا

 هانم هدفرسش ره هلمز | ۲ | یرالغوا

 هرات طح زم دنفا هکراپعشاه ینعب [۲]

 ۰ ردیرا هیلع "هلیبف كنب



{I$} 
 ېک یرلتآ شراپ هکاتقو ۰ رایدسلیا
 ها راک" هنسهجرد یواست هدتشاسم نادیم

 هلا یباا جو هدزب هکر ایدال شاب هکمد

 هللا و ۰ روننلوب هد ناشیذین شل وا فرمشم

 ی ونلک هنسیدنک و زیان واعبان صا اک اب

 هنتلاسر كنا هضیملک هزب هدر كنیهلا
 ۰ زىمەرب و اصر

 بهاذ ری ہفت یا. ضعب یدعا

 ترابعند ه لوزن بیس هرزوا یرافدل وا

 «رولوایتآ هجو رب فیرشیانعم هسزونلق

 :هطساو زیناشیذلوسر هنرکسشم هکم.»

ر رود هل وارهاظ هقراخ تیار هس
 هک

 هزپ توب و یو نلبریو همارک نیل سرم

 : زم هديا یقیدصت ی یدنکر لزب هک دل رب و ید

 تلاسر ( یراترضجا) یلاسعت ہلا قنا

DPE FT U De -_ص 3 ۳5  
Peyیا جد  O 



(14% 
 عضوه یىقجەروب عض و یتسهلیلج ةبهوم
 یصوصحم مضوم كنلاسر ینعب « رلپ
 قوجك كناوذ قجهلوالئا اکا بواوا

 اضتقا قلو یراصاصتخا هلتالاکو لئاضف

 قرهلوا راح ۍیهبن-تافص قاطو « ردیا

 ہک هش ربا زارحا فرش تلاسر

 تنه ولاتاذ هما كلب ی ران دیا قلعن تمصم و

 .ردشطا د زفت مهیا

 ثیح ماعا هللا ) هروك هریسفتوش
 راک شم هلی رش لوف (  ةتلا-سرلغح

 یغج لوا شادیافب زتو در ۍراقلا لوف
 ناعاراكرىشەەجىردقنوب طقف . ردح او رها

 دنسلرو توبن ویو هده رایدنک یتیرلعا
 قلعم ناعا وشیتبم هنرالوا شا قیلعت
 . فاك هکلب ۰ زامهلواترابعندنام |تقیقح



۰۱۳-9 

 ققح هلا لر هما قیدصت یا وعش هسان
 ترابه وفا وعآ و یدال ید تااسر

 هال سر باص هدر را قمی هو ۋا
 وا لدسرولوا كحهداتکراشم هنسیدنک

 شعد » زتمروک موزلهراکنا و بیذکتهدلاح

 تلاسر بیذکت كرارو زم هکرارول وا
 دلسح اضع یرلگا رارصا هنسص وصخ

 یلعاندنو هنن سلوا هلک ورلیاندهسفانمو

 . زامهل وا ناهرب

 ندنو ییغیدسل وا یش انفه لدسح

 هی هان دح كنديهذ تلصخ وب ۰ ردیلامهلک |

 نالوارادم هنر وهمظ تقیقح و قحیس«ربا

 یعطف بجاو ءان هنیهاربو حج هیاسهنی
 كل رهدنا عنهیناسناندناعا و قیدصتنانل وب

 هشرزوارفک كرهلیو هراکناو بیذسکت 3

ESN E RE RNN ELE Eتک سوت  



4۱۲۰ 
 ۰ رویدا اطاوقوس هرارصا

 [۳] هیغلاندیلو ندنیموفیم ءاهفس
 تااسررط تز نوک رب هدالرمشم مات

 دسل وا قح توبنرک | » ًاباطخ هزمدنفا

 ۰ مدرولوان هنفجهلوانس ربغب یدیا
 لامیک مغیدلوا ویندنس ًانس نب هکنوچ
 یدداشع د 6 مردباقوغ اکسهدهجدال وا و

 هند لوا يمالک قح هار تابآ ییع)

 ءان هقیلها و یاقحتسا رکا هک مد ریناناتقولوا

 ۰ یدیاهلوا لزا کب
 فی رت یرازوسلطاب عاطو هنشیا

 نالوا تاج یتناونع لا فیس [۳]
 كن راترضح ديل ولان دلاخ روی غم
 لاله قرهلوا رفاک موسقرم هکردیرد

 ۰ یدیشلوا



۱۳۷3 
 تلاسر » یرلتمضح یلاعت یراب هدنفابس

 با بابسارفاوت ودال وا و لام هلی وا لیلج ماقم
 ماقموش «ردلکد ندرایشكج لب رب هلا

 دن زارحا هینابفت لئاضف قوچكی لیلج
 نها وسن رنا یی امان لیاقت

 «رروسی ناسحا هندابع یکیدلید ندسشپ
 لازنا ی هلل تبآ نالوایواح ییساسنعم

 ۰ ردشمر وب

 ها هد( فرخز روس ) هک لصن

 مهتشيعم ما ازومف نڪ كردج رنومسقی

 قوف مهضعب انفرو ابندبلاةاطا ىف
 از مو صعب زیب تاج رد ضمب

 (نوسعمم ا ريخ كىر ة جرو ایرضم

 - رو حاضبا اهد تاقرب لیسه رک تیبا

 ۰ رویلپ

E ge TS ye FE 

 0 ی

TSS TADدا  



Ir 
 اولاقو ) ۍرا همایش كل الوا هداروا

 نیترقلانم لجر ىلع نارقلا اذهلزت الول
 تیا هدعب كر هلند | هب اکح هدنفشسشل وذ(مظع

 .ردشغ واهلازا وعفد هوجولاب هلاهروک ذم
 هقیقح اف نآرقرک ا شیرف یاهفسییعب

 ےظع ینادش ہلباهاج ولام یدیلواهلا مالک

 .یدردپااضتفا یسوالزان هلجررب نالوا
 یعوزخماةریغلا نیل وندناس ور هکمایهدوب

 دوعسن ةو رد ند: یل اها فلاط رهش د وخاب

 توبن ایچ: ماج «رایدید ۰ [4] ردقق
 ندنسهوزع فئاط هيلا راشم ]4

 ندنفرطیموفو شعا لوبف قحید هزکص
 دند لای طر ۰ ردشلدبا ددهش

 یی ت رطح جای“ و لکش كناذو

 صضمب هدنا شو یقیدلوا هاشم هزم دنفا

 زن



۱4%( 
 مشی رانو ی هیهلا تجر یکتلاسرو
 نایل وایرکدردق و اكب کوبلاح ۰ راروییدا

 وا خاصمورکح ینبر هب وند تشیممبابسا
 ی ریهاضتفا مدب ابر تدشمنانلق انشاهن رز

 مکیدلپ ییبرازجگ ۰ مروبدیاریبد و مسقن
 ضبوف همان یه بلک تاریبدت نوا

 اید رما هسیا ند ما ربدن ) مروعا
 یفیدل وا مهمو یلام تاقتاق "دیس هیدن

 ندنوبن نالوا ندساسا یدما « ردراکشآ

 یناذ قجهلوا خاص هماقمواو كا ٍثحم

 هرشب دارفا قفلو هدنسوزرآ باا

 للا صم یتیرکیدکی كسان ( ؟ یمریشیقای

 - هدیا طیسوت و مادتتسا هدنرا هیاذ لاغشا و
GSTS ATR RE TTR RETA 

 هدریسبتل یکیدلپا دورو هفیرش ثیداحا
 رد روطس ۰

 ه جچ ۶ ج



۰۳3 
 هرزوا هل وافنم تاحرد یرلنازب نوچ راب

 ینغ ییک ۰ قدناراب هدنفوف كنریر
 فیعض یوفهدنراما تفذک قدلفربقف ین و

 قدربدنلوب موکحتو ک احومودحم و مداخ و
 شيعت ما یدیا هسلوا هليو هکنوج )

 ملام بارخ ر هيم هديا ماتظتنا تسل ت

 هدلاحوب .یدربلک م زالابد ما ماظن داسفو

 یار هليا اید هاح و لام دا رفا ضعب

 تلالدهنسل واتافصلایضیم و تاذلالماک

 نیبعت رانو هدهبهیشد بصاسنم کرا

 تکبر ( نوسلوا هابتشایاج یراکدلدیا
 لام هقيقح تداعسو توس نالوا نجر

 هدکعا عج رانا لوب نوتفم هايد

 .ردیلريخهلبسهدابز ندابدماطحیراقدلوا

 جات توان یک هد قاب هليا یف



۱۳۱9 

 هل _:هح جاقر هدهروک دم تابآ هتشیا

 1 ردیچاضبا

 ۰ ردشلروب هایتسا عفد

 یناش مظع كالاسر ماقم نو و

 قلوارد»یلام و فرش تاذرب یحاصكنا

 كضشرش تاذ قنا رروید ردکرک

 لقدنم هاحو لئازلام ییردفولع و یفرش
 نیتیرلا-طخ ندنرکدتسا كعا نییعت هلبا

 « رویدیا
 یرلت طح ىدا دوعسلاوا

 -. ور درر تالار رنو هک رارود

 1 هلس هدف ودیا طح الم ىەملوا 4تا

 هلا هيس دو هو روظع ماقموا هک رابدم

 درک و یه هلا هلا لئاضفو دد وم



Girr 
 .رلربلب هل وا لها ییاهصاهنکز سوف نالوا

 ظ وظحاما ۰ ردهناص به وماضحت هسیاون
 رقم هلا هیوند فراخزو عنق هلا هيد

 راک د لها هبهبایر یایاطع عونوش رانالوا
 هک هج ۰ ردرادیمب هلخرح كي ندنا هکلب
 هد بقع رلتاون یرلتضح یلادعت یراب
 رفکینلانلءط:دحا ودهانانلانوکیناالول و )

 اهیلع جراعتو ة طفنم افق-یبتومبا نج را

 فراخز هلتاض ویفلا لیلج تیآ (نورهظب
 یفیدلوالفام ناش كراحفا هليا هروک ذم

 . ھا رویروب ناب
 سابع نا كن هل بلجتیا روك ذم هدالاب

 یلوزت بیس رکیدیورم ندامهنع هللایضر
 هد تلاصر قید ضن كل رکشم هسلا

 لئاریجت هست رلیدنک تاذلاب ییصوصخ

 حس ۲7



4 
 ندنراللا قیلعت هنتسغا رابخا تولک م٠

 نا دار مرهسا ک یک رزان
 یأتوا ) هدنسهرص یراهلطاب تاعارتقا

 كن الاعت هل هدنش رش و ( المت هک ءاللا و لا

 ثكمارک هکالمو یر وک هرانا تاذلاب

 . ردروک ذم ید یسلک بارت

 لوسریلعم ناسا هروک هناورو
 هع رک نآرفو هنراتیضح زمدا مرکا

 , رویلوا ترابع ندناعا هقیقطا هج ویلع

 كيحو نالو عوفو دمارک نیلسرم هددس

 ترابع ندلیربج ٌةبطاحم قالطالایلع یلثم

 ( هشلاسر لصحم ثیح) و قفل
 لاج هفرا هتم انعم تلاسر یهد

 رابخا ییشصم ۳ هکلپ هردبلدیا

 هل رپج تلاسر قج هلوا عفاو نوجا



۰۱۳۷۷ 

 ظ وظخاما . رد ها هه وماضحم هسیاوت

 رم هلا هیویئد فراخزو عتق هلبا هیاد

 رلکدلها هیهیایر یایاطع عونوش رلنالوا
 هک هه ۰ ردرادبعب خرم كيم ندنا هکلب
 هدبقع راتآو یراتمضخ یلاسعت یراب
 رفكي نم انلەلنةدحا وة! ناتلا نوک,ناالول و )

 اهیلع جراءهو ضف نم افق مهتومسپ نج را

 فراخز هلناض وةلا لیلج تیآ (نورهظب
 ییشدلوالفام ناش لراحا هليا هروک ذم

 ۱ . ھا رویروب ناب

 سابع نا كنه بلجتیا روک ذم هدالاب
 یل وزن بیس رکیدیورمع ندامهنع هللایضر
 ماد تلا فر قید ضن رک رقم استا

۳: 

 لئاربحت هشت ریدنک تاذلاب ییصوصخ



{wy 
 ٠م ندنرللیا ینیلعت هنتسغا رابخا بولک

 لوقت دارا رویا ی قاط ۰ رش راه
 قأتوا ) هدنسهرص یرلهلظاب تامنازتقا

 كن الامت هر هدنف رش ل و ( المپ:فک الم او هاب

 كمارک ٌهکالمو یسعنروک هرلنا تاذلاب

 ردروک ذم ید یسک ریارب .

 لوسرقلعم ناسا هروک هناورو
 هع رک نآرفو هنراتیضح زعدسفا مرکا

 رویلوا ترابع ندناعا هقیقطا هجو ىلع ,

 كيحو نالو عوفو همارک نیلسم هددس

 ترابع ندلیربج هبطاحم قالطالایلع یلثم

 هنلاسر لج ثيح ) و قفل (
 لج هفرامعتم انعم تلاسر یهد

 رابخا یملصم رب هکلپ كردیلدیا

 هل ربج تلاسر ج هلوا مقاو نوا



۳ ۳3 
 هکردیا اضتفا قفلوالج (مالعسلا هیلع)

 فیزتو دریآو باوج هروک ذ. حازتفا

 هشلیدبا راتخاهیحوتوش «نوسل وادافتسم

 رب هرلنآ هرولوا یتآ هجورب یتعم لصاح
 كناوش هکرریدهدقدنل وا غیلب هلیلج تیآ
 هک ات زام هديا ناعا هنسل وا هلزا هللا د:ع نم

 هد زب ییکییکیدساکهلوسر م ۰ ۵ لئارېج
 هیلبا رابخا یصوصخو بوک اناه

 روا وانوجا نیلنصم یکذاه ره طقف

 هک الاسرا هن رابدنک یتا رمح نوسل واهس

 هدانزندسک رهیلاسء هللا یتاوذ نالوا یال

 قصسم ,لها هفرشر هليون ران و . ریلد

 رابخار هداو و تص م و تک و ردرللکد

 ل راکرش» هدسعب « روا اضتا داهشاو

 - راد هقش ندن راق دم هل والئان هن رادیعب لما وش



۳۰ 
 هدنفابسنالعا ورابخا ییبراقج هل وا لیلذهدن

 باذع ول ادنع راغصا وه رج ان ذل بیصتس )

 روب فیدرت نیر مالک (نورکعاوئاک ام
 ! قید رش یانعم « ردشل

 لباقم هن رارورف و رک هراکشموا
 تاذ هدتمایف مون یشانندنراداسفاو رکمو

 ,بدش تاذع هدنفوفیراتفاطو تراقحو

 ء ردکچهداتباصا

 یراتمضح( هجراهیلع) یزار رخن
 ردنا فامعا یتیدادعتسا توت اساسا هد

 ا » هکراررویهدنزح یربسفن كناوش
 هدرا هل صا ت رطف كن هب مهب سوش اهکح و

 .ردرشعا یفالتخا

 مات حاوراو سو هکراروید رایضعب
 یفاطرندنرلجما بوا وا هبواسنم هدیهام



۳ ۰۱۳۰9 
 لضف ار اعا رانا هلتلاسرو تیوب
 اریخ هرروید راراس ۰ردیهملا ناسحاو

 هدنابهامو رهاوج حاوراو سوفت هکلب
 یدارفاضعب «ردرلشلناراب قرهلوا فلتحم

 هیملا راوناو رهاط نددیناع یئالع
 هنایولع رانا بولوا ریننسمو قشم هللا

 سکعلاب هسیا یرارکید ۰ ردبلاف یلبم
 هنایناب و لوب هرزوا ترودک و تسخ

 ندسلوا میف ۰ ردنوزفا اما و لیم

 تلاسزو یو هبا فا سقت نالوا
 هدودنشب لوا مسف ۰ زامهلوا ملاص هنلوبق

 هلیبمح قارشاو تیسدف قرهنلو توافت

 _ لب یوفوفعضو توقوناصم وهدایز
 تباهن نام تنوافوش هو زیطک راکت
 فلت نیلس یه بنا مع تللذ ىلع هاش ۰ ردقوب



۰۳" 
 رهاظ هرزوای وان هوج ولأ لک ن: بول وا

 رهاظ هرهاب و هبوق تاز هدن_سیضعب

 «یدیازآ یرلندبا تعبا» هدلاحیغنیدل وا

 رهظم هیهزسح* یکیا ایورب هسپای رایضعب
 ۰ یدیاراو یماماقوچ كیهدلاح یفیدلوا
 ه ردراشعاقوفن هلته ره هدیراغاطرب

 ددشت هنیک ویفرد کل رانا ثاذک
 ۰ ییدبا تلاف

 یاد چچ لو ههاید دئ رتا ی اینم
 تلادسر رخف هدییک و شا النه ندرب

 لمح هافجو اذا قوچ كب یک رعدنفا
 یخر هقشب ندامدربخ ندنناسا كر هبلیا

 ۰ ردشهال وا رداض

 دحا كزعدستفا مرک | لوثر البم

 ی هے اگ ت تحت وچ



۰۱۳ 
 هوو شل رف یشد زام ہد ےس هعف و

 یعوف .دها مهللا ) نکیا شفا هرب یرلتداعس

 ۰ ردم ولعم ینیدنلوب هدنزاب

 [ یقاخیفو یناخین نییبنلا قاف ]
 ٠ [مرک الو ل یف هونادپ لو ]

 ( هثلار لعحم ثبح لما هللا ) ۰

 تراشا اهد هب هقیف د 3 هدالیلجت لوف

 ج هدنلا سرو تود یه هردشاروب

 تافص,یکدسحولغو ردغ ورکعهسزالوا

 کشا سا ینجهلوا طرش تثار ندهعمذ

 یو

 (املثمین ون ینح نم ون نل )دل رلکمشمود

 هسبا یرامکح نان وب یکحهدنف رش لوق یت وا

 هع زانو رکم و هییفانء و دی ر ییجآ كب

 شش ی یکی نت شا توت



۰۱۳ 
 توبن هصاخصثا هلو_ةفوب زار هلیسلوا

 لوععم اب _مصا یلروب ناسا تلاسرو

 ۰ نمهلوروک

 یغیدلوا قرف هدننیب ینهلالوسرآبرف
 هدففاوم وان هدهسشیا ثخ هلبدا نای
 هدنکادنا لامعتسا هدعا یانعم تلاسر

 دادعتسا هلیا هلیلج تب او ییبم هنساوا

 ۰ رد د صاف زلالدنسا هتنلنط ورسش»

 . دلا ترج هراکنا لراک رشم هکنوج

 ۰ ردراکش ی دلوا توم ساسایش یرلک

 قوس نو-ګادر یرلنا هدلاحو
 تلاسر نالوا اع ثوحم هدمالک نانلوا

 ۰ زمروتک هوس یعح هلوا ك٤د توب نبع

 م ۔ تبوح. رم



3( 
 (یکم دن رانی هل رلانعم كنب رلظفل لوس ر وین )

 ( ثحایم راد هقرف )
 دوخأم ندآب هنسانعهربخ ین

 ییسلوا ین هردلعاف تعما هسرولوا

 یقوب کا روسلوا كعد یحدا راسبخا
 نالوا بجاو هدنقح كرهلیدا دابقتعا

 احد یتلاسر رک او هنلوا اا مارتحا
 یهیهلا ماکحا هسان هللا فرط نمهسرول وا

 دوخاب ۰ رولوا كعد تاذ ندا رابخا

 هنسیدنک هللا فرطنم هکردلو-عفم ینعع
 نلیدیا رابخا هیهلا ماکحا ضمبایو یتوبن
 ۰ رولواكءد تاذ

 یعغف كنون نالوا هنسانعم تعفر

 هسرونلققتشمند (هوبن ) هیوکس كنابو
 قلوا هتسانعم  لوعفمانو لعاف تفذک



۰۱۱ 
 هرو-1 هلوا ۰ ردا نای رج یرالابقحا

 بر یرنیلیا مارتحاو عأبنا هنسیدنک

 ناش ءان دبیناث ۰ یحدبا عفر هب هسیلام

 هنسانعم تاذ نلپدبا العاو عفر یلیلج

 ۰ رول وا

 خیل ندنفرطقح بانج لور
 تاذ نالیروس لابسرا نوا ماکحا
 . ردل وعفم ییعع لوعف عب ردهنسانعم

 دم یرلانعم ًاعرش كفل یکیا وش
 .یرلوا ندناسف هفدارتم ظافلا یرهلوا

 قدصام ربارب هلب راریافت ًاموهفم دوخاب
 یواس.قالط الا بسح قرهلوارب یر هبلع

 شادبا مازتلا ندنفرط الع ضمب یرغوب
 كمالعایالع روهج نالوا جا هدهمدآ

 صوصخو مو هرزوا یرلفدلوا بهاذ



Ii 
 ۰ ردکادیا قیرفت یرانیب هلیقرط یقلطم

 ج وا یرادقم كمارک لسر هکن وج

 یهرکیزوبیومم كنابناو جوا نوا زوب
 یتیدنلو تراسع ندناود تست رد

 "وروسو شارو ناب هده سس ثیداحا

 و نمانلسرا و امو ( هلل اب دعتسا هدعت"

 هدنسهلیلج تیا ( ی٤ اذا الا ین الو لوس ر نم

 ۰ ردشلدبا فطم هنن رزوا لوسر ین

 ۰ ردااضتقا راغت هسذا فطع

 هدنصوصخ نییعت یروک ذم قرف
 لازنا باتک هناذ نالوا لوسر الع کا
 نوا لوا ین اما ۰ ردطرش قلوا

 ردنفاک یملدا جو كنهيهملا ماکحا ضەب
 یدد_ع كن هد وام تتک قحا ۰ رارودد

 هد هه رش ثبداحا یغید_ وا ترد زود

 = حی ۳۳۳



HI 

 كلذ یلع ءان ۰ روشلو هدنسهدار ثاث

 بتک نوجا كات هديا مع یوفوش
 لازا ۳ ۵ یرا.صع) كنهروک دم

 رویدا باحا كعد ردشلروب ۰

 ۰ نه وروک دعب كىلا” او اعقا و

 جت یتافرعت نالو عوفو هللامز رورم
 دوهع نوجا ظاقا یهعان بولق اب و

 ییبم_هنسدم# نیلصم دد یی هیناصس

 صعب نالواشاروب لازتا هلورر هطوا
 هدهمارک لسر رکید ارخ وم فاع وب تک

 ۰ ردزااج قاروب لازنا
 ییتلیضف هب هر ف "هراسروس هکلصن

 یهللجمکحو دناوف رکید دوخاب را-هظا
 ك ( هاف "هل .لح "هروس ) نوعا راعشا
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 کم هد هرص یغرد ناق ضرف زاس# الوا

 لپ و همارح رده هلو E  هددم رکم

 یکیقرهوا هدهرونشندمهداتنا غیدلروپ

 یتحوشه واتیاور یغیدلو عوق و یلازنا هءفد

 هنسساوروب هیعس هلیفیرمش عسا ( یناث )

 یغبدل وا یصوصخ لوزن ر رکن وشهد هج وزب
 . ردشلدا تد هد ( لیزنثلاراوئا )

 نان طرشت نا وزف مهار ار ەق و

 یتفلوب نیطتمیعاکعا نایب كنیهلا باتک
 فیرش روز هنسیدنک هکررود ردمزال
 لوسر هدكمالسلاهلع دواد نالوا لزا

 دراو ضارنعا هتد رياك مزال یسلوا

 . نوسوا

 ماع حش و ۰ ناعلس هدواد هکن وح

 لسخاد هدینآربضح مالسسلا و ةول_مصلا

۱ 
۰ 
3 



۱, 
 كلثارسا ینب یایدنا هدلاح یرلفدل وا

 رومأم هفیلبت و رب رقن یتماکحاتاروتیسهفاک

 هد یت رھ عالاییعلاب لاسرا اما . رداکد

 زمکیدتارک ذ هدالاب هکلصن ۰ ردبا قلعت
 ) 2 ولودسر نعسالبف نم انلترا ام و (

 یتح «ردیا تداہش اکوب یسهلبلج تیآ
 هن ساتھ ین هرک قوح هد یظفل لوسز

 ی” نیب ل٥ اټک امو ( ۰ رودا وا دراو

 یغیدل وا هدنل اما یلیل ماظن ) الوسر ثعس

 یوغل یانعم راقالطا نالوا ندانبف وش یک

 هلیس هفالع یصوصخ و موعایو هلبرادتعا
 یانعم هلأ زع الک مزب ۰ رد راکشا عدد وا

 ۰ رددنسعت یت رس

 رر اظ و ثالث ا ما ید یایبا



۱ 

 :6۱ ١
 رخف یییم هنسل واترابع ندهفلاس ماکحا

 یرلت رطح نمدنفا تایحلالک | بلغ تا اک

 - اسضح بلا راشم د هیدجا تما یااع

 هدال مالک ارز «ردشروب هییشت هنت

 هکلب بو لو ماکحا عیرمشت یراه-فیظ و

 ندنای و حوت و نالعاورب رقتیبهتاثماکحا

 ۰ ردنرابع
 (.لسیارسا ینب اینک یا ءالع)
 یا ناید « ردکد تبات اظفل ید

 ۰ رازعا راکنا یتعص هجانعم ید ثیدح

 تعب رشكل وسر هدمالعا یالع ضعب

 راش وطقرف رادم یتسلوا یحاص هددح

 ددم عرشر لوسرره هکر رود ۰ رد

 نکا ندشاب یکیهدو رولوا ثوعبم هلا

 ضمب كشام خرش ېک يغيدلوا هلع رش



»4۱:۷ 
 رک | هکلب ۰ رول وا هدهلیا اگ یماکحا

 ؛ردهلا زرطو یراتلا- سر كمارک لسر
 : ر ره هسسدآ قلاظو هل ان ال وا ین زکلا

 هماکحا حس توتاوا ترابع ندفغیلس و

 .زالو عوفو یهلا یو هنرابدنک راد

 یراتمضح ( هجراهیلع) یواضی
 ماقم كنهروک دم تاب عفاو هدر هروس

 د نا اف ی ژن
 هداز لالح یا هول "هدنصق

 مهار دال وا DP یراق هنر و راشخاو

 هلا هی دا ربا تعب سش یم هذ اک تم زا _هسلا ہیلع

 هر وس )كن واضب هن یرلفدنل و عباناکا ول مام
 هدلاح و ۰ رو و تباث هلی مضت یک د( ع مع

 سال والو سرم «علیعاعماروک دم قرف

 e aer و ےس وح

 تق



۰9 
 هلنأرف صن هیلاراشم هکوبلاح ۰ردناباحا

 .روب د| نایمردضازعا رهید « ردلوسر
 ااو ضرع هدالاب ردناسآ یعفد هددس
 كنهیلیعاسا تعب رشهرزوا یفید_ل وا

 كنار ا عرش یسلیاص هددعم تعد رش

 لد ود دع هما ےن یتکح چ اقرب

 هاب اد كجردفوب هکر لب هل وا هدهلیسع |

 ندنفیدلوا لقثسم عرش هروک ذمتعیرمث
 لیلخ مهاربا یماباپ هدمالسلا هیلع لیعاعما
 هلا ليلا تاللا تاولص انبي یلع و هيلع

 .زافلوم عنامرب کلید یدیالمام

 الوسر ناکو ) یواضب اصوصخ
 هبیوفل یاتذعم ینسهل يلج تیآ ( اینا
 مهأن اف قللنایالاهلسرا ) رهدنا لج

 ایعاعما ترضح هدلاحو ۰ روید ( هنع



 ۱ تر
 ثاسا سلوا لوس رهه الط صا یانعم

 لوسر .زعا ققحیعطف لیلدرب كجهدبا
 مزلتسم قافتالاب یغلوا ینهسیا قلوا

 یکیدک ہد الحر ل نم هجرت ًارظن هنسلوا

 كنيواضب یسعارخأت هدرک ذ كع! هرزوا
 : ردهعصا و ةن رق هن ریست هلهج ووډ

 لوسر هرزوا یالطصایانعمهکن وج

 ارهاظ هدهدأفا یسلوا ېن كناذ نالوا

 یسیدنک یلاعت هللا اما ٠ ردقوب هداف

 بقعرد هدوا یدروب لاسرا هةي الخ

 یفج هلوادسیفم كزلوف یدلیا ماکحا غلبت
 ۰ ردراکرد

 هدنحرش (دیحوللا ةرهوج )

 قلعتمەماقىوب كن( هج رلاهيلع ) ىروجاب
 بولوا یسهدیفع *هاقم رب یواح یلبواقا



6. 
 یلقن هليمط همهم تافیدرت ضعب صیفادمب
 ۰ یدلروک بسانم

 فی رمتیآ هجور یمایسم كاظفل ین
 منام ینراسبغاو عماج یندارفا هدقدنلوا
 ًاعبط ینکریثد ۰ ردا لصح موهفه رب
 قاز نانلوت لانا ندرابسش یک هلوا رفنم

 رهظم هننانع یملا یو ندرشب رارحا
 یر ره رانا یدعا ۰ ردهیلع تاوذ نانلق

 لام هل-عرمش نالیروب یو هنسیدنک

 3 دماکح ا غلب هدهس لک م زال یل وا

 غیلبت ندنرتجما ۰ ردلکد طرش یراغوب

 ۰ ربندیچد لوسر هرنانلق رومأم هماکحا

 موم هدنشلوسر هلباین هدروصو

 لو رره قرهنلو قلطم صوصخ و



۰۱2 
 قلوا لوسر یبنره هدهس-روبل وا ین
 ۱ . زلک مزال

 هلهجوو-2 یدماوف كفرعت یازجا
 ۰ رونل وا حاضیا

 ترفن ثروم یک ماذجو ضر ویه

 ین تاذ نایلوا لاس ندالع نالوا همام

 بوقعت یاهو بوا ءالب اما ۰ زاساوا

 رداکد دراو ضارتءاهلبا ( مالسل اامملع (

 ناسالوا رک ذ۰ كنامهلاراشم هکنوج

 هق_هبندقدلوا یرهادغ رما یراهضرام

 شلیا نایرط ءَرکضندکدتنا زرق ۍرات وبا
 هدهفراخ تروصرر هللاهیانهب ارخ ومو

 قدجهلوا عنام هتعبام ۰ ردشلوا لئاز
 .ردران ال وانراقمه وهد هادناهسیاض راوع

 الم هلبا مع ریبعت ندمشپ رارحالاحر

 تکست



(i$ 
 یرلفدل واج راخ نج فئاوطهلیا مارک هک

 یشب دارفا نایلواندرارحاو روک ذ وللثم
 + ررویلوا جراخ ید

 یریبعت ناسنا یک هدروهشم فیرعت

 یدسیف رک ذمرب هلفلوا ماش هدهناون
 كعد هناسنا هرانداق دوخاب هنسهوالع

 موزا هکغا ناسیمرد ییساوعدردا اضتقا

 ۰ رولی روک
 ( ةن ابف ةناسنا )

 ( لمخ اهمیچ.دلا ردب (

 هددیوقت هروسک ذم یاوهد ه.ش

 صیصث یارب هنداقرب طقف ۰ روسایدیا
 عنام هددنفالطا نانا یقالطا هناسنا
 * نگو

 هکلب لکدندنسهدام سنا یتظفل نا-زا



 4و
 تشم ند( شوت ) نالوا هنمانعم كل رم

 هوالص هدیتیدیف ( مدآ یبنم) قرهلسق
 هليا نج لرحت هکنوچ ۰ ردراو رلندیا
 .ردلماش هنایح یذره هکلب و هب هکئالم

 ندرارق كنظفل هروراف رو طخ

 هکر درا لا لوا شمهمهدما رطاخرد یفاقتشا "

 .وش كنلصایانعم هداج ۰ رارویلیوس هلو

 زکلا یظفل هرو راقیدا هسلدیارابتعا هنل

 ناتسنا هدلاج و یدزلدا قالطا هب میش

 ره هب هسلوا هدندسون قاقتشا كنظفل

 فدا هلیظفا مشب لر هبلدیاقالطا کرم

 كعضا و راتعا هکن وچ ۰ رذپرورمض یس وا
 ۰ رد هنعصو

 . ورخ كناناویح ندروک ذم فیرعت
 یتح ۰ ردفوتجاح هکعاراتطخا ینج



:4۱۰ 
 ردراو لوسر هدنرره كن رلعو ناوبح
 هسي ند ( رذن دما لکیف ) هنسانعم

 ۰ رولیدیا رافک |
 ( وذن امفالخ الاقما نم ناو )هایذیعتسااما

 هنسهرضام ما لرشب عون یس هل -لج تیآ

 ۰ رد راد

 راح یتالطا هنحهشاط كنظفل لاحر

 نآرفرکا ۰ ردلکد راح هب هکئالم هد هسا

 هسلوا یبکرت ( نا نملاجرب )هدم رک

 تجاح 4به و الع ییدیف شب هدرز رعت ئا
 ۰ یدزالاق

 ۹ ن

 .رحاه« هراس نانا ها ووح هم ماما

 كمالسلاهیلع یسوم ترضح [۲]
 (یسو» مایلاانیحواو )هکر دیما یسهدلاو
 ۰ ردشلروب کا هدنسهم رک تیا

 ی یا ی تا تو
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 هلوک .ردح وج ص ی وفل ران ال وا لئاق هنو

 کل صن ۰ رداکدشاک ید ند: سیاح

 كن هءلاما "هدصق

 ) یا طف اس تناکام و (
 ) لاعتفا و صح ودبعالو (]۳[

 ردٌشل دا غرصن هم وش هدب ۰

 ضارتعاراد-م كن رلترمضطح نامقل

 الاف هدلا راشم هکنوح ۰ ردق و ناکما هنسفلف

 ییبمهنسل وانوالاد وما لوق ی ء ول ولع لص

 یو هنسدنک طقف ۰ یدبالک د ر

 ۰ ردکع د یحایص ج له ۳۱

 تالدک ردشمال وا ربع نداقر ۳ یعل

 هدییحاص یطم ربغ لعف و قیفر صع

 ۰ ردشمهم را 4 یلاع ماقم وا

 سس سپس



۱۰-9 
 ۰ ردهدکعا قبل ال مکح ناقرف

 ءرکص ندک دشا ژا رحا تب رح ییسدنک

 [] یدبشعا هذلت هناشیذربماس ردفكي

 بولوا هدشزو هخرخد هذلت ]٤[

 هدست تم: صایو | ردهبل-مصا یتسان

 قالطا ذیل هدرک اش هکردهتسانعم قالو

 بدالا ةمدقم یرشخنز هکلصن ۰ رونأوا

 یدرک اش« ةد هل ذلت »هد اه هج رحدهدن تک

 كن ربرخ تاماقم تاذک. روند «اروادرک
 حرش یتسهرابع ( ذیل ًایذاحم هئدجوف )
 دچرا هل یثب رش حراش هدنددص

 ذیمالتلاهعج و مدامناو ةهنصلا لعتم زنا »

 «ردشمد « مخ وبش ذنمالت علا ةبلطو

 هدقالطا هنهکئالم هداقدف راعشا كلذنمالت

 , ردعفاو

`. rei inin i ین یک 



Vo 

 .رویلوا لثاقه یهجحو صوصخ و مو

 هتسغلوت لوعر هدهدنمارک کالم هکر رود

 ندبلبق اطخ و نتن نات هدننزو لغفت

 راظحخا هدندنف رط یدنفا مصام ییردل وا

 .هدک ع انار ودهدسانهننلا اذه عم«روتلیدبا

 هدنن زو هج رخ دهد كنم هک هجرت کل صن ۰ رد

 ییظفل حرم نکیاقحم و مولع» یعیدس) وا

 ۰ رونل وا فداصت ء ران دی اظفلت هل دب دش تاج

 هنامقل ترضخ هرز وا یفیدنا وا تبا ور

 یی ولع زکمید ر وہ قلت ندهاظعءایدنا هکش لعند

 : عاعا هز ه-ظعوهر یلتعج لا راد

 مولع | ت وا« رله روم ؟زک یهر دا

 ترشا واندو ضیخم نوعا مدتک نداینا

 ےب م مم کج م متت نزح



>». 
 هکوبلاح ۰ رويدا تلالد هنأرف صوصن
 ۰ زلیلد ین هرانا

 یلور النسر ةكثاللا لدعاح ) یجا
 غیدلوا نیا سیم اتان رزول یه روما
 کس م هیلیوس هدهزس ینهزجوم "هلاقم_

 نبل وامولع هکر دمزال هسک ره انتعا ههیش

 ۰ نوسلی هلوا لام هللا نیرخآ و
 هباق و وظفح یش ترد هدنامز ترد

 ۰ قءامراقبح ند رطاخ یش یکیا ِ كعا

 یتعلاح هغعون وا هیلک )اب هدیئبش یکیا
 لکوک هدزاسم رابشیقج هنل وا ظفح

ESهنر و ایا  
 هدکدسلرک هنسهاح كندسع. و نافو

 .ایقتیچ ندرطاخ الصا ۰ردنرابع ندزوک
 .ردنا«تااح هليا هیهلاتمظم راش یجب



6. 
 تایآ یک ( عابرو ثالث و یم حح ا

 O E نالیروب حرصت هد هلیلح

 باح هرو هن رانا هل رپ هشت تایرا

 تادا ید رز هدرلنالک مزالیمل و وا

 نالو عوقو هدکقح ندکناوخاو تالبا

 یکلیا یغیدلوا شا ناسنا هکرویلوا تالک

 هنراهدید ناسحا اصح یت وط هدنراماخ

 هدنقح کل صز ..ردیا مازتلا نوجا ناسا

 هچدنارک ذن یروصتوزواج نالو عوفو

 هسیا راتلصخوب ۰ رزوک تصرف ماقتا
 « ردیا لالخا یتساناممرک و تورص

 موعاع هدیز زغئاضورعموش هتشيا

 ۰ رداسا

 تیاف ییهیقیقح تبخ كعرک نآرف

 همان كنامقل ترضح ییبم هنسنوط یلاع
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 هد! س هرا مارک نیلم هلیا قخ

 روم ی نیا بک. لارا تراش
 یدک هداضپ اف همش ترا ندقطاسو

 رنک هکردواح یهلبلج “هروسرب هجوربآ
 كابا ص وو مک نالیرو ناسحا هني

 ۰ ردشملروب ناب هدهروسؤا یرلم# لا
 ءان همس وا هللا ةفاح نكح, شر

 كتك نالواشلدبا اطعا ههبلا راشمال وا
 یی شره ا اغا یی رکش كنهیناصه معن
 یهفیظ ووشو كا فرص هنهل قلخام
 هنب كنابصحال عفانم ندیا بترت هلاکا

 برو كل نغج لوا عجار هب رک اش دابع

 سدقمتباغو ینغ ناد وسام عیج كسلاعلا

 تراسبع ندكللا داقنعا ًامزج ییسلوا

 نامل ان[ دقلو ) نالوا قطان یتفیدناو



۹ 
 یرلفلو هدهصوصحم تاغیلس دن راتتسخت

 هلا دق داص یایورو ماهلا هناص داعو

 هوالع یراغا فشك فراعمو مولع ضعب

 هل رکشب اعاف كش نم و هلرکشا نا ةمكملا

 هلیس هلیلج تیا ( ۰ دیج یغغ هللاناف رفک نمو
 ناسحا تمکح هنامقلزب » ینعی .رویلیرو لاقم اد

 رکش هقیهولا تاذ نالوأ. كد وبعم ۰ قدروس
 یدنک هسردا ادا رک قج مکر ه ۰ دید هلا

 ادا ۰ رولوا شا ىس هنتعفنمو رخ كدسفن

 .راروقارب هدنجیاناریمخ ينیراسفآ یدنک هدرا
 .ردلکد جاتحهرکش بولوا تاذلاب ینغ ییاعت هل

 دوخایردارحاو قیقح هاو دج ۱9

 ینسهیلا دما هلیا لاج ناسل یتئالخ میج
 « ردقطان

 هنصوصخ قالخا مراکمو قالخ دیحوت هدعب
 یاباصو ییدسلیا باطخ هیحوت هنلغوا راد

 تیک دکرویلیدبا لاجنا هدا چاقرب یراهنایکح
 قوس دلور هدیسیکیا هقبقل اف كوس هلپا

 ٩ تاج 5 - سا
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 یراتلاسر كمارک ةكیالم رظن هنسلدبا

 ۰ رویلوا هحانعم هقشب

 هتسیا لوسر نالوا زمعنع ثوحم

 : نوسلخالک | یراقدلوا دنا

 كبلاراشم هدنلبزفت راونا ( هللاهجر )یواضم

 .  ینسلوا مکح بویلوا ینروهممادنعو ینبسن
 یتمکح تقیقح هدندز عرش یال هرکص ندنانب
 ةيرظنلامولعلاسابتقاب ةيناسنالا سفللالامکتسا )
 ردقیلع ةلضافل |لاعفال یلعاةماعل اةکللاباسنک او
 تایکحضمب كبلاراشمو حاضیا هلیلوق . ( ابتاط
 : ردا حاصفاو درس ینسهیلاع

 تازیک> هکراروید هدیراترضح یزار ماما
 قباطمو قفاوم هلع یلمعرهینمی لعلاب لملاقیفوت
 كلذ یلعءانب.ردیرادتقا كمرهتک هلوصح قرەلوا

 ځاصم هد بونە رکو ا یتسهصتخ تیهام كشيشرب
 ۔دلدیا هیعسآ مکح هسی نیمهدیا زییت ینیدسافمو
 هدبولسینتاهج راسو ینمزاول كنتقيقحرب یک یکی
 نیا یرح ییهنسح تایاغو لمع هلپا لع یاضتقم

 کا ی ی ی



 ص۳ ۱
 تاذنلیدا رومآمهماکحا غیلبت هرشب دارفا

 تیلصم و ترکح یاضتقم ۰ ردهنسانعم

 یدنک هلام هفظو وش هرژوا یییدلوا

 میدو همارک نیلسم نالوا ندزعون
 «ردشلروم

 ندر كرکوب الوم . زال عاص مکح د نکا

 هدلاح یکیدلس ینفحدلوا كاله هلکقا اقلا یتسفن
 .زادیا دع یک نون و ۲ ندلحر دل وا یتسیدنک

 كل ییدشود فداصتلاب هدبوملوا كاله قح

 هدهسلواقح هلوا لئان هنارکی هنوخر :هلسایچا

 ینج هل توط هدنجراخ تک هنب یتکرحوش
  ردراکشا

 لال لاوذ ميکح باسح ءان هتقیقحوب هتشيا

 ( 2ا هلرکغا نا ) یتمکح یتیدروسب اطعا هنامقل
 هک مادام ارز ۰ ردشمروب سفت هاش رش لوق

 14 ترا ند س یبطت هیلع ےک
 هسرناروط هروک اک | بولب یمها صا ناسنا

 تبکح بحاص یردلوا يتفاوم هلعېلع تقو لوا



 ) نوت هو چ یک نا و یو1 کی د ویا

HIE 
 کا ما ستالاو ا تاک"

 دندنجةفاط هلیسهلیلج تیآ ( مکنملسر
 هنسلواشلک لوسرهجهرش فراعتم یاهم

 رک حر لالدتسا

 یرلکدلکندسناعون "ةصاخمارک لسر

 هدنهلا باطخ یهدهروک دمتیآ هدلاح

 هدپوقارب ی آ نکربلسب یمه) . راس دیا دع
 منم « رویمدلوا مکح هسقیا لافتشا هلی هلبا میم
 یشالامها هسيا كلا افبا ینیرکش قحا كنىقىقح

 .ردءدکع ااضتقا ینآ لواب لواتنک ندنفیدلوا
 نارفکو عاهتنارک اشقجنا هلبا رکش ءادا هدعب

 یکحهدیاانتقا تیک هس هد نسا نجا کان: دیا تبع

 هسفنل رکشب اعافرکشب نمو ) هدنقايس ناب ًاصیصتت

 هلیس-هلیلح تیا ( .دیج ینغ هللا ناف رفکنمو
 ۰ روشلوا فید

 تیک هکردلمهلدیا لوهذ هدنداروش

 ينیلکت سا رکشلاب نما نالوا رتسفم نهبقشح ,
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 ما E ءان هنس دنا عج نج ها سا

 ا ل وا تسش هغو

 هدلاح ییدادا جارخا ندسطامرح زکلاپ

 لول ندراحم نانلو یوتح هددع رح

 هد( نجر ٌ؛روس ) یا جورخ ناح صو

 مارک لسر دوخي: رویلیروب حرصت
 نالوا ثوعبم هرانج ندنفرظ ییارضح

 قالطالوسر هج وفل یانعم هراسالو ریفس
 «ردشلروس راتخا(زاع موع ) كرملدا
 تم سر سس

 هداند هلکغا هحوت هسکر ه سهاوت هکن وج ۰ ردلکد

 . ربلک مزال قمافلوب یناسنادرفر نایاوا ےکح
 لاگت سدقا رطاف هدشنامز داحا یاسا هکلب

 ( نک )نالوا هدکقا رودص ندنرلترضح سدقنو

 هنامقل بانج یی ۰ ردینیوکت صا یک ینبرش صا
 مدلق منلارک اش | كعد «لوارک اش هکبرنس »

 ,یړاراامداک ينا و ردکعد



۱۹ 
 رزوا لاونمون هکنوح

 هندو حو كرلندیا ترافق س ا

 للیلج.مظن (  نب رذنم مهموق ىلا اولو )
 نم هنح هبش اط دسقوب .روبدا تاالد

 كنح ا 0

 ینیدنلوا ثعب لوسر ندنرلیددک هنلافرط
 .ردقوب

 مش یدعدق 2 راوتو هفلاس بتک

 لاصحسا رتاد هنن رلهلع فاصواو لاوحا

 نیلسرلارخم ًاقسطت هننامولع+ینیدلواشغ |

 ۳ قیاقح كن ران در صح ز زع دفا ۳۹

 تب لک | ی را دس

 سر ییدلپا بلح هغ رو صح هلا

 لقره هل دصقم

 ندا ناب رح هكا 1 هّلایضر )

 ید )نالوا ی واح ییارواحم و تال



۹۱۷ 
 كو هناعذاو تربصب بابراهدنابون (یراخم

 یھ وش كزعاتکینبم هنفجدلوا روتسدرب
 دشا روک بشابم كلدا نيب زت هددلکن وب

 ااا ید هوا داخ
 تولوآ روهشم هدانب 1 اع لها ثیدح وش

 هد ( یزاغلا باتک )دق شب ن زدب راخت ماما

 دوادونا هد الپ باتک) و اس ماما

 یاس هدربششو یدمرت هدنادنتسا تاتکو

 تیاورو مر رخت هد نادسف رط * نیارضح

 رکاب نداهتس تشک -هاملشهج و شا

 ۰ ردشمان وب هددحسام نیا ناس

 ثزک سیا .یرلترضح یراخ ماما
 هد ا هلهحو یرلنداع هاب هنندناوف

 هقشب هقشب هدنلع چاق كن راج جد عماح

 فالتتخا هدشنارابغو ظابفلا هل ۳

 ت ےک ےس مم ت ر یک ست تی ج



 2 اک

GP a OA ی تک ` a ۲۵ e 

 چ2 ٤

 ج ت س

fh 
 ؛ ردرلشمروس داراو رک ذ قرەنلوب ریس

 داتا لصا یتیاور رت زب هيلع ءان
 هد دبهفلت تاباور هدرب رخ یانا كرەدىا

 ۱ : زکح هددا ضرعت

 ( ناعتسلاهّلاو )

 قحدسشلوا تیاور و لق ( هبش )

 لاتین ا كوس لو ا
 هکنوح نوسلدا داعیتسا زقالطا ثیدح

 صتخهبهب وبن "هلیلج تاک یریبعت ثیدح
 كاعفرب هدنرلتداعس نامز هکلپ ۰ردلک د

 اسر مولعم یرودص ندا دارفا

 یرلمروسب توکس هدبواوا یرایهانبن
 لارا ید لانا هنا (یومرنرقت ) هسانمه
 هاه لاوقانانل و یواح ینناس یرل هکرابم
 (٠رونلوا قالطا ثیدح هده



44۱14 
 ( یرابلاةجر هبلع ) یراح ماما

 (یحول ءد:ناک فک ) یٹیدحوب یرلترضح
 هراروییدبا تیاور هلهجو وش هدنبب

 لاق عفان نن کلا نایلاوبا اششدح »

 یربخا لاق یرهزلانع بیعش انربخا
 هضر دوعسم نب ةبتع نب هّللادبع نهللادسع

 ( امع هللایضر ) سابع نب هّلادبعنا

 فورعمهلیسهبنک ناعلاونا هزب ینمی « هربخا
 ( هجرلادبلع ) یا رې عفا نب مکح نالوا

 دن بعش ظفاح هک ردشلنا ثیدحت

 ۔ رضح ( ا ) یرهز ماما یشرق

 رابخاو تیاور هنیرایدنک القن ندنرات
 دوعسمنهبتع هّللادبعونا هک شعد ۰ شما

 هللادبع یدح تكربنع ای

 هلاراشم,روتقوا هلپا ات نوکسو نبع مض [۲]



4۷} 
 ییدیبا راجا ۳ ] یراتریضح

 ناجنرت ) سابعنب هللادبع ترضح هرزوا
 ۰ بب 0 4

 راسخا هنسیدنک اع هّللا یضر (نآرف

 ناشسوا « هربخلا ناضساپا نا » هک شما

 دیاکحو لقن هزب (هنعهّلایضر) برح نب
 ف هلا لسرا لقره نا» ۰یدرویدا

 ةدلیفماشلاب اراجم اوناکو شیرق نم بکر
 نی نافس اپ اهیف دام معلصهللا لوس ناکیلا

 ۳1 هللادبع ) یزدار نت یرللاح- هجرت هدالاپ

 مدق هدمالسا سد دق یرلترصح ) د وعسم

 یدا شعا زارحا تلضفو هقف و تشاس و

 ردق كنوا هلته یکیدعا دادسما یرارع طقف

 «ردشماءارق رامشاو شمهمددیا رش

 عبس یاهقفو ندمارک نیمبات هلاراشم ۳ ]

 هنع وج کاب تبا ا لئضافا بواوا لدءرووشم

 ٍندنسیدنک رباکا یک زیزملادبع نیرو شیشی
 ؟ رد شل آ سرو



۱۷۱ 
 هدماش .مور لقره < شیرق رافکو برح

 "دافاق هدهرص یرلثدنلو هرزوا ترا

 یجنوعد نوجا بلح یتسیدنک لبا شیرق

 لوسر ترضح رانو هکنوح شمردنوک
 نلیدادقع هدنسهعقو (هښدح) هلازع دنفا

 ناه تراح یار هلا هدافتسا ندهلاصم

 هدزعدنفا هدانناو .یدارلشقیک هنر ایدماش
 هندىم نیدیملاقا كولم كردنا لاسرا رلدمأت

 . رلیدروم توعد

 هموررصق ما لقره ندرلنوم هتشیا
 همان ۰ هضر هفبلخ ن هبحد نالوا ثوعم

 رویمرصق هدفدلوا لصاو هلا یدجا
 هدبودا هند لاوحا فاشکتسا

 هدنتموکح هزوح هللرکفقعاروط هروک اکا

 رادسیک فرا یی ندنسیلاها همرکم کم

 وے همین یل ل ےک

 سم ۰
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 ۰یدلیب هر دلوب یرانو قرهارا

 6« ثیدح ظافلا لیلحم «

 هدننزو قشمد یظفل ( لقره )
 ۰ ردنکاسیفاقبولوا - هلباار عفواهرسک -

 .ردو هرویشم تا
 یک ل قره هنسانعم کیلا نوا راضمب

 كفاق هلبااه - هدنزو( جرز ) هدینوب

 راروقوا هللا ینوکس كنارو یسهرسک
 اهد هللا ]٤( دنعهّللایضرهعسرنیدییل هح رکو

 E و چ ر ا هملاراشم ۱ ٤[

 هدتاهاجنامز بولوا لیلح "ییاصر ندارعش

 راعثاو دناصق 4 یوتح ییهیلاع تایمکح

 لوبق یالسا نیبم نيد ًارخّومو شدلیوس
 رثنو مظن یفراق هب+ینآرق تغالب قترا هدکدلیا
 هردشعد مردنا ابح لدهلوا نایوب هدنسیداو

 !دبل یا » یرات رضح مظعا قوراف نوکرب یټح

 ؟ كسيمردبا داشنا زار هز ندکر اعشا یدنک
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 یلامعتسا هللا زرطو هدنراعشا اغلب ضعب

 لب سس هال فا لاا هدهسرلروبل وب

 ترورض لامعتساوب هکر دا تلالد

 .ردنعشنم ندهن رعش

 ینار لآ هللا هرقت هروس ای قح بانج مدنفا
 رعش ور دنامز ینیدلوا شمروبب ناسحاو ملعت

 بانج هسیا باوجو.یدید 4« ردقوب غیدوقوا
 هلکیا تلجب یبرهبفسم تیظوطع انا یذ ةفیلخ
 2 مه رد زوشب اھو هنسهر رقم تاصص#

 ۰ ردشآ وا ثعا هب رامروس

 زکلای مالسالادعب كنب راترضح ديبل رايضعب
 كدب وش طقق ۰ ردلناف هتساوا"شغا دانا تب
 یر ره کی تاتاوت : ردنشاوافالخخا هدننیست
 ۰ ردشلدنا درن تاور هدنقح

 6 هسنک عرکلا ءولابتاعام »

 « اصلان رقلاهلصب ءرااو »

 د زدق یمغت رک ص »۰ ردوش ا



IVER 
 ) ۔ انعم عم < یف » ی هد ( بکر یف

 ینیدلوا نراقم هکر ناضس ونا « ردهنس

 ندنربص « هللا » تولوا كعد هدلاح

 ردعقاو لاح ۰

 هحالص راد یناسنا ماص لب رق . زنا هبناعم

 ردا لاخدا «

 » هیعس عبس اموپ یا لکو «

 " » دصاحاهلالادنع تفقک اذا «

 .هرکوا ینیعس هلن نوکر, سکره ۶ ۰ یلام
 فشکی الخ "یعاسم هدندزت هانپتلادع هلا كح هل
 ا نامز ینحهنلوا

 » ىلحا ۳ مدا هللدنملإا «

 » الابرس مالسالانمتیستک !یتح <

 تداعسلابرس هکر دیا دج هقح بانج . فا

 یدلک اجا هکدقا استک | یالسا

 شقا داشنا مالسالالبق كدببل ترضح

 هللالخام "یه لک الا » وش ندنراعشا ینیدلوا

 ویب هدیهانتلاسر بانج دزن یرصم « لطا



.۷ 
 كل «بک ار » هدننزو سلف « کر»

 نوا یک « نابکر » هللا مض بولوا یج
 ۰ راد هنن رابک ار هود هدایژ اهدای و ردق

Dیخدهدرلئالوا راوس با ارداب * بکر ٥ 

 قالطالالع هد « ناکر » . ردلیعتسم

 لحار -قرهنلوا لامصتساهدنسانعمرایراوس

 ل « لجر » هلا یضای و یرسک كيج <

 لاحر = نالوا كعد رلەداسس بولوا یج

 ۹ ردشع | العا یناث هدیساوا رهظم هر دش رب

 وش كنىماجانالومەلىا روك ذم عر صم

 « تسچه یو زج هچناوهمه تسرای ۰
 < ۾٤ دنسرخ همه زا یشاب کا »

 ۰ ردلأمکی لوا GETS كنتي

 ۰ ردهدننزو ربمآ ۰ سل

 هدنرلتفالخ نامر كناثع ترضح هللاراشم

 هدهفوک هرکصندکدک یلیخر ییییبط رم
 « هنعهللا یضر » , ردشغا لاحرا



4۱۳۹ 
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 مظن « انابکروا الاجرف » ۰ رینلق باقم
 * يک لیلج

 غلاب هزونوا یدارفا هدارو « فکر «

 « اراجت اوناکو» هکر دهص وصخ *هلفاقر نالوا

 ترا اف 4تحارص ی هالنسهراش

 2 یدنا را شک هن زاید مات هیدصقت

 یدنک یربذدهنوا یرلترضح نافس وا
 بیر هامرس ندشلاوما شبرقو ندنلام

 ًاضعبرراقح نابراکهنتهح هن روس كرهدنا
 هکممرح شوق موق 2 یدرونل و تاذلابهد

 هدن راهاکر دک هدنسهناس یرللوا یسلاها

 قردلوانبما ندنطاست برع لئابق نانلوب

 بودک هنع ءاتشو هماش_ٌافص هلهجوو
 وب هک لصن یدرلزدیا تراح هعسبرس

 هد « شي رق » هروس» ییالوط ندتهح



۱ 4۱۳۷۹2 
 :رشلروس ناسا راد و

 بواوا ییج هارحت انا نطل » راجت »

 هرونقوا هدلبا مج فیفو اترسک |
 ول ول دةدات دال طاسب جزا
 « رحاف رحأتلا » هکر د هد هب ىجا

 «ردشم اکو یزوس

 لظ تغ قودصلا نیمالا رحاتلا »

 نابطا رحاتلا» و «ةماسقلا مود شرعلا

 یک «قوزرم روس ا رجالا و مورح

 قتناماوقدص هنراجبابراو بیعرت تراجم
 هوس ثیداحا نالوا دراو هدنماقم هبصوت

 یضاملعف ندناپ هلعافم « دام » ردقوحكي

 دلع فطع امعم » ناضسابا » . ردس هفص

 زعدنفا مركأ لوسر ىع «ردیلوعفمكان آ
 يراقدلوا شمریدشارارقو شل یادمهلباران آ

11۳ 
1 

3 
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 هات رلکرابهرقس «هبب دحب درک هد اص تدم

 هد كب كلوسر ترصح .یدشلو عوتو

 یدقع ثار هحاصم وشا یرلقدلوا رو

 6 مف ةروس» هلغل وا یوق ثعاب دیهکم مف

 تتکوشفلوا ریسفت هلکنوب نیبم ح۶ یهد

 عاج اعا هنزواییبادیا لیصف ترک
 ءردشملوا مزلتسم یدناوفو

 هسلجم یف مهاعدف ءالیاب مهو هونأف )
 نافسوا یدعا ( مورلاءامظع هلوحو

 ینیدنلو هلسانرق هدسدقم تب یساقفرو

 دلایموم رلیدراو هضاب كلقره هدلاح
 جم ریست راق دنا ویر نیا

 .یدلپا توعد دنسلحم یرلنوب

 « طافلا لیلحت »
 هکنوح .ردهوحصق یساف كن « هونأف »



VA 
 نالوافوطعم هنر زوا یسهلج « لسرا»

 » منایا بلطو ةزغب مهدحوف لوسرلاءام «
 رومدا حاصفا یتسهفودحم لج .

 یرانوب بولکه د رحت نیح تاذ نلیردنوک
 » بولا نداروا ۰ یدلوب هدنرهش « هع

 .یدروتوک هنن كلقره

 .ردعحار هنتعاج هلا لقره یریض « هد

 كسدقم توب هدننزو ای رک ( ءالیا»

 کیا كنهروسکم مال .ردسسا هجئاربع

 ردها ا نالوا فورلارخآ «دیرظ .

 .«ءابلا » قردبلوا اب لوا ندمال اصعب
 كلوا نزو ۳ ۳ هدنزو اطعا كرەشد

 41e N یرەلوا رسهزه ییعب یروصقم

 بولوا رج فرح اب یکهدناوا . روللوا
 ۰ ردهنسانع



f 
 » قلوا هدننزو رهطم,« سدقم تب

 هدشزو سلع نالوا مصفا هددسا نیل

 هدع رک نارق هسدقم تب ۰ ردیلعوقوا
 » هرکص ندقدلروس رببعت « یصقا دجسم

 » اندونید تاک یفانک او فارطا كنا

 یذلا ) نالوا هنسانعم « قدلق نوحشم هلا

 فصوت هلیاح فصو ( هلوح انکراپ
 ردشن وا .

 هام داتسدتک نیا
 ندکلسا شتسرب همانصاو قفلوا تدابع

 یصقا» هک ردنرابع ندنسفلو نوصم «

 نالوا تی.دق "ینانم وللثمو هد ینصو

 لج هنسانعم یرو دسب تیاغ ندلاوحا

 تب نالوا روهشم طقف ۰ ریا هشلوا

 قازوا كب ندمارح دج ءاروک دم



#۱ 
 لع ودور یا اه ندا دوجاب یملوا

 وش یسافو لدحسربقحهلوا ترایز
 راونالای ) ۰ ردقفلق رادم هنفصو

 « رحس E ددنبح نکی هال هب یم »

 ىلا ةبسنلاب مارحلادح أا نم دعباوهف تعي

 ۰ ها ۰ زاجل اپنم
 هرکص ( هل اجرت اعدو مهاعد م )

 هد یناجر بودا لوبق هنروضح یرانا
 ۰. یدتا راضحا

 .رونروکی کی واحیرارکتءدافاوش )
 رانا دل وا هرزوا لولمتداع لقره طقف

 ثکم زارب بودا سا ینیرادلوا رضاح
 شما توعد هنیروضح هرکص ندفقوتو
 ( ۰ رویئلوا ریبعت هلهجو و هکردیللوا

 .رونفواولرد ترد یناج رل ها »
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A 
 .یرلدعفكيج هبا ا ینمی نیش هکنوجح
 ثكبوو فا م 3 لوا حو .نیمض كلذگ

  paرذزناح ۰ ۲

 ردسلوا ی شاک وک نالوا ما

 و  aردقوب همش هدنغیدلوا ةنلصأ

 حرحد هرزوا ییدشوا رکذ 39 ارز

 اکو یدورو تك _ناعف « جرت » ندشاب ۱

 ( جر) یناجرت كحناصبخاص .رددهاش

 ۰ رداحان یسما رک ذ هدنسهدام

 یکی یدنلعج هرزوا رفاعز نارفعز

 ( مارت رنج هید جارت هاجرت
 غونو طقف رولوا یج هدكنهجرت
 .ردراکش آ ینجنملوامفدنمدمادن رقلراسابتلا

 هجرت هللا تفل رکید یتفارب هکناجرت
 هدهددعرشر ومآ رعد تاد یادت زا رحنو



#۱۸۳9 

 گاح هکنوج .روشب روک موزل هتسیدنک
 نح هبعباوا فتاو هنناسل نیک ایم

 قحمردنلوم خاجرت نیماو دقعم هدهک اح

 ینیدلوا هدیفاش بهذم یتح ؟ ید
 کیا هجرت ہد نمە یفنح دعا ضعب يک
 یثرب ندننک اه كرەديا دع تداهش عونرب

 هماقا ناجرت کیا نامز یتجهنلوا راسفتسا
 كن داش طئارش حاس و هم وز كنسلدا

 هنسلدا شبّتش هدالرلنا یم هنسلوا راتعم

 ۰ ردراشلوا لئاق

 هد ( ماکحالا باتک, ) یراخم ماما
 «نیج رتم نمک اصل دال سانلاضمب لاقو »

 هنو . رومدنا ناس هد لوق وش كردبد

 لبلد هنلعت موزل كنهبينحا ثنسلا مدلعوا
 ندمارک باحا رب اکا هرزوا قمل وا

ED ی E ترا 
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 تیاورولق ندنراترضح « تبانند ز »
 هزعدنفامرکا لوسر » هیلاراشهکرومدنا
 بوزابیناسل یدوم ن هرزوآ یرلبلاع صا
 لیصحهدنفرظ تقو زآ ومدشلاچ هفموقوا
 یراب وتکم ناک هلنا ناسا و ادزع دنفا رسا
 هرژوا ناسلوا هدنناحاو ۰ ردا هجرت
 ۵ ردشع د « مدرلپا راطست ۸ وم ساوا

 هدنرووت رونه ۲ هکزلدا هش الصا

 . ریلساص تدابع

 لیست هدنقح یاجرتو كلقره

 یی (لاقف) ۰ ردشمافلوا مسا

 . یدید لق ره هلیسهطساو ناجرت
 لحرلا اذه ًابسن برقا کا )
 اعدا كلربم+ وش ( ین دنا عزب یذلا

 يلاصتاو برق ًاسن لزکیناه هناذ نیا



 ۰ رذةداب ز اهد

 ترضح ثراشا هلا « لحرادب »

 اب و كمك یرک ذ بی رقنع ۰ ردهلوسر

 هل راتعاقلوا دوهعمورضاح هدموق ناهذا

 كيرقا «ردشفل وا لامتسا یظفل « اذه »

 هننعصت یتسانعم لاصتا ییامعتسا لبا « اب »

 «نم» یسهدامبرق نالوا لصا ردنیم
 مرلسم حتی هک لصن ۰ ردکعا قلعت هلا

 هدریسفت هدیراحم ماما یک ینیدلوا

 باتک دشا تیاور ك لحرلاادهنم «

 نا عقاو « لجرلااذه ىلا » هدداهجلا

 قرملوا قفاوم هبیکرت ویش هداموش ًاضعب
 (هبلابرقانحم و) «ریلمناللوق هدا « ىلا »

 ۰ ېک یلیلج مظن
 بولوافوذح هیلع لضفم هدلاحره
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 ۰ ردکعد ( هریع نم برقا )
 مع یاعدا اضح هدارو ( عز)

 هنسلوا لطاب و قح كناءدم .ردهنسانعم

 یلامعتسا کا هبحرک . ردقو یتلالد

 یراط عوسش و طقف . ردهدلطاب یاءدا

 ضعب ۰ ربو لتلح ههبعضو تلالد
 كلدک ۰ ردشما دورو « یعد » هدنایاور

 هدایز ینیصو « برعلاضراب جرخ ىذا »
 درام شدا

 ( ان مهرقا انا تلق نایفسوبا لاقف )
 هناذ واهدنجم| نحاقف رمدید» هکر وند نانفس وا

 ناضسوبا هکنوح ۰ « مب نیقای كا هحسن

 هدفانمدبع نالوا یرلثلا دح یرلترضح
 داحا هل راترضح زعدنفا ناشیذ ین

 ردا هجنورب یس تا ار ات نویی



+ 
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 هیما نب برح نب [۱] رخص ناشسوبا »
 هکرولوا كعد « فانم دنعن سم دبع ن

 .شمامل و هسیک ندرامشاه هدنجما :یساقفر

 .یدنعهداناسرد یاعداو؛نافسوا الاو

 برقا, اسف هب و كمور لتره

 یرلیش ینجءروص هدبودنا یرح ینالوا
 هکنوج ۰ ردلوقعم" كب یسروص اکا

 تسک هدایز اهد هلاوحا برقا صخث

 هدبسن تب واع اعقاو ۰ ریلبهدنا عالطا

 یاد هن هیج یسعا كارتشا هد ینیدنک

 دعلابم زار هدناوح كلاس نالوب عوقو

 هدصقملصا هددسرولوارطاخ دراو یسما

 ۰ ردت وب یتنها دلرودح وب ساق

 نالا لقره هلا 31 ری دو اس هم

 + ردیسا كلاراشم ,هلبا,.داص, مث. [۱]

n © oT" 

 ج
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 دا عصا او رقو یف هوندا لاقف )

 هرزوا كىو ) هرهظ دنع مهولعحاو

 هد یباعصا « كربدشالقاب اکب یئاذوم لقره
 « كدا هماقا هدنسهقرا كلرهدا نیقای کا

 ۰ یدرب ورا هد

 لاّءتس یسهتسا هتشناپ ییانفسوا

 یایرج هدنروصر مظتنم اهد كاوحو
 هب وراپا یوا هسلقا لية راد . رد هل دصقم

 نانلوا هماقا هدنسهق را د رح كمروس

 تفد یال و اهد هنعاص وا كنساقفر

 ۰ رد وعسافا تراظن و

 یهدربسش كس راح هلا لم حر

 هکنوح ۰ ردقفاوم اهدو دنراتاور

 اوساحاو هندن ناب ینوسلحاف » هداروا



#۸۹9 
 ندریعتوب هکردشلدنا رببعت « ینلخ ییاحعا

 یسشلوب هد ورلیا كباس وأ ناه دصقم

 یاب رح كهرواح . ردناشسم یودا

 وش قحا هدیسلوا هلسهطساو ناجرت

 ۰ نح ل یا هجو

 رابتخا ینلخ تهخ هدس رقت یباعصا

 رب عقاو فالخ یسیدنک داش هدكا
 ندمدکت وشراق دن زوب هسّرونلون هدهدافا

 تسب رس یرلنآ هلیسهظحالم رلردا ابح
 هسزالوا چه هکنوج . ردنوچا ققار

 . رازیلبهدنا بیذکت هلتراشا هدنروصوت

 لئاس ینا مهالق هناجرتل لاق مم )

 ( هوذكف ییذک ناف لجرلا اذه نع اذه
 . تیا يلب هر وب هک ی دد هنناجرت هرکص

 ټكناذ ندا تلاسر ياوعد کوش س



۹9 
 فالخرب کب رک ۱۰ منجهروص یلاوحا

 . زکیدلا بیذکت زس هسرولوا كج هیلی وس
 اذه نع» هدنعق ربسفت كنب راح

 حجصو اىن ها عزب ,یزلا :لجیاا
 لجرانع ) قرهیلوا تراشا مسا هدیسم
 . ردشلوا عقاو )ا معز ىذلا

 ) هب وعل ءرراف (

 «ٹیدحلا » تینا لوعفم كن (یدک )
 . ردشلدنافدح ینبم هنتلالد وضوبولوا

 داوسفم کیا هح هل و هدلعف ( قدص)
 ( ثیدحل ا یقدص لاق . رولوا یدعتم
 هلوسر هللا قدص دقل ) لیلا مظنلایفو

 ( اژرا
 a ندا لغ: یش تل لها

 هلوعفم یکیا درب "یئالث ارپ ز ۰ رلردا



3 

4% 

 هدقدنلوا لقن هضاب لعفت نکردا یدعت
 دوخای ىنق دص الثم . روبلاق لوعفتر

 بیذکت ای و قیدصتینب نالف هکریثد ینب دک
 نالوا یراففخم اما ۰ رولوا كعد یدتا

 یمالک اکب یرالعف ( بذک ) و ( قدص )
 قرهلوا عقاو فالخ دوخای هج رعوط
 ۰ زد ةا یدلیا لش

 هد ( یراخ مرش ) موج ) یی (

Lh 
 ندد وذل فارغ قلعتم هلاعفا !تلق)

 یرلاعف ( بکاو بک ) هدر دودعم
 دابا لاعفا یرلمزال كلاعفا رناس هکردراو
 ییدشنکر » نکرولوا یدستم هلآ لقت

 نالوا هنسانعم كمروشود هننتسوا یزو

 هليا لقن هلاسفا باب لمف ( بک )

 ی



1 ۱۹۲۹۶ 
 یتسوا زو هدا لوحت ۰( باک ا )
 هجرلادیلع یواضم . رولوا هنسانعمقعاق
 قرملوا ربظن اکوب هدنربسفت (كلملاةروس )
 ینبیکرت « مشقاف باحساهّلامشق » زکلاپ

 اهر د زکتس ی
 ۰ ه ۱ ۰ رلرود « فارفلانم

 اوری نا نم ءاماالول هللا وف لاق )
 یهصقو نافسوا ) هنع ٹال ابدک ی ع

 رکا . هّلاو هکردشعد هداننآکیدتنا هباکحب
 رودص نالا ندم هدزعدومع مراقیفر
 ایح ندنرلکحهدنا تیاورو لقث یکیدلپا
 منیدلوا راح هدهرص وا مدنا هسلوا شما

 هد یهانیتلاسر لاوح ای الوط ندن وادعو ضفب
 رازوسب تقیقح فالخ قوحر راد
 یرغوطینپ هظحالمو طقف . مدنارلی وس



۱۳ 
 . یدلیا روبم هکلیوس

 هرزواینیدنلوا راطخا هدالاب ( هش )

 دقو و یراترضح هنعهّلا یخ رنایفسوا
 فر وا
 یالسا ند هدنامز رب نیش كب دن هکم 2

 ندنرکفوش كركه لتهج و . ردشالوق
 هدخاوم یا ندنسهفلاس طاش كراو

 ۰ مالس الا ) . ردراکشآ ما یعدلدا

 با [۲] قیرشثیدح لقا
 مارح ربکو ریغص قلا لسم « مالسا [۲]

 . زدیا احاو مطق ییهفلاس
 ۔اضم ند « بج » هلیا مج مط « بج د

 قیدلوا روک ذم هدیراح چ هک اضن ا

 رب شيدروص ك « مازح نب مکح » هرزژا
 تقلسااملع تلسا ) نالوا دزاو ًاباوح هلاوس
 یالسا شد هلنلالد ینبرش تیدح ( ۱ ربخ نم

 ۷ جن 5 تب ج

a ح 



۹ 
 تیا (. فلاب دقام هل فغیاوهش نا )

 ۰ ردزلاقما قاادصم. اما ر را یل

 21 ندنراترضح نابفس وبا اذه عم

 ؛یفانم هدنقح مارک ةباحص ضعب اهد

 ٌةرادا ی رور نالوا مانجا مچ
 ٠ ردءدکلدسا فداصت هتاوذ ندا مال

 الا لبق یتادنتسم رثک الالع كرانوب
 ندراوطاو لاونحا ندا قيسا مالسالا

 عوقو باصالانیب هداضعب بولوا تراپع
 ییدبح راد هعئافوو تارحاشم نالوب

 درس ندسنفرط نیخروم “هلهج ندا هبق
 . راروسدا دانتسا هناهرتوبیذاک |نانلوا

 ۱ ( قاب هنسهفیص ۲۲۳۷» كقاقح )
 هقاس یصاعم هسراردیا عوجر ند رفک [۳]

 ۰ رولیروسب ترفغم یرا



> 
 . دلوانایاع هققدت باب را هکولاح

 ندنلسف دحاو ربخ به رانو هرزوا یی

 یامشع تقو رب چه بولوا رانش دودعم
 « رازامهلوا لاص هحاصتحا هنهلع مانا

 لها هنيا دلرابخا نالوا سس یتع
 . ردراو یسهنسحلمام هدندنعاقح

 نامعا راهظا هدرحا لواكنافس ونا

 لعحو یروص یقیم هنسوفروق چ یشیدا
 توقسکیالساو ناعا ًارخۇم ةدهسیدا
 رار لا زعدشفا مرکاا لوسرو ییدتلیا

 كلذک «یزوکر قرهنلو هدنسهعقو فئاط

 ( كومرب ) هد لب فا وف هن روس

 دش يو زکید بوتلو هدنسدعقو

 . شعشلاچ یممصهلد ترصن ردق ههل وا

 ( نارجشپ) هدنراتداعس نامز كزعدنفاو



۱ 1 
 تافو قره روس نیت یلاو هش راید

 یتیدلوا شملوب هداروا نیکد هنب رلنوباه
 ید ہد <, هنشلادسا ». یا
 قتینما كربصب ترضح . ردحرصم

 ؟ یرولوا انف چ تاذر نانلو شکازق

 نامز لبخ هک زربلس هدز ! توا

 ۰ یسا نکربشم شویح داق یسیدنک
 فلت هدنساننا ىح یّئاطو همرکم ٌةکمو

 هود رزوب هنندنک هب رللغوا نوجا یرلبلق
 . یدلروس ناسحاو تیانعنوتلا لیخر و

 قح بانح هدنرالاح تبقاع کی کد طقف

 كءاقمیرلقدل وازتاحو یلوبقم كنلوسر لا
 یالوط ندننالماعم کسا هن زوراشلوا ها

 ا هاا د یف وا
 یشاب ندنتاصا مدع هدهقبقذ لئاپچب ضه
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 و هربقح و هدخاّوم E واعم ثرضح

 باصتا حهفظو مزب . زامهلوا رقیح
 یارتحا نالوا قئال هنر ره كمارک

 ۰ رد رابع نداشا

 یرازوس ندا نارود هدرانب هسقو

 هکا هک اغ یئاقو نیلیا نایرحو هنزاوم

 ۰۰۰۱ نترویحهدهن راوزعردق هن

 کیدوسیند اضحم ییحاص میلس لقع
 تاوذ نالوا یسخو رشا تا نوا

 ندنکحهلس مارتحا نایاش بووس هدیمارک

 هرزوا قایسوب یخد هیعرش ساوا ادعام
 نیش ندزب هرارصع واو ۰شعا دورو

 نیایا قسقد یش اک یتهحره بولوا

 مازللایلسمو هدیارضح ندع مظاعا

 :ردراشلا



 یک ر وی کیک یہ ب ےس تھ جک

۹A 
 لحم هحرد وب لاح تقرةح لصاحل ا

 یتیدلوا مان دام هن ییرافل قم زار هلسلوا

 هس رازوسره هلس هسا واو نابلوا مولعم

 . تک رات قاطرب نیک مزال نمهمنا داععا

 هل هدافتسا ندادست ولو -- كن راب

 بطر سران وسنل وب شمل دما عیطهدرانامز یکسا
 ندنعوسیبلتضح هکلبو ندنلببق سباب و

 هاب وزعو ERN ماطر ا یو

 كب ك٤ا تم ,e قلب رط لی | رمل ان

 | هبسر او ینیدل وا قانقشاش كوب

 كموس ی ییادص ره هکر لر ود یرلبضءب

 جم برش 2 راسحما هک ریل هلو اا نکم هن

 توب, عرش ییدابا.انز باعترا ای
 هد رلناسنا وا ارحا یبدع رش در حس قردلو

 هد نوا یرا افدل وا موصعمو ۰ ردراو
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 یحو یراندا یصاعم باکترا ولرد هقشل

 قفلوب یراهانک هرم ضعب كنب ربره
 ۰ ردزناح

 مارتحاو تیم ده رب ! ا
 موصعم ی راریمپ كنا ا یروحو

 تل الد یماقع کوب ؟ردسطو ورشم هسا 9

 €! الصا ؟ یەبعرش لئالد رویدا

 ؟ یرول وا یث هب و

 مدح هداصلاخ هتل ودو ند اا

 مارتحا ناپاش دوخاب و هنسپدنک ابو ندا

 نانلو یتبارقو لاصتا هسی رب ییدلس
 یعا داپ هلمارتحاو زا نغا لر هوس ییاوذ

 ققح كتهح نالوا مارتحاو تح رادم

 هنر ضع كرانا قترآ هبحاوا یمطق نما



$( 
 قردلآ هنانتعا رظن هدهسلس ینی راروصف
 قلعت هن ىلصا دصقم یتحو زعود ندنرکف
 موزا هلسی هکمتا ثح ندرایش نالوا
 ۰ نسروک

 كلوب هک ر دوب تنایدو لقع یاضتقم

 رهزا هکنوح . ردقو تمالس هدنحراخ

 ؛تیرشب عبط فالخ۰ تیموصعم تهج

 نابم . تیلوصم اما ندقنالخ ةنسلا

 ۰ ردداعو فرع

 الصا هددرت هدکحو هک ز ردا نظ
 . ردقو ناکما

 مارتحاو ليت هدایز كا هدایند ارز

 رب چه ندلاجر فونص نالوا هدکلدنا

 هدنقحو شمهلدیشیا یروصقو بیع
 هرات تیاورر قحملوا هدخاۋم بحوم

 ی ی ی ی یا و وف



 . همیلبدنا لارا صخثرب شمالو عوقو

 « تب د ېک یج
 « طق ءاسام یذلا اذنم »

 « طقف نسل اه نمو »

 ندهصبقنره هیشساوتحا تققح یاوعف

 قحاو ۰ یریولاس ردق ییدلدا وزرا

 درفر ندتما دارفا یلعم هلن بلاع نساحم

 ۰ زامهنلوب

 و اورو
 دل اب تا ریضح ماظضع فالسا هدلاح

 ثحم ندرل هام یب تامدخو هبلاع نساع

 یتیدلوا نکم هن رلیدنک هدیاب وب كرەديا

 صوصن هصااب و ۰ قمشلاچ هن ادتقا ردق

 ۰نالعا یرلتلادع فصو [ ٤ ] هلا هعطق

 هن رخا كنس هلبلح "هروس ( اتغف انا 1



 مع رجلا و ها ثرف هندارفا جو
 1 تاضوبف باا نالی روس ناسحاو دعو ۱

 ۲ ت ناو کش اک 6

 هلاف الصا یواسم و تاشاتشنعا ا 1

 +ردنا تعطق بسکیوحوو موزل 5 1
 شا لوبقاب قات قاشالاب قنا

 هبضق ( لودع مهلک ة بالا ) یراق 9 1
 ۷۳1 هددنل وصا تک 3 هددد رج حورش 0

 فق دیش وا تاخرنا هلنا شار هلک
 E E ا ۳

 تل ظل رولو هر رای یتیم 7
 هزیشقرب ایر وک ن صوصا هلا تعحلا لم

 : ولو ا عطا نوسلیا



 4 اب
 ریسک 1 یرلقدنلو شلوا لئا نوساوا

 كنسهلج هدنشهدهاس هوس تبع مظعا

 : نینزاقیک قردلوا رهاط هقح روضح
 یرلک دلی غیلبت و لقن رتاد هنیبم نیدو
 هرزوا تماقتسا و قدص تانسهفاک هدزانش

 . ردترابع ندنرافلوب
 ان روص هدهانتلاسر تداعس رصغ

 -رونلو هدراقفانم ماطر شا تناید لوبق

 یرلقافو تذکك زلنو رخ وم طقف .یتو
 نوت رس نیا وار پشت یەم ام
 یتح ) لوا ندنرللاحرا هناقرراد كزعدنفا

 هجنقوطنم لیلج من (بینانمثیغا زب
 :ردشلوا لصاح مات ات

 عنج كرلنا ( هن ون ةروسس ) هکنوج
 ۰ ردشنوقهن هن روا نحن اضف



6۲. 
 كلقفانم + رده و تداع نامژ ره

 اصو ررتسوک ینیدنک هسنلوا رتس ردق هد

 ۰ ردا یاوسر ینبح

 راچ یبیم نید ینارضح مارک باخا

 قحد هبهلاذک زن بال ءاورشن هناهحر اطقا

 هرابعاوراب یی راقدلوا تما رابخو نایاش
 «ردرلشم اتابثا یک شنوک و شراق

 [ نيعجا مملعهللاناوضر ]

 دح ندا تآرجهنتمدهوحدق كران ۲

 هرتسوک تمدخ هن هند اب راسانشان

 .ردراشلیب

 كن ندیئالن یعف ( اورثاب نا نم )
 (ادکهنع رثا ) «ردور هلایرسکو یض

 یدتا تیاورو لقن ینوش ندآ یکرت

 ضمب ردکعد یومو لوقنم هد( روم )



.4 
 ذراو ( اوروي ) ندشاب لاعفا هدناباور

 هزلاعتسا هدانعموش هدالراثا هکردشلوا

 هد(بذکلا ) هدنرب ( ًابذک ) ۰ ردا تاالد

 ر و

 هعرشبولوا یلقع یتعانشو ع كىذك

 یلاحر تیلهاج نامز نایغو یعاما
 هساواهلس هدنهللع نشد یتحو هدهدنسهرا

 .وسو ك( ناضسوا ) ینیدنلوب ےس سا

 .ردیعوط كب هکرولوا نابتسم ندنز
 حام هدتمیرشرب چه ككمهللوس نالا

 مزاجینسلوا مرق "ةهادم كلقع .ردشهافلق

 مارح هدنایدا میج تارکنم ینیدلوا
 ۰ ردعطق

 نوجما یلاصحا همیظع عاصم ضمب

 ةحودنمل _ضیراعلافنآ ) هکلب لکد نا

3 
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۲۰ 
 والو ضیرعت_هعساضتقم ( بذکلانع
 لیصفتكنو هکردشفل وازیوحت مالک ةرادا

 ری هد ا اشا
 دافتسم یخدوشندنءالک وب كنایفسوبا

 ند یک یدنکپه هدیرلقفر هک رویلوا
 یرلحاص توادعو ضغب هدنقح مالسا

 هدهدافآرب تققح فالح ینبم هشرللوا

  ندنراماماق ,هسذکت كزلنا هسلوا قحدنل و
 نالاب هښم واهپو هکنوح . شعا نیما

 هدنسهرا یموق هدوعلادعب عنام هنسلیوس

 نیرک ۱» هنکحهرتسوک یتنحهلوا بوجحم
 ها سوت حیا تل
 هن رزوا ما ییدرو كلقره مراقفر

 بیذکت ینب هببساضتقا یراتیج دوخ
 دوحابرولوا بوح هداروا ناه هدراردا



#۲۰۷۷ 

 بترت لاجمل ایف بود « مدرروک ازجرت
 مزال یشا دع عنام یهح كحمدا

 [ ۲ ] ۰ یدببلک
 تلهاج نامز هک رولوا كعد

 هدننناوزقح»ا نیارمس لهاماما هکلصن [۲]

 اسا تنک ینکللعاودرام تبذک دقول هلاوف »

 نا هیفام رسیانا تلعو بذکلانم_ مرکتا ادیب

 « ههذک | لف هباول دب مث ینع كلذ !وظفحم

 ا ءدافا اصضاو یعمو دلسو را
 مة شيا بذک باکترا ن هک مدرالس یی

 تدابس لاح نب طقف . یدرل را در ین مراقىفر

 .مدردیا عفرت ندکمهلوس نالاب بولوا تاذر

 هدنباکترا بذک هلتعیبط راج کم دليا هظحالم

 هلبا ظفح یمرازوس ارج فیفخ لا مهسرونلوب
 هسیاو .قحهلوا ترابع ندکعا هعاشا سانلا نیب

 چه .نهلاعم ندنفیدلوا هصیقنرب كور هدمتح
 ؛مداعاق الابر
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 هدهلقع یاضقم تج باب را ؛ یلاحر

 ملسلقع ارب ز «شمرارویمهدنا اما اما

 نالا ردق ییدلیا حابقتسا یمهلیوس نالا
 هد کما قیدصت هللوکس واو ینیلیوس
 ۰ رویروکح یبق

 فک لاقنآ هنع ینلاسام لوا ناک »

 كا کب كنيمور لقره یدعا « کیف هبسن
 فا شرش تادوا » ا یادروص لوا
 ترضحدد « رددت یسن هدزکجما كزس

 راد هنب رلک رابم بسن كمرک | لوسر
 ٠ یدا

 بولواناکمسا هلباعفر یظفل « لوا »
 كهجرت یشوا ربخ كب « لاق نا »

 رادم هنس ود قفاوم اهد هنسهوش زعاسل

 يدنلوا رابیتخا تیاور وش ند اوا



a e راسا 

9{ 
 باح ا قمل هلوصوم ىب «امد هدلاحوب

 . نوسلوا هفرعم هيلا دنسم هکر دنا

 حارش ندا عج رت ینسکع كاور وب
 . وصوب هکراردنا رابتعا هفوصوم یی «ام»

 0 ا هرات هما شب ی

 نخ هوح باب را یهحو كقرف وش

 ۰ ردلکد
 تلق » هکرود یراترضح نابفس وا

 ند رک یرابدننک “وع « سذ وذ انف وه

E 
 مظعت یب وش كنظفل « بس »

 مظن « ةاح صاصةلافمكلو » ۰ردنوجا

 .یک ینپ و كنطفل « ءاح « یهدشللح

 صاصق للتاق ! نی رش یاضم هکنوح

 هکردکعد « ردراو تابح لوس هدکمتا



٠ 5۱۰ 
 هوحو لصشو یقشح حاضپا كلود

 [۳]-.۰ رشم هدل وا٤ دلج یتغالپ
 بسن تیولع كذب رلترضح زعدنفا
 ااا دا ریش ارا یا

 زام هروک موزا
 طق دج اکمل وقلا اده لاق لهف لاق »

 لک کد یدد لقره هدعب « هلق

 !یع دلوانلبوس چ۳ ندزس یزوسو لوا
 ۱ راح مدید « ال تاق »

 تراشا هنوہ یاوعد « لوقلأ اده»

 ۱ ۰ ردنکد نخ قیدلوا

 ا رک شدرف موق درک <« مكنه »

 فک ) ءراسم جک . هلبا ریسفتلا باک [۳]

 ۰ ردشاوا عقاو ( هیسح

 هد4بسیا هنسابعم 7 رخاتفم یظفل بسح

 ۰ روال وا لامعتسا هده دنعق وم بسا



ANI ۱ 
 هدربسعت وش تولوا كعد ندن رع لئابف

 لاثما كسهافش باطخ . ردراو سافت

 . لک | دندو ینیدلوا لو مش ەدەنىبطاخ

 اع »و « هوا لهف» رک لای آ هکرباش

 ۰ ردە و ,یجد « کس اذ

 Tre ae مکموق نم « کنم »

 1 09ا یرابشعا فاض فح

 AS ا رظن هنسهدعاق بات

 . ربلاق
 تكهددشم ءاطو یبخق كفاف « يق »

 *یضام راک الالعبولوا روهشم هلا یمض

 ول یک ۰ ربلک هرکص ندنسهنص یننم

 هدهحرد
 ی

 لصحام قرەلوا نوصتم هد یشن ماهفتسا

 یگ د هلوس سراغ تك آ یروسو « لاّوس

 تك د » ردشو نالا وس اإ ےےہہق ون



RIT 
 اللوق هدنعقوم هنن هروک ذم هک هل سلوا

 E رز

 ابآ (تلمنمهابآ نم ناک لهفلاق)

 یحاص تنطاسو كلم € هدد دادحاو

 .یدید ؟ یدسراو

 ! یخ مديد( التق )
 تیاور کیا هدنظفل « كلم نم »

 هشم تفص هللامالرسک « كلم » ۰ردراو

 دوخای[ ء]رولوا رحفرح « نم» بولوا
 قردلوا یخام لعف هلا مال 4 كلم »
 .رولواهلوصوم هلا مم 0 یجد « نم »

 یک )سم حیح د درسا ات

 هنسلوا ىلاخ ند« نم » ىظفل « كلم »

E N 
 دورو « هن اب [یف » هدنااور ضع ندنیدل وا

 ردشتا ۰



LO 
۱۳9۶ 

 :ردرسهبش ینپدلوا هشم تفص ءان

 (مهوافعض ما هنوعبت سان فاش افلاق)

 ۰ راروسداتمیاتمیهئارشاكسان هنسیدنک

 . یدد ؟ یرانالوا ربقفو فبعض هسقوب

 یقاط فض مديد ( معوافض لب تلق )
 تاسنالاو وذ اماو ) هدنتناور قعسا ننا
 یسهدای ز ( دحا مهنم هع اف فرشلاو

 لوح «تلعا باوح ون هن هدلاح یییداوا

 « فارشا » هکنوح . ردیسانم قلوا

 لج هدهنسانعم رکتو توخت باب را یظفل

 ˆ ندرایدنک تمیاتم هنییم ند هن هسللوا

 هزجو رعو رکب وا ارب ز . زامهنلوابلس
 رپشم هلا توخ مالسالالبقیک ینارضح

 رار ونو شم اتعباتم هدهرصو هد تاوذ

 كن هلسج هدیراسن ولع كرلنوب ۰ ید



nسه  

 تی یه ست خیس

HIE 
 : ردیلسمو مولعم

 . لقره ( نوصقن ما نود زیا لاق)
 - روپیلسک ادسقو ییرارومرآ رلندناتفپاتم

 ؟ یمرا

 هکلب ۰. نب( نودب زب لب تلق)
 ۰ ناردهدقع رآ

 "ةطحس مهتم دسحا دنر لهف لاق )

 ( یف خب ناب
 . رک ده ید نيد ندرلنآ . لق ره

 ها یدونشوخ مدعو طعس هرکض نادلد

 ؟ یروسلوا ندا عوحر
 دادنرارت هللوب الصا.. نی (.ال تلق)

 . زدشمالو عزوقو
 قنیدسق .« هندل ةطحس »۰ كلق ره

 یسدتکنكنس |: داربا ییاوس و هلا, هوالع
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 هدنسهفهک ی ۹۲ » كشات داح

 ۱ ۰ ردروطسم

 رارکت قیاس لاوتس لاس وب هدرب

 هرسص هکنوح ۰ زامهنلوا دع ندنلسف

 هرژوا تراک ندنفرطرب یوفو دادن را

 داید زا تنهام هبلع هان ۰ ردراکشا سا

 اح اح هدلاح ییدالک | ی رلقدل وا هدکما

 قمالکا هد ینغردل و بولو ع وقو دادیرا

 . ریلس هب هتسپ|

 نالیقبذکلابهنومهتن مک لبفلاق )

 ( لقاملوق
 ندزاموق هب هب وا یاوعدو ۰ لفره

 هد هنداع روما وتاوا ىە لوا

 ؟ زکیدسردامابا هلکمهل وس نالا



(NY 
 ERE تر

 « دتکن » ۰ كدرا

 هدبویمروص ییذک ققح كيقره
 هاوح ینیدل  یسروص یذکلاب ماما
 هلا بدک ارز ۰ رددفم كب ۱۳۹

 مایا بیس كباذ نالوا نوصم ندماپا

 هدنولوا یلوا نوصم نددک قحاوا

 . ربلاو

 .ردب دعتمهددسیا ندنناب لاعتفا « ماما »

 حتف دیدسیگ نالوا تمہ یاج هیلع "ان
 روید مهم هل اه

 ردغ چه . لقره ( ردنی لهف لاق )
 كرت ییافو هدهع « ردع » ؟ یرویدا

 ۰ ردمومدم هدنرظن نما عج هکردکما

 . رده رسک كلاد يعراضم



1 (۷ 
 یردال ةدم یف هنم نحو ال تلق )

 ردع ! رخ ۰ مدد نب ( اهف لعاف وهام

 هلکنوا یدمش رلزب طقف . ردقو ییدتا
 هن راد کوب زیمهلس . زبهدنجا هلاصمرت
 .ردقحنآ و هدهلماعم

 هدندلیف قول مانا یظفل تسد
 هدب راقوب هکردل و هشدم هب دح ملص

 هنسهرابع « اهبف دام ىتلاةدملا » نك
 . ردو هدنالوا مالم

 ا او موج عاق
 هکرومدنا لج هنسانعم ربخ عاطقناو

 لهدا تقرافم ندنسیدنک زب » هدنروصو

 ینغیداای هه هدنجما تدمو ردنامز لیبخ

 [۲] ۰ قحملوا كعد « زرویمهلم

 : ردندقوجربخ » یهرابعوش هدلاح ره [۲]



 را لر
nلوا هتشنا هکر ود نایفسونا  

 وب ریارب هبا صرح ر دقوا هفسی زب ییرضح
 هکر كحءدا ردص ا هقشب ندهرقف

 . ۰ مدمهلو نادس هنلاخدا

 هروک هنبایب كا( هلا هر )ب وچ نیا
 ندنسوقروق كلديا تبسن دک نایفسوا
 .یدلس دنقیدربقالرب ردقو قرهاوایراع

 . رشت قحهنلوا لقن هد رايا كلقره ۱
 هدند املا مومن لزوم ان دنا 3
 صضاقتنارب دنوي هددسیدامهلوا یتها 1 0

 یاش ردع "حس از زر ردراو سن ۱ 1 ۱

 یماردغهبا تاذ نائب موز یفیدلوا ٠

 ۰ ردرماق
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 توافتر لوس هدننب صحش نلپ روک راح
 شا فاصنا رک نایفسوا ) ۰ رونلو
 ترحیرب ندشای كحوک ۰ یدا هساوا
 زع دنا اسمالا مرك | نالوا لاوحالا

 ردقهرذ یراهنس .ترطف كنب راترضح

 فارتنعا یشیدلوا دعاسع هردغ ئاشا
 ن! اب رود هدیسیدنک طقف ۰ یدردا

 هلس نالاب هسلوا نکع ندعوادع نامزوا

 مدرلپ وس (
 » مالک بوسلوا لعاف هلعفر « ةم

 هدیبکرت دیحوت هک كنا ردة

 برعلاهتلاق ةك قدصا ) كلذك.,ردهلب و
 دل هدهدنش رش ثیادتح ( دسادلک

  ENE Eی
N O هک ميس ست 



EN 

1 O 

mh  ِّ 
  یرئاظنكقالطاو یخدهدع رک نآرق [۳]
 یصاصتخا هد رفمكنهلک هکنوح .ردتوح

 ۰ ردراط حالطصا

 كههلک» .هلبمفر «ةملکلاهذه ربع »

 : ۰ ردحراقلوا یتفص
 كنظفل هایش »قر هنوقوا هللا بصن

 : ریلساوا هل قف
 هلکنازس کی دىد( هوقلتاق لېف لاق )

 ؟ یمزکیدتسا هلناقم چه

 و لعاف یرلکرشم هدرببعت وش

 تاس ا لاف ءلر هر ءدنا رابنعا

 ءرد< لئازتلاح ال معن لکو »هدینا عرصم [۳]
 « تب لوصح «

 ره یربع كوخ بانح هک لول وا هاک !

 معن ره 3 لالعهضا نب رقو او لباق دوح وم

 ج زدلاوزو عارتنا هد یماحما كناند

۱ 



 رسم
 .ردعالطاوفوقو ار كف ره ەدىسھ|

 اتق ندنفرط یموق ینرب چه هکنوح

 2 وح ینعوقو هد راخو هللاقم هک داد اماق

 . زا

 ! توا مدد( معن تلق )

 هکیدد( هایا مکلاتق ناک فنکف لاق )

 یناه هبلع یدلوا هصنزک هلناقم دلکنا

 ۰ یدلاق هدفرط

 لا لس نیو ان برطاتلق )
 (هنم لاتنو انم

 نالو عوهو ردقده ید ۰ مدد

 ۰ ردهشاتتو برح جا

 هده ځهاک .ربنازق ندزوا ن

 1۳ ]٤[ ۰زرینارقرب
 ىلأ» حضوتو یظافلالیلح كيکراوه 101 ٠
 ییدک هدنسهحفص ىج « ٤٠١ » تالا دلج



 یدورو ل ی را یوصنم
 « هومکلاستق » .ردقفاوم دیعصفا لارعتسا

 «یداژتاح هدهسلسد

 یزوسو امده یرشحز موحس یبع »
 هدهسفلا .ورش طقف روسدا بیوصت
 نیا تولوا ذع هوبسراتخ . لاصقاوب
 لاضتا نالوا  یراتع «٩ لار »كلام

 لاصفاو هر یم هنسلوا قفوا هلصا

 هنلههضلد یضالصتخا درع راعشاكنروص

 .ردشف وا مولت

 تاذوا ۰ لقره (کسأی اذاملق)

 ؟ روم كاما ین ی رسد

 ار ا
 مولس هلتعحا هناروا هدینلدلوا < تام

 7 رولوا



 فا

  تدابع هقح بانج حنا هکر ود هز ۰ن

 هلهج ور * لحو ینخایو ی هسیک مچ .كدا
 لئاقدلزکدادحاوابآ كىتا كارشا هنسیدنک

 تاداع راسو ییانصا ثدابع  یرلتدلوا

 هکر ودیا ماو «كيليا كلرت ی هباهاحراوطاو

 تیاعر هزک ابرقاو تفعوقدصو كلبق زاع
 ۰ ول وا هرزوا

 هد هبد < اداف » تدارک ا

 .ردلوءوم مسا اد وشا ۰ روثل وا تیاور

 ! لکه تراشا مما

 كب « هدحو » یسهلج « اوکر شتالو» 1



 لاح ثدابع نانلوا ما دخا هللا ملستو
 . ردهم ولعم

 یحوی سی «دق دص»هدنل دب« قدص»

 عقاو یظفل « ةاكز » هدربسفتاباتک

 تئراقم هفافع ف داص « تذع » هدة وأ

 هقدص . روردا نیس ات یهروبشم تیاور

 « هلص »هسیاهربختاقاشاوالثم تاکزو

 شا
 هوو هعرش « فافع» هلنع 2

 بولوا كعد یتوت ندنالماعم قحملوا یفانم
 هبصوت هددش رش ثیداحا قوح كب

 «نیادعتعا كى ەى ورش هوق . تفع

 ِ اسناو توصحو یدجا عرش ماکحا كىا

 بولوا كعد یلاصتسا هرزوا قفو تب



 تاهتشمو دوج 9 یطی رفت 3

 قلوا رصاقو زحاع ندنسافتسا هحاسم

 ردهلمج ةکلمرت طس وتم هدنشس

 لا دمو اطرش یااخا نیس

 رف ترضح ءان هنسلوا نرش نکم
 هل و اعاد هنتما دارفا زعدنفا نيلسرملا

 كرلیش نالوا دودعم ندنلیبف هلبج یایاب»
 . یدرلرروس سا یپاستک |

 نسحیسلیاط ناسناكناسنا هققل اف

 هتشيا ۰ ردءهدتسن واو هدنسهاس قالحا

 زع دنفا هلل دصقم موش هنتما یتققح وش

 (یتاخ نسخ تلخ تنسح کم هلا) هقح بانج
 9م یدرلردنا تاحانم ضرع هد

A EA ]۲[یک ثفیدتاراب  

 لزوک هناا هکنوح ۰ و هد یقالخا

 هرهشاراب یوخ

Eج  — A 



 هاناعم وا ندا فسا لک
 یدنکو هست اهلماعمهلکل وا هقلخیسم 22

 یالماعمییدمروک قئال هنناشپ وخو هنسف
 . همروک اور هدرف رب چه ندنسنج ئاغا

 هدهدنقایس میلعت ینفیدنلوب فوقوم هننسم

 نع اوضعو ءان عرب ءابآ اورہ )

 [۰]۳ ردراشمروس( < ژاسنفعت ربغل اءاسن
 « كمما لصو » لصالاق « هلص »

 مر یذ ره «جر “هلص » بولوا هتسانعم

 هاشا ی را قوقحو تیاعر همرحخ

 3 ردکعد ترداسم

 دوشم ( یظفل « هلص » هدماقموب

 ها كرارباس « رانوسل وا میطم هزم

 ییراتفعهدناوسن نانلوب قتل هتم هزس هکكيليا هلماعُم
 ۰ رانوسلسهدیا هظفاحم



 لخت ط ۱ لیسو ناب مد بار
 لسو تام نایب زاوا کا

 یاشاو ناسحاور یقیدروہب صا یتشاعرو
 هنسهفاک كقالخا مراکم یک نارکش قح

 ]٤[ ۰ ردلماش

 یيدلبا رک ذ كنافسوا هکدلوا مولعم [4]

 صا گمرک | لوسر ترطح نه تردوش

 . ردیواح الماک قالخا مراکم یراقدروس
 هبکیا هدصا لوا هناسنا لئاضف هکنوج

 ۰ رولوا مسقنم
 یاونع قدص « هبلوق » هلعف « هبلوق

 ةبسل هدودعم هد« هلعف » بولوا لخاد هدنتح

 هدایع« تفع » ًارظن هنسش كدیاع ۰ « تالص »

 . ردیآ ماسقلا هنب رلوق « لص » سابق

 مدعودحوت هسیایمایمو ساسا كروماوش

 مدقت یسهیصوت یراب دیحوت الوا هلفلوا كلارها
 * ردلاح ياضتقم قوا



۱ (MY 
 ءاف و هدب رب « هلص » هدداهجل ا باتک

 رانو هکردشفلوا رک ذ تناما ءاداو دهع

 لو هلشع هلغملوا ندننایزح كنهلص
 ردرهاظ ییحهلوا .

 ندوب راش ینیدروص كلق ره هتشپ

 ضورعم جهنرب یراباوح هکروبلوا ترابع
 یش هقشب قترآ « یدنلوا عاسا هنسیدنک

 ىە ا تاحاضبا توس وکم وزا هغم ر وص

 یدالشاب هاطعا .

 ) هبسن نع كتلأس هل لق ناجرتلل لاقف

 ردراو تراشا هی هلا لئاضف ید هدف .

 صا یتهفاک كنالاک هل ترضحلوا لصاح .

 هداشرا هللا رحز ندلئاذرو صئاقن یرزو

 وب نایفسونا هکقحهلوا كعد .روبیروس تمه
 یدروبقا تیاعر هساضتقم نکرابوس یزوس ۰
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 قبور

NY, 

«۳۹9 
 لسرلا.تاذف ؟بسنوذ مكيف هلا ترک دف
 هن رزوا كنون ( اهموق بسن ىف ثعس

 نب هوس اکو هکیدید هنناجرت لق ره
 بسن كوا مدر وص یبسن كاذو

 هتشيا لدرو ربح ینغیدل وا یحاص ف رش

 یراهلبقو موق هلب و به هدەفلاس یایبا
 ثعب هرزوا بسن فب رش ا هدنجا

 .یدرلزونلوا لاسراو

 ۳۱ و
 ناش یذ یره ۰ رد یعوط کشا

 بسح ولع و لک او فرشا كشامز

 هلال اتوعد ۰یدا ها بسن فرشو

 قفلوامیدوت هئاوذ نالوا لصا یو

 هرلن و هل هکنروح .ردتیصم و 8 تر

 ا اهد يسما ا



mh 
 تعب رش هدددومد روما یتهج بسن

 یهورخا تاح طقفبواوا رتعم هدنرظن

 .ردلکد لفاک یخ د قفل و زنلاحیسن ىلع كا

 یا تاجا نیما یی هکلب

 یی دلوا م ابص لع هلا حی ناجا

 ۰ رد رم دیش

 ال ر وصلاق و 2 اذا ۳ ید

 هر اطب نم » هلس .هلباح ت آ منت بازا

 كران وو ین رش ثیدح ا

 هد پودنادامعا یس ید و 1 ئەو هک رال

 هد ورح ا تماخو د ارنا انتعا هلع نسح

 1۰ دو دا نالعاو نام یی رل

 TOP ا 2 اقا باره ! مظن ی 1 أ

 و تكنهبرو وص بالا هک ثاحهدیا نهم

 یس N رتل ورک را یلع یک رھ ! .گیدح , یانعم

  ضهدیا العاو عارسا ينا



 e ۰ دخا لاق له تتأتراو ) |
 و ۱ النا ا لوق

 لو ین لحنر تلقل هلیق لوقلا ادم[

 ( هلیق لبق "
 ندرس یزوسو هک مدروصاکس تلدک

 ۰ كدىد ۱ ربح نس ؟ یگ دلوا نیل و ۱

 یاوعدر هلو هوا رک آهک مدا رکن نم 1

 هدتاذ وب دسیدنا شلوا ناب وق هههروا

 لئاز لامحاو طقف روسدنا كالورپپ اکوا

 ۱ ۰ یداوا
 رد اس اب ی اه

 - ادتقا ۱ داخلا هوسانیدسیکرس
 ( ENS كلتا

 هک ردشلدیا ی هد « ین 1 1 و
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 كلم نم هنابآ نم ناک له كتلأسو )

 0۴ نم ناک ولف تلف النآ ترک دف
 هدر ( هما كلم بالطب لحر تلقل كلم

 تنطلس و كلم هدندادحاو ابآ هک مدروص

 . یدیم راو یحاص

 هلو رک | مدنوشود ارز لدید ! ريخ

 یتنطلس كردن تاذودسیا شلوا یشر

 هداک وب + ریلس هد روتسا كم ا هداعا
 ۰ یدلاق لاقحا

 قجزآرب هبهدجا تریس رک | لقره
 الصا هوت و یدا هسلوا شا عالطا

 ندنفیدنلوس قازوا یسیدنک طقف یدزهشود
 . شنا تردابم ههابتشا عفد هللا زرطوب

 . زاغلوا تارغتسا یلوا

 ا ردفا انا اطلس
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 " یتعانقو مطاوت لاکارابتعا ندنرلتلاسر معا
  ۱یرانواهناشیالتعا .یداهدقمروس مارا

 یدل روک لوح هدیرایدنک هد هدانا ۰

 " هماشتحاوعفرتنالواندتتطاس مزاول هسیاوم
 توس لاح ناه یا تیفکرب ینانم

 ۰ ردتلاسرو

 بتکلاب هوم منک له كتلأسو )

 دقفال نا ترک دف هلاق ام لوش نا لبق
 سانلالع تدکلا رذبل نکی ها فرعا

 ا
 ماما هلا بذک لوا ندنماق هناوعد وش

 هدنالدنا روما ! ريخ كدند زکیدیمردیا
 هدرابسش یداع تاذو هکمرویلس انشق

 بانح هدبودنا یثاح نددک باکترا "

۰ 
:"_ 
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 لوبق هدییارتفا لوس كا ندا دابتعا یالاپ

E Es 
 یال تولوا هتسانعم كرتىل « 2 9

 رد د وعج مال « نانلقهدای :نوجما ییئدیک ات

 هلا هزدقم « نأ » عراضم لعف هسلع هاش

 + رد وی

 فارتعاوش هکرتساتعد لقره لصاحا
 هدنجما یرع كناذوم هک تلصخ نانلوا
 نلیدنا مهوت -- ردیسمالوا مہم لبا بدک

 ار ز٠ زاوا ر ناکماااصا هنت انح هللا ىلع ارتفأ

 ۰ ردهدکلروک تنابمر كوس هدرهرآ

 لور ترضح ! توا هک زرد هدزن )

 -وصم ید هللا يغ ارتفا كم کا

e egyموز  
 هم

 لوا هلنامز لو سن يدريام هل روک



ِ ۳ r 
 ءرهاظ اماع یسلواهللا دنع نمدب وم كن رتضحم

 اإ ابالاماخكنسیدنک ۰ یدل وا رهاب ۱

 خیلم هلع ا یدلاق كحد درب تی 3

 1 3 تعب رش ر تم رم یرلفدلوا شهر وہ

 قرهلا ىمح تهاد قترا ىس ؤا هپلا

 هن رللوا موصعتو هزبم ندارتفاو تذک

 ۰ ردشهاقارب تحاح الدفا
 لکد ترصن قح تانح هاد یرافم

 نکیا زما هلس هدعاسم د یدازوا نوزوا

 نداتسد دوح دوخ یاتسا عئارش نوت

 1 نلیدپا ضرف یيدلبا ماست عمر دل او

 هد رالف رفظمو روصنم یداملالع یاد

 لعایید رب ناو EEE هنه ولا تاد

 ؟ یم ردا
 ع

 اشي ناف ) ءرهاب تققحوش هک لصن

 ۱ 0 ر - ل ےک e < د



4۲۳۹2 ۱ 
 ( لطابا هل و كسلق لع مح هللا

 نالتعا و ریل. و هابلخت و

 ۳3 . ردشلروم

 تاتش تہقح كىربصب باب را

 دن رللوا شا هش هدهلتیح وب هههدج

 شلربو همزال تالش ددلوا دلح راد

 هراطخارب كحردتو هبسانلاپ هدهسيا

 ( یدلروک موزا
 ما وسا سا ايار تل تاسف )

 مهو هوعبتا 4 اغمض نا ترک دن مهؤافعض

 یمسانفارشا هنسیدنت هدرب ( لسرلا عابتا

 - روص هید ؟ ییافعص دقو ۰رلیدلیا عام

 | تیاوش نالوا روک ذم ا "دروس 161 |
 ۰ روید هدافا اما یضورعم یانعم

 ' هد« یواضب » نوجا عالطا هنیربسفت طقف

 «ردیللدیا تعجارم هنفبرشریسفت دوعسلاوبا لکد
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VR 
 باوج هد یقاط افعض نس ۰ مدیشم

 هننارضح ماظع ءابا هتشيا كدا یدربو

 .ردرلنوب رانداتعراسم هتعباتم وربند هوا

 رثک الالع اسٌورو فارشا هکنوح )
 .رلر ودا عانتما ندداشاو تعباتم

 تسایرو هاح هد یھ ندندسحییک كرانوب

 ردق هدا وا صالح ندندق یسهظفاحم

 ۱ هارو هدا تالکشم كر

 دمنا رق صوصن هدیزوسوب كلةره

 نح ییدلوا قفاوم هه را تاعشو
 رک الالع اک ددانص یتح ۰ ردلکد

 یبس كنرلکدما تر دعاساو ناعا

 مزالمهبیهاتاسر سلجم كباا یارتق
 تایآ ماطر رتاداکوب .یدا یراشو

 .ردشلوا لزا هداف
Pm ma a |یه < دک ی تره هنر نح نیس  



{A} 
 6 فلخ نب هما » نوکرب هلج زا

 < هکراپدردنوکربخت هزعدنفا یساقفرو

 زردا وزرآ یا ناعا هتسپدنک هد دز

 زمغیدنلو هدنروضح راز هکهلط رش وش طقف
 درس ال اد

 هکنوح نوسمروس لوق هنسلح یراهسپک

 « ردراعهزب قلوا سلمه هارانوا

 هن رزوا یرافلکتو هتشپ هتشيا كرلنو

 ةادغلاب ر نوعدب نیذلاعم كس ربصاو )

 مهع كانبع دعت الو ههجو نودر یشلاو
 ) ما هبلقانافعا نم عطتال واس دلاةاحل اهن زدیرت

 ! فیرشیانعم یدسا لوزن فرشیرلتآ

 وزور یسف نس ! مرک | بیبح یا »
 هننراسر قرءلوا هن اصلاخ هد م بش

 هنس راقم كناوذ نالوا هدكمنا تدابع
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A | 
 لقا ياد لق شبا
 هراناکیرظن ؛ نوسلر آ ندرانا كرلزوک

SS 
 وشراق هتقبقحو مبا هنیراناسفنیاوه امد
 تقفاومو لیم هناسکن انل و ع واطمریغ و شکر سس
 نالوا قحدلزکسر هکیههراناو ۰ همرتسوک

LH) و رذف اچ 
 ندزکجما قتر [ ( ردشعا رود قح

 لرش نهتسیا  نوسشا ناعا نهتسیا

 نوسلاف هرزوا ۰

 نوصقنب ما نود زا فاسو

 ناعالارحا كلدکو نود زب منا ترک دف

 تمباتم هنسیدنک هک مدروص « منی یتح
 ندفرط رب هسقو . ردسهدقع رآ رلثدا

 یر وا هدق رآ نس «رارومدنا يمهقانب
EOP, — 
2 

2 5 
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 لاک دح ۰ ردهلب و هدناعا ۰ كدةلوس

 رايا دنا ردق هبهجملوب ۰

 بجاو یعابناو قیدصت هکنوج
 روم غیلم ا ردن هش د ماکحا نالوا -

 ناعا هدقدل وا هدسر هماک لح قرەل

 .رول وب لاک یخد

 تابح تدم رخآ كلذ ىلع ءان
 تیعاو کنید دم تاک | موبلا « هد هومن

 اتد مالسالارکل تضرو یمن میله »

 جالون سهل تا

 ] ]۲قحهیلوا حسن لباق یزکنید نوکو
 الماک یاکحاو دودح 4 مدتا لکا هدزرطر

 ییهمرکم کم هرزوایلخ دعو ۰ مدلیاناښو نیت
 یراع ندنطالعتخا هل رکر شم یرلزس ۰ هلا

 .ریدتیا فاوطو ج قرەلوا زناح یتینما ماعو
 ِندنجا هراس نایدا ۽ مدالما يقمع هدهلکم
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 هن رژوا تیروبعرت یتشگ ایدز راو

 هرزوا ینیدناواتاښلا هدالابهکاب بوىملوا

  Eی شف نام ناو ۱۱
 تقشحوش هدهلق ره هک ی دنا ءدقلوب دوحو

 وا ك ندنغیدلوا نابتسم ندلاوحا قابس

 كنا ارصحو .رابتخا یالسا نو نوجما رسم
 ,مدتا راعشاو ناذنا سلوا یلاعو یصم نید

 تلاسررشف ما شا داملح تا و

 هدلاح یرلذدنلو هدنرزوا هود و هدنافرع سدنفا

 .یدنا فداصم هیهعج نوکوا هکردشلوا لزات

 » عادولاةج » كس را ر ضخ ن دفا یخ دریک اجو

 یاننا.یدیا یراغرش مح هلوص كا نانلوا دیش

 قردیمدلوا روآ بات هبهعقاو تلقث هدیحو لوزت
 « دوعسلوا » ٠ یدک وح هود

 دوداحو همارحو لالخ رک ندنناو

 ترضح : ردشمهلک نآرق الصا راد هماعحاو
 نوکر ناسکس هروک هلاوتا چ را هدلوسر

  ردشلاق تابحرب



HE 
 روک موزل هحاضیا یننحهلاص تمالعرب .

 نیرف | هداکوب !۰۰۰
 ء 8

 » هند ةطج” دحا درا كالاسو

 كلدکو النا ترک دف هف لخد نادعب

 ذم لتتیاور باش نن قراط هدیراخ ےک

 بانج تاذرب نددوم یال نوکر, هکردروک
 نینمّولارهما یا » شع د هنیرلترضح مظعا قوراف

 موت تیاوا هکرکسرودق وا تیر هد رکباتک لس

 لوز 9 ,كنوازب یدیا هسلوا لزات هد وم

e كدردنا EA دع نا او 

 -روبیدیا دا فا یناه . قوراف ترضح

 هجنیالشاب هفموقوا یاوش یدو هدبوید كس
 ا وزت تقو كتو اذا ! توا » هکلیدروس

 دع ماراب ینزکوا بول هدینلوزت ناکم یتحو

 ردشل وا لزا نو یوک همج . زهدکقا ,

 كن هاملح ت اوش 1 ۰ ردنگاران ملا هس | هعچ

4 
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 بواقل | هتشاشب طلاع نبح ناعالا «

 هشد كش رش تاذو هکم دتا لاودس

 ور هلتهارکو ترش ءرکص ندکدربک ۲
 ر یا هاو
 هکر د هل و هتشپا یتبقح ناعا .لدد رولوا

 هیحاوطرب هدرااکوک یسافصو حارشنا
 .زامهلوا نکم ی اکشن

 » لزو رلوک لصالا « تشاشب
 حرفو كمما لابقا هلطاشن هنابحا « قلوا
 .ردهنسانعم كلبا راهظا رورسو

 » ردفا نف كناعا « ناعا تشاشب

 یافصو ۰ ردص حارشنا نالوا لصاح هلا

 ۰قحیلوا كعد مات ۱

 » النا ترکذف ردنی له كتلأسو
 هک مدیشم روص « ردغتال لسرلاكلدک و

 ورم. روح E دست ی



34 
 شعد ردقو ۰ ردنمراو ييدتسا ردع چ

 ۳ ردهل و به مارک ناسم ۰ كدا

 .رازعا لوبق الصا یروحو
 زالو هدنیلط اند ظح رانوا هکنوح

 یردغ همهسیک نوجما مارع یافیتسا هکر ل

 .رلهروک اور

 اب عصب اذاع كتلأسو »

 هب اوکرشت الو هللا اودبعت نا کای هبا

 مايو ناوالاةدابع نع عاهنی و اش
 هکمدشم|لاوس «یفافعلاو قدصلاو ةالصلاب

 بانج » اباوج . روسدنا ما هب هرلزس
 . اط هرات و « ما تدابع هلصالخا هقح

 . ادصو تالص اعادو یکیدلیا رحز ندقع

 هدنسهبصوت تفعویراک زهر مازلاو تق

 . كدلپ وس یغیدنلوب
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 ندوب یسهدافا ةت ك « لق ره »

 . كج4 دنا ضرع هرکص
 یهدیسولاباتک كن راح ماما طقف

 یواح یباوح كربخا لاوسوم یتیاور وش
 چ۳ هد ندنرب كنهفلاس “لسا یک ینیدلوا

 لسم حیعص -- هسیا هدداهاباتک

 هداروش -- قربلوا قسفاوم هاو,
 ۰ ردراو یسهرابع « ینلاتفص هذهو »

 ۰ ردباش كلربمعب هيلع ساوا ون یی
 کلتاقوموقلناق له كنلأسو » كاذک

 دیرحو مکب رح ناو لصف دق نا تعزف
 ایراد نوخب
 نوکتو لی لسرلا كذکو ىرخالاديلع
 لرکید لاوس هدهلیسهرابع « ةبقاعلااھل



 و ی ۰ <

 ۰ ردروک دم ید اوج

 چافرب مدروص یعوفو هللاقم یی
 كن رحو كده قس یغیدلوا فاو ةف

 هتشيا « هدر وربخ ینکیدنل هجين هشلتن ون

 ۰ ردابا ناشو لاح قفاوم هدتهحو

 الشا یی رلتما هدرها لوا رلن آ ار ز

 طقف ۰رارروک تاعیاضزار ی رنترکحب

 «رولواكرلنارفظ تیقاع

 كاوحوش ندناورو هکلاقحا
 تیرفظم زونه هدناقالم ماکنهوا یطوقس

 ندنسفلو هدنسهلج دسع روما هب دجا

 ییدلوا دودعم ندیوس تامالغ یشاب

 . نوسل وا هلسهلثحالم

 توس یه هدالزوسو هدلاح ره



ftv} 
 ,ردد ومیهدافاو را ار ص وصل

 مسح ما « عا وددەرق + هروس هلج زا

 اولخ نىدا لم کتی الو ةنُل اولخدت نا

 تا » ا ءارضلاو ءاس ایلام مکلبق نه

 ثروت هسلدنا تعحاص هنربسف یسهلملح

 ]٤[ .رولوا تفتکن یراتکحقوج كب
 كنهفلاس ما 1 ! نیرش یا الاجا [4]

 او هناکح" قزلاذاو در یهدنقح یراربمغپ
 هنینم وم هلام رک | لوسر ترصح هرکض ندقدلر

 دما ياوآ لحاد ع زس » ن ویروس ااا
 سا نت وا هکوبلاح . نکسیمرویدا

 .ردشمالواعقاو هراس زوده یلاوحا كدينمّومو

 .«یدشرا تاحاعزاودادش قوحكی هولن وا

 هلسسسج تدم هلاطتساو تدش "یهاش یح

 ۳9 فور رو وا دکور را را فا هاچ
ENE 2۱ 1  

 هد رب دید e یدکک لح یار قح هلوا

 روهظربشب راد هنب رش هلا ترصن هړکص ندا



A 
 كدسرک ۱ ( اقحلوقتام ناک ناف )

 دلربحره هکنوح. هسیا قح كر لک د هل وس

 نئارق ۰ ردراو یلاقحا هذک و قدص

 توقیر كلاقتحا ییاوش هحرک هلیماصضنا

 E ام
 نیت ( نیتاه یدق عضوم كایسف )

 یییدصاب كعراقای ا وش مب تاذوش هدنامز

 ۰ ردقحهلوا كلامءرب

 ضرایدصقم هلا عضوم وب كلقره

 رز قالطالالع دوخاي ۰ سدقم تب

 ۰ ردکلام نانلو هدف

 هنو تامالع كن را:رضح ناضسوا

 دام كرار وه دلا یک
 ۰ یدلبا

 ئان هکرباک مزال راص هح هلو هدهزس یی

 ۰ زکسهلوا مار ياصتا



 ۲ ع
 فاما كلا هدنفرظ تقو زآ یسلوا

 .البتساو مف كمور كلام راس ًارخّومو
 . یدشلوا اعور هدهلبس

 ك الو ج راخ هنا اعا تسر دو )

 قحهلوا اح یفاصواو ( مکنم هنانظا

 ریلسققحم نینکح هیلیاروهظ كربمغیپ رب
 ۰ مدروبعا نظینیروهظندزرسطقف ۰ مد

 بتک یسدلوس یزوسو لرصق
 یاسر تادا نالوا تای هده دق

 . یدا یثاب ندنعالطا و ناتو هب دن دجا

 هنلو شم وإ قفوم هققدن اهد زارب طقف

 روهظ ندشیرق موق كرضحلوا یدا
 هتققح فالخ قردالک | هدینکحهدا
 ۰ یدزامهلوا بهاذ

 ینردلوا یواح ی هفلاتس بنک ایاز
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 ردق لوا هوبن "هلسلح تامالعو فاصوا

 تشه كرانا هک ردرلبش .قسحآ و ماو

 ترضحهدق دنلا هد انتعا رظن ندر یسدعوج

 لباق هدرفرب یریغ ندزعدنفا تلاسر رف

 نايا هلققدنر زآ كب ییجهملوا قابطنا

 ۰ رولوا
 فارطالاب هدنصوصخ ثیخ هک ل صن ]

 [ رد روطسم
 اقحلوقتام ناک ناف » هدربسقتل|باتک

 « لعا تنک دقو دهرکص ندکدید < ین هناف

 کین رناییود اتش
 كمالسا كلم هد لسة رابع « یمدق .تحاج

 . ردشفلوا ناس ید مس وت

 هدنحراخ « لی » ءهدماقموش

 هدنسشع هرواصج و هدنایاور نالوا عقاو



 ا
 رار هلسساقفر ییایف سوا مور لقره

 ییدردتا دابشک هلبا لاخدا هیش رادیعم

 هدنجا راد تو ر رج | دد غم هدراقدنص

 روص كرانوب -كرهرتسوك راتروص متاطرب

 OTF .ناس یغیدلوا هفلاسیاسا

 لاوسلایدل بوداهنارا اهد رب وصت کیا

 لوسر هنیعب یربالرانو ندنقرط راشپ رق

 رب وبا aha e كرع ببتفات مرگ

 یتنیدنلق هدافا یشوا یر وصت دلقیدصلا

 اما كنهبصق وهکراروسدا هوالع یغد

 كد یی رع ندلا يع بانح لصف

 .رونلوبءهدن باک «رار الا تارهاسم »

 ییدنا جاتا ث ادا صحف وب ا

 اماع لایحت تقرقح هنر زوا عالطاو فوقو

 تاقالم ( لقره ) یم هنسلوا یلحم



 فرم
 بویمهدا مکی قابتشاووزرا هیون تبحصو
 ( هءاقل تمشجا هبلا ضاخا ینالعا ینا ولف )

 هنرضح لوا همالسلاب نرک | ینعی .یدند

 تفلکر چه مدسلب یمعحهلوا لصاو

 هدنعتنکولو ) .مدردک زاقاب هتقشم

 هدنرالاع روضح رک | ا

 مدبق مدسلرا لاا "هتفرط قعاو
 یدصقم ندنو ]*مدردا لسعینپ رات رش

 رهدوخاب مظعت هدافا هد مدرجما یوصوا

 نام هد مدرابا اغا تادلاب یتمدخ

 ردلکد فح یتحهاوا 3 ۳

 هللا مال مض یعراضملمف « صلخا »
 لاق » ۰ ردصولخ یردصم بولوا

 « لصو یا هلا صاخ

 بفلکت هلا هطوقنم نبش « مد »



or 

 هد رڪ یعاتمو قاشم ردا مع

 هکنوح .ردشلدرالاعتسا هدنعق وه قع التاق

 تره ههرونم دن دم اسم ره مملالبق

 تیطرف وش ًارخود ۰ یدبا ضرف یا
 هلش رش ثیدح « عقلا ىب 9

 9 2 تن شلاق تب ودنم قردنلوا حر

 دشد مزاول ةماقا ءدلم ینیدنلو هنمّومرب

Eلوا دسرواو عوتو  

 هو ۰ رولوا ضرف دن ترعه تقو

 تماقا مدل N نمۇم هوا

 . ریاہبهدا

 ا ا لها دسیا لوا نددکم 2

 موزا دن رلعا توق A IS عامحا

 یتنکسمو فض هبلع ءاش ۰ یدلا واو

 يرتماليسا لوق درانالوا هددداپ دح



(es 
 یدیشولق طونم هنرجه ۰

 ن یرکذ هدناتک لئاوا زکنا
 هشبح كلام هوا یرلترضح « یشاحم »

 هنسلوا ریهظ هننلسم نانلو شا ترحه
 اقا هداروا قرهلوا وفعم ندنرحه یم

 ۰ یدادنا

 كلقره ءدشاور قاع ءا نب دم

 عال یا هللاو كح و » ۳ دنافسوا

 یسف ىلع موراافاخا ینکلو لسم ین هنا
 بولواروک دم ییدید « هتعسالكلذ الولو
 هچدلبوب هللا فیعض دنس ید « یناربط »
 ردا و

 تایمر اساسا: هدننب تایاور وش

 هب هب دچا تلاسر تالق ره ندنسهلج بولوا

 هدهتیمالسا لوبقو شا فوقو لیصحت



 د
 هدلاح یتیدلوا شمرتسوک وزرآو لبم
 تفطاس لاو ر د وحاب ندنس وقر و٤ كنم وقاب

 بواوا وریپ هب یشاجن یشان ندنسهظحالم
 تم سل وا شمهمهدنانآی | راهظا هد

 :رولوا
 رک 1لایآ هلهحوینیدنلوا رکد هدالاب

 هللج ةرابع « ست سا » ی هدندجا همان

 دهقفد تراشارب ینیدناو یوتخ كنس

 المو وقروق ره یدنا هسلوا شا هش
 ردا تعب اتم le كرةدا فرطرب ییهظح

 هد مهو *یدرولوا لئاب هدهنرادتمالسو

 ندهبسش هدیکر ه یک یراترضح یشاحت

 ۰ یدرراتروق

 هدنقح تیعالسا یرالاح و 0 وح

 رار هلسملوا ندشاراما تبح و هحوت



 ی

۳ - 

Te 
 هن رزوامالسا ند 4 هم هد کیان: هرا

 ؛ردُنلو عوتوهدیسهچاهمرب كوكب

 دورع « هبژم » لر هچوسش 0

 هک ردبمولعم كندعلاطم باپرا یسهک ر ایم

 هدشامز كلتره قرهلو عوقو هلارلءور

 ۰ یدا

 تی روب رب هدیمهلماعموب هک رکم

 ترعه كر قرلوا یبم + هداسلاقوف

 یيدلیوس سراب د ردصیقشر ندنل رف

 شمر دشالقاب هحردرب یی یلعف هلبرازوس
 . رول وا

 یراع ند « نع » یلوق « هیمدقنع »
 هکنوح ۰ ردوب رهاظ هک ر دو هدقرهلوا

 رنیصت یسانعمهلازا یتاعن دل < نع » هلع

 ۰ ررتسوک موزا

ars 



{NY} 

 میظع ىلا هیحد هب ثعب ىدا لسو هیلع

 نایفس وبا .(لق ره ىلا هعف دف یرصب
 هما مور لقره هرکص هکر ود یراترضح
 ناتشلوا عیدوت هتسیدنک یهانتلاسر رام

 مزکا لوسر ترضح ۰یدلیا بلط یاد
 ناروح» [۲] یرصبهللا همانو ندنفرط <

 هب یاسبع نمش یا نی ثراج. یسلاو
 .ردنوک یراترضح [۳] هنفلخ نن ةبحد

 هليا هرونم ۀنيدم پولوا هدننزو ی
 ثیداحا هکردهعدق "هبلبرب هدنسهرا ماش قشم

 ۰ ردت وح یاد ااو

[r]مادیا فیطل تاغ ندا ا لضافا  

 بانج ًانایحا بولوا تاذرب لاج بحاصو
 هرزوا یتیهو لکش كلوب «م ٠ع »لبرج
 ۰ یدرول وا لزات

 ا چ  ٩



Goh 
 لواهنتسدنک هدرو نع ثراح *یدشل يف

 عاح نب یدع» نانلو ییارصن ك «

 .یدیا شنا لاصیا لتره کرم :[5
 بابقاو » اب »بولوا مالسا بایفرش الدقان

 .هفاک ثعل اقو ندا لایرح ه هرکص ندناو هدنس

 هل رافس همور رصق هعف د کیا قرهنلوپ ه تم

 ردشلردنول :5

 الوسر ۰ ملص هللا لوسر هثعبوت ربثالا نیا لاق

 عنتماورصيق هب نماف ةندهلاق تس ةنس_زصیتل
 كلذ هللا لوسر ةيحد هب ربخاف هتقراطب هيلع
 ه۱ ۰ هکنام هللا تب لاقف

 ]٤[ » كن اعد » یدورو دلیااب « باتکپ
 هردینیم هثسلوا هیس اتم بلطو اع دتسا هداروب

 » هسفن هدقدل و هنسانعم توعد یس هلک « اعد

 ۰ رولوا ی دعتم

 < اذک ىلا هاعد » لا

 هردندلیبقوب یرهلک « مهاعد » نچ ,دیراقوپ

۱ 



 سس

۳۰۹, 

 كنهومت تره یرب رج كەمال
 هدشبقع هبدح ةلاصم یبهنس ىعتلا

 ثكنهعپاس ةنس هدلوصو «شلو عوقو
 ۰یداشا فداصت هنمرم

 ینیدبشوا نایب "الیصفت هدریس بت
 نالوا مور نصق هدهرص وا هرزوا

 اهد ندعلاقا كولم هقشب ند « لقره »

 ریطست یوم نواه ةمان دندسیک شب
 رومأم تاذر هلاصیا یهمان رهو شفلق

 ۰ یدنشلدا

 رهم یرلترضح زعدنفا ردق هامزوا
 قحملروم لاسرا هکولم» نکیازلزاعاللوق

 .ولبردنوک قرهملوا موتحم هش رش تیاکم

 عوقو هد « «رازمغا تئارقو لوق هسر
 ماخ رب ندشموک هنرزوا راطخا نالو

0 0 



 نیم
 ( ها لرد دی ةنهرژوآ ردا ا

 نالي زي بوتنلوا كح یتلالعت هر
 ۰ یدنشلروس ۳۳0

 كس وب ره ثیدح خویش ضعب
 هدنطسو : یرلگرابم مان یتدنک هدنرن ژ

 هدنلالخ ةظفل بول زاي یظفل < لوسر»
 ۰ یدشفلوا و هالا كا

 بولقم یکرلرهم را شاد یت وطن

 هح ضؤط یتشی زاب هکلب ۰ یدا لکد

 هن هدقدلصان هدعاک هدلاح یبیدلوا لی زاب

 «. رارود یدراقح یزعوط
 سرتسد هنهححصتیاورارب زاد کوی

 قلوا زج ع: ون نی, هددسیا نامها
 ۰, دقون همش هدناکما هرزوآ

 ما ضبب.يناسو دعس نیا رکلصت



 طا ا
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 رایستوثمب هملاقا كولم » هدننیاور ثیدح
 یراقدقح ندهدم هتس تاوذ ناشنلوا

 كموقآینیدلوا ثوعس یرب ره هدهرص

 تجارت مد < یوالعاب مکا
 ای

 ميحرلانجرلاهلسب هدف اذاف ءًأرقف »
 مورلا مظعلفره یا هلوسرو هللادمعد نم

 كل وعدا ییاف دعیاما .یدهل اممنآنمیلع ماس

 نیت رع ك رجا ەتلاك تۇي لست لسا مالسالاةياعدي
 یهمالقره «نیسر ریل اما كيلع ناف تل وب نا

 یشراق هموع كناجرت یی ) ۰ یدوقوا
 ملال! فی رش ةماب ( یدتا عا یت ارق
 كقةح بانح » هلمسلادعب ۰ یدیاردصم

 ةولصلاهیلع » دمج نالوایلوسرو یلوق
 هدنرظن مور ) مورلامظع ند « مالسلاو

 . یدیشلزابناونع دید «ملقرهنالوا (مظعم



7( ۱ 
  هسلوا هدلسم ريع هيلا لتسم ]

  ریدنصت هلبا هف رش بل كرابوتكم
  یهانیتلاسرفمان وب یتیدلوانونسایسلوا
 . ماظع یالع قرهنلوا لالدتسا هللا یلاثماو

 ۰ ردقدصم هدندژن

 نآرق كمال سلاهلع نابلب ترضح

 < سدقلب » هرزوا ینیداوا روکذ م هدعرک
 یراقدروس لاسرا هنایس كلم مات ]٤[

 هش رش "لمس هح هلن و هدیراش رش ةمان

 هنسارزو< سقلب » طقف «یداردصم هلا

 هدوتکمرهظ هوا هدکدلیا ارخام ۀیاکح

 نم نا » كرمدنا ههاکحیناونع نالوا ررح

۱ 

 ناونع هد هاکح زرط هل سک د » ناماس

 يمهبيجعهصقكنالا یوم ۽ رد هليا ابرسک ]٤[
 ۰ ردروک دم هدعرک نآرتق



«۳۹۳9 

 [۰ ردشلیبعوقو یعدقت هیهلخسب كیوتکم
 كن راحت هک دین هروک هتناور وش

 --ردوصهلهحوو یخد هدندامما تاتک

 یسیدنک زعدنفا مرک | لوسر ترضح
 قرهروفصوت هدهلتدونع رار هلتلاسر

 فارتعاكمارک نیلسرح نالوا قلحنامرکا
 فئاوط هدلاح یراقداوا رقم هلتدوبع

 . تهولا هدنقح یسع بانح كياراصن

 ینفیدلوا نالطبلا حغاو یرلفلوب هدنداقتعا

 ۰ ردرلشمروم راعشا
 كنسیدنک اکادهدهناحعاو تمازع دنفا

 ار یی سا
 یوم ند « هنع هللاضر» رع ترضح
 یآ هحور هدنر كن راخثیداحا نالوا

 . ردشلوا عقاو

۳1 

 سس مد رن سو دوس سس سا.



 ا ریچھ مټ ایت یی فک

#۹۶« 
 با یسیغیراصتلاترطا اک ینورطنال»

 [6] < هلوسروهّلادبع اول وقفد عانا اع|ج

 هدنقحیرلترضح مسن یسیع یراصن [۰] 1
 .دلیا  دح رواد هدجنادم کذب < ارطا

 هدعشلاتسو حدم  هدزس نیقاص یک یرلک

 میلوق قحا كهللا نب ۰ زکیقیا هغلابمو ارطا
 هيد یلوسرو یلوق كقح بانج یب اناد

 . كيليا قیصوت
 قال هنیرالیلج ناش ندیهانپتلاسر سا وبشا

 تراما هنزاوح كناثو حدم ءلهحو قحلوا
 ۰ ردوب هدهبلوم همالانب هک روبلوا دافتسم

 یتسهددز كققىقحود یحاص » هنر هدیصق «

 ۰ هدنماقم هیصوتو رک ذ
 6 مف یراصنلا هتعداام عد »

 ا ا تل ام یکحاو «

 ندقدقار یتهولافاضصوا هدیرامغیپ ناش ینعب

 جدا یلهلعرم E Oe کس
 ۰ ردلکد قوح هسل وا



Ho 

 داشا ند وب فرشا فرط لقره

 كنسيدنك هلتبحس ییدلوا ناوم هماععا

 نوناق قفاوم یسفلوا داپ هلتتطاسو كلم

 فيلات تلصم یارب ندشیدلوا عرش
 ینیضوت « مورلامظع » للا ضورعم یانفم

 0 «:یدیشاروپت م
 یا كهبلا ناسم هد وتکم ناونع

 قفاوم هل رع هی راج تیلاسا قفلوا ریخت
 هدعاق هدندزن ما راتب هتنشاو 4 یا"

 نح ندنکودا هدقفلوا دع ینانم هوظعت

 ردارب دوخاب یردار كلقزه هدتنارق

 كااجرت هلنسمعا عاقسا یناونعو یسهداز
 عنام هتنارق ماود قرذلا یتدافس همان ندنلا

 یدتسا قلوا

 بحاص » هن رزوا یلاؤس كافره و

 بو سپس وب تب حس تم سست



 .یدید « شلیا مسونلیقل مو رلاممظع زکلاید تم سا و ی

1 

 بولوا تاذ رب لقاع لق ره طتقف

 بوالک !:ینیدصقم كناذ و نب 1 ربخ »

 ۰ ماناهفرطرب ینبوتکم هگدقا مهفتهقلخ
 یلوسر كقحباذح یک ییدتا اعدا رک |

 مان همیسا مب هک م رویلوا مک نب هسا

 ٠ نوسلوا تح هعدش ینی رلکرابم
 ۰ ردراوقح هدهدناونع یيدليا فص ویب

 ۰ منهسیگرب میظعت نایاش هدنرظن موق نب
 تنطلسو كلم هقبقطایفو کلام كنمەلج
 همان ردباهلباقم هد «؟ردیلکدزع ر یحاص

 ۰ یدرب و نما هتننارق ماود كتداعس

 ۰یدباراو یىل مالس هدننشع كيوب

 ۰ ېدا لک. د هلفراعټم بولسا يخدوا طقف



TV 
 عابنا داده » هدهبح ماقم هکناوح

 یقسانعم «نوسلوا مالس هناود ندا

 « یدهلا عينا نم ىلع مالس » نالوادیفم

 یرهاظ تن .یدشلرومدارا یسهرابع

 یالساند » یدافم تقشح هدهسپا هبحت

 ندکعد « رولوا تمالس لئا نابایا لوبق

 ۰ ردنرابع

 < مالتسلا امهنلع» نوره و یسوم

 هنوعرف یراقدلوا لسسرم هدیارضح
 راش هبحم هلهجووب = هرصم كلم =
 ۰ ىدا

 » مالسالاةياعد كوعدا ییاف دعب اما »

 نالوا هععاد همالتسا نند یس ۰ اد كعب

 هنیبم ید هللا هروک ذم هلک دوخای هن هلک
 « هلعد » هکنوج ,ردکعد مرايا توعد

 دور RE 5 مری

 دیش قد 7 اعتماد



 ی
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 ردصم هدننزو « هاکش »هلا لاد رسک

 باتک كنب راح هللا لسم جګ هدهسیا

 هن راتاور < مالسالاةیعاد » یک هدداہجمل ا
 هد فرح « اب »۰ ردهنسانعم لعاف مسا ًارظن

  8ردنا د وان سا

 ثداهبش تاک فالج فک یبا
 هنس وا مولعم هدید زن باتک لها ییحلوا

 «زب ورپ » نالوا مجع یارسک نم ۰
 هدب ون یک تداعس همان نالی روس لاسرا

 ؛ ردشمالروم رک ذ ةجاروص

 كني لست لسا ) هدییعرت ماقم هدهب
 ىع ۰ یدلروس ) نیت كرحبا هللا

 كسهلوب تمالس هدنب راد هکلوا ۰

 نوسرب و تاف کیا کرجا قح بانج ۰
 » یبهفص يما ندناب لاعفا « سا



 فر
 الث هد « مست » هزم لاح وتفم .بولو

 ۱ ردماللا حوتفمپول واییطاحم ع راضم درحم

 -یمەنسلو| مما باوج  كعراضملعف

 باوح « ك وب » دمور یرخآ

 هدداهجلا باتک ۰ ردلد او یا

 ییاطح ا هد « 3 كىۇي ساو »

 ۰ رشلوا عفاو ررکم

 همالسا ند لوا سا هدنروص و
 ینسهصوت تاشو ماود هدنآ هد ینا .لوخد

 3 . را هداف

 كنیراحم - ینالقسع رج نا ظفاح
 < یرابلاغف » نالوا يرش لس كلا
 ۰ هکرارود ی هدن راب اطتسم تابش

 یوبل فی رش مالکه روک هتاور و
 ندنلسق .( اونمآ اونمآ نیلااپا اي »



EET 0 {WV} 
 لنیلج مظن هکرازتسیا كعد ۰ رولوا
 نالژا دراز اناطخ هراسوم هک صهنآرق
 .رضح « سابع نا » قیلکت ناعا وب

 نب رانمّوم باتک لها یک ییدید كنب رات
 ر ندربسش باب را دوخاب ۰ ردلوخ
 ییدلوا هنناسم باطخ هروک ةه نل وق كتعاج

 ْمادو تباث ةت رزوا زکناعا هدلاح

 ۰ زده ون هددیف نحنام ۰ ردکعد كولوا
 هدناانع 6 هج رلاهلع » دهاحم ماما هح رک

 تولوا با قا هرز 6
 ًابلق ! راندنا رارقاو ناعأ اسل یا »

 ۰ زوئاوآ ریست هید « زکیلیا قیدصت
 ةرقف كنو مالک وبشا هدلاحره ]

 ندقاقتتشا سانح ینیدلوا زناح یسالوا
 .ردهرزوا تغالب لاک و زاحما تیام هقشپ

۱ ۱ 
۲ 
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 امو تارواش ۰ ردعماح یهلیزح “اعم

 قفلوا باجتناو یرحترهرابع یکوب هدنالم
 ,رلشالک | هدندبوو یشدلوا نه ر

 [ < لدولقام مالعلاریخ»
 هدر لوق یالسا نيد كف ره

 نالوا لاد هسننحهلوا: روحام تاق.ییا
 یس هرقف ( .نیتم. كرجا لا كنو »۰
 (نترممهرجنانونوب كاوا »هاب
 فعاضت ءان هتسلوا ذوخأم ندنلبلح ظن
 لوسر هد اا: گكناسع.,بانخ الوا رجا
 شا قیدصتینتلاسر و توس كاشیذ

 » ردیف رای یتشلوا
 نیعوبتم قابط و هکردزناچ كلذک

 راراصناو عابتا یمالساو ناعا كناسٌورو

 يثاب ,ندنسلوا يدا هنن راتمالپسا هدكنن

 ا



 و سا ا

«۷۷۲ 
 ینج لوب عوقو ربا فعاضت هد هلته 7
 ب نول روس دیشب

 ( نيس لا فللع اعاف :تیلوت ناف )
 حالتف لهتسردا ضارعا رکا قوب
 هدرللاب وو رزرو كسا داحآ یسلوتقم
 .ردرس دش ینخماوا هکیرزوا كس

 عاود ومەنسانعم كمربوخ ز و« للو «
EN)هدانا فقم ضارعا نده ر راغ  

 نوقت
 < نې هی هدنرخ ]كنسهگ« نیس رتو

 هک لیتر ریو
 « شزا» نا هک نلوا اضعب بولوا
 تیاور یرترق هدناقمو هکر لناللوق
 یال تبشنءای هدهدنایاور ضمب شل وا
 «نیسپر الات كاذک « نیتسیریلا» كلرلدا



{Vr 
 موج « یالطبسق » ۰ رد شمل وا دراو

 هلهحوو نەغبرا تایاور ناشلوا رک ذ
 ینعلاو» هکر وند ءرکض ندکدتنا نام
 مهع بنا بیسب عاسنالاممآ هبلع ناک اڏا هنا

 ما هیلع نژکیا نالف بیذکتلارارتسام
 دنشیدنکهدراکنا ماود یخی ۰« یلوا اسف

 وا نیرو عابنا ندیالیلقتو تعباتم
 ودش هعلیدهتک ول هن و كلوا ئرالاڼو
 هدیدننک یی الوتط ندراکناو بیذکت
 یحمدا لابوورزو باسنک ۱ هخور ۲

 هدهدلاحوب کک كعد ٠ ردراکش آ ضا

 ۰ ردزاو فعاضت

 هقح ارت مانا یاوشیب لصاحلا

 یح هدافعضت ینیرلرحا یرلمنا تعیاتم
 ینیراتاغیس هدیرلغ امپناو رارصا هلطاب یک



۰۷۹ 
 هبسیا كسان داحآ ۰ رردتا فعاضت
 5 رد داغ هدییسص ود هد ارتسخ یک ی سازف

 مهلاقلا نامهلو » ینوقضم كثیذج وب
 قفاوم هنسهالج تیآ (مهلاقلا عم "الاقثاو
 «"یرخا ززو ةرزاو رزبالو » بودوا
 هکنوح ۰ ردلکد یفانم هنغ رش مظن

 کج هنلکوب یتسهبستکمراژوایدنک سکره
 دیعوط ندب یعوط هلساتیتس كنسیریعو
 هلیسلوا مولعم اعطق ىج هيلدا هذخاۇم
 نإ و ببینم ججو سبلت: ماس ا
 | تهجو لعف تهج > هلتهخب ییا رالعاف
 ۲ . هکلسا دبقاعمو هنخاوم = هللا بیست
 .ردهدنادم هدیرالوا شا قاقخساسک

 ییروهشم ثیدح ههنس نبس نم »

 كنو هکراروید هلب وب الع هدهدنددص میش



۱ 0۳۷۵ 

 هدنمکح رکید لمفرب یخد پست یلصحام
 ۰ ردیرابع ندقلوا

 راز تسهر اس تال « نیسیرب »

 یقاط عاباو ماذغ دونخاب عارزو حالف
 ۰ زوللوا ریس هد

 ریش هلا «نیراشع » هدیراضعب

 تیابح ییرشع كلاوما ىع ءردرلشمتا

 ییهنزخقوقحمه رک الایلع  كراندا
 .راقدلوا هدندق هظفاح ینا قوقحت مه

 كلابو و رزو یرلقدلوا زناح -- نوچ

 هک راح ینبه هنسلوازوهشمو مولعم یراک
 هرار و سه هدمان | تراک لوسر “لام دا

 ۰ نوسلوا هیشت

 مور ار ز ۰ ردراو اهد لاعحارت

 تعانص .بایراو بانک لها یبهشاتط



 ۱۳ ا +

AW 
 ._تحالف لها هسیا داوس لها ۰ رثیدا

 هدنروصو ۰ یدبا یموجم په بولوا
 زسباتکك ەسزمتا لوبق كرەليب یتح رک
 باستک | لابوو ماردقسوحم موق نالوا
 ییاتک هکرولوا كعد « كسرولوا شا

 قفاوم ظاقا هلهحوو یرلهسیک نالوا
 ردتلصم .

 . هعاخ كوم .تاضوبف بوتکم و
 ءاوسة یا اولاعت باتکلالها ای ) هدهدنس

 ایش كرىشنالو هتل الادصنالنا مکنی واننیب

 ( جا هّللانودنم ًبپرا ًاضعب اضبدتیالو

 .يدشلزاب یسهلیلح .تیآ

 (باتکلالهایو ) «هجرلاهیلع » یراخم
 كردنا هوالع < واو » رب دتنآ ردص هد

 لسمفر هسپا واو و . رویدا تیاور
۲ 1 



 تر
 یلوځدم قرنلوا رابتعا لحاد .هفوذحم
 لصف . ردقفطاع هنیسهلج « وعدا »

 «ارقا » دوخاب « هلوعدا » هدفودبحم

 دافم پولوا لعفرب ېک « كيلع ولتا » و

 تیاغو ۰ مالسا "هلسیلج هک ینس ! مالک
 وش یواح یوم مر نالوا فاصنالا
 مرد توعد هقح ند هلا مالک نسحا

 ساو.توعدهند هللا دیحوت هک ! .دوخاب

 یهلیلج تیآ وش [۲] هد الاما هب یهلا
 ۰۰ رولواكع». ۰ مرلیا توالت

 8 رب هحوح ةدعاق هدفطع وش )

 كلف نالوا فذسح هکنوبح .ردقو

 هءدنب هلیلح هروس۶ نارع لا » هکنوج [۲]
 هلیفرشما « لق » هروک ذم تیآ نالوا عقاو

 . مرده روب ردت

۱ ۱ 1 
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 وظف فح [۳]ردشلاق ینالومعم مب
 هدیناقلعتم میچ كف وطعم رک ]فطاعل ءاقن عم

 زب وج هدنروص وا هسزوئلوا تفدح
 زافلوا ۲

 نروتوکزوس هسیا یزاوح كفطعو [۳]
 یرللاشم روپشم لا ران هل راظن ترثک كنوب

 انقسو »هک « ادران ءام و ات ابفلع » ردرلن وش

 بجاوح لا نجح زو » كلذك ٠ ردکعد « ءام

 ۰ ردهدنردش « نوبعلان نخ وا »دک « اثوعلاو

 هدایز < واو ٠ » هتیآ مرك ۱ لوتر لصاحلا
 یلیلج مظن ینیدروس توالت هکلب ۰ ردلکد شا
 تادار نوجما طبر هقباسمالک رارب هلا اقنا انیع
 ۰ ردشراتک فطع

 نالوا رابع « راسي رغ » هدرلسابتقا

 ےس هروک هتیرپ لصا ثفلاخ زج كي

 مظن یراترضح رعدنفا هدماقموش هدهندا اناج

 ناف »هکردراشمزای هرزوا قاوا نارق یروک ذم
 دید « اودهشاف میلوت ناف » هدنلح (اولوقفاولوت

۳4 



° VAR 
 یربظن كفطع نالوا عفاو هدارو

 مظن (ناعالاو رادلا اۋوبت نینلاو

 < ناعالا اوصلخاو » هکردراو هدهدنلیلخ
 ا ی

 ۳ واو وب هدب راح حل ضعب
 « مالسالاةیامد د هولنم تیآ هدلاحوب

 ءا رول وا رسفم یتکرت

 ف قحا ۸ یسیلابجما یانس تبا
 هک ید لیس اباطخ ههاراضنو دوه نالوا

 - «ردلیلداکوب یراشبامرویب ماقه۱. هنبولسا باطخ"
 نالیزای ًباطخ هلسم رغ ماظع ءابتف یتح

 هناررم س كج هاب ردنوک هبرح راد ولو س

 هنزاوخ كنسلدنا جرد تیاکیارب هدنرردقت یباجما

 -دتساوب ءرازوسیدیا لالدتسا ,هلبا جګ, ثیدحوش

 هفيرش هما كنهروک ذم تیا هسیا یسانبم كلال

 مالک ارز . ردقمالوا هات رط سابتفا رد

 ءردراکرد ینيدلوا دی شا مالک سبتقم

i 

4 
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 هد نیب سعةلجب کتک ۱ تاتک لها یا ھ

 هد هادلنخا وتاروتزنار نارتو واررقم

 کا وا عبا هنءدحاو لک نال و قلم
 رخت دن دتهلا تیادحو یسادوم ون

 هدایت با لئاف قحن ةر

 یانو | ند ومساج تاک ارنا

 ندکمهم  داخاههلاوبابزا هسرولوا مکر ه

 « یسغو رب نع » هت یفی) * رادرابع
 مەدئا داقتعا تسهولا ءزح هدتشارضح

 ثتادخسا راد هنماکخا مخ رحتو نم اه

 ههناقر و رابحا هدرابش یرلک دا
 ( لدیلیا تعاطا

 رکا ننلکتوشنالوا تقشح نععرلنا »

 و هکر کید هسرارولوا كحەىمتا لونق



}1{ 
 هزعیدلوا دایتنم و صلع هنراتر صج

 « ۰ كبا تداهش
 هدنسهفاک كتهلا بتکز هکنوح 1

 منا و لوبق ییدیلاع کوب ناناوب ررقم
 ءلرانال وا فلاح هلم هحداقتعا .زب هدکما

 ی عا هدیراقح هبهنل وا دع

 :تففاوم هیمروک ذم هک هيلع ءاش
 .همطق تلالد كنداهشو هدلاح یرلکدما

 لبلح فصو كنرایدنک هرزوا قلوا یس
 شنا فارتعا هد ییرالوا یراع ندمالسا
 ۰ راروا وا

 ی ارشانانلو یضیقت كدیحوتهسیاوب
 ردد ازا

 ]٤[ ینارجت یاراصن هلللح تیآوش

 ند همر کمکم هلبا مچ نوکس و نون 3 ]4[

AE 
CAS ۳ 
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 لطاب داقتعا هدنقح م ۰ ع یسع ترضح

 راتفرک قح بانج فرط نانو هرزوا
 ًاقفتم هن نیایحس هاگارد هند نوشلنا تتعل

 توعد هب « هلهابم » هنسانعم لاب او ضرع
 كحاحنف) نالوا لزا هدنسهر وهشم هصق

 اولاست لقف لا نم ك ءا امدسب نم هيف
 یسهعرک تیآ [0] ( حلا ج ءاناوانءاتناعدن

 "هدلیرپ عفاو ه دنتح نع ۰ قازوا لح ص یدب

 الع یراصن نالوا نک اس هداروا بول وا هریک

 هلداحمهدنتح یسيعبانح هسیک ردق غ ندنس
 ۰ یدیا راشلکه نهرونم ةسدم هل دصقم

 روضح هلهح و ىح هنلوا لق ةصالح هدورلبا

 ء رایدسلوا .مزام قردلاق زجاع یسهلج كرانوب
 هحراو هتا ردقوش ناک هدینیقع هعق وو و

 هردشع|لورافرش یم هلیلح روش < لار لا »

 ندنلوصو طق لع هاتف تیغ! تزضع []
۱ 
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 لوا ندنآ یلوزن هددسیا روک ذم هدنبقع
 .ربلشالک | ییدلوا

 بر یا نی اس کج
 هنس لوصو هرصق كفرش بوتکم
 ا داماش + ىلا هتشرخ ةماس

 همس [ ٦ ] دوفولاةنس كرحه هسیا
 هلک س وکبلک هک ید هران دیا هضراعف اکس هرکص

 بودبا عج هر یزلایعو دالواو یزمراسفت
 عرضت هيد نوسلوا هنیرزوا رلب ذاک هلا تنعل

 * لهدیا لامتاو

 (رولوا كاله رايك ‹ رولوتروق رايك امقاب )
 قحنید تعاج تعاج دوخاب كت ۰ كت [7]

 ندفانک او فارطا هرزوا ثكءا شیتفنایو لوبق

 دليا راکت راندیا.دورو هرقدنفآ مرک | لوسر

 كسکر ه قت را هرکض ناد هکم ف هکردکع د هنس یکی

 هدلویوب هار:ددا فاطعت | هدئرحت مالشا ند یرظن

 . ۰ یدیشمالفاب هفلوب عوقو راهمجابمو راترانز



 - ی ۳ یا ۳ ی .  بی ۹ ف

 ۰ دمور هدندژزن راس

 یاراضت هدكت آ و هدءهزوک دم هضق

 اد كنو یشروم توالت هن رول مع

 قاتم هلو هدنفح دوم موق هوا ۱

 لوژتلاررکم یک خاف روش یک یفیدالوا
 هدتب را وشیبم هنسلوآ نوسو تای نصعا

 دافشنابا,هتلقا لوزت ۰ اهدرب , هداشاوآ
 ۱ ۲ زامهنل وا

 كموخم « قعسانیدجم » ارم
 هدوم ترخه لئاوا كتب وب هدهدنمالک

 ۰ یقدلوب تلالد هل وژن

 نالوا لژان هرکص هنس چوا هلتهح وب

 هغ رشم وش زعدنفا مرکا لوشر يتآ رب



r 
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 هضارتعا هد زیلسهلوا شا جرد لص

 ردقوب غاسم الصا «

 ] تاحاضیاو ه وشلدناوف [
 با رکفو مَع هلن مال منق « اولامت د

 دلقت یزکر اتنهذ یی ۰ ردکعد زکسلک
 دحتوت هنقح تلط كر رەد لاع ندهوو

 ا تعرو

 وا زبون ناس اش( هک

 نانلو هرزوا قابسرب ۰ باد هتفیقحرب
 ۰ رتیدهمالک یواح ىلج

 لولوا فض كبد. (ءاونس )

 السا ڭى هکر ده تا6 هد وتسم »

 كعد زوس یزتغوط كا نابلوا یفارحا
 نام یدک« دمت ال نا» قحملوا

 ۰ روسدبا ریسف و



 ى
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 » دردابع قاقعسا اش هب كل رشنالو

 هنسانعم داقتعا یی رش مدع ۰ كارشا مدع

 :نوسلوا ندنلسبق سپسأت هکروینلوا لج

 دج مث نالوا ما هن هکاوچ
 دندابع هدمه كما تدابع هلصالخا هقح
 نقب .ینفیدلوا هلا رکید قعسمو ليها

 رداد وه ینیدلوا كلتا ۰

 » لوق ( اببرا ًاضعب انضمب ذکیالو
 باب را » .نالوا روکدم هدنف رش <

 بول واییج ك « بر» هنسانعم هلا یظفل |

 نانلوا تفیطو هلتهولا هشخآ ندقجآ :

 كتهولا مزاول.یک ینیدلوا لماش ةقاذ
 لماش هد هناسکنالیدنا:داقتعا یفاضتا هلب رب
 راعشا مظعتلاهیاغ سم لاک, ایم ۰ زد

 هنما دوخاپ ناب رق ځذو هدیه" یاغ اندا



۱ 
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 ثلدک ۰ كلروک هتسیاش هکلسا نیم

 مارح ینکیدلدو لالح بش ییدهلد
 قع وق هتنحو قمهلشعاب هتک كما

 هلتسهولا اح رص كف زاتع داتصئاضخ

 . ردقو قرف الصا ندکلدبا فیصوت

 مهرابحا اوذخحنا » هکرونلوا تیاور

 جاو لا نود نم باب زا - ممنابهر و
 لزا یسهلبلخ تیآ [۲] ( عم نا
 هللایضر » [۳] عاحنیدع هدانا تیدلوا

 هدوب یالع » یراسبحا باتک لها [۲]
 ءردرلشعا ذاا ههلآ یابهرو< رونلوا قالطا

 یسهفاک كرانوب کو بلاح + هد یعنی خیس

 یفازوفام-دلععاطاوا هتدانع ةف نیاتح+ فا
 لوسرما هرزوآ یبدنلوا: و رک ذ افلاس [۳ 1

 هیهخدبانخ نالوا ووم هلاض ا هرتعف هرضف نناشیذ

 تواس بوسلوا تاذ نلیدیا قیفر ند هرصإ



{AA} 
 ۰, بوللوب هدیهانپتلاسر روضح * | هنع
 كدبا رونع|تدابع هراهار ی هللالوسر ۳

 هل دج وب هدزع دنفا مرک !لوسر ۰ شعد

 اوناک بلا » شمروس اطعا باوج
 « مهلوش نوذخأتف نومرحم و مک نواح
 مارحو لالبح ءزس. رانوا کی کد یی

 كن« ینابط ماح» نالوا ماع راش هللا مركو
 ۰ .رد یرب كاا یامرک < ییعوا

 هرکص ندقدلوا هدیسر هبیرکی زوب ینس
 لوق هدنزوقطایو زکس شقلا كنهيونن ترجه
 . ردها لاحرا ءدهفوک هروک هجا

 هک مروندهرزوا ینیدلوا يوس ندنسیدنک ,

 .دلواندنرایج رب هكرانايعالشوخ ند هکرابم تشب
 نالوا مرد لها كرەدبا لر ی هلبق هلتمح می

 داروا تدنرب دیتا نیا با هما یاران

 OER هروک اک ۱ EE لاح تقمقح تاقمق

 يدع » رلنروک ینب ۰ مدلکدیهرونم هنیدم لر



fما  

 راتوبط ییرازونس هدرس ۰ یدزارسا
e زکیسا 

 قلت هلیا مارنحاو مارک | هید شلک « متاح نب
 :رایدتیا لاغدا هبیهانپتلاسر روضح كرەديا

 قوهروسادن هلمسا هجروک یبترضح لوا

 همدتنا توک نب . یدلیا فلکت ینیبم ند

 ۰ ین و یل و دعل

 فداصتهنیداقر ریقفو رابتخا نکردیک هدلوب

 نوزوا یاد هنلاوحا یدنک كشداق  .كدشا

 ينکح هیلیوسس بوبهلکد هرزوا قاب آ یتسهدافارب
 لکد ناطلسو كالم تاذو هکمدید ۰ یدلبوس

 قیلامرخ ىجا ۰ دریک هنداعس هناخ . شعا

 هنېرزوا كلوب كرهراسوککجردنمرب نیشم یتسوا
 « یدرو رووا

 هلترح کیدمەر وک یشر, قحءهرونوا هقشب

 روتوانس !ربخ .مدید زکیروتوآ زس ؛مدتیا ابح
 مد ع کک تودروئوا هرذنموا کف كل رهید

 هروک هد یی هلماعمو .رایدروتوا هنیرزوا ریصح

 ا جت



 ی ویا ع دت کھ و

۱۳۹۹ N 
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 دجبد یدا هل وا !توا یدع

 هب ون هتشپا « لاذ وه » هکرلپدروس

 . مدلس ًامرح یتیدلوا كم ني قترآ

 یحاصنید ! ماح نب یدع یا هکرایدروب
 هکنوج ) مدید!توا ؟ تسیلکد ندموقر نالوا

 یابرم طقف ( یدیا یارصن نامز لوا یدع
 هنیرزواهیلهاچتداع ) ؟ یلکد كسرویپ هدنس
 تراغ ندضرط یسهلیبق یدنک یسیر هلیبقره
 هد یدعءربل | یببركلاوماوایشا نلیدیا مانتعاو

 هد هلماعموب ندنفیدنلو یسر یسهلیبق یط

 ( یدرونلوب
 و هدکنیذ كنس طقف . مديد ! توا لب

 ! یدعیا هکرایدید ءرکص « رایدرویپ ردمارح
 یراهقافو رقف كعاصا ندهمربک هنیدو ینس

 زوس اکس هلیا نیم هقح بانج . نوسعبا عنم
 یلاوما كنهيمالسا تلم هدنامر نیثای هکمرر.و
 كحهرو هقدص ناسنا هکردتح هلاغوچ ردقّوا

 , قحهیملوب دن



 میس ا 3
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 ینیرالملحتو مع رحت هلی رادوخ یر كراثوا ۱
 ۰ ردیدابع عوز دكا لوق

 هد یسادعا ترک یددع تلق رانو ۳

 دکكسر دشیا هدرانقاب لاو . نوسغا رافت یس

 و وک ] ید
 هلل دصقم ترایز یمه تیب هارهنب هنسهود نی داقرب
 دیهکلر چو شمقیچ هلوب هرزوا تینما لاک
 . ردراکحهدد شلو لوصو هیهکم قریمارعوا

 .دنلوت هدراتلم راش تاسو كام دوا

 -رتسا كیا عانتما ندمالسا ند هد بور وک غی

 كلب اب ضرا ندمع نامز قونج لاو كس
 . كحهک هنلا مالسا لها یرلکشوک اب

 ماستقا رانا ینلاوماو زونک كرصیقو یرسک
 . كخەدىا

 ل٤ نمرهنب یرسک » هروک هشیاوررثا نبا
 هدشاروس ۰ قحللوا داشکو مث هزب یزونک

 ی« رهن یرسک »ال رهدباماظعا یزوسوب یدع

 یرسک»توا هدلوسر ترطح .شع.د زکیدرویب

Lao 



 اب ۳ ہا

 ۳ ۰ 3 ی
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 غرفو لاق ام لاق الف نانفس وبا لاق »

 8 راو جملا دنع شك تاتکلا ةءارق نه

 ۱ لر شهر 6 نره ی
 باعا .یدتا لوق ییبم نيد یدع بانج

 راتهدخ وس كب ارخۇم . یدک هتسهرص مارک
 ۰ یدرتسوکا هد ینتقادص هل رءدیا

 رابخا كرعدفا مرک. ا: وسر هک یدروبد

 لحرتةنیعظلا» مد روك ینسیکیا كرایش قيد روب
 لوایفتنک دقو . تیبلاب فوطت یتج راوج ںیغب

 « نره نب یرسک زونک ىلع تراغا لټخ
 قرهیلواهدنسهیاج كنەسكر + ندلحم قازوا لا

 . روبیدیا فاوط ینیرش تیب پولک نیداق
 یراوسکليا ندیاموجه .هنکنام محک یارسک

 دهد وع وم و مدنل ون هدمدنک هدنس هلفاق

 . قدلوا لئات هلل ا ةيانعب

 هد یراربخ یجعچوا هکزادبا هبش 2¢ ا
 كلاوماتربک هدمالتسالها 9 رذکحهطا قق

 عدق هد دادعت ماقم بولوا ترابع نادنمصفت

 [ ۰ یدیشلروپ
2 
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 ناف س وا » انحرحاو تاوصالاتعش

 .وس لق ره هکاتقو هکیدد یرلترضح

 تلاسر بانج ةمانو یدل وس یکجهلپ
 ۰ سس« یدلوت ماتح یءارق یهاش

 هدزب یدلوا ادس دا یدلافوح ادص

 هلا نيتعف « بحد » قدشوا جارخا

 كرلادص تكکوب هدنساننا هلداخو همصاع

 ۰ ردهنسانعم یسعا طالتخا

 دا انحرحا نبح اعل تلقف »

 هدداهطاباتک « شیک ینا ناسا سما

 ۰ ردشلوا عقاو « م تولح نیح »

 نامز زمیدنلو زکلای هليا ماقفر ینعی
 یناش كن « هشیکی ا نا » هکمدد هرانوا

 .دنک « رفصالایبكلم هفاخح هنا » یدوس

 روتر لک يجاتشدا نعصا ی نو 4 رهتفر اه هاشدا نقصا هند



44 
 مع ۰ ردضام لعف هلم سا ۶

 « سا » یخکیا ۰ روللوا رفت كد رکو

 « ردبلءاف كیا بولوا مسا

 یرلرد توس كزعدنفا« هشنک وا»
 هکی دا ینهښک كنازعاادبع ن ثراح

 شقا فرست هلا ماللیسا فرش هبلا سوم
 لا هبنکوب خلوا یر دما هشیکو

 ا ا
 تر ضح لوا نالو ع ودش راسضمب

 قالطا هن ردن كند دعسدعاح یرادعض

 ۱ ۰, یدروتلوا

 دوخ اب یدج م ال كايلطل ادیع هد رلضمب

 یدح ےل «تهو» یرد فيهما ترضخ

 ۰ ,ردراشعد یدرونلوا داب هحوب و

 » هءازح « ید راس باب زا نضعب



 ها نیازجلو» ندنسهلیق
 ما ناو یک را فورعم هلا هنگ
 هرم اغ نمی رق هدنانصا هند و

 یدیشما ذاا دوبعم یکوکمن .« یرعش»
 درج ثعاب هنت وب كناشس وا بولد

 مایا یسوا قفل وب 1 هر زواتفلاحم هروهج

 ۰ رازونندنا

 ا تاد وب ا هوحو"

 : ۰ رد رشتشا مد هدهسروسل واحسهدنناذ

1 

 اب وا هک ام بوقارم عسا
 فعاب هقبشب ندنوادع هک مایق هغ رعت
 ea ۰ نامهنلوب

 9 ا ا مالغا هکر ٢
 ا بولوا یمدا نداق فرص ین



¥ 
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 در

 . نو وق قرهلوا یوم كنظفل « شک »
 ۰ ردلکد هنسادعم

 رخآ ظفل تؤم ك «شک» هکنوح

 ۰ ردمولعم ینیدلوا «هععن» قردلوا

 ۰ رند هنسهفاط مور « رفصا ینب »

 شبح قاما نب صع نب مور هکنوچ
 یدالوا نلک داند بول آ ینی زق كنکلم
 با نول وب طسوش "مدنی شاد ها داونن
 سا هاتم راس و ف وا نوطت
 برغلادنع هنلست هنن رزوا یسلدا دال هل

 ۰ ششلوا قالطا رفصا ىب
 یسهدح یرو لم دلو لوق لع

 هبلح هلا نوتلا یراترضح « هراس »

 ٠ ردشملا ماا رفصا یم هنسمتا نیب زتو

 یتح رهظیس هنا ًاتقوم تاز اف )
7 
7 

1 
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 ٹلوسر ٹزضصح (مالسالا لع هللا لحدا

 ندنامزوا ینغجهلوا یلاع یناش بپ رق نع
 قح بانج طقف « مدیا نقب نب ًارابتعا
 ردق هجا لاخدا هملق یالساو نلعا

 ۰ مدشلاح هقک
 هذ(داهل|باتک ) یعالکو كنابفس زنا
I۰ رد ورع یی آ  

 هماناب ًانقتتسم البلذ تلزام هّلاو )

 ناو مالسالایلق هّلالخدا یتح رهظبس
 روت

 ساب ًانقوم تلزاف ) هدر سفتلاباتک
 عقاو ( رهظیس هلا . معلص هّلالوسر

 .ردشلوا
 هدارو هلشالد راتاور وش هتشيا

 ( رهظیسهنا ) كرپدارابتعافاضم فذح



۷۹۸9 
 هجرت هد « حلوا ىلا یاش بب رق نع

 . یدنلوا

 هد ( روهظ ) نا ( سا ) هکنوچ
 ۱ ۰ ردهنسانعم" هبلغو ولع

 دیأتلاو رصنلایا ( قلا ءاج ىتح )
 العو هشد بلغ (هّلاما رهظو ) یبلالا
 هدهلباج تبآ وش نانلوا راسفت هدد < هعرش

 .. ردلاد اکوب

 ندو ال هلوسر لس رایذلاوه »

 یخدهدنریسفت ی یلج مظن ( لا هرهظبل قخ
 را
 2 را یا عاجر WE ف نا

 رومدیا

 تانابمرکا لوسرا ترضح ارز
 تایآ راد هنبلوا بلاغ دنسادعاو روصتم



E 
 هد وشد هددنسیا زاو یک هلتلح

 قفاوم هتنفرش لوق ( هلک ندلایلع )

 زیکحتسنا رکذ ] ۰ ردرپسفتو نالوا
 [ رَدْط ون کو هد لماح راش

 هوا وطاب دوی طی رف یان
 ن رق نالوا تیاده ضح ءرللوف یقه

 لاع "نید رب یک مالسا ندو ۰ ننه

 هکیدردنوک ینناش یذ لوسر لا نیتمو
 لام. هنسدفاک كنهرناس نایدا یققح ندوا

 :یحمروم
 ریست ینهلساح تیآ وش هددبو ةروش

 ۰ هکروسزوم یزار ماما هدنماقم

 اوترا یادغا هدشابقام تكشآوب
 ` یی راشن نالوا رتاد هتلاسر نا یافطا

 هرکص ندناسب یتسلوا هدقمروس لاطبا



 9و
 ناتحو مکح یادخ نالوا ناقرفلا لزم

 لوبكب هدنآ وش  هرانموم یراترضح
 . ردشمروس ریشپ و دعو

 تیلمکم كماظع یایپنا هکلوا مولعم
 ۰ ردها هبنآ هوجو یلاوخا

 هکردنیهار ت وق « تازحعم تراک )۱(

 كلوسر ترمدح یلوق ( یدبلاب ) هتشيا
 قحساوا نیلاعءتیاده ثعاب یسە رهابلئالد

 چی نع نم یوا مر
 ۰ روید هدافا یتفیدلوا نایاش هنقالطا

 رب هیوا كلياج نيد نالوا رشت (۷)
 عالطا بسکه نماکحا هکردیسلوا هرزوآزرط
 ابدو :تیکح قفاوم كنا هنسهفاک كرلندبا

 تداععس ثعابوریخ بجوم هجنرخآو
 ناسآ هدیتناتمو .هملیا فاشکنا ینحماوا

23 
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 اعا اک وب هما < قلا ندو » هتشپا هلوا -

 ۰ ردشلروم

 . كنماا هفلاس نايدا ین نید (۳)

 هک ردقفل وب یلعتسم قزهملاق هدنمکحت تحت

 دنسلوا زاتم هدنهاتهحو كن دجا نی د
 تلال د نیش لوقا« هلک ندا لع هرهظنل »

 كانشزت هکر دم ولوم ءدیساروش . رویلپا

 .تحولبلد یرودهظ بسن نیش رکید
 هلنا هبلغو العتسا كلدک هلا تراک و روفو

 دناع هابقتتس هذریشبآ یضوصخرب + رولوا

 هلدسح ناهز وت كمالسا نید هروالوب

 هد لوا ندنلوزن كشآ و هسیا یروهظ

 نارق بررع یاغپب ارز. ۰ یدبا لصاح
 باک لها. ۰ لمدن هضراعم هع رک

 ۰ یدرانمهنازق ق ج هدنرا هادا چ چد یال ع
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 روک دم ریش هکرلیشالک | ندنو هتشيا

 . ردلوج همالسا ند روهظ هلا همان ةبلع

 .هحرولوا یلاعو بلاغ هنایدا عیج طقف
 هدهاشمنالایلا یروهظ كمالسا نند هنس

 ۰ ردلکد شدا

 نایدا هبلع ه دهریثک عقاوم هکنوج

 ۰ نون

 قوح كب كمال ىشراقەلاۇسوبەتشي|
 كريشب و هجب هددسیا راو یراباوح

 طقف بولوا شما روهظ اهد یمکح
 قرت ین ۰ كحعءدا روهظ لاحهم#

 كنهیمالسا قئاقح هدنسهاس فراعمو مولع
 حوضو یجهسا ادیب یشراق هسان مو -

 هدایمند راطقا فاك عیطلاب یه هفاشکناو

 تداعس ةقرد و تاج ربهر مالسا نید

۲ 

۱ 



 ۱ روز ین
 ۱ نالوایوح ندراترضح هرب نه وا

 مالسالالمجم ناب هناخسدّلانم دعو اذه )
 تي ولع , مالک ( نایدالا عبج ىلع ايلاع "
 لا ها و و ردد ۇم ینو :هدییاستا ۱

 كنماوتا اب وروا هدرانامزوب (دخامل),
 هدای زكى دبیرحو شیتفت هدینتهح تناید

 كنيهلا شا باج راثآ_یرلما ابتعا

 . .. ردودکمرتس وکی نحماوا اور هدرانق
 مالسا ند هاگ وراف هاشداپ اص وصخ

 تناید "هلبلح ماکحا كن رلتربضح نیدنفا

 دهب ونععو ده دامتاقرت ول ردره كتهممالسا

 هد رخو هسفا تالکیشتو تاراعاو

 تاحالصاو ۰ دعاسمو قفا

 لآ  ظفحو ۰ یعاد هد رکسعو
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 هینسلاعفا یتنلوا آو یضنقم یی رب ره

 ورم یرالوا هدقنروسب زارباتعاس
 ۰ ردهدنادنه یدوا ندنن هل تاد ون 3

 دل وب كرز ةققحو اخ ةنلغ عاتن

 . دلوا هلو هدنجما هد ىلا رود رب 3

 هدهاشمآنیفینشورفم ریش شاتر وکی من د
E.1۳ رس ی  

 ( ءراک اناو) كني راترضح نانفسوا
 نالوا لبقام كن ەقىاش تنیآ هد یزوس 3

 ا 9

 , كنها رکو :هنازاونلد تالماس ندمابترت

 "ره «نوک ره ال راهنادنسلاف تآ ارخاو

 (E نورفاکللادرکواوەرون نب ؛ناالا ها ۱



i.قارشا كقح بان کر تشااچ هافط  

  ییدعالشوخ هننسمروس لاک | یمالسا رون

 :دوخاب بولوا روبییالوط ندتهجر یک
 قید هو نودا دحام سناپ تغني زن
 ههازکلا عم هساوا كحهدبا لوبق یعالسا
 ی-اعد تسمالسا هدنقح یتح .ردا لوق

 « ریل هح وک لس هراثدىآ

 نالوا قوام اعاد ناسا هکنوح

 الثم ۰ زا وژرآ اعبط ی اکفنا ندنش

 ینلاق هدشنطو هلی هسموس كب سكره
 لاقتناوترته هرارهش راق قالرا كا

 2 ۰ رلیا ج2 هكا

 ار هلا یعسبط لاحو هتشیا

 ؟ تربصب قحدلوا رادم هقح زی

 افسونا اصوضخ ۰ شمامهلوا كلام
۰ 



TOG 

 ًارخوم ییدرب یکیددتلب هنو هجراهنس -
ELA یوق ییالوط ندننسمتا لوبق 

 ینجهسوا ربعت هلبا تابلو تیجنادقف
 كادت :لوقممر باوحم نیءدلاح ,کیدنوشود
 یادت هل نان اماده شمدمهلنآ
 تشالسا. لق ییدلوا هدکا قوس
  ۳یسامهلوا یلاخنداضرمدعو تهارکهدناب ا

 دن راو را |
 ةشاذ كرەك نامز زارن ندەرا:طقف م

 تو . .هفع وط یناع | توالبج یادیحوآ

 ۲ او كاهقنابس تاالبض یک كاما

 نادنم هونساو سن( ءاشالا نیشاه سس و

 داوس لاحو هدقدالشاب هغمقیج هت 1۹

 با 13 یکم یرکیشت ياشنا ا تلاعسا

 ۰ ریل شالک ما ینیدل وا امضع تمعن

 ھه Cy] br 2 و

OTO e a SK e EL, ۳ 



 ۳۷و
 هدا ز كم هگدنلوا رطاخرد رالاح کساو

 یمص جم هژراسکناو ایج ربارب هللارغتسا

 ۰ ریلیددا سح تمادنرب

 فرط .هدننقح نایفسوبا هک لصن

 تافتلاو تیاعرندهانتلاسر بانح قرشا

 یی وج كنسيدنک هجکدنبا نودص

 هدنداعس رونضح ندنسابح لاکو :راترآ

 ۰یدراقاب هنکوا اعتاد هم دلو

 اخ قرهلوا هذنسر هد همت سهوا قترا

 اض فلا ئاق 0 نالوا مان ابتا

 یرلنلوا نایوب:هدهبقاعلامحو تالسموا الاح
 كملس هدا حالنصا یرانا - هدکدروک

 هرواضحخ هل نایک هسزام وب هدیدم |

 هلفداصت هرانا ضرفلابو تا .لزنت هکما

 كحهدیشیا ینی رازوس رب هدنسپداو همناعم



utهنر ۷ ۸  
ENUM EEA HY 

r. 
 : لک د. قج لوا رئأتم هلکنوا هسرولوا

 ۱ دن رلک اردا فعضكصاحا هاوقموا هکلب

 | a ¢ منرت هنب رللاحو .راشاش
 هراک او » كغ رلترضح نابفس وا

 عوقو ءارک | هداب وب هنسیدنک هدنزوس

 ورق ییمالسا زکتای . لکد فید
 كب هکردراو یخد هدافاو رامشا ینکیدمتا
 ۹ رد: یعوط

 ینیدنلوالصش هدربس بتک عقاولا

 ترضح یتمالسا كعهبلا اموم هرزوا

 هلسارک باحا هلزعدنفا مرک | لوسر

 یرله رشت ینیاراوح هعرکم ةکم رار

 ققح و ررقناهکم مف قرهلو عوسقو

 الا هساع ترضح هدماکنه ییدلیا

 قجناو ۰ شلوب عوقو هلبئروص تلاخدو



(r.3 
 كق و راف ترضح قرلوا نامار هظمهد هاو

 هلوئروق ندنیعلف ببلشدر 

 یستا لوبق یتیمالسا كاهیلع ءان
 هنصالخ ندکالهانداعو ندهرطاشرم كور

 "قفل و افرع یسیدنک هلتمح شالوا نادم

 یزوسوبطقف ۰ربلس هنلوادعشفلوا هارک

 ینیدنلوا ضرع ًافنآ -- نامز ییدءهلوس

 بسک هلاج تققح یسیدنک.- هرزوا
 تداعس ثعاب كمالسا ند كرەدبا عالطا

 رهلو «یدیشمالک | یتسلوا تمالسو

 هددمولو هبسپا قوس هیامظع تداعس
 هارک اار ظن هتقبقجو ًاعرش نوسنلوب نراقم
 . ژالیاص

 دهورکم ارت یناسنا« ءارک ۱ » ارز
 هققط این هد؟ هورکم » تولوا كعد عاقب



 سس
 «ردنرابغ نامش نما دلو تماخورب

 وک ورکم افط

 هدکدلیا نس ینتدلوا ننهسهو یحع
 قوسهتشرب هلواقردلوا هتفالخ ڭا وزرا

 هدنفسل راوک نایاش نیربعتءارک ۱ ارهاظەکمتا
 یژیبمت تبانعو داشنر ا هدنناذدحتو هققلسا

 . هرولیزوک ی رحاوبسنا

 نالوآ تمالسو تداعس بخوم ىح "

 دغ ةا رک داف رغ زاناو قوس هراشه

 a *: رداحم هتل وا

 قبعر و سوه قیدالوا رد الشم
 هفراعم:و مولع لیضح قرلوا هنفالخ

 هنلاضتسا هملاعمرب نایروک موزل دوخاپ "

 هتسهنااه لب زنا تیا
 هدیدزن :فوقوو زی "تابزا یربعت هارک |
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 نلیدا فلکتوش هکلب ۰ردلکد فراعشم

 ثاضحوح زکلاب ینبم هنزک ازدا تلق یش

 + ردوغیم ربغو هورکم ةبسن هنعبط
 لاح ینامزوا ناقتي وا لصاحلا

 لوبق کیدلیادع( هورکم نما ) هک. ارداو
 ارخۇمو شلیبهدا افا هللا ةیانعی_یتسمالسا

 تیافتسنا نازنا لا "تابش هدف ندو
 .هللالنحو اتش اوهرکتنایسف) هدنسهداس

 تقبقح یاوعف [۲] ( اینک ًایخ هیف
 ۱ «ردشل وا تداعسلئان دهساوتحا

 ناشالشوخ * تعيبط لح تشاو [۲]
 ۔هضوتراص هننرشاعم كنا بوغا: رب ییهحروگنم

 م دودی وا لژات هدنقح یس

 . یزکراهحوز با ,رابیس زالوا رولوا یی
 اا خیا ؛ییشرب س هکنوج 1 تابا قیلطت

 هلنوا هسیا قح بانحب . زکسردیا دنع هوررکم
 ناسحارهک ربخ هحابقعو اند هزس هلپا هطساور



۴ ۳ . 

 ا ےک ا ل ف ت و وست ا اک

{TIT 

 تر ابا باروتو
 . نراقم هبدیفخ مکح قح بانج ۰ ردقوب
 رپ ًاضعب هبا یمەیلاهس تیثم نانلوب
 الصا هنسوزرا. نیلک هنیزطاخ كنلوق

 تیانعو تفطل ندزو ر :نیمشود قفاوم
 «ردقون ربخ ردقوا هد راش نککیذفوس ۳ رژولب

 وهو اه اوه رکت نا یسعو » کهدهرقب هروس
 « ما کلرهوهو یخ اوبحم نا یسعو ٠ کلربخ ۰

 هل داهح نالوا هورکم ًاعط هدیس دب هل تلح تیا

 روتسدر, شلروسب غیلبت هدنبیقع ناب یتیضرف

 .ردیواح یننایب یلک
 "ییشو هدلاخ ینیدل وا یراخ ! فرش یانعم

 ضعب هدلاح ینیدنلوب یلترضم + نکا دع هیرک
 . ردبلاغ صا زکهغوط بوغص هد یرلیش

 نیضتم يلصم و ربخ « سدقتو یلاعت » کیر ۱

 رازسءرروبب صا هروک اک | بول یرلیش نالوا
 هبرک یراهلوقمو قریلوا - هروما قئاقح
 ۰ نکسدکهروک



۳۱۳9 

 نالوا لثا هفطار هلو طقف ۰ رریویدیآ

 . ردللم ییردق كىو هدلوو

 ! دک( ووک ا هل ربع مثج

 هدقهاشاب هدتشحو ماع قح بانح

 هلسهبنیرلرکف الدصا یباوقا ضعب نالوا

 یرلک دا یدضصت هنعفد هده نکیا زک

 .رالبقتیدم ءروصم لخاد هللا هطساورب

 ترشعایو شا دایتعا یتواقش تدم لبخ

 شلوا التم ههعضف تالاح یک راقو

 هدنرالکو ک هللا هلبسورب یلدا یرانانلوب

 هتماقتساو حالصرنادلرءربدتا لصاح هاب

 + ایا بلخ

 ۳ لارشا ورفک ینایفسون

 و ۰ شفلرضاح هلق هدلاح یکیدشا <

 رو 9 راونا يلاع هدنرامتفالخ



 مت CO A SNP WTO نا ون
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 ۱ ا ۰
 . هلبتقو هدیرع ترضحب نالوا شما
 هددیصق ءوس, همزرک | لوسر ترضح

 لثا هللا لیملت .ینبلق هدهرض یمردشلوت

 :یدشلیا تیاده

 یدابع ضمب هرزوا قلوا یبیعاهد "
 كلج همالشاراد "لا لالغاو لیشالس
 ء روت قالا هنیاسم دازفا كرما

 هدر كتهحبص ثیداحا هک لئضن ۰"

 (لسالسلاب ةنلنا نو لغت موق نما بجع)
 «ردشلروآ یک دن تبارغو دید [۳]

asdبىخ ازت نیس داو قلا زار طخ لاعت هللا  

 قرهلوادنب ويز موقر هکروسرویب زاربا عیدبو
 ۰ را روبلی دیا لاخدا هتنج

 یراقدنلوبدیقم ,بولونوط ریسا هدیرح رانوب
 بسک هنهبقالسآ نساحمو ۰ نالک هّمالسا راد هدلاح

 ندنا لوق قح نيد ءرکنص ندکدالبا فوقو



{re 
 وص ؛بوالوا فلاح هیاوهو سفن

 بعام هدوهسب هدددزن اجا تربصل

 راد یرامریک هنیبم نيد كنیزلیدنک هکردناسک
 یرلتیا لوخد هتنج ینجهلوا لصوم كناهدنوخا
 ۱ : : ۰ ردکعد

 کرو د هج رل هلع « کلم نا » هدقراشمحرش

 لوقعلایوذ هکنوح*«ردهدنادنع یبارع كلاحو

 تعراسمهلل وصوو لینقردن هلن اقههراکع ولر د ره
 عابشتما رانوب ندنابح عن یراقدشلوت هدکما

 بلج هیاجوا هدنجا لسالس نا ؟راروییدا

 و ۱ نت ۱

 هد ینتظعو تعسو لاک تسهلا لضف هال هاو

 هج ب هبب رلاوق وق ندنزوب, رهق هکردراو رام

 ردءدکتیا چوت ئ ب هسناججس فاطلا

 ایک اعاد اسداسوت هکر وند د هد ییط ح راش

 ندلالض ۰ ردراوهد یععقیونعم نون .۰ نغروک

 داع ندیا قلعت هیملا تیشم هنباذجما هیاده
 كلوقر + ردمولعم ,هبیلا تابذج یهدنر-قح



۱ 

 ےک کا یا اع

5۳۱۹ 
 . یرب ره كنهبعرش فیلاکت نانلوا ساتق
 هلا لیدست ییهشیدر تاکلم هققل اف
 ندنیبرت نلاود بسانم هند ونعم اما
 هللا عال مظعت هلا هلساو وب هکر دنرابغ
 یسه ولطم یایازع هتلاقلخ ىلع تقفشو
 یاصقادح تری اسنا رهوح قرەلو دوحو

 تداغس:ناتسنا هدهناسو و .للنحاو اک
 . رولوا لئا ههققح

 هرزوا قلوا نددحبض ثیداحا هش
 (تاوهشلاب رانلاتفح و هرات اب نا تفح)

 كن هوا ادس قخ هبذحترب دلیود هدنلکوک
 كەتسەك : روسدا روبظ لاح همن یساضتقم
 ۰ روا راک نام

 ثجاخ هدا دنت .یسدلشاو دهاوش کنون )
 تب رهظم عولوب یخد هدزعامز هکن وج ۰ دیو

 ۰ رد,دکلرٍوک راضتالاعم



 تر

«۳۱۷ 
 زارآ یقنقح ونش یب رش ثیدح ]٤[

 .. رومدنآ

 هرزوا ینیدشلوا اساو ضرع هدالاب
 غ تانک اردو رع ی ران
 هلتروص دید ولو هرماوا ییهسیک نانلوب
 . دفلوا بع ءارکا.هقبقل اف ما قوس
 د-ثرلا نم دق ندلاین هارک ال » هنغح

 تلالد هد یسهلبلح 4 ىلا نم

 فوفح هلا قاشمو هراکم ماطر تنخ [+]

 تاظوظح و تایم ەد منہج ران کل صن ۰ ردطاحو
 ۰ ردشفلوا هطاحا هلا

 لضاو هناخر یاضرو لخاد هتنح ینعی

 یفلاکت نالوا هورکم ًاعبط تاوذ ناتسا قلوا
 «لالح هکنوح ۰ ردنلغ|تربغهنساف اكنهبعرش

 ندیا تعباتم هنیاسفن یاوه بویعد مارح
 ۱ ۰ اردا قاقتتا بکە ران باذع



 مان « لیراتلاراونا» موحم یواضبب [۰]۳ ۰
 روس ماقم قیقدت یا هحورب هدنربایلح ربسف

 یریالالعف رغلامازلا ةقيقحاق هارک الاذا»
 رفکلانملاعالاازبت دقنکلو هيلع لمع ازت ةف
 دشر.ناعالانالع لئالدلاتلدوهضاولتایالاب
 یدوبینرفکلاناو ۰ ةيدبالات داعسلالا یلصو
 کال نا یتملتأعلاو ۰ ةي دمرملاةواتشلالا

 ۵۱۰ ءاج لالا ىلا ج مو ناعال یا هسفن ترداب 5

 دا صرع ور,ندیراقوب یدافم كنهرابعوب ۳

 ییدلوا كعد یدنتسم مه و ی كتالیصفت ۳ ۱

 ۰ ردعخاو سما
 یعل» هدنیسهبشاح هدهچ رلاهیلع ندلابایش

 رہظیاماماو ۰ سمالاسفنو هقبقم اراب تعابير هلا 7
 هدوب هکر روید « ایقیقح ًاهارک | سیلف دنالخع

 نه رویپدبآ هدافا یتیعطق ا



 ات تن یا و هتکنت ای

CT: 
 قیقح دشر ارز < رداد نوم اکا

 نالوا ( لالضو یغ] هّلاب ناعا نالوا

 ماس لقعو شنا زيت اما ندنعاونا كارشا
 فب * ردشلبا نیم لاحت تققح هدنرظن
 ضیفرب لصوم ه:هدم رس تداعس كناعا

 كارتشا هدهناصس نوعن -"یتلوا یاب ر

 ردقلوا - ینیم هتسلوا عنتم "ةهادب یهوت
 دلاردا یتقیقح و هکر دنشمتا تانك ح وضو

 لب رلهسلو|ثج لا زابجا هلوبق رای
 ۰ رازالوا شلدا هارک | هققطایف

 . رضح ( هجرلابلع ) دوعسلاونا

 باس یا ۰ میلسلالقعلاداشرا ) هد یرلت

 هدنرلربظن .یب ریست مان ( مع رکلا باتکلا

 ,ناس رثا ام "یج ةفلاتسم ةلج ) رارروس

 ةبج ومل اةليلج لا نوئشلاب ىلاعتو هناخس هدفت



۰ 
 لقاهلاقح نم ناب ًاناذبا هدحو هب ناعألل
 راتح لب مازلالاو فیلکشلا ی اتحال نا

 ىن ( ممصلتو ددرت ريغ نم قسطانیدلا
 (یسرکلاقیآ ) یراترضح اسر باس یھ
 هلساح تیآ وش نالواهفنأتسم لج هدندیقع

۹ 0 

aku 

 بحومییدصت یهیهلا تیادحو ب هللا
 ییدرش هدهسادمص "هلبلح تا وتش .نالوا

 ماهفاو نادا = هرکص ندقدروم ناد

 هداوبق قبح نیدرب هلپ وب کرو دوی
 یحاص ماس لقع بویلوا لج الصا ہددرت
 ىدنك قردبلوا جاستحم همازلاو فیلکت

 ۰ ردقنال یبتا لوبق هلیسوزرا
 یکهدتیآ وب ریسفت پاپ را ضعب

 ین لا لج هنسپ رهاظ یانعم یهارک |
 «رارویدردنرابعندعنمویهندهارک !هارک |
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AA 
 سا هلا هب زج یادا هدیلاحو

 دانتک لها ندا نیصحت شب نالا

 هرانسرب تب و يسوجخ . دولوا صوص#

Eزالوا یلیوش  

 دیأت هبا هم 1 تیاور ربسش وب

 : هک وش ۰ روذلوا

 ر ندنسهلبقش فوع نب ملابس یب

 رصنت لوا ندید ثعبم كن راصنا

 ابا ناطلس یلغوا ییا نالوا شما
 هرکبص . ندنراش رشت ییهندم كنمدنفا

 هد رس يک مب یراردب ۰ر رارپلک هیاروا

 هک ا قسضت يرلنو هد كلوا ناسم

 رار وب نم هدهسردنا مارا یلیخو ړالشاپ

 ٠ رلردن| عانتما ,

 قر+ازوا هیصاص هش رزوا كيوب

  aج — ۱۱



NI E ی مس چ nt 

Aی  

۳۱۲ 
 یراصن |هدنراقدراو هد یهانتلاسر روضح

 رظنا اناو رانلایضعب لخددا هلالوسراپ »
 لوسر كقح بانح یا ىع « هلا

 . یازجا ضبب هدنکوا مزوکم ب یناش یذ
 | هيج مدالوا نانلو هدنسهاتم مدوحو

 وا هدسیا شعد ؟ یوسلوا لخاد
 بم هننسلوا لزات هلملح تیآ وش هدانئا

 ندضرعت ینسیدنکی راترضح مرک ا لوسر

 لبع ید نوت موش «یدروش عم

 . ردتققح

 كرەشۈرا ةىساپ ر تیاده هکنوح

 لوق ید قح هل راتخا یدنک هنیکرب
 هدکعردتنا لوبق هللارابحاو هارکا هسزما
 .ردراکشا رسا فح هملوا هداف هفرطر 8

 اون وکی یتسسمانلاهرکت تنافا د هک لصن



 تن یر ۲ ۳
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 ییاضم وب یسهلیلج تیآ [۳] « نیمؤم
 . دقت

 كنيرلیضعب ندننارضح نیفلاس یایپا
 هنتعی رش یدنک یدالوا دوخای یردب

 قئال هي ىدا بادع درهبغا تعباتم 3

 ۰ یدشلوا
 هعفدلوا تیانع ندقح هکكع د

 . رازامهلوب هراچرب ةدردوب هدرلربمخیپ
 ءاش نم یدهب هللا نکلو

 « یرلترضح یراح ماما » اذ دعب
 نانلوا رک ذ هدالاب یثیدح نافس وا

 ران وسلوا نمّوم ةقيقح سان میبح یا ۱
 گاسیمرلسهدیا رابجاو هءارکا یرلنا نسهید
 قیقح ناعا تقور هرابحاو هارک | ینعی

 ۰ زا بترا
 *ردتلاسر غیلبت قجا یراهفیظو كانیلسم
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 لقره ةرکلص ندندروم ماعا هلا هرقف

 هدقاس دنس هلن یلاوحا هش كنمور

 - رضح یرهز ماما هرزوا قلوا لخاد

 .راروسدیاتیاورولقن ین ا هجو ر ندنرلت
 هلشقو هک-تاذ مان [ع] روظانلانا ٠ ١

REE E DEE 3S 
 هلکوش نالوا هنسانضم :یسینی# .ذجغابو غاب طقف
 هرز راسل یراح ۰ رددزنابز هد هلا, هم یاظ

 . رودلو یخد

 یارقا بولوا یلغوا یعلبرت تاذو هتشیا
 لقره ماش یاراصت لازا یک دلار رک هات

 ندنناحوتف؛ی ر وسو شفا و | نیبعت : فتسا :ندنفرط
 یالع ۰ یدیا شعا رایتخا یتماقا هدماش هرکص
 ۰ یدرارودوروکو را ردیا تباع رەد دنک مالسا

 قرهنل وب هغل ایم ءاههین زخآ یلیفل « هررظا .»
 کرا د همدآا ناشیذو دیسو هک وچ ردهقشاپ

 يراسو لومآم يناسحاو مرکو يراچ يېما



 ین دوس ک ج سو ویا ره زا 2 دم

 فوم
 مر هایت راظن ساق تب « ءاملپا بحاص

 - اصنو ندنلاحر صاوخ كلق ره بولوا

 ههاکح هزب -شعا ندنسهفناسا ماش یار

 هسراف دونح RE فالقره کی دتا

 AT رزوا راما جارح ا ندمور كلام

 ا یاشا هقح تانح یسدنک [ ۵]

 داسا ییدلیا مودق هالي حسم هل دصقم

 E AE ak حاب صرب

 . ردا رظن هنسدنک سکره ناتو

 هدنسهحاس د یسهنشاح دناقع ثكم وحی یابخ

 "هاچ كنه دمصق یبدلیا داشنا هدنتح اب دوج

 ۰ ردندنایا

 « .هرصع فصا لاودلا:روظا »

 » هلابقا ف د وفلارب زولاوه و »2

 ب واغم و م نم هم ور هدانناوب كسرف موق 0



 ا EN ا ضل ی

 لاح ین وکو كرس رغ یووش بابراو

 ا درک آر امدقم ینج لوا و اب

 ۳۹ مالسا لا یرهخ ما رماوت نالوا دو

 ۰ یدلبا باحم | ترسمر 4

 AE كموو " هروس ۰ بردم ولعم و 3

Rr 5کم اهر مرکا لوئسر ترصح ول اح تبا  

 هدنیطدلفضرا كرلمور هدانئایراقدنلوب هدهمرکم ۰0
 دکم یھ هرات وا بولغم هنسود را مج یارسک دن 4

Oرامحکنالوا زسباتکو یا یک مزب » ی  

 لاحوب رایدلک بلاغهتتلم مور نالوا باتک لها 2
 یاتک ۰ نکح هدیا هلغ هرس هدر هکر دیا تل الد 20 ح

 راهظاهید: ردقح ها وا یسهدنافرب هست كوكو " ۱

 موق >قردل وا لزا هنرزوا ی ءرلقا هناعثو حرف

 نوکوب هدلعرب نانلوب نیقب كا هبرخ ضرا مور
 ٠ هرکص ندن ولفموش طقف < رایدلوا بولغم

e۱ . هلغ رانا ردق ۳ ۰  
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 كلو هد زرومدا سح ریغترب هدزکتیه
 . یدلبا لاّوس یببس
 بانج مکح وا رخآو لوا ۰ ردرلکحهبیلیا

 .ولم كرازسباتک رانمؤم نوکوا هتشيا ۰ ردکتح
 یاضعم « ردرلکحهدا حرف ییالوط ندنرتب

 ۰ یدلیا نالعاو راعشا ین رش

 زکدنفا ركبوا تج داكا کون یتح

 قوچ رکحرفوب كزس » ًاباطخ ۰« فلخ نب ېا »
 هکمرر_وربخاکس هليا مىق هقح بانج كحهیمروس
 موق ندمراو هبهنس نوا ینع هد« نينس عضب »

 ردکحهیلیا هبلع هسراف موق مور
 هلواقمو ثح هک لک هسیا هلیوافلخ نیا

 كکي دی دون ردق ۰ هیهتس ترد چوا رک | مهدت

 هود یشید ۰ ځک ین صولق نوا نب هسرولوا
 هسا رووظ یشرب ردق هیهئس جوا « مررو
 ترضح ۰ یدید ۰ مرهلا هود رادقموش ندنس

 ًاوخوم هدهسیایدرتسوک تقفاوم کو هد رکی وا و

 |یلعاكی » هدکدلیا تیفیک رابخا همرک ۱ لوسر



 ا بسام و لق ره

 ۱ هلاّوسو هیلع اتت . یدا فقاو و
 و یر ر بارک یا هو
 کا کک تام هدکیدشا رظن هم و ہیک

 هدرصع و .مدروک ینسهباعو روهظ [۲]
 ؟ ردرایک .تما. نانو کک ارخا :ناتخب

ae aرج و پرس دو دا سم راد  a ae eeمس حب  

 ردت هیدنس زوقط كذيرابعت « نینس عضب » طقف

 ےک ی سو وسر ا

 ییرادقم كندود نس هلثبحو + ردراو یاقحا

 « رولوا ویا هلهسشا یون یندم هلا دسر

 هدیراخم نام یظفل « كلم »یهدیکرتوش[۲] نت دیر

 ہلی٣ مط كلذك کلم هنسانعم هاسشداب هلی فا

 هدولرد کیا هيد « كلم» هنسانعمتنطلس

 بولوا مولعم « ناتخ » ۰ ردقش وا تیاور

 نالوا صتع هلا تخ ۱ ردهبم ال یخد تفاضا

 یصاصتخا هتلمر شعدبا تداعینلوا تذس ین ۳

 ۰ رولوا كد تنطلساپو ناطلس ناغلوب

7 
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 هدوسم موق یتیفک ناتخ هکراپدبد
 تاقالمهلبلا« یبا » هیلاراشم هنرزوا یرامهروب

 هلبا تدم هنس زوقطو هرزوا هود زوي كرهديا

 قبا لوز نامز ًارخۇم ۰ زایدلیا هلواقم دیدجت
 هدنماتخهنس یدب ارابتعاند هل واقمتقوندیا بیقعت

 هدیا ققح یرهخ سرف مازا هدرونم موبو
 قرهلوا حورج هددحا وزع « فلخ نیا »

 یراترضح رکب وا ندی دلو شلوا لاله
 سا اا روک لس لام نون راو رویم

 ۰ یدتیا قدصت هیارقف هلیا لوسر صاو
 مرح راق زوده ءدانناوا م وحرص دوعسلاونا

 وش» هکروسروسهرکصندک دید ۰ یدلکد شلدا

 كعءرکنآرقو هنصوصخ تلاسر قدص هلبلح تایآ

 هع 2و تاس ندا تدابش هنساوا یناعس مالک

 هل نالوارهبخ و ملعقجا هکرددودعم ندنسهلج

 رابخا ییغ صارب کج لب كنیراترضح لال اوذ
 تیفکوبو نشا ققحتو روهظ هلهحو ییدلبا
 هح هلج یی ال وط ندنصوصخاعداناناوا رک ذ افنآ

 ۰ ها ۰ ردشلزا مولعم



  SRKو رها او ۳
 .ere هی شب

ES rr TE 

(r.3 
 زککیدتا یقارع هل تهجوب بولوا زص

 ردلک د زناح یتبها یش .  ماره نوک و
 که دکلام نانلو هدزکتموکحریژ زکه سا

 زکسربلس هدا لتق "الماکیرایدوم ۰

 ) باوح هج راعالطا یاضتقم رانو
 راشليبەرىو «

 هددرع موق تولوا هن ونسم تشک رت هلاق _

 . داچیراصن رانا طقف ۰یدما یعرم اما

 نایاشای هدشرش سدق ءرزوا تلذ لاک هدنس

 هظفاحم ینیراتیلالقتسا بویلوایک دو موق
 فوقو هشرالاح ره ندنرللوا شلنهددا

Eی اا  
 ناسغ كلم نکیا هدنروشموزب هتشپا



 ا دوو ۳۹

#۳۳۱۶ 
 كرهلک تاذر شلردنوک ندنفرط [ ۳ ]

 لوسر تاذو ۱ یدل راقبح هلقره روضح

 كنيراترضح « اسوهلع هللا یلص » مرک |

 یعب ۰ یدرو راربخ مهم رتاد هنلاوحا

 تاذر ندا یساوعد توس هدزاعح ضرا

 راهی قوحرب هنسیدنکب ودا روهظ
 عئافو هدنر تب هلا رلفلاعو هدکما تعب اتم

 بولوا ینا تنوصرت مهیا نیم دیا
 هسا تاذوب ۰ رروللوا تبسن کوب هناسغ. كولم

 یانثراح نالوا یسیلاو ناروح رک ذلافلاس
 نالوا « ارصب » یعدق ما ۰ ردناذ مات رعش

 نالوا مث لوا لا ندهیروس كلام ناروح

 ۰ یدیا راو یسهعلق لوس نامزوا هکردهداب

 بولوا یهفاسم ردق داحم ترد هقشمد

 ۰ ردرېشر رومعو نیزم هلا هربثک نیتاسپ
 مولصم یا تص ییدردنوک كئراح

 ۰ یدمب وا
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rr 
 ا ییدلوا دكا ماود هم رح

 یسد ۰ مدتبا كرت ینپراپ .
 كمدآ و لقره هش رزوا كنو

 هد تر هلکآ یتیدلوا بولرا لتنس

 یتبدنل وب لتس هنساعلایدل هلکمر و صا

 «: یدنلواراخ| هنسیدنک قرهلبشالک |

 فشکهلموحم نف هتشيا ! توا تقو لوا

 تاذ نبلیا هبلغو روهظ هرزوا مکیدشا

 ینیدلوا ییاطاس كب رع موق ینعپ ثكتماوب

 هکا فسا راهظا هد یدسا ققح

 ۰ یدالشاب
 هک یدا یرغوط كب نشوب كلقره )

 شیرقرافک مرک | لوسر ترضح هدانئاوا

 6 م ةروس » بودا هلاصم دقع هلا

 اعا هدالاب هسپا لاحون ۰ یدیشلوا لزا

1 



YT 
 روهظ یادتا كن رضحلو ها هرزواینیدنلوا "

 ؛ یدلوا یراهبلعو
 اما هلیسسهعلاطم رس بتک هک لصن

 ۱ :ریواوآمولمب
 یوم ۳ دیشب اسح یابرا د £ نف

 دادا دنعرقو نیب ۳ نآرق هدبرقع کت

 ترضح هدهدنمأتخ ِِ ۳9 2

 یو, بولک ۰ ۶ لیباربج همرک | لوسر

 »یدک لا

 دلزهک اهد ر ٠ ید زا تا

 ES ربج جن نالوا یا هدیقعنم ها

 روعهظ با هکم عف هک یدلک هعوقو اضق

 4 ردشعا,بتررت کو مالسا

 هلهجو وب. كنب راترضح یراخم ماما

 اتم ان کد سس دا



rr 
 ٠ ینکحو حارسا ًادانتسا هموجت نف كلقره
 جارحسا هلا روک دم نف یدصقم ندلش

  .ردلکدزب وجاي و خورت ینصوصخ ماکحا
 موق ره كەد تلاسر هداشاوا هکلب

 هجرایدنکییابرا كنفرهو ۰ ینعویش هدندنع
 ًاقیطتهدعاوقو لوصا نالوا ربتعمو یعرم
 یی رللوا شتا طابتتساو مهف یتقیقحوب
 یرانانلوت هدراکنا ددص تهحوب هکردناس

 ۰ زالوا ییاخندهدناف هدشاب مازلا

 ءدیصق ہد موخر یریصوب هک لصن
 !هدنسهبرت

 « مهنهاکماوقالا ربخاام دعب نم »

 < ل جوملا مینی ناب د
 وش هموقره كرانهاک هلبف رش تیب

 و اضحم یی را لوا شا نالعا یتقیقح
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  7ردراشهروم هدافا هلا دصقم ۰
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 یرلن رطح هبلا راه ماما اذ دل

 یکید رابخا یتفرعم و فوقو و كلقره
 هلوا تیادسه لثئان نکیا شما دات هد

 بتک م» هدناقم ناس ییابیسا كنغيدم

 یرهزماماهید « هیمورب هل بحاص یلالقره
 ۰ روس د اع ورش 'هماعأ یش دح

 هدامور لقره هنن رزوا كنون یی »

 هراشتسا هلباهباکح ییارجام هنقیفررب ناک
 تاذو ) یدردنوک بوزاب همانرب وللوب
 داب هلسسا « رطاغض » بولوا ندهفقاسا

 هال وق « لاین هریظن ناکو » هدره .روناوا
 هلقره هععالطاو جعهلهجو یتیدرویب هدافا

 هتقو هکش عا هسیکرب روایتوط لداصم
 یبمهنعوفو یرلتعو تفافر هدلع لصحت



Ci ۱ ِ 

  (ردشفلوارییت هلیناونع بحاص
 حارش بولوا هليا ای فیت (هیمور)

 « مورلا سایر ةشدم ینهو» ندنفرط ۱

 رقم كنتلود الات الاح هکردشف وا فرمت

 .قحدلویرهنش ( امور ) نالوا یتموکح
 ندنلاسرا < ey هبهار هللا یچ وم

 هن رهش ۳۲] «؟ نم لت یه هو

 2 نامز زار ندهرا بودا تع نع

 كار كرهدنا دورو یاوح كب وکم ۱

 هدو و .شقا روهظ نامز رخ آ ین
 رذف ترضخ نانو هدزاح ضرا قحا

  زدتکاسآ هدییم بولوا هلی اعنرتک [۲]
 كاوب دلیا بظر کردو قورعم ددر وشو
 یرللغوا كناذ مان فاح نیز ہم :ندهقلاع ساب

 همان بنک رهبری انب كن دره پولوا :

 ۰ . ردففاق دیس 1
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 ۰ یدلشالکا یکیدلیا تقفاوم راد

 هددسا شلوا لتصاح یرلفاشا نص

 یتالسا كهبلایمومتهار مات » زطاغض «

 یه دنا ماق هب وعد ءد نه ۇق و لوف

 ۱ ها
 * یدشا .ققح ارخوم ییدلدنا دنهنش

 كرهر و روتف هنم نع فالق ره تیفک و و

 ۰ یدلواثعاب هنسافتک | هما هسلف تفرعم

 اهد ند « قشمد » هدنامز عدق «صج»

 یتعتلا نوا ثكت رعه ۰ لشعا روشمو روم

 »¢ خارج لا نب ءدنبعوما « ند: رشام ارش ۵ دن هنس

 زول زوقط ۰ ردشفلوا نادشفرظ یراترصح

 ۰ یدبا راشعا تماقا هداروا مارک باحصا ردق

 .مصاییه » هنسلوا زاتم ندنرلواس هاش هالب

 هب د « براتعو تابجن ام مو ةر ماشلادالب

 هنسلوا نعمل و ترابع ندژعدنفا تاثاک



 کا ی سا یو و تا ی

 ا 4

 کک
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 ىلا ی وتکم نانلوا رکذ هکاوح ١

 هددنرجت رب لوس «لقره» هش رزوا
 یدنلوپ ۰

 لقره نذاف » موحرم یراخ هکلصن
 هلسس هرابع [6]۳ هلةرکسدیف مورلاءامظعل

 لقرههدفدل | یربخوب ینعی «روسدا نایب
 هلبازارتحا لاک بوسا حجیود یامظع

 حالفلا فکل لهم و لا ریش » اباطخ

  ]۲۳ولزا مسا 0 هرکسد

  ۳یرررح ۰ ذات وا ندسرف  ETتو

 رج ۱ لابحتسا .هدقسازمم هدکیم « راذت(تلب

 ردراو ید یرلانعم رکید هدهسیا

 .عاقجا لح یهدنچیانیتاسبوضایر « یزیرات
 ردشقیا ریسفت هليا بهار ةعموص هد رایضعب ۰

 ردقو یتسانم هماقموب هدكرلانعمو طقف .

  5هلبس هني رق فیصوتهدب راح نام یسانعم کهداروب
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 اومیابف۰دنالالامککلم قسناو هدشرلاو
 کا ۱ موررشعمیآ ىع « ىلا اذه

 . كلم ماودو ۰ بلاطحالفو دشرزرس

 اینو نکدسیا بغار هزکتنطاسو
 تادوش نالوا مولعم هدنسهازم سوسحم

 لیبس یرلنا كردید كلوا عبات هضرش
 :یدلیا توعد دتمالس

 كوي رانا هنرزوا زوسو طقف

 يجهل ات كنج هليراعل ادیب شالترب
 كرەدىا لیوح یزو لقره بوالکا

 ۱ یواحیلزانمو توس قوحر شلدرا اعنا نوجا

 ۰ ردیلاع یاب نالوا

 روک ذمیناسکییدلیا بلج  (لقره) هکنوچ
 هدبودابق یراوبت هلا لاخ زا هرلد رو تب

 ,روپنلواعرصت ییدلب هیلبوسهح هلیوا ینیزوس
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 OP 9 9۰9۰۹پ»پ
 ۲ یا یهدزکبلصا نيد رس مدصقم مب»

 دخادل .یدا .قمالکا .یزکخوسرو
 هد ۰ مدروک.یزکتکر ح قفاوم. هموژرآ

 روح هکمتا عانقاو اضرا ا

 ۰ یدلوا
 ندر یسهلج قره نونم هدران ۲

 «رایدتا هدمس هندنک

 یواح یداوفو ماکحا قونح كب
 دارو هتشيا هدلیلح ثحم* وش نابلوب

 ۰ یدلو مانخ
 دداع هننارضح نیقلاس یاسا هدیدمش

 دنحم کیا ندنرامهم كا كندهملاع ثحابم
 ةصق یرب كران ۰ زرومدا لاقم لقت

 لاوحا هدیرکید بولوا م ۰ ء مدآ

 ۰ رداسع بانح ةقراخ
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 قئاقح نالوا متهم هلتاغ ءدنناذ دح

 ع ووم ىلع ثعمییاوش ندامنا لاوحا

 قیقدن كران وب هلتهج یرلقدلواقفاوم هماتک
 ۰ رددهمهم فاظو یجاضیاو

 تارمش ماطرب ندزوب ون نویدام ار ز

 . اراصن فّیاوط یکیرلکدتبا.هعاشاو ربشن

 ..رفو طارفا هدا ژ كب هدرلهداموب هدثأت

 ۰ .ردراو یرلطب

 یوعمال راونا ! نیلسهرشعم راز

 ندماهواو كوكش تالظ هدنسهباس یا ر

 دیدام قئاقح ( دال ) قرملوب تاج
 زیگیدیا عالطا بنک دیدی ونمو
 ( الع كرکو ًاداقتعا كرك )ا ةدصوصخ
 هلادتعا ةلضق قرهنلوب رومأم هلا لدع
 ریعر ع هلنهح زم*دنل وب هدکلیا تیاعر



re 
 ۰ زروشوب هدداقتعا لوقعم

 قلا رام اک الوا ر داط ران
 لكا ندامع "ىم رج” كن رترضح
 هلماظعا هدهحرد تیا یتسهدام ىسمتا

 یضتقم ینیرلتی وعلم كرشب عون نوت ینو

 لومش 3 هکرارومدیا دع تیانحو مرحرب

 هللدوخ لعف كصحدرب و ۰ تیارسو
 لات تازاعر AAA ی ینابتاو الا
 تام رب چه كلوب بویلوا تلدعم قفاوم

 یسالوایئرب شلدشیاو شلروکهدننوناق
 - هبلع مدآ بانج هدلاح ینیدلقارب هفرطرب

 كب ماق هماما رب هل و هدنقح مالسلا :

 ثكعد مارملا یطپ رفنو عيسا رب كوي

 ردراکشآ حلوا

 ةالصلاهلغع یبیع ثرضح ۱ انا



{rer 
 شما زاربا یلاعت هّلاندابكزعدنفامالسلاو

 دیک ادانتنبا دیار + را وقت ساق وا :
 روس ردراو ردق هنسهس تسولا نسي

 طارفاوزواجن رب هددافحردهدكنون هکرل
 ۶ ردهدنادش یسشوا

 هراتهحوب یک یثیدلوا هدیاب ره هتشپا
 لاک ید هدهمالسا تاداقتعا نالوا رتاد

 هدنقح ربع ر ره كرازب قرهنل و لادتعا

 ر قفاوم هتدوبع تفصو تلاسر ناش

 - ارب و ۰ ماضیایزمشیدنلوب هدداقتعانسح

 هدهبمالسا تنایدنانلو دنتسم هبهبعطق نیه

 ناس قغیدغلوب هجیض ربع ةدنقع رب چه

 شحم کیا وش هلدصقم كتا حاصفاو

 ۰ . زند وق ووا
 قي رطلدعا ىلا قیفوتلاهّلانمو ,



 ا »۳۹

 | 6 لوا تب رج
 ةالصلا هتسلع » مدآ ترضح رشلاونا

 هداشا یراقدنلو .هدشنح ك « مالسلاو

 لکا ندحاغا یراقداروس ی ةمکل

 ترابغ ندنرافلوا یارخا هدامندراد هل

 ؛ردقحهلوا یواح للصف تردبول وا
 كلنبءدماافا ینقخ تائهموش هکنوح

 .هللحرارسا ینیدلوا نمضتم هلسوا نوجا
 همهم *هلئسم چوا اه بارم هاتاققدت كن ۱

 + نوبل ازای نت ا ا
 «ادخ ترکح یءدنقحس مدآ تقلخ (۱)
 نالپ روس تیانع همدآ بانح (۲)

 اسا ملعت
 همدا ترضح كمارک ٌکئالم (۳)



1 
3 

1 

{Tis 
 ا یک هند اررومام ۰ دیس

 رر هنر ره كن ەضو رغم لئاسم هتش

  ۳یشدلوا تسانم كلدا ضس دص

 لک ا نالوا زمثح عوضوم اکا هلتمح

 رویلات هعبار لصف یسدبضن «
 هعبرا ثحنا مو ًاناذ هدهدعرک نآرق

 ردروک دم هرژوا بیرتوش ».

 گر لوا لصف چ
 تقلخ تشک ك هللا نص مدآ بانح

 هدیاتموش هدندهمناقرف تابا راد هن رل هلملج

 لهحو هکنوح .زروسهتسا كما ثح

 ەش رک دشالصف راز هلتعسو تیا

 راد هتقتقحون اریز .ریاساص ددصزا جراخ

 هدنشال لع یزمکج هیون یشراف هب ودام

 هدشعمو ًاتاذ هسیا كناتک لها ۰ كدلیوس



E. 

PRE PE I FEهنر یو یو  

۱ ۱ {ri} 
  E«ردقوب یرلتفلاحم رب

 ىل یتهج وش كنهلسم كلذ ىلع ءان
 روم هلا رشب عون كنیمز یور اردن

 فرش همار ةکگالم قلعتم هنفحهلروس

 نایرح هنرزوا یپلا ریشہ نیلیا رودص

 ةرواحم رب یوتح ییاوح و لوس ندا
 “لج تایآ نالوا راد هشناس هینوکلم

 ۰ زکجهدنا ذاختا لاقم دحتاف ییهمناقرف

 هناملاو ةيادبلا ىف هیانعلا هنمو

 ىنا ةكمالملكیر لاقذاو ) هتلاب دیعتسا

 ! فیرش یانمم ( ةفيلخ ضرالاف لعاج
 لوا هبا ناسورک ذ !مناشیذ بیبح یا »

 .ةکئالم « هلاشنع » كىر نیو هک یتقو

 هییه ولا تاذ هد زو رب ن » ًاباطح هنهارک
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 نالوا یاضم هر هلج یسهلک ( ذا)

 لماع هداروب تولوا ندهہامز فورظ ٩

 ۰ ردنرابع ندنفوذم لعف ( رکذا )

 یماوش بولوا هفطاع هد ( واو )

 لعفرب رکید یکیدتیا باجسنا كقناس مالک
 لصاح ۰ روسدنا فطع هش رزوا سما

 ( هم اهده مهرکذ او كلذ مهرک ذ )دافم

 ۰ رولوا كعد

 نورفکتفک ) لوا ندنآ وهکنوح

 هدنسهیلج تیآ ( ع ابحاف اناومانکو هل
 ندنایصع و رفک یی رالوق قح بانج
 هشاغو تابح كناسنا الوا هدنماقم رحز

 تالوح نالوا مول-ءمو دوهشم راد

 کا قاخیذلاوه) ًارخۇمو راک ذنیتابلقتو

۱: 



{eA 
 ۲ لی [۲] ( ا یوتسا م امج ضورالایفام
 نانلو بترتمو قحال هد ییاسن اد وج و هلملللح

 په یناناک عفانم قلعتم هبه رشب تشیعم

 اسا شمروس داحا نوجا رشب عو

 هدنقع مالعاو رک دن وشو رومدازاغشا
 س

 زکعفانم ۳9 نیایشا عیج ناک هدرب هکر دسدقم

 ۰ ردشمروس قلخ نوجا
 كضرا ۰ ییرش ريبعت < ضرالاقام »

 راحاو هنعونره كاناناوحو تاتا یهدنرزوا

 هدضرافوح یکی یدلوا لماغ هیهرتاسو راب#او

 ۰ ردلماش هر ره هدكناسئامو نداعم نانلوت

 یند نوا دک ات لود هنزخزهو هدرفره
 ۰ ردشروس هوالع قارش لوق « اوج «

 قلح » ام وحی « دوعسلاربا » عتاول اف

 ایاوعفتنتل تادوحولانم ضرالا ینامعیج مکلجال
 کنید روماو ةطساولابوا تاذلاب اند روماق

0 

 تاذ لوا هرکی ر نالوآ قم اب ی [۲]



e4 
 هلارشایسان نس !وسر یا ) هکروسروتب ۱

 قاصواو لاوحاوشنالوارحاز ندناصعو

 .هبا مهفت و ریکدت هرانا ناطلاو معنو
 معيد روم تیانع همدآ ترضح یرلردیو

 « هدناش یلاعت » ناصل نوش ىلع ام لالدتسالا

 تاذل نم الیام یلع ام دحاو لکیداهشنسالاو

 یرلةدروس هداغا هلسدراسع « اپمالاو ةرخالا

 یمیکناه رهكن راس ماسجاوهیضرا ءازحاهرزوا
 ندی رع وطاب هکر با نیم هسرونا وا لعاتو ققد

 تالوک ًامایكناسنا عونهطساولاب دوخایهب یرعوط
 . قلعتمەنىر و اسمو تاسورلمو .تابورشمو

 قلوا رادم دهداعاو ظفح شفاعو تص دوخاب

 ۰ ردقفاوم ه هرشپ ماصم داشعح

 .دههلاتانوئن دلر ره كلاع تارذ كلك

 زایشءرزوا نیابنو داضت لا ةبسن .هننرکیدکیو
 تانهسناخ» توشم .یحما هدلاع رهروک ىس ا قلخ

 هدهنآسو و روغل وا لال دتا هنخی دل وا ایرفکح

 ۰ ۰ ۰ ۱ ر
 ,رولیدیاعافتنا هو دنص وصخ س د هاب د رف ره كنان اک

4 
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(ro 
 | هکەلا ناسورکذ هدینازامتماو تاصاصتخا

 همدآ ینب ةفاک كنهلا تیانعو فطاو رانا

 راتشحوردق یدنکبودا هظحالمینیاومش

 ۰ رلنوساس یی

 ترخآ اع هدا هسوسح مالاو تاذل

 هللاوحا کلاعوا بونلوا لاقتا هنمالاو ذیاذل

 يتح ! توا ۰ رولوئوط هنوعو سابقم ندارو

 لال هلهحو ینیدسلوا قبقدت هد هيمالک بتک

 فعکنم یزاذانحما تیک هراز والم برقعو
 هلانتشهد تباغو.تارشح لوک « كوس نابلوا
 چه بویلوا ثبع ید تافاو لاوحا نالوا

 ۔اسنا كرهدیا رک ذن ینیرایکهدنرخآ رانوب هسلکد

 « رثردیآ ظاقبا یرلن
 هدا دلج هیعطق نیهارب راد هثعم وب

 ۰ ردشوق ههنروآ



 ےک ِ سست

 قردتوط رالوب رباغم هن زاهبتاذ ترطفو "
 ۰ رلنوستا ابح ندننکترا تمعن نارفک "

 هلب رابتعا ىلصا ىظفل ( هکئالم )

 كلم هکنوچ ۰ ردیچ ك( كم )
 یولقم كنسهلک ( كلأم) لصالا

 هدسب ۰ یدا ( كاالم ) هرزوا قلوا
 تلاسر ( كلأم ) ۰ ردشفلوا فق

 ( لعفم ) قتشم ند ( هکولا ) هنسانعم
 هدنماقم لوعفم بولوایمم ردصم هدنزو

 هللاقح بانج مارک ۀکئالم ۰ ردلمعتسم

 خیل و هدارا دیفت طئاسو هدننب رشپ عو

 « لسم یرایضعب یتیم هنب رالوا اوا

 ندنراقدل وا لزامهنسهلزام لسر هدیرلرکید
 ۰ رلرولیدا دای هللا ناونعو

 هب یاکم بلق هدتفل باب را ضعب
۰ 



۴ ror 

 نالوا ىلضصا ك ( كلم ) بوتل وا لئق _
 ) رابعا هدشنزو ( لأعف) ی( كالم |

 یسانعم تدشو توق هدنروصو ۰ رلردا

 ندنتسهدام.[۳] ( تم ) نالوا ی واخ ۴

 دیاژیسهزج ىکا( لأشا) نولوا یتیم

 رایدنک ینارضخج مارک کالم ۰۰ رولوا -

 دهاشا یللاظو نالیروس عیدوت هنن
 ینییدسهلوا كلام كرش عونو یوق
 هلیبسح یرالوا كلام هقراونج هارب

 زدلکد یلاخ ندابسانم یخو: قاقتها و ۰

 یدورو تاق كننزو ( لآعف) طقف

 مارلاو عج رت یلوا لوق الع روهج هلتمج
 رار ودنا ۰ |

 هدناوا هادلحو یدوحو كن هکنالم

 ۰ ردهلیا مال نوکسو مم 3 [۳]



 ۱ ا وب

ror} 
 لقع  ہدنددص یاس توبن تقیقح

 ماضیا هدنرونص یقتجهلوا شختعاتق هیلس "
 ۰ ردشفلوا

 ید( :بشلاماتفم-) ءدماقم و
 هیلقع : لئالد ضمب راد هندوحو رانا
 هنن سضم یاسلع طقف ۰ ردن واخ یناس
 الع لاوقا قلعتم ههکٌالم قئاقح ءادتقا
 .دلروکبسانم قم وا ناس هداروش ایکح و
 هماخ ناتع یاغرا يآ هجو رب ندنکی

 ء۰ یدنلوا
 كنهکئالم مانا یالقغ هکدلوا موسلعم

 دن رالوا كاردا باعاو مق ااو د

 ۱ هد راتهام نت هدلاح یرکدلیا قافلا

 ۰. ردراشا فالتخا

 1 نادا كلرللا یراصت قرف ضع
 ۳ aE ۱۳ سم ۳۵ کپ



4۳ 
 هرشب *هلضاف سوفن قاطرب شتا تقرافم
 هرلنوب هک ۰ ردراشلوا بهاذ هنن رالوا

 ندهقرافم ءريرشسوفیخد نیطابش هروک

 ندمدآ تقلخ كندکئالم طقف ردت رابع

 دوحوم عونرب هجورآ یدوجو لوا
 یی رادوحو یک ییدتبا تلالد هن رام لوا

 تداهش اکو هدهبلقع لئالد ندا اضتقا

 ۰. ردا

 دیهبقطا سويف كرانا خو ایک
 لکا ندرلنا هدنوتو فااع هجةرقح

 ندهدرخ رهاوبح رثک | هدتفرعمو عو

 ۰ رلردا مارملا ینیرللوا ترابع

 نیاسم یالعروهجو نیمکت رثکا
 هرتزوا هات, لقا رلنا هتسزا هند

 نددبنارون  ةفيطل مایسجحا ردتقم هلکشآ



Np TT 
 ىيەكتالم الم ماظع ناربمغم هکاوح ۰ درا

 :یدرلرروک هرزوا لاونمو "
 « ردیقنم میسفکی| هیحلشاب هکتالم

 همست نیبرقمونسورک کالم یمفرب
 هلبا سید و میس اعاد مسقوب هکرلرونلوا

 هل اهلا تبعو تفرعم كردنا  لاغتش

 یلطاعارذ النصا یاو ام ؛ندرافارقتسا
 ۱ . رازغا

 یخ ناو( رابه ین یکی
 منو . داع روما ریپ دنر ار هل راثعاطو

 لک وم هناصوصخ داعمو ادم عاصم

 « تاردم» رانو هکر دهکالم نالوا

 هن رافنص هضراو هوا قرنلق هیمت

 ٠ رلردا ماسقا

 ندرلن و یراروهشملاكت هک المر اک |
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 یب لاحآو لاعاو قازرا بولوا ادعم
 فواص ا هیس هد وشو تراظن مدآ

 هنن راک ىيا تتدکگالم رز ژاخنهربثک ۱

7۹ 7 
 «د وعس) اوناویزاررر» رانا گو داڪتاراد

 « ردشفلوا خرد هت رارینقت
1 
 هرژوا ینیدال وا رک« ذ هددصاقم-حرش ۱

 ضخ بولوا هننارون ماسحا ( هکئالع,) ۱

 (نج ) ۰ روطفمو لوبحم هنب رزوا ريخ
 كرنا قردلوا هنناوه ماتسدنا یسهفاط ! ۱

 ضع بولوا ه ران مانحا هد ( نیطابق) ۱ روشم یراتیلباق هرشو ريخ "یک ر صب عون
 ردروختفم ًالک ندربخل تالباقو «رورش 1

 عاوناوب هکر لرویدنیملکتم ضیپ طقف
 ۰ رصانع جازتما هدر ره یخد ك4ل



 ال

i ا 
 هاا كار رووا تنا ر

 ۰ رونلوب عبا
 هنتفاط) ترا رفع هدنسهفاک گراد وب

 لوخد هقاضمو دفادم یرلکد هللد یتیم

 كرضنعر رکیدو ۰ ردراو یرادتقا كما

 استک | بایلحر راح یتفاثک هلم هبلغ

 هلاردا هللارصت سح هدلاح یرلک دعا [۲]

 خب + را زاف ۳

 تاحوستف » یراترضح رک | نش
 ین آ هج ورب هدننابیجش « ۱۵ » كت « هکم

 ۰ رارودنا مسقت هفنض چ وا ییهکگالم

 فک هک -- [۳: رک ردنومهم (۱)

 « ردلکد یخ هراعتسا یهدریبعم [۲]
 هدننزو « نوهرنم »با هددشم ءا. [۳]

 « راشن نارهح كر هلیدبا عاقبا هنریح » بولوا

 1 : رد هبسانعم
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 نانلوادیمست « نوسورک » هلا ار فیفحو
 قحبانح هرلنو  قحهلوا ىلاع فص

 لالج قرەرو ىلج هل یشرشمسا لیج
 فنصو هلغلوا شاق :ینافو قرغتسم هدنناذ

 هل ییرلتاذ یدنک لک د یاوسام

 هبا یهلاقشع هشيم كار هیمرپتک هنیرلرطاخ
 .رلردناریحو ماه

 بولواحاورانناک هدراونا لک ایهرانوب

 هن رایدنکی نبه هننرالواربخیینداوحو مدآ

 ترضح هنو شف وا ربشب مدآ تقلخه

 دیا و :ردشلر :و یا موچی همد ۲

 هدنلیلح من ( نیلاعلانم تنک ما) ران وب

 هک ردد « نلاع » نالوا روک دم

 اک | هحدنا عانتما ندهد نیعل سلپا

 دع كوس ندمت ییدنک نس « اباطخ

 ی



a:و  

 4و
 نایلوا بفلکم هلا هد” هسقو ۰ < لدتا

 [ع|یدشنروم ا و

 ۱ . رد ریل ةکالم» فنص یح ( ۲ (

 مزا هلا یرلترضح لاعتقح فنصوب

 . رحس هلوزنو ج ورع راهو لل هدزفیب
 هرانانل وب هدن زون ر مومعلاب هلباهکتالم نانل وب

 بولقو ۰ رافعتسا هرانم وه هصااب و 61

aهرد ذ وخامن دنلح هقهب كنا وتفراهرتفوش [ 6 : 

 لو رففتسیو» مق و هد « یروش "هروس» []
 یواضبب هدن راس یس هلملح تیا 4 ضصرالایف نل

 ةعافشلا نهو ممرفغم یتدتسب ایت یتسلاب ۸ موحرم
 3 ةعاطال ةب وقلا بایسالادادعاو ماهلالاو

 e لب ةريغو نمؤملا مي لمبا
 e ناویلا مع مقوا لاحلا عفذي ایفیساب

 » ةعافسشل | هب دا رلاف نيدنمۇمل اب صخ تحو

 2 رد راشمروس

 لو هة ق يظفل رافغتس | هدارو یی ٠



۱ {r} 
 ۴ هماهنر ابو« نساراطخاو ماهلایربخح هدابع

 ثاربا هللاتجر حایررشن و ۰ حاورا خش

 عاصم تالاب هلوقمو اهدو نیلیا حارقنا

 نالوا لکوم هلنمیاو هیوست یهیناسنا
 ۰ .ردت رامعب ندرلکلم 2

 .تارجباز .تاغاص» رلنوب هدنآرقرظن

 یک. ٹانقلم ۰ تارشا ۰ تامسقم + تامل ۱

 .. ندا روین دای لای تالو 2-۳ ٩1
 هنفنص « نوع » یدوحو كنصو

 ات 0 یک

 ندنلسق هراعتتسا دوخت لسمزاحم من بولوا

 ینتمالسو شيعت باسا كرشب عون - هرزوا قلوا 5
 ۰ وال هنل وا لجا هتسانعم ییس هنصوصخ , لامست ۰
 ربخ ًاضمب هددراهربغ مارک کالم هکنوجح 3

 قالطالایلع هکلپ ۰رلردیا ماهلا ینتھج ثیادهو
 لاخ و لیصح ینماظتا كنهیداج و هینایح ماسجا ۱
 ۲ ۰ رفلس هنل وا لج هدهنسانعم هلازاو عفد یتق وام ۱

۱ ۱ 



 6و
 ییرالواناریحو محاه كرلناهدهسیدب نراقم
 بچ رنو ندیهلا “لج ندا باصا
 «ردراشلدا

 < رببدسلاةکئالم > تنص یحن (۳)

 هتل هردم حاوراو « تار دم » کرد

 هکلفو هیعلبط ماسحا رنو «نارونلوا
 بدن .یربآ یربآ هدنرب ره كلم نضنعو

 ها راردرومأم هفرصتو

 هفنصو یرلترضح هيلا راشم مش
 هکرومدهرکص ندلاقم بانطا لیخرب راد

 لوجو زیکیدتا ناس ةدثه رکید

 لصتو بسک هدماقمر چ تان هکالم

 یرایقرتوزواجن هرخآ ماقمهلتهجینیدفاوب
 دهس راس دنا دارت یزالع ۰ردلکد نک
 ۱ زامنوا دن يرتا لالدتساو رکف
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 SS و مس. . ید

E oمجبور ها نر مس ی ام تا  

۳-9« 
 داهنجا هشیه قرت هللروصو هکنوج
 هنناشن ناسنا عو كح هلبهدلوب هرزوا
 ۱ ۰ ردصوصحب

 ۱ .E هد لحم رب كناحوتفا هش
 . هدراناهدرلدسیا لوقع باعصا مارک کام
 تاعونصم هيلع ءان ۰ زالوا ده رکف ءوق

 ۰ رلسهدنا زارحا یاو رکشت هدهسهلا

 شارف الاک یناعاطو تادابع هلرلنا تلذک

 عوطت .یراندابعرب چه بولوا ند دابق
 كوي هدرشب عون هسیا عوطت ۰ زافلوا دع

 تایم با دتجا هکلصن [1] ردتنمزب

 یخ لفاوتلاب ید یا برق لاو ل ]٩[

 یانعم ۰ ردقطان یققح وب قبرش تب دج »¢ هبحا

 3 هديا برش هلبا تاعاط لئاوت 5 لوق ۱ قبر

 ۱ . ۰ بولوا رهظم همهیهلا تج هدا



IT ۱ 
 هرات موصعمهکن وح ىلزامەنازاق هدینیاو

 ۰ رلرویماط ییانتجا معط رانا یتیم
 هکر وینل وام رصت هدهدنباب جن« ۶

 رانا هکنوح «ردقو یترخآ شانهکئالم

 ۰ قحهلو عوقو ثعإ و توم هدنقح

 هلا یشعو قعص هظلرب یرالو انف كارلنا

 ۰ ردن رابع ندقلوب ۳ تقعرد

 « هچبرلا هساع » یزار رت د ماما

 تب ( تولاةقناذ سفن لک یراترضح

 كن وبه .هکلوبد هدست یسیج
 ترابع ندند تقرافمهرزوا یکیدلیاتلالد

 « زانلوا و سوفن هلسسس توغ نالوا
 قحدناط یتسیحآ مولوا سفنره هکنوح

 لوصج هسیا قاذ ۰ رویلیدا مکح هيد
 ۰ رد رورض سا قلوا قاب هدنلاح قوذ
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 تای و وج هیت ناتو ا ےس اں نح سنت ھوا یک همیش 4 -

 یاس he ها دا ےک

4r" 1 
 : | كدب سفن هک ویلسشا | ندو هتشیا

 تىم هلک الهو توم كن ۲ بولوا یربع

 هماسح | کش جغل هدر .زالوا لعمصمو

 دیهینامدج تایح كنم هلیبسح یصاصتخا
 ۰ رول وادافتسم یصاصتحا

 : رولاق جراخ ندکحوب هدرحم حاورا
 الثم « ردلاد هنفذلخ كيوب ها راتاور

 هکر دی وص ندرت رضح .« ساع نا «

 لزاب یسلح مین « ناف. اماعو نم لک »

 راتفر ضرا لها « مارک کلم هدقدلوا

 ارخوم ۰ راشعد < رایدلوا توم ةه
  یسهلبلج تیآ « تولاةشاذ سفن لک »

 مکح هند « كدل وا هدزب » دجدیا لوزنفرش

 | . ۰ راشما

 مارک ةکالم هروک هقبقحت لوق + تلق



 هم
 ماجا كيب غب یبم هنب را لوا هفطا ماجا

 هدرحاوزا ۰ زایاب جراح ندیلکمکحب

 فو هس لف یلیاره ےہ او داغم ساق
 . ربلاق ترابع ندءرمشع لوقع یراقدلوا

 ةف ماسحا مامامارع هبا مانحارکم

 ەد هکُ الم كسمهدلاحوا هسرولوا هبرصتع

 حاورا »هدنسهلاقم ماسحا ۰ زالوا یوم

 هک دیبا وط هني رق هېيجنوټ وش ۍږیبعت «هدرحم
 جرج هدنحبا ورا هفنطل "ماّسحا هدنروضو

 كنرلترنضجخ .ریک | میش ۰ رولوا سل
 چچ ٠-^ رالاتک نک-یاوا ىف کوب هد یال

 حی تیادورا یکی لیا: رک ذ كن« یزار»
 تاپ یزرلک شم وا هدتكما هو کوا هس ۱

 هیج تیت

1 
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 یمکح چه كضورس هبحوت بولوا
 هد | ۰ ژالاق

 ) نالوإ یدعتم هلو عفمرب ( لعاخ

 ) قلوا قتشم ندلمح هنشانعم ( قلخ
 تاملظلا لمحو ) هدنروضو هکردزاج

 ۰ رولوا ندنلبق ییلخ مظن ( روللاو ۱
 كاردا هلا سحو هننامج رونا

 ( قلخ ) هدنداحا هنوکء اشا ناشلوا

 - هنلوا كاردا هلنا لقعو هسناحور روماو

 (لیچ ل ..دنداچا دنوم ؛«یشا«كاج هلی
 ( ماعنا ءروس ) هلج زا ۰ ردبلاغ یرییعت

 ؛قلحد دایحا نیضراو تاوان هدشلوا

 ( لعج ) هنداجا هيلقتالظو یون رون
 كمدآ ترضج كلدک. .[۲] شلروم ريبعت

 رونو تال نالوا روک ذم هداروب ارز [۲]



fv} ۱ 
 قلاخ یا ) هدنددص یناس داجما یمسچ

 اح تفالخ تفصو ( نط نم اره

 ضرالایفلعاح ینا ) هدنماقم هدافایغحماوا

 رد شخ و ارابتخا یرببعت ,( ةفيلخ

 زاجا) هدللج مظن هروکهانمو ر

 رکذ هکنوچ .یلشالکا یفیدلوا ( غیلب
 هد یهلارابخاوش كاهک/الم مالک قحهنلوا

 ۰ ,ردهطساولاب بولوا تاذلاب یترت

 - الم قح بانج هرزوا ینیدنلوا تیاور

 قلخ هفیلخرب هدنمز ئور ) همارک هک

 مظن ( رولا ىلا تالظلانم مهنخرخم » لا ذنعتسا

 یونعم رنو هکر دتزابعن د زون و تالظ یک دنلیلج
 ۰ ردهنانک ندرلبش

 را تاواعرواو تالظ نالوا یح اما
 ِ ردلخاد

 ض ت یی ےک .

1 



5۳۹ ۱ 

 | گراف دمارک کالم هدقدروبن ( کج ہذا
 ۱ دن یاضواو لاوحاك هفلخ وب ! برا »

 ًباوج هن ران هتشيا « قجهلوا
 هدندالواو تیرذ كو » قح بانج

 رب :رززا ازا یاس ددحو یف
 هلناوا شمروس « قجدلوبعوقو رلداسف

 رک لا آ ندنرلتریحو بحت لاک زلکلم
 ۰ رلیدلیاتیدحا ه اکراب طع ین راهش

 هد ندلعحن ةتتسانعف ریاض ) لعاخ ) :

 اشد لانقجتا وب .هکلب :وعاج لوا قشم

 لاوس هدنروصو هگنوج ۰ ردححنم
 دم زاخا هد یعوط ندب نعوط کالم

 هحانمو ظقف ۰ ردا هحوت هروک
 ندنکحهدا اضتفا لوعشم ییآ ( لعاح )
 فذح ینبم.هیدعخاو ةنب رق ىلوا لوعفم



#4 

 یانعم لصاح اراز ۰ رواوا شلدا
 قلح یبدآ ۱ نم مهکالم یا ! فش

 ناشیذ ةفلخ هدنزون رت ی تودا

 همدآ ترضح بولوا كعد « حلق

 هدنماقملوا لوعفم هک - ریمضنالوا مجار

 ام نا تم وا تردد هم
 هسرونل وا رابتعا شلدا نخل هدهس وکل»

 كپلا راشم ترضح ۰ فذح هب رق

 .رولوایلوا هرواحمرادموثح ع وضوم

 قدح هدهب راج هرواح رکا ! قو

 ینیدلوم هاکح هدنآرق مظن هدلاحکیدلدنا
 ۰ دن رق دسريند ردشلدنا فدح نامز

 هل راباویج. قجهسلوا رک ذب کا
 ردراکرد یال وان نلرو تاق

 كن ( یرشخز) ینا لاقحا و



۲ . oe 
 ) كر لاق دا ( عقاو هد ( صءروس

 لیلح مظن (نیطنم ارش قلاخینا کالم
 ییدنیارک ذ راد هنرببعت (رشپ )هدنریسف

  7س ۱

 ریتم هلدنا دات هلا هوپ )۳[

 رونلوا قالطا هناذ نالوا: مق هنماقم ۰

 ] ]۳كطفل رشب » هداروا هبلاراشم هکن وح

 دهن هب رش) لاوحاو فاصواو نيب ییموفم

 ًاباطخ هب هک الم نعا روصت ینغیدل وا ترابع

 انىمەن هداکع د » مکحهدیا قلخ "ارش ندنط ن»

 اباوج هلاوس یکیدبلیا دارا ید < ریلتیبهلوا
  ۰با ط> نالوا دراو در هکغ ال ۱ توا 7 هکراروبد

 "ةدافا هللا یربیت « رشب » نامه هدیپلا

 دن هشقانمر دیو ۰ یدیا دسا وا ترابع نی

 تات کرا همش طقف 4 یدربلت دلوا نوما

 یرلتفص قاطو۵ نب لامزوا هراذا یبامت: قح

 دید «ا مکعب دیا داما یقولخم عرف قحملوا راج



TV 

 بولوا لعاف عع لسف هلتیحو
 حاضپا هدننسهلگ ( هزعجه ")ایهنرخا

 دواب هعلانم تادا - هرزوا ینیدنلوا

 نالیروم ربشب هدماقم وب ۰ رداقت" تمالع

 هلا ( .مالسلادنلع ) مدآ بانح( هفلخ )

 - ارضح ماظع ءاسا نالیا روهظ ندس زذ

 قلخ تسانس رانا هکنوح ۰ردنرابع ندنت

 ماکحا یارحاو ماوا دشش سانلانب و

 .روب هیاعح هدنییم نآرق طقف ۰ رابخاو راشې"
 عا «رشب »نالوا لاد هلصفشوا نامز ینید

 ۰ ردشمروم راصتقا هرابعت

 درج هدنماتم فاصوا لیصفت هکمادام هتشیا

 دارو مزب ۰ رویلوا نا افتک | یا اب
 یاسعم كرەديا ذایحنا هسیرق ییهکئالم باوح

 ینجهلوا تاچ هليا تیولوا نمهقا لج هضورعم
 ۰ نمروتوک زوس



۱ XPV 
 كن الء و لح قح بانح هدنصوصح ٣

 هبنحابتحا كتىهولا تاذ هکردپ رلهفیلخ .

 رربصق كسان داحا هکلب ! لکد یتیم

 هب یریعوبط ندد یعوطو یرادادعتسا

 ینالحسا هدیاب ود رش عو صاوخ هلببسح

 ردراشل روم ۰

 هلیحو ینیدنلوا ضع هدالاب ارپ ز

 قاعتو درج ینارضح ماطظع یایبا [ع]
 یاضف ىنبم هنرللوا عماج يني راتهح

 ]٤[ دلحوش نالوا زاح ینمان همم تالسیذت
 »كربخا ٤ + « م لدنسهفيڪ ٥ه « كفةسنه 

 هجو هيلا ةفسلفنوناق هاب« هدنلحم نالوا ردق
 .ییفتع « )۰۲ » و نالوا یواح یوم تابا

 فارطالاب تقمقح وش هدثع* يليا ءدب ندلتش

 ۰ ردشفلوا قیتدنو جطوت



۳۷۳ 
 لوزن هت رشپ هرنادو جورع هوسهال
 ندقح بانح مه هدنس دباس یرامروم

 هنصوصخ هضافا هشالخ مهو هضافتسا

 .رارویلوا ردتقم

 تماماو یمظع تفالخ سدقا ماقم

 "هل ساح تباسن مایع تمی رش هدهداریک
 تفالخ هنسانعم مرک | لوسر ترضح

 یتمظع ناش هکردشمر و ینکرابم مات
 هب رزوا ایاعر ةفاک قردلوا ىلج اما

 هنسهضقداقناوتعاطا نالوا یطق ضرف

 نوسنلوا تیاعرهلا نانیمطاو حارشنا لاک

 هدداس و قحا تملا هنداعسو ضیفرهو

 ۰ نوسالم ییحهلوا لصاح

 اهف دسف نم امف لعحا اولاق )

 هکرلپدند مارک ةکئالم ( ءامدلا كفسبو

 2 س ر

nی  

Farce 



AVE 
 د ا نیر رور یی رک

 كحدبا عاقاو ارجا داس عاونا يک

 كسيمقج ەزۋ قالسا و یاذ

 هلهحودد صوصخو هک هبهلا ترکح ین

لدمح میس نحو ) كحهشود قفاوم
 

 ك راز هکولاح" (۰ تل سدقنو

 ماود كردنا دج هکتبانع و قیفوت

 مرست یتهولا تاذ هرزوا رار اوا

 سست وا زیهدکمعا سیدشو

 هنلکةلاجو هیلالج تافص یي نمدجو

ب یار زباربهلا زمغیصوت ینس اعاد
 كک ا

 رب-هطت ندبصاعم عاونا یزعوش نوجا

 ۲ تستر و امد ءزرو سا

 . قحا ند ژذهلا مدآ ترضخ زب هب لط
 . لاو



 گو
 كارشاکوس كا هروک هن ینا ك :

 دب رات ینعی دچو دست یداسف نالوا هّلاب
 ثیولت هی ارج 21 كلذك ها دبحوتو

 یسضهدیامد كفس كفس نالوا تراىع ندش

 شمریدشلوشراق هلاریهطت ندمان آو ملاظم

 ناب اضع یرلدصقم ندنون هکرارویلوا
 برق یتفیدلوا ترکح زاسفتسا ها عقاو
 ( ۰زکحهدا حاضیا

 ( نولعت الام عا یا لاق )
 هکی دز وتس اباطخ ءرلنا هزعلابز .بانج

 یدشح ا کد كرس ۳

 بسصن قالوا قثال هماقم ره ۰ مزيل
 . و

 ا تاحاضا

 یدعت هلوصفم ییا ید ا



e 

9 
 نم) هدارزب هکردقتشم ندلاغج ندا (
 رش هدینا لوعفم بولوا لو عقم یسهلک :

 (ةفيلخ ) نالوا شدا فذح قباسلاةنب
ER 

 هنسلوا روکذم هددلجو هک لصن
 فذح- یلوا لوسفم .فلنالوا لج اليو

 (.دوعسلاونا ( ۰ ردوا

 هدتعالب نف هرژوا ,یتیدلوا مولعم

 ایم .هرلظذخ عون وک
 ردد ۰

 نم .) هلهحو ییدلزتسوک هدهچرب (

 نالوا یطق یتیموصعم ندهصیقت ره یسهلک
 هلساوا دنانک ندمالسلاهیلع مدآ بانج

 نالوا بلغاهدندالواو تیرذیتسیدنکر ارب

 ریش رک د لا فلاس هکرایدلیا دای هللا فصو



Orv 
 بچ وم ېپ راتربح كرلنا هلتهج هب یهلا

 نوسلوا شلدنا زاربا ینیدلوا ۰
 ندضورعم ریشبت مارک ةكْءالام لصاحل ا

 هظخالم هکنوح ٠ رایدلاو هدر یخ ین ال وط

 قیراچا كان زوپ رب نکروروهرازب هکرایدتبا

 جالصا هلبسارجا هبهل ماکحاو صاواو ما|

 یرلناشولاح كنعون ینب ام نوچا مانا
 كاوذقحهلواترابع ندامد كفسو داسفا

 . هلوا دنتسم هتک هن یرالسا فالسا
 کج هسا یراترضح یلاعت هللا ۰ ریلی
 داچا یشرب جراخ ندتمکح پولوا یتیم
 .. زا

 ی ا هما
 یغجەنا و تحاصمو تیکحرب لاح همهم

 دهیلاجا تفرعم ربارب هلیلداقتعا امزح



 سرو

 ۴ یک رور لیفت بوپلوا عناق
 هدنقاےس حاضیتسا یتققح جققح رب كغتم نانلوب

 تیرذ» روا ادد نار منلعم

 یدنسافع كجا بتر اخخ كق
 عاصم و دسدآ لئاضف كح هدا اغلاو وحم

 عالطا هبه يفخ کح فاشکتسالاب ین هیلک

 یاکشا ندآ ناتهلخ هنیرانهذ هلیدصقم
 - ۰راروبلوا شا ضرع

 ,ضارتعا هقح لمف هن هدنوب !هسقوب

 ددر هدشناب انشا تیلصم و تمجح هن

 یک ینیدلوا تلالد هناروذص هانتشا و

 « هلشرط تبغ » هنت رذایو همدآ ترضعت

 ۰ ردلکد یرادو دةم هدكم | نعط [۲]

  EYردلکد روصتم تبیع ,

 هدنقحناسک نالوا مودعمزونهاصوصخ [۲]



۱ 
 تیموصعم كردنا هتشررس ییاوسو

 صوضن هلاض قرف ندا لخد ههکگالم
 .راروئاوب هداطخ كوب ك یشراق هبهیطق |

 هن وقبسيال ۰ نومرکم دابعلب » هلجزا

 توالتلیلحصن «نولمعیەرماب مهو لوقلاب

 راهیحوت حضاو و قبحآ هلوو . روئوا
 هن راتععع ناش كرلنآ نکروروط هدهنروا
 ؟ردساورو قال هدسافنونظ نالوا نابم

 یرای راسفتسا لاوسو كنهکالم

 هن رلیدنک هیوا کیدا یهلابولطم ًتاذ
 اهر فلور تشک رابخا

 قرهل روم هاکح هرواخوش هددهلآ بک

 لیخقحهلوا هابتناو ظقترادم هرشب عون

 یسلوا فشکنمو موم رارساو دناوف

 هد وریا ( یدنا یاس “طق دايم



 ام
 ( ردتجهنلوا حاضیا

 ضرع هدنقح رشب عون كن کءالم

 هرزوا نیمو نظ قئاقح یرلکد لیا

 ندرلزوس شلنهلب ونس ( بیقلاب اجر )
 هنسدیضق تدصع یخدوب هکنوح ۰ ردلکد

 ید تیاور سامی هک ۰ ردیف
 سدقا بناح هرلنا هدصوصخ و هلهحو

 دوخاب ۰ یدنا شلروس مالعا ندب ر
 یتقیقح و هلا. هظحالم ییزح كد یرایدنک

 هطابنتسار دلو وشاربز ندرا شما فشک

 ۰: ردراو زاتهح قوج كب
 كقح بانح كرهقک هغازوا هلج زا

 - وط یهر و یتمات هفلخ هبدآ ترضح

 ناعتشا لاح تققح هینعوط ند نغ

 يا يماضتقم كتفااح + روپا



NS 
 هدمدآ تیرذ یسلوا حالصاو هی ر

 یعوقوداسق هدنراسفن هللوبث یاضتقم هل
 یرّودصامد كفسو قوقحزواحت كرك.
 ۰ ردنا تلالد هنققحهبحوم بابسا یک

 .رحو لاح هوا كنهکالم كلذك ٠ ق
 یا يراد لو شا دحام ت اک ق

 ريغ يڪو كرش عون هدآسایق هح
 یرات | ف شکیب راقحنلوم هدنالاح ع وزتشم

 مدعو لساتو دلاوتهکنوح ۰ ردلکد دنعب

 قزرفرب كح هلا شنا هد اپ تىم وصعم

 ۰ ردقب

 اعوت مارک هال ذکر دژناح هدرب

[r] ۱ییصادضتحا هنب رلیدنک ثاتموصعم  

 ۳ سر

 مون : سد مگسد ترس کنکور دوی یو سین یوم

EF 35۲۳ 3  
[r] 5 1و هکن وح . زرو ے دیا هوالع ید وش  

 يرلتيم وصم» كماظعیایبنا نالوایصاوخ كوشي



۳ ۰ OF 
 ییراتقلخ كرشب عون رار هلی رالی .

 کحەدا جاتا كداومو رصانع ندا لکشت

 هرنسوک ینیران آ هتبلا هبیضعو هبوپش یاوق
 شبالک | هد رظن ك یوا كج

 رانوسلوا ۰

 مالم هنبحاص توهش ! اب ردهیوا
 هکعا تلخ هنسیدنک ناه "یبش نالوا

 ۱ یغیدملوا بواوا قح هدابو ۰ ردا قوس

 ۱ یوثو دا هسزاقارب نادم هکع وشود

 - روک رفانم هنعبط هدبضع «رولوا ییبط

 الا هنصوصخ لیمح هنسیربغ ییش کید

 ۰ رولوبعوفو لاو
 ندظوفح حول ریش باب را ضعب

 طقف ۰راروس روک ز اج: هدیپ راعالبطا



FAR 

 " ول نالوا یوتح ینانئاک قئاقحلیصاف»
 " هدورلیا كقحبانح رلندداهعلاطم یظوفم

 هنتقیقح كنسیلاجا باوحو -- ییدرب و
 ةيلع مکح ی هدنداجا كرش عونو

 عاسم هفس زن لاعحاو هد « ریلک مزال

 تظوفحم حول هکر کم لو ییدنلو

 ندنخیدلواشلرو نذا ههعلاطم ینفرطره

 یدرازمغا زواج ییراتنوذأم ؟رتادهکالم

 [4] ۰ نوسللوا مار هنجو لرد

 لحقح هکرارویدیا تیاور هدرایضمب | ٤[
 نامز ینیدروب قلخ یمیح. ران یرلترضح العو
 هر ینوب ! برای قرهقروق هدایز كب هکئالم
 هوا الوا یصاع بو ۰ شد كدروس قلخ



۶ Ai 
 « ندلعح هنسانعم قلخ گر « لفحا

 شلبیا زب و ردش او یاقشا

 تیقحا او ز ۰ ردزتناح ربع -- هدهسیا

 مسن نحو نحو ) نالوا رعشم یتساعدا
 کوب یسهبلاج لج ( كلسدقنو كدمح
 شلدا رایاتاذهکالعهکنوح ۰ زالوادعاسم

 .دنک توبا وا هی قف صرا "ءوک نامزوا

 ۱ عو ىدع۰ یدزافلوب باطخ لحم هقشب ندنرلب

 تیصعم هجاولوا رابخا ینج هرو یاخ رشب
 هلاظ قح هوا سم را لوسخد دلماعتزا
 زاید الک | کج دتا روهظ ندرانوب

 هدهسروسیدیاافتک اهلا لقب یتیاوروب یز اررررخت
 (۲۳) ردراکعآ یدل وا حورح ها هو یا

 یسهیضق یتیثولم لوا ندرشب عون كنج ةفناط
 روبقلخ كميعح ران نوچارایصاع (۲)رفانم کون
 المهدن دام لراصاعقترآ هرکصندقدالک !ینفی دل

 ۰ رد رها هپمروک موزا هتمکح شیتفن كازهکت

IE 
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 دلو اقلخ هدنزوا رب ) هدلاح یراقدلو 1
 یو تنر ( لاو یا هد ر
 تقحا دکادا فالس ا نکا 1

 ارا [ تند 0 ۱

 ار 0
 هکراروند یخد و یواضم 1

 زب رقنیهابتشاو لاکشا اشنم هبلاح "هلجاو
 تحاصر الثم بولوا شلسا دانا نوا ق
 كئادعا ىلا نسحتا )ا باطن هتعنو مرك "

 ۰ ردك تااثید ( حاتحا قيدصلا ااو

 قحا هنالك ساو موضعم راز ینعی 2

 مر یر خو الا د ی
 كسروسدناف السا یع رشب عو نالوا ۱

 یراهنیصماهفتساناملوالوجمهرزوایتققح] "

 (بععت) یک ییدلدىا لج هنسانعم راکنا

 ما و



 تم
 اف ۲ ماهفتساوب هکریلودنا ,لج هدهنتسانعم
 ترکح نا كن هکالم هرزوایتیدنلواناس

 یب رات نال واتس نمد رلتربح ی هدهمهلا

 [ ردن دنلسف. ییا : مىق لکم, هدافا

 هننارضح مارک ةکالم هکداوا مولجم

 قردلوا فشکنم تهجر نکلا هدماقمون
 تاهجرک | ردراشلواعتاو هدهمش دیلع ءاث

 ېدا هوا شما فاشکنا ید هراس

 ۰ درس روک موزل هتیفکر انفتسا
 كرىشېلاو ا نالي روس فالعفس|هکنوح

 [۲] د وپش قحهلوا یشعت سا رادم

 وق چ وا ترابع ندا وا هدضعو

 هلغلوا یس غص تحن E ت 2 ۳1

 < توش > ۰ روبتوا هللا اه نا نیش ف

 ندامشاو لب جت نالوا عیطعالمقالط ال ایلع
 ۰ رد زارع



E 
 ٠ ییالث یاوق و كزءدنا هلی الم و 1 ۱

 هنلقع هوقو 3 رایدتا ققد ورآ ورلآ" 3

 روبدا توعد هتعاطاوتفرعمیرشب عون
 .دنکق رهلواهنفالخكنو راتوق رکید هدهس

 . قئاسویدومهناکرح و تالاح عو رشمات ییراب
 هراتوقکلوا هدرلیدلیا مزج ینکح هل هلوا
 ! لکدینفالتسا كران وب هرهاظ ترکح  رظن

 هلفاع هو ۰ روبما اضتفا “هد ئپ راداش ٠ و

 ۲ نادتوق وا هسراروسلوا :یالعسا ران رابعا 7

  هدرازب هبلعیایازم نالوب مقوتمو بولطم
 ندناببق دسافم ربارب هلیسلوا دوحوم اما

 ندشنیدلوا زعاش الصا ی رودص یثرب
 « یدریشقای هزب قحا تی رهظم هتانعوب

 ۰. رایدتسا كمر و م

 هک ی دل وا نایاع یساروشهنب رایدنک طقف



 تم
 رم ایر دیش ذوق یی وا
 ددهلقاع وق هدراروسنلوا بید نامز ه
 هسرا روناق یعاس هدنس دناچ تحت كداو عبا
 تعایهث .تفع نالوالاصخفرشا ندرانآ
 تار یک تورو فاصنا . اوه ةدهاع

 توت چ وا وشو .۰ روناوا فاطتقا هعفا
 لكشت رکید ةوق رب ندنعاقجاو کو
 دنلوب یلاخ كمارک ةکتالم هلکنا هکردیا
 « تاعانص طابنتساو تام زج ٌهطاحا یراق
 . رولوا ا هولح تائساک عفانم جارحسا
 مئانصو هرج فراسم كناشاک عفان
 راعا هسا یجورخ هلعف ندءوق هلا هفلتحم
 ءرع كنالحسا نالو عوقو نوجا ضرا
 یسهاغ هدیزک كا كملاع تقلخو یسهاکی
 ,ردادب وه هناکما ملاع ناسانش رئارس ینیدلوا



fA 
 «هناشلح» باهو مکح بانح هتشیا |

 E تیر اام واتر ۱
 در قزهروس تراشا هراتهحو هدنماقم

 رهاوظ زککیدلس ك زس ینعب ( نولعت الام عا 1

 08 یروما نطاوب ن هلضف ندایشا

 باوج هد « مریلس هتیروفوم ملاصم ملاوع ۱

 اما ملت رک لایت آ ًارخۇمو شمرو

 همر ورخ تافارتعا نالو عوو ءدنسهبضق
 ۰ ردشمراقبح دن الع نادىم یتققحوش هلا 1

 کالم هکروبد موحم نیدلابایش
 دمحم 28 نیو ) ومو ا

 هرخافمو بحع یرلمالک ( كل سدقنو
 لاکو تیدوع صالخا قرهلوا ندرت
۳ 

 فالس هد ضرع ھم أ ۳ ۱



 و
 عوقو یکی یدلیا هوقو ریرغ ینیرلعقاو
 ٠ بونلوا ندناسقضارتعا كنرللاوس نالو

 یتسلواترابعندراسفتسارب شلدا راتحا

 ماودلا لعهنرایدنکه کنوح . روسد اهداف مد

 ۱ بانحخ سدهو ماست یرلک دشا تاہا

 u ندنصتاق دفاک یکدفسوروخ قح

 نحصضمو ترکح نولوا تراتع ندک#ا

 ینجرلوا ةف نیع هسیا مج رت هنفالخ
 و دکگالم یقه هتل وا ندناحخاو

 مدع كعج رر هل دی سو

 .رلرومدهافارعا قی راک دلم E ییعوقو

 دیعقم یک یرلکدند لر بایرا هدلاحوب

Eتنش لیضشو نرکح نت ناه  



Krak 
 « ر رقت و حاضب ا ةدايز عمیهتنا «

 هدیعس و ءوسلآ ن نع هّلاهزلت ) « ۳ ۱

 كح تاسحت :هکز و وا ریش a ا

 کوب و م 3 هلمتهازنودعب ند اعماو ضل ۱

 هحووب ۰ ردکعد ملکت یظافلا نالواادآ 1
 ندا لوسر 0 ریسفن هلا ِ

 هجولعا» ۳9 »ی »ب ا 1 1

 :هرابع <. سیدقتلا ادک و « كز واضس 1

 بحاص طقف ۰ ریلشالک | فدارت ندننس

 یی دقو ۳ یرنشنعز » هکر وند فدک

 یوم قرف هدامهنس هده رویلق نیفدارتم
 ندضئاقنتلس هذ یسکیا هکنوح ۰ ردا ۱

 فراع ۰ ۰ رظن مریحبسآ ساو هل وا ث رابه

 ودنسهحرد یتفرعم كفرا .ینعپ رددنتهج



rat # 
 هنسم | هیزات یتح بانج ردق ییدتب یتقاطو
 ۰ رد « مس «

 ۰ رددن2فعناشكفورعم رظنهدسیدق

 ؛نوسالوارک د ظقل رم ندناهدافا هز -یتعب

 یال هتنیدنک.ك هشدقع تاد - نوسقلوآ

 دان راهطو تیسدق هرزواغلبا هجو ییدروآ
 هکر ونلوا قالطا ( سيدن ) .هنفاصتا

 ندلوا ینا ابعاد نیم هتتشاباو تدصخا

 هدلبلج .ملغن الثم , ۰ .روشنلوا رک ذ هرکص

 a )یی رش لوق « كل سدقنو »

 هدهدنبیکرت (سو دق حوبس) كلاذک هرکص
 ۰ ردشما دورو هرکص ( سودق )

 مضن نالوا, یک ندمارک کا

 هدهتکن رکید هدنربخأت كسیدقت هدایلح

 رودصندرشب ع ون نانا هکنوج ۰ ردراو



(rr 
 [۳] ییامدكفس نالوا ینشا هاداسفانسا
 هد زا ةیابهدنراقحیدنکلباقم هنر | دا
 ه ۱ . هردرلشعا داراییدشنالوا كعد

 . رورح هلا هسبالم ءاب ( كدمحم )

 بولوا لاح هنسانع نیدماح قردلوا
 هک ردکعد ( 4 رهدنارکش هکتانعو قوت )
 ردرلشع | رورعو بع عف ددکشالم هلکنوب

 كنس اضح زعدشو حبست ! براي یی
 دج هحورآ هداکو هکر دهدکشانع ةیاس

 ۰ زدم او

 تاداہع نرعتست هسیا رس تابرا صعب

 ااا راس ةد ۱ تایاطو
[f]هیراتعم قتثاو كکود مس « كس  

 ۰ رلروشلوا لاتعتسا هدنعتوم مد هقارا بول وا

 رغب عل ۰ ردلمعتسم هدمرح مد هصاخناب كفس

 » دوعسلاوبا » ۰ ردکع د سوفت لتفقح



 و
 ٠ قرف رادم یتسلوا ممظعت یاتفا هلب راسبتعا
 ۱ ۱ . راروتلف "

 . كفاتهساو كلجال » یظفل « كل >

 « باقع فوخوا باوث عمط نم انلحالال

 هدافاو ضرع هکنوج ۰ روناوریسف هد
 درک . كعبست درک هرزوا ینیدناوا

 هقح تانح هدنراعرش یانعم كسيدقت

 یرالوعفم ایرثک | هل وا ربتعم قلعت

 ۰ راریلیدا لاعتسا یردلوا فودحم

 ! انراپ ! فیرش مظن یاتنعم یدعا

 ۳ باول یک هبا س تهولا تاذز

 صح ! لک“ د هلا یسوفروق باعقعایو

 ۳ ادهصیاطر لاصهصاو تیدح | قاق عسا

 . ردکع د ۰ زرو دا نیو با یتیم



 تر 1

 دما یا لصف )کیه

 ( هیدکتالمهلیقن رط امسا ملعتدمدآ بانج ال |
 » داو هراهظا ییلضف » ۱

 ( املکءاتسالا مدآ لعو )لب ذیعتسا
 حج هناوق مدا «هاش یلاعت» كىر ۱

 ر شا یی ۰ یدرویب ملعت ییاتسا 1

 یناک ردم عاونا ةفاک . یاسرشحو
 مر و را ها تا دداا

 اضعا نالوا لح هبدنابتم یاوق قاطر
 قساخ قرهلوا بک و فوم ندازحاو

 صاوخو قئاقح رار هلیسامهاو داجماو
 ٠ رابعا قرهروم ماهلا هنسیدنک ینادوحوم

 نونف لوصا نالوا یهیلع فوقوم كلاع "

 تالآ نایروک موزاو یءانص لیناوتو "
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 تفرعم ینالامسا نالوا قلعتم ران آ هلا

 یدایا -اشراو قوس ییا هطابنتساو

 یاضم لوصحم موحم یواضب
 راشم هک وتبدا هدافا هدزرطو یی رش

 رب راز یی 7 ندنوب كهللا

 ملعت وبشا كنهبمدآ ترطف ! الوا

 كرهدا حاضبا ینتېج یدباق ه یپلا

 اوب عوقو امسا ملعت هدمارک ۲ ةکیالم »

 « یدرارولزا د تعم هاوحت یاطعا یدا

 ۰ رویقارب غاسم هکعد

 ترطفوهناذ تقبخ هکئالم هکنوح

 بویلوا زئاح یتیلباق وش ًارظن هنب رهلصا
 ۰ ردهقشب یسایامو صاوخ رانا

 هکئالم هدندنع تنس لها اعقاو

 ندنراقدلوا یراحاص هیلس ساو



TAV 
 ارل رونما كارا نیم اط تا ب
 رانا یم ۱ هن راقدلوا كلام هب هد دام یاوق

 ےک انه تایسحو یراشو لکأم تائزج
  1فاو تا یلسس راو داو

 ندهنسحتاک اردا عون و ۰ ردرللکد طرح

 هصقنهحرالاع یدنک ی رلوا یلاخ كرانا
 زالٍباص ۰ 0 ۱

 یتیلباق كقول ره نح بانح ار ز
 هدقعارایقردلوا بسانتم هلیحاتحاو موز
 ۰ ردمواعم ییردلوا

 یواح یهعونتم یاضعا ناسنا یدعا ۱

 یاوققوجرب ندنسلوا شلدارای قرهلوا . "
 و طع هوق یلق الدثم ۰ رویلوا اح

 مقاطرب هدیغامد_هیدنوهش ةوق_یرارکحو
 لیصحت بولوا لح ههبک اردا یاوق
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 كنه رشبدارفا نوجا یس هر ورخ خاوح
 یتفاصواو لاوحا كنهولعو هیلفس تابناک
 یزادتقاو تسلباق مه < « یایتحا مه هکلسب

 یسهطاحاولاردا ینامزحو تاملکو زدراو

 . ردودكم دیازت یسهدافتسا هدنتتسن
 نالوا رطاخ دراو هدما ةم و ! انا

Eهکنوح ۰ روسدا عفد یاژوسرب  

 عضو دب یناعم قالطالاییع یلظفل « ءاس| »

 یابشا دوخاب یسلوا كعد ظافلا نانلوا
 نالوا تمالبع هراناو ندا عفر هامذا

 هلا یسشللو لماش یخد هلاعفا و فاصوا
 هنس وادک م هدهلیدک ات « اهلک د بار

 كمدآ بانج یسهیضق اپسا ملعت وبشا ینبم
 فاو طبع یی هلا تامولعم عیج ىلع
  .ردبا اضتقا



raa 
 ۱ ورجل ع هلا قلاخ دنیا و

 هدناد دم ند اح لوا مزاتسم ما ات

 تابسزح Es نوا حسب راع

 ینیدلوا لباق ةطاحا و طیض ي هيهانتم ريغ

 هشقانم رن هددبم یا هند ردهدناذیم
 ٠ «هنلا راشم ةمالع » هلغلوا اهد لاقحا
 هروب حاضیا یتغیدلوا ؟ كعددن امسا ملت

 یظفل اسا ینعب ۰ ردشما لاکشا عفر قر

 هل وا لجت هننشسکناه .تلناتفم ییا و

 [۲]هلکما اضتقا لوڈ مد دیس ا

EFLدلال دلا تح نم ییهعوط وم ظاقلا ارز  

 نم نیزسکعا ربوصت: یاس تال ولدم لا

 ظلم هلبا يع هحورپ لول دمره طقف ۰ ردلک د
 اهنکب یاشا قثاقح هلکلروک یفاک هدنابوب كسا
 ا و

 يتلالدو لوعت هاشا تاوذ اب یانعم

 e ردحخاو صا



6.2 
 هد یاد وج و٥ حج نالوا اسا ټا

 فیرعتو ملعت همدآ ترضح قح بانج
 و قحا ۰ ریلسشالک | یشیدلوا شدروب

 دیمدآ ندذ ینامولعم مسج یتیفک ماعت

 طبع ینازج عیج ینوا كردا شقن
 بویلوا ترابع ندقل كردم لمفلاب و
 رب نابغلوب هوم عو هنسیدنک هکلپ

 .اسوا یرشب عون لرهربو صاخ دادعتسا

 .وهوم و تالو تایلکو تاسزج هد
 اشا صاوخ تفرعمو . هكا كاردا یتآم

 راح یی رادتقا نیناوفو لوص | طضو
 هلتیحو ۰ ردکعد قمروس رهظم هغلوا

 دارفا بولوا قرت لباق هب رشب فراعم
 ۱ ردهدکمنا صقات و دنازن یرالع كرش

 دن وگو تاب اتم لا



$( 
 یفیدنلو زناح ییدآ باتح امسا ماع هدوآ | ۱

 او قلح هش رزوآ لماک دادعتسا

 هَشاس هرواع وا ترابع ندقمرود

 یعوقونایرح لوا ندمدآ قاخكنهبنوکلم
 یو هدصوصن رهاوظ روسلوا تا

 ۰ رددىۋم

 كرء روا موح رع «دوعسلاوا » طقف

 ا ندنسلروس حور خش کک بانح

 روک رم ملعت هدنروصوب کر دابو ةا رح

 < هدمدا ترضح هحبج وم یدادعتسا

 ترابع ندکا لصاح لیصفتو یرورض
 ۰ رولوا

 لاوحاكنهکئالم یلاقحاوم هبلا راشم

 كب هددسرومدنا دست یرافوتودمد آ

 ؛ ردلک د يلتوف ردنپ 1

> 

7 
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 فطعتادا .واو گد لو » !!ذدع)

 (نولعتالاملعا ینا لاق» ییهلج وش بولوا

 هصق ون ةلکْعا فطع هنن رزوآ یسهلج

 قیقح ینوضم كنهلا"یلاجا باوج ملعل
 .رولواشعا دورو هدنقاس ربت ییماهماو

 002( مارس حاضیا )گیس

 هنس راضورعم لاکشا مارک ةكالم

 "یاجا باوخ نالیروس اطعا امدقم

 اشا ناکام اّنک « نولتتالام» ک که دنهاا

 كنابنشا منج هکنوجن ۰ ردلکد كعد
 یس همش كيهکالم اوا یهلا مولعم

 ۱ امس همش رب هلون هک ىدا قو

 هکلب .؛ناوذسل هل روک موزا هلنق را
 یشلر ود فالعساهدمد ۱ ترصضصح دصقم



 ۰ ردهدافا ییقتح كفاصوا ندااضتقآ

 هدیاب وب ی رایدنک, هدبولوا ین هرلنا ارز |
 تهج نرونشود د هتک داعش اوهبص 9

 ردرابع ندنو :

 دلوصومر نام FN | E و

 كمد | بانح نوسلواهفوبصوم « كرك 1

 ندعاودوفاصوا نالوایضتقم ینفالحس| "

 قق هدب آ نم !فینمیانعمقرهلوا ترابع

 نابلوافتکتمومولعم هرس زونه بولوا
 ش ۰ روا و كعد ۰مروماس ینالعسا*یعاود

 هدلوقمدآ « هیرعوط ندیرعوط یدصقم

 قاطر ندا اضتقا یتسلوا تباع لئا "

 کم كما ءدافا هه د ردراو هبل فاصوا

 .الوا ءاک ازونهههقبقدوم كران هددسبدبا |

 احرص یس وبقلعتمكنیهلالع ربارب هير |
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 تافرصتو . عفت همد ] ناش هدننک هدافآ

 یرالةعكنقولخم هدصوصخ ره تانهنارحس

 نالوا نصر هدهبترم كحهبمءدنا هطاحا

 ملعتو نادا RE هدفلق ۳ هتکحورع

 مظن بولسا ندنسفل و یلاقشا هد ینیدناوف

 ینیدلواتعالب نیعیروس رابتخا كالبلح

 ۰ ردلک د افخ یاح
 و مارک ٌةكْئالم ! لاقم ةصالخ

 ینفیدلوا یتیکحرب لاح هم «دكصوصخ
 هدنیکحنیعن حنا یرلددرت ۰رلپدها نقبتم
 یناشکنا ءرازب تهحوبش ا بزلوا

 ۰ ردیهشرب دناع هبیهلا مکح نایلوا نکم
 زناح اد نالیروس فالقسا هسقو

 . رفقا یدیهبناذ تلیضفرب یدو
 ۰ یدراروهتسا كعد



 ۳۳ PE فسا
 ےس ےس اه کج یھت 2

(o 
 یراترضح یلاعتو هناعس قح یدعا

 هناناضفتكمد | بانح ! الوا هدناوح ماقم

 رظن رانا هدعب بوروس هبلاجا تراشارب

 «اعت| ملعت » قئاقح ضمب نالوافاخ ندنلع

 هک یدلیا عضو هتب الع نادم هلشفک

 قردلوا راکش آ یتمکح و عنص مئاد
 نوسریویلوا لئاز اما یرلهعقاو هش ۰

 « دوعسلاوبا »

 5 ینابم عرش س
 ثعاپ هتفرعمو اع لوصح ( ملت )

 طفل عاسالف وش هکریند هلفرم قحالوا

 (سیرد ) نالوا ترابع ندنالک ع رشتو

 دو دادعتسایاطعا ېکی نیدلوا هش رط

 كنهيهلا لاعفا يك تقیقح ماهلاو تفرعم

 ۰ رولوا هدهل رودصف رث



4. 
 ) لمت کت ملام تاعو) هسبایبلآ حلعتوئ

 نل قش یک ملعت ی ہدنلاشما یلیاج مظن

 بقع رد ا باح بودلوا ندشلسف

 فراعمو مواع نالوا رو بولطم

 ۰ یدشلوا لصاح

 یلعا ترب ع لدعفلاب ريلعت هح رک

 ظ دتلع ) ادهلف ردلک د طرش بولوا

 نايم ولع بترت طقف ۰ ریلسهلسد ( ی
 خر رف كررت مدع هلا هجو و هدرلهدام

 ت e هکنوح ۰ ربلک مزال یلدا

 هدنتتسن دادعتساقرهنلق انس هیلعا هدقدنلوا

 یحمدا رداس £ لوصح قوح ۰ زآ

 نشات ع

 رسک (لیعت ها ملعت ) لصاجلا

 ها رسسک هکنوح 4 ردلک د یک راسکناو
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 ۳ لعف كلما طسوت هدتسب زاكا |

 نک سا نیا د راکت نو مک کا ۳

 ۰ نوسلمهلوا
 و و )نشا یاطعا یلعف ین اما

 ندداشراو قوس همعف هلنا ظافلاو تاک

 صه نالوا ندنناش لمت دا وا ترانع

 هسررب دنا هاست و روضقلد همادقاویس

 ینحداوا 1 دس هلع لوصح عبطلاب
 ۱ ۰ رد رس همش

 ملعت كتاوذا شعب یک لد وا ج

 ندهغاسم یرلعا دع دحاو لعف نیو

 ها یاب یاب ماتم بولوا یلاخ

 اف تولوا“ نج كل ما (اسا)

 . لباقم هفرحو لعف س هرزوا ینیدنلوا اما
 حالطصاقالطا دن رکید مىق كنه کقزدلوا
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 لعاب هدماقموبش  ینیم هنسلوا ثداح

 وب هکردکعد هعوضوم ظافلا قالطالا
 یتیدنلوب یوتحم كدهفلتحم هنسلا هدنروص

 .رولوا لماش هنسهفاک كناوداواساو لاعفا
 یامسم اقلطم قرلوا ما هدندنوب دوخا
 ندا العا و عفر هنهذ توراتک هرطاخ

 هکردلوځ هنسهصوصحخ فاصواو طافلا

 اللدو؛یشلل ةمالعنوکیام مسالا » ندانعمو

 «راروسداریبعت هد « نهذلا یا هعفرپ
 اس١ تایم هدنهلا ملعتوش هدلاح ره

 یتهحنیب ییاشا فاص واو قئافح نالوا

 ؛ ردهابتشا ٌهدازآ قلوالخاد هد

 عوضوم لاحدم عضو ةقالع کن وح

 یرلتمالع یک یحدنام هلیا روصت یل

 تفرعمیاشا یراقدنلق تمالع هد هظحالم



 4:. أ
 ماضنا جاتع یحءدااضتقا هظحالم و

 . ردندرلتهاد نالوا "

 بحاص» هسیاراتالق دج ییامس هلبا مسا
 دبیرغوط ندشوط ییامسایک « یفاصتنا

 (مالّوه ءاعاب) بوساریسغ هلبا اشا قیاقح
 یءدنکرت « یشلا ةققح » یتفاضا ید

 هیحو هیراغت صوصخو موع یک تفاضا
 .راربا

 [۲] هلاوقا ما ینیرش مسا ( مدآ )
 ا د ا » یلصا تل باترا ضف 9

 بلق هفلا یس:زمه هرزوا هبرع هدعاق كرەدىا

 قلضاسدوخاب كلرعسا یقاقتشاو « رار د .زدهل دیا
 نتف د وخاب ند« همدا » هانا هزمش مط هتسانعم

 رهاظهد ریضعب ۰ ند«همدا » هنساتعم هودق هلا

 . راردبا رابتعا ندنظفل « دا » هدسانعمضرا

 .رارایا رک ذ راتبساتم ةاطر راد هناقاقتش اون و



dn} 
 ۰ ردند همم ایام اهر وک

 ¥ هکرولوا هدنزو ( لعاف ) هدلاحو

 لاما هداتن الا ءایا ۰ روالو قوح

 .ردهیوب یرلظف(متاخ)و(بلق) هکروتلوا
 ) ةكالا ىلع مھ ع 2 0

 ضرع دهکئالم یناسا تابعس [زخ وب

 ءاساب یژمنا لاقف ) بوسا هناراو

 ساما كرانوش هکیدروس ( ءالّوسه

 هوحو ىم هنسوا دسب صا تاغل قفاوت طقف

 ۰« رددعبلسم هبتناذ دح هروک ذم

 هنسانعمسأی ندهیبلا تج.رینظفل « سیلبا »
 ندسرد ینسهلک«سیردا »لدم ا «

 ۰ زدفیعض هح هلو هد یقتشم



e 

 ( نیقداص متنکنا ) دنا رابخا کب []
 زکشیدلاوا ٠ شما اعدا رلزنس رکا

 .. رکهسیا قداص هدقاعسا یا وعد

 یعذآ .تارضح مکح قالنح تانح یی

 هر وکه نس هلا رطف تالباق ییسیدن؟ هلنا قلخ

 ندفدروس هماغسو هب واع قداح یانشآ

 هرلمقاپ ندنعو ره كنا هرڪو”

 هنهاکرظن كنەكتالمىدارفا قحملوا دنوک

 هن رایدنک یماکحاولاوخا كران هلضرع

 ةماقا هسیا دصقم ندو ۰ یدلیا لاؤ

 اودا ندتفالخ سا

 فرصت هدنادوحوم هکنوح ۰ یدا كم ا
 هدالاب یسانعم كناعما .نالبروس ون و

 جا خروصت ًابیرقیکینیدسلوا نایب الاجا
 «ردقح هنلوا



CED 
 هاقناقح تفرعم دادو لدع یاشاو ریبدنو

 فوقو هقوقح رداقموهلادادعتسا بتاع
 کناه ره ندشدلوا هتسباو هعالطاو

 ندرابخاو تفرعم ییاشا یامسا هحانعم

 ندروک دم عالطاو فوقو یرالوا زجاع
 ۰ ردا راعشا یی را لوا یلاخ

 نالوالماشو ماع هلاعفاو تافص ارب ز

 تادادعتسا تتاح رسهمش هدایسا یانعم

 ۰ ردلخاد اب ریداقم هلا

 نداما یاسا هنسانعم هعوضوم طخافلا

 یهروکذ م داو بتارم هسیا اک

 ییرازج ندتفرعم یالوادم نانلو یواح
 تفرعم یلولدم رب هکنوح ۰ ردنا مازاتسا

 ًارظن هیراح فرع یل یللاد كنوا

 هب و زام يافتا كمزال ياقا ۰ ردمزلتسم

۱ 

 - e ۰ سس ی ی تا
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 ۰ رددتاهاو هدیحهدا تلالد ]
 كنابنالاب ما لا زلیلت وش هتشپا 1

 درو هنطرش ( نیقداص منک نآ ) ۱

 فالعسا ارب ز ۰ روللوا حضتم یطابترا

 یرادم كنا قلوا قئالو قبقح یاب ر
 ینحهاواینانم هنفاوب زحاعندتفرعم نالوا

 0 ٠ ردصطف صا

 ~4 یاب لدل =
 نی نداعسا ظفل یریض ( میضع)

 هدرلنا بولوا عجار هنایع-م نالوا دافتسم
 هنر ارباب ییالقع تط نانو لخاد

 .ردشلوا دراو قرلوا رک ذم "ءانب هیسلقت

 راکشآ و كلمنا عنو دهاکر ظن (ضع)

 یضاعاو یناعم طقف ۰ رددنسانعم كلبا

 ردعرات هع ع ی اشا تاوذ ۰. ص ۱



1 
 . لّقشم فابن ومو تال وقعم هکنوح

 ندرلنا هتولوا ضرع نابعا نالوا
 هک قاسم قنحهللوا كازدا هلغازتنا
 ۱ ۰ رولوا شلدا ضرع هددسززح و

 ۱ یر ره كرانا اعم ضرع: هدلاخ وت

 هلا ؛صتع لکش رر هددتوکلم ملاوبع

 تحاح هکعد ۰ رد رابتعا یسلوا لکشتم
 . ردقوب

 .زیمددد یثرب هنتفک كاکشتوب هحرک

 كمانصو تالصو كنأرقو ناعا هکنوح
 یروصو لکش رر هدنرخآ كنللالو مایاو

 «روسدا تاالد هغ رش ثیداحا هنو

 ثكنانعم ره هدلاشم مع هاف وض ساک او

 تالصف لیبخ رب شاد هنشلوا لکشنم

 نیودنراهلاسر هحوربآ هدابوب ] روبرو
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 نداءام) هنسانعمرخ نالوا مهم هدنناذ دح ۰

 :هدنفرشربعت ( ینوئبا )ینبم هنسلوا قتشم
 یتبهاو ناش تعفر ثكناسسانالیروس لاّوس

 هقداص ربخ ( ابن ) هدرب + ردراو رامشا

 دجیعوط ۰ مظن یاضم هلفلوا صتع
 هکر دق وش ۰ رولوا كعد.( كا رابخا

 نالوادرخ ندمالعا یربخ نومضم هدارو
 . ردلعسم هنسانعم ضع ات

 ك(قاطب) الام فیلکت هلباللج ظنوب
 هکنوح ۰ زامهلوا حد لالدتسا هنعوقو

 . هلیسلوا نکا هدنناذ دج روک دم رابخا
 روما ندا قدلعت هکئالم تردق راز

 قاطی الام ءان هنسلوا جراخ ندلاعفاو

 نالپ روی هناکح هدهسیا ندنساطسو هم



4 
 ةهثسانعم :فلکتو هززوا یتققح نما

ETEى رل رع تكننطاحم اضح  

 ردشلوا 0 NC راهظا

 یفرش لوف ( نیقدا-ص منک نا" )

 فالعسا .a هیشب رب ا تات )

 هر د (زکهسیا قداص هدنساوعد قلروم

 مارک ةكثالم_هکوبلاح ۰ زرو دما ریست

 شا رودص یوعد رب هل و ندننارضح

 عدم یی رلعو یدنک طقف ۰ یدا لکد

 ۰ داعتسا یبدآ یفالعسا رار هاشیاتسو

 ا راغا دارا لاس رافال و
 رانا ندنکیدمهلدنا روصت بیسرب هقتشاب

 شق | نایمردقاقتهسا یاعدا رب ملل و اتمت

 ۰ رلرویلوا
 یرالاتم مزال كرانا اعدا وش لصاما



E 
 « روس

NV 
 _ ةلرابتعا قوطنم همالک ه سيا قدص بولوآ

 | یم ربخ نلکمزالهناول دم یک ی يدا بتر
 راتاشنا مالک ؛ ریلسهدنا بر هده) تهحب

 رافصو بدکو قدص هللا رابتعا وش ید .
 ۰ رولوا لع هن ر ند

 كنا اتلعامالا انلزعال كلاس وات )
 زجع فارتعا هکتالم ( م کی | ےلعلا تنا

 - ولا تاذ ! ان راپ تب هلا روصتو
 هد رت ندفاصوا نالوا قئال اکس یه

 هزام ینش 6 ) نس دوخاب ۰ زردا

 بولوا نابسج هزلاح مزب ۰ كسسدقمو
 یشر زب ادعامندرلمش كغيدروہ ملت هز

 چ» هکنس ناش یذ ملع نس ۰ زرویلت
 ناهرب یلاع میکح زالوا ینخ اکس یشرب
 هرزوآ دنیا و تاد هم
 ۱5 ج ۰



۱ ۱۸۶ 
 . حراخ ندننکح ینمی ۰ رو غا
 ۰ زاملوب كاعف ر

 هده رازوس وب مارک هکئالم هتشپا

 بوساوا راسفتسا ضحم یرلعقاو لاژوس
 هنرایدنکو . راعشایننیدل وا ندنعون ضارتعا

 عون قرهلوا فکنم اما یمدآ لضف نالوا ینخت
 یسانسكفالساو تمکحنیعیداحما كرشب

 یغیدلوا تفرعمو اع بول وا تیموصعم
 وش هکرارولوا شما راهظا ین رلقدالک |
 شب و هقح بانح هدمت یرافارتعا

 في رعتو . مظفتو بدا راهظا هلا

 مچ یتسهفیظو رکش یاشا لباقم هبیناحس

 ( یواضب ) ۰ ردراو ید

 هدنزو نارفع یظفل ( ناصس )
 لعف رامصاو ۰ فاضم قحا بولوا ردصم



{s1} ۱ 
 روشاوا لامشا قردلوا بوصنم هلا
 هنسانس یز - یک یک ( لادا ) 0
 هدسیا راو یلامتسا هدردلوا لع هعبست ۱

 اب راک لاقم ریدصت هلبا هک وش ۰ ردذاش
 یسوم بانح هکرولوا هدنماقم رادتعا

 حاتفم ییهنیص وب (مالملاامیلع ) سنوب و
 ( كلا تب كاحس ) قرلق دیو
 هد ( نیلاظلا نم تنکی ا كناعس )و

 ۰ ردرلشابا تاحانم ضرع

 حست ) هرکص ندیاب ر دیح وت اتاذ
 . ردمولعمینیدل واهمهلاراک ذا لحا ( دجو

 FS هش رشت e دزاو هدیاب و

 1 e دیک همون "کر
 ناتلش ناسالا يلع اتففح ناتلک )



7 ۲ 
 ( نج رلا ىلا ناشیبح .ناز-اا ف
 بظاوم هرلنا هکردراو هلبح هک کیا ینعی

 ۰ رارردوس هاجر بر یمّوم نالوا
 ءدنازبهو فقخ تباغ هناسل هدظفلت هد م

 هدمحو هّللاناهس ) هدرلناردربغا یرلباو

 ندنسهلیلح تاک ( ےظعلاهتلانا جس
NF 

 هدیرلترضح هج رلاهبلع ( دوعسلاوا )

 كمتا بست یظفل ( ناعس ) هکرلرود
 هس رولوا ردصم مسا قرولوا ع هنسانعم

 هدماقمو یی رش, پیکرت ( كناهس )
 ندحلاصمو مكح كهبهلا لاعفا ! انب ر ای )
 نایملوا نایاش هکسدقا ناش یک قلوا یلاخ
 هب زانت یتیهولا تاذ ندنسهلج كفاصوا

  ندنوم كنهکئالم «رولوا كعد ۰ زردبا



۰:۱9« 
 م ۰ ۶ مدآ قالعسا هسا یرادصقم

 لم ییهینادص غلاب کح كنسهضق
 میظمت رب ن راقم هنا مطا لاکر ا ر هلنقمت یخی دنلوب

 ۰ ردضع هناراکسیدش

 یئالث یک نارفع - رکنمردصم رک |

 تاذ ( كناعس ) هسرولوا درع

 هلا لماک سدشو هزنترب قال هکسدقم

 ها یک روتوا كاعد ( كوخ

 رارب هل يظعتو صالخا ضرع هدشنش
 همدآ تانحو ۰ ناصشو زك یی رایت

 ق و عاوعوبیهلا فیکت رب هاب و
 ناعذاو رارقا ینغحهلوا رداق كىا نامز

 یا زودتر ند بو دا
 نع ندلاوحا قابس هکالم هکنوح

 كاسهلا فیلکتو هدمدآ بانج پی يق



fe 
 رایدالک 1 ییکحادا قلعت تفرش +

 ) ىلج مظن ( اتعامل ان عال

 بس متءرلزب هروک هزقنلباق

 . ردقو زمکیدلس مزب هقشپ ندشاقح
 یاسا زا ) یسلاع دافم یبم هنسلواكعد

 نقد دهلی یا هکنوح ۰ زرویب

 دوح دوخ یتققح رب ناشو ج راخ

 تفرعم وش یکزمذدلوا باس ردقهغمالک |

 قلعتم هلاع زمیدلوا بوسنم یتفک اشا

 هلتهح ینیدلوا ندنسهلج فراعمو مواع

 ترضحرک ۱۰ ردلکد شلروس ملعت هزب

 یدیا هنلوب هدهدزب هب راعف تیلباقک هدمدآ

 ( یدرولو عوقو ملعت ر هلو یخد هزب

 فارتعا ضح بولوا ترابع ندکعد

 زر



 ان

e 
 ) لوق ( کا علعلاتنا كنا

 دارا هدندد ص لیلعت ینلبقام هد نی رش

 ضخ یرللع یدنک یم ۰ ردشلروم

 نالو نخ هرلناو دنتسم یاب ر ملعت

 فثکنم همدآ ترضح فراعمومولع ضعب

 نس ! براپ » هدنماقم ات یهدلوا

 ی هدنزو رب بولوا طع ییامولعم عج

  Eهشدنک فالخسا او

 یدادعتسا هعونتم مولع نانلو فقوتم

 یهیدلوا هدمدآ ترضح لکد .هدرازب

 اتم تاک یاب كس

 فراعمو هلک مواع هکكسراتحم لعاف

 یهمزح  O EEملعت هن ردو

 یابحاوراعا یران آ هددناسون و كسرروس
 راپدتساكعد « كسرالق هطساو هنیمز ۰



iVi 
 ( ام اب مهتبا مدآ اب لاق )

 دی هکئالم ! مدآ اي » هکیدلکت عباطخ
 « تیا مالعاو رابخا یاس یاسا
 ددکًتالم یلوعفم كن (اسا) هدارو
 هدهکٌالم با طخ توشلق رب یک عجا و

 یسانروس ۰ هلا رابخا اکب یک یتیدلوا
 توافر ك وہ ءدننیب سما وش ها قیاسما

 بانج هکردا راعشا ؛ ررتسوک یتققح

 بواوا یطق سا یرادتقا هاوح كمدآ
 یسا مالعا هنسپ ربع ناه نددت

 یراج هدنسارحم ناجا یی ۰ رد ولطم

 ۰ ردقو موزل هدنقح مدآ هد هلماعم ,نالوا

 تاشاک و ايشا, تاک سران ]مفا

 ایج شم ی یھ بوم[ مدعی نور



 تم
 ناسو دادعت ینعفانمو صاوخو ماکحاو

 مالعا و دلرشلاونا بانج ] هدا
 یرک ذ ینیدلوا هدنزرط لصف یسهدافاو

 ع رصت كنظفل ( اسا) نکیا شم
 تاراخاوش ۰ رولوا دافتسمندنسلروم

 مزج كنهکالم یتسلوا بیصم هدهبلاوتم
 ی هدنن تابعسم هلا اا هدیراناشاو

 دنالاقم قدص یک تالک اشمو تابسانم

 a افق لالوا لاو
 ك رهبمرتسوک ددر الصا هدناس و لیصش

 9 ۱ لا ندمظسا ی.هدنسداا

 یک ول

 ' (ضرالاوتا ولا بیع عا ینآ مک لقا ما لاق)

 . یدروم ًاباطخههکالم قح بانج
 بع هدنضراو تاوع هک مدع دهرس س



#4 
 یرلیش نالوا ( روتسم ندقلخ ساوح )
 "لاجاباوج یاجسباطخوب ].۰ مریلیب

 هلهجو یتیدنلوا ابنا افت آ طقف ۰ ردکعد

 بولطم رب رقت یربخ نومضم سقت هدارو
 ردق هرد هدناب وب كنیبظاخ هکنوح ردلکدد

 روهظ هکلب ۰ نیهللدا ضرف یرلهمش
 اود A ںانح یم دااح قادصم

 رارقا طاع ) سرقت ینققح كالعسا

 دافم ه قم و هکر دد واطم ) لج دتشک

 : ردروک دم رخ

 ) نولعتالام )نانلوا 2 هوا هدر

 هطراوتاوام هدب رب رقت باوجود یاونع

 ردشلروسلی وح هنظال ,( بغ ) فاضم

 لو لاک كاشلا طرح ۴ هنا هدب ون



EWR 
 دکنوح ) رار هللا هدافا ینتغسو تياغو

 نیم ( روللو راقحهلوا دشت هم هدندنوب

 تاوعت ۰ مدآ لع هللا هکئالم زح ندا

 اروم لم هات یراق

 ۰ ردراو راعشا یفیدلوا
 (نولعتالام) هرزوا زمکیدتسارک داف آ

 ددانکندیمدآ قاقحسا باسا ین رش لوق

 ۰ ردهتاولیلدرب لیلجریهتوبشاهنغیدلوا
 وش هدن ا هزس نب » باوج لص حا هدلاحوب

 فاضوا قاط قح هلو ارادم هقاقححساهتنانع

 ا وک هسا مدنا شع د ردراو هبلاع

 [ روبلوا ترابعندکعد « زکیدتا هنناعم

 ) نوتکت مک امو نودب ام ٳعاو )

 دقک هشیهو « راهظاو ادناهقخ كزسو

 یرلیش زکغیدلوا هدکما رارقسا و انتعا



42۲ 
 ا هم ا و عاف لاوحت | ا
 هدنات لعف یسانعم مک رارتسا ۰ مریم

 ۰ رددافتسم ندهدایز ینظفل ( منک )

 .لاوحانال واراهظادلرک . مک كرک

 هداروب ءان هنفحهلوا یمولعم كنب رایحاص

 هد ( نولعت الام ) یش ناق لع قلعتم
 دوعسلاوا هل :هحو ۰ رولوا لخاد

 (لقاما ) یسهلج ( غم لعاو ) موحم
 روک دم الوا بولوا فوطعم هش رزوا

 هکنوح «رویدلک دهنرزوا عا) نالوا
 ندنسهمت لوق لوتم هسلوا فوطعم هاروا

 [۳] ۰ ریلک مزال یوا

 هرزوا یقیقح مایفتسا یهد< لقا ۸۱ » [۳]

 اشنال ایلع رابخالافطع هلغلوا یرررقن بویلوا

 ۰ ردراکنآ سما یچهیلک مزال



KA “8 

 كنهکئالم هکراروید ریسشیالع ضب
 دف نم ایف لمحتا ) یث یرلک دلیا ادب"
 هدیرلک دنیا مم ۹ یرللوف ) جا هی

 اسا اا ا | هللا ى راز وسو

 قولعرب لعاو لضفا ندن رايد نك دوخا
 . ردیرافل و هدداقتعا ینکحهیلدنا داجا
 مدعو مر ناطیتساو مک هدلاح و

 ۰ رولوا ترابع ندح رصت

 سیلبا ( نوک تک ام ) هدراضیپ
 ردنابصع ینیدلوا شا راتخا كنيعل

 اد سا دات وا اوز رم و
 اما موفر «یدروشو هدندادع هتالم

 اضعب هسیا تیانح نالو ع وقو هدنس

 هک لصن «رونلوا دانساهموق واقالطالایع

 بنا لتق نالوا مقاو هدنچا لئرسا یب



۲ dir. 
 دانسا هراایالطالا لغه" تایانج اط ر یک

 ندر یسهلج هدع رکن آرق قرهشلوا

 ۱ ۰ ردُشلروم هذخاّوم

 | نددارفا ضببهدرازوجت قاطوب طقف]
 هل وکسولو كرلرکید همت لعف نیلیا رودص
 وشندنشیدلوا طرش قلوا مضنم یرلاضر

 [ رددیمپ ریخآ ریش
 لیدلوا نمصتم كنةصق وش اذ دعب

 هجو ر مارک نی رسفم م یتاراشاو داوف

 ۰ رارودناناب و دادعت یی آ

 فرش كناسنا ع و ندهلملح هصفوش

 هليا ی نم كمع قالطالالعو ۰ ىلضفو
 ددابت ینبم هنعف لومش كنهعفا مولع

 . ٠ ۰ رویلوا دافتسم ییاعجر
 -الم مدآ بانج هدنالمس| هکنوح ]

۱ 
۱ 



e 
 هد یدل و یدشاوا مدش در هک

 " ترثک كنهکاالم ۰ یدنلق ىلع تلیضف

 [" ردمولعم هسیآ یراتدابع
 .وصعم طرش نالوا هدع هدفالعسا |

 ملعتو ىسملوا تفرعمو لع بولوا تەم

 هدیلتب هلدا دانسا هقح بانح كنلعف
 ۱ ریلش,الک |

 ارب ز .ردلک د زناح یقالطا عم اعقاو
 هفقوت هروک هحبص لوق هبهلا یاما

 دریلعت ترحا یطظفا سس هقس ندنساا

 كلدا قالطا ةا ندا شعت هللا

 مامی هلتهج و ٤] ردشلوا فراعتم

 1۳ هلل اامپجر » دوعسلاوناو یواضب [6]

 یراهرابغ 6 ة فراح نع هصاصتخال » هدماقموب

 هکن وجردبا دسات نو هدهبهقف "هلئسم ۰ ردکعدوب



۲ Kir} 
 شیپ هقح بانح ءردلکد لاخ ندصش

 هدهسیاعقاو قالطا » توکلم اعم » تار ال

 ۰ یاوا لباد هزاوحم

 | «لواعم » یخد اج شهر ناف
 ینیدنلوا نام هدالاب ۰ ردرلشما قالطا
 قلوا یبلا لعف ملعت تققح هرزوا
 رابرا ضعب قالطا وش هابسهظحالم
 ارظن هفرع هددسیا ی یخد ندرش

 ردقوب كح هدر 3 هنققح صقن ماا

 يار توو و رک ذ
 ۰ ردلک د عفاد اما

 ا ا ناهر زب ]٥[

 . را 3۳ راندا سیردن هلل ةبسح ا

 , . ۰ رددلیو هد رار و سرد هاکهاک كلك
 | دلجراد هنسلوا هیفقوت كنەيهلا یایسا [ه]

۱ 



HE} 
 ثفلاع هتنس لها یالع روهج هدلهسُما

 نوسلوا ثدخ نوسلواربفم ۰ زمدا

 دنس یرلزوس كرانا يلوا مولعم یهذم
 ريسفت یالع “هلجا هدماقموم ۰زلسا ذاخحا

 قالطا عنم -- هرزوا ینیدنلوا ناب -

 دا هاع تققح ۰ 2F موهفم

 هل و هکنوح ۰ رولوا ناتسم هد یدل وا

nc are mm -بجا  

 ین« ۰ ۳:۵ هو هلو ۱ كع رادع مدنا

۶ 
 سیردن هدهناهاش ۀکلم لصف هدایز اهد

 هدنحرش « هیلو "هدیصق » میدلوا هدکغا

 « هب تینع ابا ًارهوح لشالو »

 « ناصق ماا نع مسالاهزنو »

 هدكژوک ذم باک هکردشلرب و هدنزبح یتیب

 زدیم یی



{irs} 
 ( مکلا ململا تنا كنا ) هسلوا
 هدلاحوب «رږیلک مزال قلوب رارکت هدنبکرت
 مزال اکا و جراخ ندلع تفص ( تکح )
 ماکحا لعفره ( هرزوا قملوا بنرتم

 كن ( یواضس ) ۰ رولوا كعد ( ناقناو
 ىذلاهناعديل کا ) هدنماقم ريسفت یبکح

 وشیسرویب (ةفلاب ةمكح هیفام الا لشال
 ۰ ردقفاوم ههبحوت

 دايز عم یساول از هلع كنکح
 هنلوالج هدهنسانعم یسلوا لقسم یلع

 ةمكحلا )تاموحم یناهفصا بغار ۰ هلی
 ةياغ ىلع اهداحا و ءاشالادفرعم ىلاعت هذم

 طقف ۰ ردد ؤم يلو یسهرابع ( ماکحالا
 الا ) یریسفن (  مکح ) هدنروصوب

 يقتلوا ( ماكحالادحو يلع امادحوملا ءاشالاب

۲ 
 ۲ 
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 و
 ۱ .رولوا بسانم

 هل وا مکح كقح بانح ! لصاحا

 درهلس قلاقح عج یک ییدد كبغار

 ندنسمروس داحا هرزوا ماظتا و ماکحا

 ص ند ( میلع ) هسرونلق ترابع

 تالاف قرب یرکذ ك( مکح )

 . رولوا ندنعون

 ییدلیا ریسف كن (یواضم )رک او
 ساشا تیلصمو تسکح قحا هرزوا

 كعد یسروس ناشاو ماکحا یتاعدبم

 تفص ع بولوا ندان تافص هسرولوا

 .رول وا تفصرت هح هقشب بنرتم هنسهلملح

 حوطو بسک هدایز اهد قرف ی هدنرانیو
 ْ 3 ردنا

 ندنتالت تمدآ تات لا ةصقرا



۳7 
 ؛ ریلسهنلوا لالدتسا هدهنسلوا لضفا
 لعا ندرلنا كپلاراشم ترضح هکنوچ
 .رومدنا نیست هلتسهطساو امسا ملعت یسشوا

 ۰ رداضفا ندنسيربع هسیا تاذ نالوا

 نالوا شا لت ندنسیدنک هدلاحوب

 وش طقف ۰ رولوب توت یتیلضفا ندەکئالم

 ثعحهو ۰ ردناما جاتحشیر ره كرلهمدقم

 ۰ ردشفلوا قبقدت هدهمالک بتک

 راونا ) دناوف ضعإ اهد ندلیقو

 ارد دهس روت دم می لا
 ۰ یدنلوا یط یرک د كرلثا بانطالارع

 ی هد < جاا مه ابا الف و

 بولوا ندرل ( اف) نانلق هییستهیعصف (اف )
 "هلجرب ییهیطرش “لج نالوا یلوخدم
 هدوهلجوآ روسدنا فذطعهنب رزواهفودح



erv} 1 
 بانج هک ردترابع ند ( مماعساب مهابنف )

 ۱ دآ
 -"ءان هرادتقا ینیدنلو راج كم 8

 ۰ راکشآما یتمروم امسا یابنا هنهکالم

 *"ییفتسم هدلوصح بقعرد كناماوشو

 فدح نوجا راعشا یدو رابخا
 ` ردتسدیا

 -67 ثلا لصف توس

 هکنالم كمالسلابلع مدا بانح

 «ردرتادهنسفلوا لج هلا هده ندنفرط

 ةكیالمل انلق ذاو ) « هابدعتسا »

 هدیتقو لوا ! میبح یا ( مدالا ودجما
 ناشلا مع هلا | نب» هک تیا ناسو رک ذ



A 
 هەكتالم مد » زکیدا هد" همد ۲ 1

 ۰ مدر وما
 د یدو سة همارک کالم كمدآ نانح

 كاتم “مط: راب مخرب دخاو ماکتم [(]
 هنس هوش كناسلره یسعا لامعتسا یهفصوش

 « «اذک لعف نع » كماظع نيطالس.ردقفاوم
 یراهعدق تاریبعت یک نمهناکولم نامرفو صا

 ۰ ردم ولعم

 یلامتسایمهفیصعچ هدنعقوم میظعت هبطاحم طقف

 هدعرک نارق یک ینیدلوا علاش ہد یبرع مالک

 هليا هفیصر هلو هقح بانج هدهفرش ثیداحاایو
 ۰ ردشمالوا دراو هد باطخ

 ندلسقو یلیلح مظن « یوعحرا بر »

 ۰ رد دنعب قفلت

 باطخ هید« زسبرای » هقخ بانج هیلع ءاتب
 نایلوایلاخ ندماهیا هکنوچ ۰ زرویقا زوج یکجا
  ردطونم هنرورو كعرش یزاوح كناریبمت



۳۹۶« 
 .ردیهلا ماعنارب هجورتآ هدنقح رشپ عون

 یسروس امسا میلعت هرلنا كنرضح لوا

 اساوفارتعا یناضفو , افاینقوقحهننرزوا

 تاع رکت و تالبت ضیعهلهحو و هدنقاس
 یعی ۰ یدشعا رودصفرش ییعطقمآ
 » امسا یلعت » هددورو كنىهلا اوب

 بیرت ۰ ردراو یسلک لخد كنسهيضق

 کوب مارک نیرسفم روهج ءانب هلیلج مظن
 ۰ ردو هدنالوا لوقعم هک راروسلوا لئاق

 (فوک ) كرک . هداروش كوک ار ز

 كنهکئالم هدنرلهروس(هط ) و ( ارسا ) و

 هلا هبقعت ی ( اف ) یرلتا هدصم یافا
 هایش رش لوق « اود سف » نانلویر دیصم

 كنهرو و ندنوب هکر دیش رومهداف
 و رولوا داقتبم يوفو هدأ بقع



2 itt 

{i} 
 تلضف یرودص كروکدذ مما رکا ہدلاح

 ناما اضع لوا ندژالوا رهاظ همدآ
 كرنا رخ ۇم هسنلوا ضرف نوجا هکئالم
 . ( نیقداض منكن ا ءالّوم ءامساب قالی )

 یهر چه هدنرالوا بطاح لبا
 ردا اضتفا قمالوا

 ههدآ تروح كن هکگالم هکنوح

 م رکتو میظعت ضرع هلا هدحبس یافا
 لضف هرکص ندکدلدبا رومأم هنصوصخ
 ۔ هنلوا روصت یرلمهمتا فارتعا یقاقععساو

 جلوب هباطخ سیو هس رایذتک هک زام
 .نوشا

 تخته وس اذاف» ریسفت باپراضمب

 هنلیلج مظن « نیدجاس هلاوعقفیحورنم هيف
 ندمد ۲ تقلخ ابهد هلمماوش » ًادانټسا



 و
 سا

7 

۱ «2۵۱ 
 عدد 2 همدا ترضح هللا یدورو لوا "

 شا هدج” كرلكلم هدنبيقع یلروس
 یراطابنتساوب هدهس رار ودنا اعدا ییراملوا

 ۰ ردلک د حس

 هسازج یاف یساف كنءاومقف» هکنوح
 هدافا ینتتسس هازج كطرش زکلا هلنلوا

 قع یک رلد-فطاع یاف هسقو .ردا

 و لدلع ماش  نغا راعیشا ياف

 من با تقلخ ةیوست ندروک ذم لیلح

 هوس شف رب بوا قلا اجو
 طقف ۰ رلشالک | یحهدا رودصفرمژ

 ۰ كما مامصا | لاونحا ضمب اهد اک وب

 ۳ تک دا لغو نر او
 هندافم هراس صوصن ندوب ندنفیدل وا

 هلروک ذءصا هکلب ۰ زامقیچ ینعمرب ریاسغم



HET ۱ 
  رابخا ه هکئالم هيوا حدا دورو
 . ۰ رولوا نابتسم ینیدلوا شرو

 دیفتسم ندیهلا رابخاوب هسیا رلکلم
 ییدبمدآ تانوئش هدهاسوب ارز «رایدلوا
 هدندورو یزبیت صا قرفلا هنانتعا رظن

 ۰ رایدنلو هرزوآ تریصب

 . یدآ نب ) یدافم كتآوش لصاح ا
 | ( کج ەر ومار هل وش هزس هجدنا لخت
 ةرواحم نانلوا رک ذ ارخۇم بولوا كعد

 اسا میلعتو ۰ ىدا نای رج هینوکلم
 سا حلوا نایا یعدآ لضف هلبش رط
 ۱ .یدلیا رودصفرش روک دم

 ) ضی رع یتعموب موحم دوعسلاونا
 ّ وش هز طقف ردشمروس قبقدن قیعو

 ۰ ردیفاک لاجا



HEE} 

 هک هغ رش ظافلا ریسفت و 0 ۰ 1 ۳ ۰ ۱

 هفطاع « واو » یهد « انلق ذاو »

 هنیورژوا قیاس فرغ قر وب بولوا
 نالوا قوذع لماع كلا هلكمتا فطع

 ۰ روسدنا باحسنا هارون لیف « کت «

 ل- ص الا ف« دا ءا » و « دوج »
 ۰ ردعوضوم هنسانعم نماطتو عوضح

 . قلت ورفرس هبا لادتو عضاوت ینمب
 و هکردکعد كل | بودبا هغاشآ یثاب
 رب ییهبح هل دبصق تداسع » هلتیسانم

 یانعم نالوا ترابع ند « قموق هنرزوا"
 5 هد » . ردم دنا لقت هد يړش



 [۳] ۰ ریند
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 بانح د وح” نالوا ه رومام هداروب

 كعد هدحس عاقا هل دصق تدابع هوا

 نامزا رو ار ز ES راک آ ینحهشوا

 تدابع هنتمسا ربع كا قح هدنایدا و

 لاق تعانجنزب . ند رشف ب

 هل د صقم ملظعت و دی هرزوا یرلقدلوا

 ۰-۳ صلاح س

 | خد طلارش وا طرب هدندص و [۳]

 .ردشل وا را هد هیهقف بتک هکر دراتعم

 -روبنل وا ارحا هرز وااضعا ید ماع هرج"

 نالوایرح كن [هلغل وا زول قرشا كرلتوب ه د هرس

 ءردشل وروک یناکهد راصتخا ماقم یربرمت « ههبح »

 مردن رانعن د ههبح هدر زد ییاقابا ییا لا کیا

 ےس ی یھ کنم ی ےس



/ 
1 

sto 

 اا مرگ ) مونا قالا لیمزب رس

 یا هدلاعم رس هکردنراسع ندكا

  ۳هد « لقلاداشرا » هلبا « بیغلا حاتفم

 ردشفلو) حجر لوا ۰

 ما هني رب یظفل مالس ناسا
 هک ی درون واه یاش هلهج وود هدهقلاس

 نشت هدیرل ردارب كفسو ترضح

 ردحرصم هدع کنار یرلکدتا هوس .

 هغغلوا لج نان ضع یرلهدعس كرانا

 ) هکنوح . ردلکد دعاسیعف (هلاورخو

 ) ردکعد قعابق هرب ( رورخ ۰
Cp 

 ] مظعت اضع هدشاذ دح كلعف وش

 هکنوح ردروصتم یعاقا هلن لالحاو

 يک ( لوق ) هتل یسرنک لا



#1 
 1 هنداعو فرو ردنا راعشا مت هد لوف

 هکنر ندکنر تلالدو راعشاو هروک

 هندابع ناه كرد" هدلاحو ۰ ررک

 . ردلکد مزال ةداعو اقع یلوا رص
 كلنا « لا « كجا ماق دیدسیکرب الثم

 یکییدتا مارتحاو مظعت راعشا كع وا

 نوا مظعت ضع هد دوج“ هکردزتاج
 نوسلوا فراعتم ما قلهرا رب یساشا
 مدآ تعفر راهظا ندقح بانح هصااب و

 رودصفیلکترب ندلسقوب دی هکشالم نوجا

 . نوا
 ابناو هکئالم هده دق. مئارش هک ل صن

 یکرلنا هد بوروک سان  ینیراتروص
E e AS 

 بانج «یدنالکد عونم يما كتا يترلعتو

۱ 



 هو یک
 رالاثع ولرد ولرد هرلنح هد م ۰ ء ناملس 1

 ۰ یدرردبای
 ءوس ار وم ییهدعاسو سان طقف

 ند راکدک ود هنزرط تدابعك ر در |لاریعتسا|

 نمهلملح تمیرشنوجا علق یداسف دام
 رکو ینا ریوضترتاد هحوریذ كرک
 هسرولوا هلتی هنرهک تا هد“ همدآ یب
 .ردشملا حرحو عنم نوسلوا

 قحا بولوا مظعتلا ةباپم كند

 هلتهح یسلوا هلما-ءمر قئال هلاعتم قالخ
 ولو هی دلوا حرص جن بانج
 یشراق هقولع نوسلوا هلدصقم هبحم |
 . وزوکنیکریح هدنرظن اسا اتا یسارحا |

 لقت هددش رش ریساف یتح ۰ یدرو
 ینیدنلواهدجه*دفسوب بانج هرزواینیدن وا



۱ SEAR 

 : شاواضراع هزرا هنیرارش مادنا نامز
 رات هدا ز كب ییالوط ندصوصخ وو
 | ۰ يدا صفو

 .رضح هنع هّلایض ر(لبح نب ذاعم )

 ٠ لوسر ترضح هدیراتدوع ندنع یرلت

 ۱ یبس هدبودنآ هد" هزع دنا مرک |

 .  دوب موق هداروا ) هدقدلروم راسفتسا

 . قی رطپ هدراسارصن + هنسامظءو الع

 | كنو و ۰ راردا هدجم دن راسيسقو

 ( یدرارلیا نایب یتسلوا ( بالای )
 [ ىلع اوذک ترضحلواهنرزوآ ید

 | ناربمشب ! ریخ یی ۰ رلیدرومب ( مایا
 مور یمن هد هقول نامزرب چ

 ۰ ردراشمهما



ip 
 . (دوجهم) نالی رویب سا هبهکالم

 " قفلوالج هدهیعرشیانعم هرزوا یتقبقح

 مالعا ضعب . یک ( یواضس ) .هکردزتناح

 رلر ودیا عج سو مدقییانعموب نب ریفم .

 بس ترا رجب رزم
 معغت یار هد م ۰.۶ مدآ بولوا قح

 وخ و بوس كلا دوخای .شفلفدوعسلاتلبق

 ۰ رولوا شلدا رابتعا

 یرلترضح :هجرلاهیلع ("یواضب )
 هناکو ) هدنماقم اتضیا یضورعف یانبم

 تاعدسل احذوع انوکي ثرح هقلح ال" یلاعت

 ال هو اهرتساب تادوحولالب اتهلک

 ةکئالماةعی رذو ینایسیلاو قاحورلا ماعلایف
 ةلصوو تالامکلانم مهلردقام ءافنتسا ىلا
 .ردلاو بتارلانم هيف اون ام امروهظیلا |

a 3 ۱۱۵ س ج  



}:4 2 ۹ 
 اوأر امل اللذت دولاب مهرعا ۰ تاج

 ارکشو هلآ رهاب و هنردق مظعنم هيف

 .رارویب» (هتساوب مع ممتا ا
 بانج هلبا هللج تارابعوش هیلاراشم

 ۔ هجردیا اضتقا مظعتو مفت هنناش كمدآ

 بوجو بیس إو هلبق ههکئالم دوج هنس
 ۱ مفت و حیطوت اماع تج كنسفلق

 ۱ روت
 ( هناشنع ) مکح قالخ بانح یني

 هرزوا موقت نسحا یمدآ ترضح هک انقو
 میج هکلب هناعدبم سفاک ینا كردبا قلخ
 تهولا تاذ هقشب ندناعونصم) هنادوحوم

 < هو » بونلوا هلص كنءزمه [۲]
 ۱ ۰ رونلوا ریاض هیدیلاشم كشيدرب هکردسرمم

 بودپا دع نح ییهلرب كسوماق بحاص



 یمعااعدا ینسلوا « جذوع » هلنون ق یسیرغوط

 دودعم ندتخل ها « یرشحمز » ۰ ردلکد راتعم

 لا های و لع هدلاح یفیدلوا

 یوون ماما« شمر,و ینما « جذوعا » هنیاتکرب
 ییهلوب هید« لئاقلاذوعا » هدنجابم موحم
 حدق ندفرط جابم حارف پودیا لامعتسا
 رد شاغل وا

 یرلکد لکه دیا لامعتسا ورهن د هن و ارهکن ربع نم كنالع

 كحابصم بحاص ٠ زامهنلوا در زسهیعطق تج هلکرب
 لباقمالعاكب هنفسزت كسوماق بحاص هسیا ینابئا

 5 ۰ ریلسبهلک
 ۰ هنسلوا تادوحوم هنوع كناسنا ملک

 هدنلئاوا ثلاث دلج همزال تاحاضیا رتاد هثعوب

 كروک ذمدلح ۰ ردشلر وند رطزهقف جرتم هنيو

 « هچرال » ًارابتعا ندنسهفیم یمن« ۷۰ »
 هعلاطم هلتئد یهلاقملالوا ردصم هلمناونع

7 



۷ > 
 كراناو .لاصحسا یئالاک ینیدروس ریدقن

 یەغونتم تاحردو بتارح یرلقدلوا اح
 هسیایدلیا هلیسوو رادم هننراغتا لامکتسا
 تایآ یرلکدلیا هدهاشم هدنآ یعارک کالم

 ضرغ یشان ندهنهلا تزدق راثآ و هرهاب

 ۰ ردشمالاقیف كح هل دیا راطخا هقشب هراناروس

 ردصو نیدلایم بانج » هداروازب هکنوج

 لقن یتسهیلاع تالک قا-طرب ككرباکا یک« نیدلا

 هدنندب نالوا رفصا ملاع كناتسنا هليا صیخلت و
 تفرعمو ٠ہ دقمر دک ایی هبناخس تافرصت ییافرصت
 ینسلو اهدکللا لصاح یهببلا ,تفرعمهمناسنا سفت

 ريکا )اعهلءارغصا ماع هدنددصعضوت فارطالاب

 . «هتروص ىلع مدا هللاقلخ »و اشم یهدننب

 51 ج تانج هلهج و هن كناسن اه وطنم ینیرش ثیدح

 راباخ دراو و« قدنالک | ًاماعتینفج هلو !لاثموهنو#

 < دنا اەف ھك دليا لار اوفمد یاه واو تاش نالوا

e 



Heso ۹ 

 دل وا لئات ها هط ساو واو ثیدوبع ا

 رکشتیافا یشراق ه.هسنابر یالآ و معن یراق
 هک ا هد ج هنتهولا تاذ هدنقاستدو

 *یدروم ر نم

 تادوحوم نوع كمدآ نانحلصالا
 ینیدسنک هلیرابتعا یسلوا تاتاکةخسنو
 هحردقت و هکرولو| شف دوهلاةلق
 ه(هنعهّلایضر )ناسخ ( مال. ) هد ( مدال )
 شا داشنا هدنقح ىلع ماما ترضح

 : یراقدلوا

 ( کتلبقا للص نم لوا سیلا)
 (نتسلاو نآرقلاب سانلافرعاو )

 لج هنسانعم ( ىلا ) یک مال یک دنتیپ
 ناش ییالوط ندنوو ۰ ردا اضتقا قفل وا
 ۹ ردهداو سا ۳ “|
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 نالوادوحوم هداشاوا كيدآ هکاوح

 زاتم هلتعفرو فرشو ندنجما نیفلکمرتاس

 ینناش تماشفو مظع "ةبسن هرلنا یسفلق

 كلو مظعم هک هک لصت ۰ ردا باجا

 یزابتما هلذلوا هلق ندنسهراهرباس نک اما

 .روس دناراعشا ینسلوافرا ندناکمره

 | تلد هتلضفا قلوا هلق هدلاحو

 .  ندمرک | لوسر ترضح كنةبعك هسا

 هضارتعا دید یدریلک مزال یسلوا لضفا
 . ردقوب غاسم الصا

 هنساوااع رس كنهکالم تالاک كلذک

 هرانآ مدآ ترضح هلتهح یساوا یداپ

  ببس هیهصوصح دم نالوا بجاو
 - هدنروصو هک ربدیهلوا شفق بوجو
 ۱ كول دل ما » یال ل« مدال »



(i) 
 ثىلع یک مال ی ەداىلح مانن < سمشلا

 تاقوا راس هک لصن ارب ز . ردنا هدافا

 تالص ۰ سمش لاوز تقو وللثم تالص

 ترضحهسیا شفق ببس هنتيضرف كرهظ .
 كندبناحس معننالوا رکشتاابحاو هدمدآ

 هلببسح یسوا هلیسو هنفدارتو لوصو

 قفل یرهاظ ببس ههکئالم دوج”
 ردزناج ۰

 ههقف لوصا اع یتیقح ماع كن هلئسم و

 ره ندهبهلا شئارف هداروا بولوا دناع

 ا 3 ىو یرهاظ بیس ةه
 بوحو بابسا كنالص تاقوا هدهرص

 ماضیا هدیهج كنسلوا هسجخ تاولص
 ره هک ردشلدنا نا كاذک ۰ ردشنلوا

 هدجنوررکت ییوجو ببس یناه



so} 

 رولوا ضرف ا هدضرفوا دس ردآ ۰

 كضرف یناهره . یک موصو تالص

 هسروا وا ررکتمرغ . دحاو وجو ببس

 وجو بس ۰ زما ررکت ید ضرفوا

 چ ةضیرف نالوا ترادیع ندفرش تیب
 دوجو كل « یواشیب» كلذ لعاب یک
 هعفدر نکاإ هرزوا عاقجا تااح یمد آ

 همارک کالم دوج” نانلق ضرف یساشا |

 ! . ردج حک یسا رابتعا بوحو ببس
 ا دتا نام هدنوصا اع هدمه

 هدضورفم تاولص كهصوصحم تاقوا

 ددح هدرانآ یرالوا بوحو بابسا
 تدل وامجار هنتییبس تاندیناحس مت نیل
 اح, ییدلیا اعا كهبلا راشم -- یک

 ت كممدآ بانح هدام دوج“



۱ 1:۷ 

 هنکالم ةلزدنا بترت هندوجو كنآ "
 بیس كنهننابز فاتطلاو معن نالوا لصاو "

 اشیا هلتهحن یییدلوا ترانع ندنسملوا

 ۰ ردقو هابتشا هدننحهل وا لوقعم

 نا لات هللا مارک کالم هکنوح
 هثب ریپدت داععو شاعم هد رشب عون
 قرهناق طئاسو هنطوصخ تالاک ناضتفو

 یو 2 ینیدنلوا لکوت یرت ره كرا 7

 ده وست ییابساو روما لتخاو قزرو

 هبهحردودم ص را هدنتسن یتمدح والو

 بتا كرلنا هدداس و بولوا لثا

 عو یدعا ۰ ردشلوا رهاظ یسهنوافتم

 یدا هسلوا قحهیلروس داما ناسنا
 هدنسداس هراس ساوا ذافنا كرلکلم

 هبلعو هيلع تالاک یرلقدلوا رهظمو لا "



ft} 
 .یدیا زالوا لص

 ) ددرت الصا مارک کالم ( اودهسف

 ہد” ناه هلا لاشما هصاوش كرها

 هسا لاتتما كن هکٌالم هلهحوو ] ۰ رایدتنا

 الق ) یبهلج وش ینرالوا سیا تعراسم (
 راعشا هفطاع ( ءاف ) نیلیا فطع هنسهلج

 كاهدابو هرزوایدنلوا تیاور ءرویدا
 بييرتلا ىلع ندا تعراسم زارا هدإیز

 لیارزع «لیفارسا .لماکیم « لئادج _
 [۰راشلواوریپ هروب هدهکنالمراس بولوا

 (دومسلاوا)

 نامژ ندهرا طقف  ICEهلتهح یییدلوا

1 
۳ 
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 دیلواینانم هبسقعت یاف دافم عیرس بی روش
 . ها ۰ رد راکشآ ما ییح

 .ېدمنا هدهسسيلباقحنا < سیلباالا )



1 

.€ 
 .الک | یمتلوش هنسیدنک كرما ؟ هیدن اب

 راو ییکح ددوشودرب هقشب هسقوب ۰ یدعدب
 . ىدا

 ( رکتساوییا )اباوح هلاؤس و هتشیا

 رب یشغا هدم” كنیعل یی ۰ یدلروس

 ا ا بو قد وکم بیس
 ندنرورغو رک هدیتانتماو . یدناترابع
 ۰ یدا یثات

 فطعامعم ) هلج وش هروک هرب رقتوب
 هرزواقلوا باوح هردقم لاوس( اهلع

 هدیتلوا هلاح راضعب ۰ رولوا هفنأتسم

 راکتساو ابا ینعی ۰ رارو دا زب وج

 هکرول واكع د ۰ یدمتا هد هدلاحییدایا

 نابتسمندقاس رب رقت هد نیما كدش ون

 ندیهلارصا روب نح نیعل لصاا ۰ یدلوا

 غم



 4و
  كسمعا ىل هلا مظعت یبدآ ترضح ابا

 هطسا و دنص و عج تدابع هّقحخ بانح دوحاپ

 . ىدليا راکتسا ندقلف

 دص بولوا صحا ندعانتما ) ءأنا (

 یم هیسا وا صوصح هنروص رابتخاو

 ۰ ردش روس مجرب یریعت ( یا )

 رز دشا ندرکت (راکتسا )

 اه ناس ربع. .نسدنک/ نف شرب هات

 هسیا ( رابکتسا ) بولوا كمروک كوس

O 2و 1 ] عبشت 7 ۹2۲ ۳۵ و  CEYور  

 ع وضوم هنسانعم قعاصیاقوط نکیا چآ [۲]
 هد.دنعقوم لطابلاب نرو عنصت هلکوش نالوا

 ۰ روللوا لامتسا
  تیدح « روزا یو شسیالک کلع ماع عیش لا «

 كلام ! ینانعمبولوا ندهروهشم تیّقاج | لرش

 روزت یاد هسک ندیا .شیام هیتیش یفیدلوا

۹ 



 :ثشحو راقو ةظفاع , ردکعدكمرتس وك 1

 هل دصقم تدالح راهظایثزاقد ادعا دوخاپ

 ۰ ردمارحو مومدم هدیسکیا هجنملوا

 هنعانتما ندهدححس .یراکتسا كسسلبا

 9۲ ل( یا )ارظن هتسلوا قاب
 دلراکتساهدهسروسنوروک یکبسانمقفلوا

 مخاو هلببسح یسلوا یاضو یخ ما

 ۰ ردعچ راوییوایریخات ندابانانلوت رتالا
 هدکلر كاعف ییا .وش هدر وتو

 ۰ رولوا رادمدتققح حاضب یلدا کی

 افتک | هلا یر كران وب هدهابلحروس ضبپ

 .ردمومذمیکنوروهرازاو و اا

 ۰ رولوا ثكع د

 بلط یوا كوس هد یسانعمر كواكتسا

 هليا لوقعمو عورشم هحو هسا باطوب ردكعا

 ۰ ردناباش هحدم ! لکد همذ هم و ۳

0 ۶ 
4 



0 ۲3 
 زکلای هد ( ص روس ) الثم ۰ ردشلروس

 ةروس ) ۰ شفلوا رکذ ( راکتسا )
 اسلا عم نوکی نایا ) عقاو هد ( رج
 راصتقا هنلعف ابا هدهدنلبلح من ) نیدح

 ۰ رد شلدآ

 ھچک هداف توس

 - و اشتسا ندهکئالم كنسل سلبا

 فالخو دسب عطقنم یاد یو

 ندنلییقلصتم یانثتسا - ینبم هنسلوارهاظ
 بولوا نیبم نارق تاازح یاضتقم قفلق
 . روئلوا هبحوت هلهحو اقرب هدو

 هکر دکلدبا انب هبیلغت « لوا هیجوت »
 ٠ ندنح ٌهضاط لصالاف سیلبا هدنروصوب
 |  ییدکئالم تافص یسدنکر ارپ هلیسلوا

 و



۱ > 
 هکلپو هجرلکب هنشاب كت قرهلوا لاح

 یسفلو هدنجا مارک ةکْئالم هجران ویلیم ۱

 كرنا هيلع ءان بوللوا دع ندرانا هلبسح

 شلروم انشتسا یک روناوا انثتسا یدرفرب

 ۰ رولوا

 فوذح هدایلج مظن ( یناث هجون )
 ةشاطسیلباهدهروک اکو هکر دقن وارابشعا

 هکعا هد هدلاح ینیدلوا ندهروک ذم

 هرولوا لدخاد هدقنالخ نالوا رومأم

 كاهکئالم هدندزن ییابرا هیحوتو هکنوح

 هدیسهفاط نج هنده ینیدلروس زاوا

 كقلخر اك١ طقفو یدرلشلدا رومأم

 شفلق رومأم دصوصخ وب درا بس ۱ ٩

 كراج ینبم هنسما ا

۲ ۰ 
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 «ردشمالزوم جرصت یراقدلوا روا 3

 ] ]۳هیدکتالع یریمض ( اودجف) كرد
 كم عون نالوا هدلاپ رومأم هکلب لکد
 رووا عاحرا هنح عونهلا

 . دوهابنورومًلا دعسف ) هدنروصو
 هربعتوب " هکر ولوا یکش لخید ( شلباالا
 ته حیرت لنت یاتتنسا هروک
 هد آق عن نالوا لوح هانعم وش هلهحو

" 

 دنا نیس اشسا تعص جد
 مارتلا» نسملوا ندنح ٌهفاط كسسلبا

 اهل مهجرهدانقو یرصب نسحت ) ندا
 یرشخز ةمالع كرهدا هظفابحم ینکلسم

 (دونسلاوبا ) یکنیدلوا لئتدلوا هیجوت .
۱ 

 ] ]۳ی یدبا هتسلوا قحهلبزوس عیرصت

۱ 
 ید اودا نا انلقو ًافطع هروک ذم



 و ۱
 جافر قلا هتنهحنوت لم"هدكموحارم

 ینخالاک) روس هلوا هیأت هلهحو "

 م 7 :( لمأتلامجارلالع

 نم قسففنطانمناک ) روک هرانو"
 e مخاو یسانعم . كتلبلح من )ر شا

 (نیرفاکبلا نم ناکو) یهداروشیک یتیدل وا
 نجرفکل ضالاف سللبا » برش لوق
 تاعترا نومگناییانو یداندنطابشو

 للمو ررقمینایقامیرملوا تا « یذلیا
 هک ل صن ۰ رد راکش اینح هل وا دینضارتعا لج رب

 ۰ رود ا "ناب یصق هریسفوب یرشعز
 یرلترضح هللا هجر ( یواضس ) طقف

 (عیتسم نیا ) و (یسابع نا ) ىلع ماما 9
 روهجولوقنندیادصا رباک | یک ینارضح

 هرزوا یفیدلوا لوبق» هدندسنع نب رم 3
SS 
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 ا
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 ` بولوا ندنفنص هکئالم لصالایف كلبا

 ۳ یئا ندنتیصممو رفکباکترا ًارخوم
 رایتخاو مجرت یتسفلوا لیدو ع

 تععو صا لوا هدلاحو ۰ رويدا

 زکلای بوسیلوا هیجوت جاتحم الصا انثتسا
 هلیلیلح مظن(ه ر مما نع یتسفف نیس نمناک )

 هکرولوروک موزل هعفد یلاکشا نالوا دراو
 هردنکم هلهحو کیا هدول

 هرزوا یبیدشلوا تراشا یسحجرب

 لج هنسانم ( راص ) یسک( ناک )
 ؛یدتا قالا هرانج سیلبا » هکردکلسا
 كعد « یدلوا ینج هلییبس تیصعمو حس
 ل

 جم هرب زانخو هدرف هجا ما ]

 8 21 واص وصنم هدع رک نآرقينيدلوبغ وقو

0 

AK 
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 مولعم ۰ ردقوب هپش هدنزاوح كلوب ًارظن
 [ زغد اکو تققحباق هرزوا ینیدلوا "

 راحت مایا ارام« نیلهاتا

 ال ہف نجلا نم ناک ) هلهجو کیدا
 هکردقفلوا بش هد ( ًاعون ةكئاللانمو

 لوچ هردابتم یانعم یسهلک ناک هدتروصوب

 هدهسیدنا ندهکئالم یسدنک » قرملوا

 رپ نا رو یی یاب ما حب
 ۰ رولوا كعد « ۰ یدنا

 » هش « :

 ا
 هب هکئالم رداتلاوه ک ییظفل ۳

 لج هنج ٌةشاط دوهعمو مولعم نالوانیابم
 ۰ ردهروک هکلدا

 نوع نالوا یوثل یانعم اده عم



REA 
 هذ هک اله هلبسهظح الم راتتسا ندرمب

 ) ردحص قنلوا قالطا یظفل ( نح .

 ابسن ةنطانیو هني اونلهحو ) یتح (
 هدر [ع] "ردفقاو قالطا وش  هدنلیلح ظن

 یتزدلوا یورح ندنرل:رضح سابع نیا
 رب ندا لسانو دلاوت كنهکئالم هرزوا

 دن زخن هکر بند نج رانو بولوا نص

 هدیسلبا هبلا راتشم ۰ ردندرلنو تنح

 وله ۰ روسدا دع ندهکالم فنصو

 دیهزناس تایآ هروک دیبا ارظن هرللاتخا

 ناکو ) هحردق و ۰ زاشوا ضراعم

 نالوا ی م د تافاس و
 . داقتعا لاتا یارک ةکمالم اهاح هلیلح تیاوش
 . هډڼددصدر یرلکرشم ندیا شنسرب هرانا كرهدیا

 ۰ ردشوا لزا
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 ٠ یدارفاک هد بهلااع هد ( نم رفاکلانم

 ۰ یدلوا رفاک هلفس زن یییلاب ر سا دوخاپ
 ۰ رولوا كعد

OPیراتع كن واضم هک راو  

 هکاللم تدموصعم ءان دهدم وش نالوا

 ا + روا را لاع هن ادت

 ی یا ی یوا
 بلاغ تصع مدع هدرشب ع ون رکا

 هسروبنل و رام وص م ېک ابا هدن راجا ب واوا
 قردنلو موصعمريغەج هلو ید ەدەكتالم

 رن خیل و 2 وغارت

 ۰ رولسهلوا رداص نایصعو رفک ازدا

 در وند

 موحسصینوکاس ه دنماقم دسأت یو ۱

 لارا هدیقع) كفن ( نیو
  عاهناو .ردشما لقت هح رصتالیص



 در
 4 یرخا داف )

 ( ناک ) یک هد ( نب رثاکلانم ناکو )

 سا روب نم نال, قرنلق هنسانعم راص

 یدلوا رفاک هلفس زت و حابقتسا یب یهلا

 .رویلوافوطعم هنلبق سهلجوش هجا وا كعد
 اضم رفکوب یشیافلوا فطع هلا ( اف )

 كر وب هکلب بوما بترت هراکتساو ابا

 نابتسمهدندنس هلاقم( | ینتقلخ هنم ریخانا )

 ندمدآ بانح ینسیدنک هرزوا ینیدلوا
 لعاب نوجد لو هدنداقتعا لضفا

 تهج هلنابمرد یموزل یسلوا سکملاب
 راعشا ینکیدلک مزالندنسما راکنا یننسح

 ا
 كماظع نب رسقم هکنوح ! توا

 رت زکلای سیلبا هرزوا یرلک دتا نایب

 یوم



 دف
 ۱ وک ردشمالوا رفاک یال وط ندهد”

 ۰ ردلک د رفک بحوم بحاو كرت

 .دنافغتسا ینی رب ندهیهلا ماوا نکل

 تأرح هحابقتسا كرهروک فلاخم هتمکح

 هتکا هکر دا باحا یرفک هدلاح ره

 هدلاح ییدتا قرف یتهح ره موقع نیل
 «هّلبذاسلا» ردش |قاحلاهنب رفاکهلمتأرح وب

 هکئالم دوس كمدآ ترضح

 لالدتسا هتسلوا لضفا ندرلنا هدهلساوا

 ناتسم ندهصق قاس ارز ۰ روشلوا

 ترضح یهلا ما وش هرزوا ینیدلوا
 لضف هلیسهطساو اسا ملعت كهبلا راشم

 . ردشلوا دراو هدننقع راهظا ینفرشو

 درم یدورو كروک دم ما هدلاحو

 . اطا ةحرد هقح بانج كمارك ٌهکالم



{VY 
 راج قملوا ینبم هنتحلصم زاربا ین, رلتع
 تمدخ هف رش كفرشا اصقاو ۰ ردلکد

 هلازا ینرورغو بحع كنآ - ینارتحاو

 راهظا یتسلوا عیطم هد هبا ةحرد دوخای
 مہا لا اتنی تی ا

 ناطاسرب یتح ۰ ںیلہهلیدنا روصت قفلوا
 هتحلصمر هل و -- ندنفرط ناش یذ

 دل ولا فن تتن يج لا ئاق
 ما هلاحر زب اکا رباد هتتسنافا مارتحا رب

 وظن , ضورعم یانیم طقف ۰ وول هلی زی و
 نادیم ههابتشا زب هل و هدقدشلا همانتعا
 . زدراکشآ ینحهماق

 تولوا هنظ هنفالخ *هلئسمو ًاتاذ
 كمدآ ترضح دصقم ندلالدتسا وش

 . ردكم زاربا یتلضفا هلمحا یف

oe 
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 كرشب عون تنس لها یالع روهج

 تتک يبل ضفا هنسانغم ناو تب ارثک ا

 هل رلمتنا تابنا هلا هب وق لئالد هدنمهيمالک

 تاهح هدالننارضح مارک کالم رار
 فارتعا ینی رافرشو لنضف ةلبا هراس

 ا
 تیآ و ( هچرلاهبلع ) یواضم

 - دیا ناس یآ هجو ر ییداوف كنه لح

 ا

 هلسملوا حبق تياغ كرابكتسإ ۰ روس
 - ارق ۰ یسجا لاخدا هرفک ینبحاص اصعب

 لاد هوجو كرما نالوا در ندم

 صا وا تارا رسل سلبا ۰ یو 9

 ی اله بحوم یابق هشيتف یهیهلا

 كی هکئالم كلسم قرهنلا تربع ندنسلوا

 اینا یا زهره نیا تمالس نان 8
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 یسشلو هدتعراسم هن یهلا صا لات ۱

 دهعاخ بوم قابهلاح رهاظ هدنصوصخ ناعا

 یشدا راشعا ۰

 تقلخ ءدام كموحم یواضم
 تالق قاطرب هدارون قلعتم کالم
 هنهموع ءدافتسا هدهسیا راو هدیسهنق

 ۰ یدلروک سانملقتندنفیدلوا قلعت

 یعانتما ندهدح» هدهلملح ءروس و

 اون ندیهلالیلجلبق كسيلبا هنب رزوا

 ییدلیا درسو ۰ یلدا راچود هدیدش
 هدا تنعل راتفرک یبم ههلطاب ترذعم

 ۰ ردشمادروس ناس یسلوا

 مکر دتسیا هدننآرق هراس روس

 . شلدالیصف فارطالاب راتهجوب هدعقوم

 ماق ىلا هنن رزوآ یلاهمسا هروب نم نیعلو
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 ناي و رکذ ییدلر و تلهم هعاسلا

 هد (فارعا ءروس ) هصانتاب و ۰ شاروم

 تربع همدآ یب ءدنغع یاس كنارواحم و

 ۰ ردشفلوا غيل هسابریایاصو ماطر زیمآ

 كرهماضرعت ءدهرلهح وش زب طقف

 . رروسسا ع ورش هلا دصقم قترآ

 چی عیار لصف یھ
 كمالسلاو ءالصلا هلع مدآ باتح

 یہ ندشوات قرهل روس ناکسا هدتنح

 هن رزوایرلغا لکا ندءرعش یرلقدنلوا

 ناس لاعشا ترکح لاوجا ندنا بترت

 ۰ ردراد هتاضقتو

 تا نکسا مدآ | القو ) هتلبدعتسا
 ! مدآ یا هکالدد ید ( هتنلاكحوزو

 الکو ) كولوا نک امب هدتنج لهجوزو نس



eV 
 زککیدهلد رهو ( اقنش تح ادغراهنم
 ؛تاوهسوهافرندنسهومه دل راح اغا هد الع

 زکس هلا تحارو روضح ۰

 او کشف ةرهشاهده ا رقت الو ۱

 هک کا ضرمتهحاغاوش طقف (نیلاظلا نم

 ۰ زکسهملوا ندراندنا هنن راس

 هجرت كن ەروك دم "هاملح تایآ هتشا

 قثافد هددها تراسع ندوب یسهیلاجا

 ینسهللح ظافلا «ردقو تیام هتسایازمو
 كاله اوك دم یانانم هدننص رس و للحم

 ۰ زرو دا رادتا هتناس اسف

 بولوا هفطاع یواو كن ( انلقو )
 فطع دنرزوا (انلق ) ییراقو یلوخدم

 هدارون هقاس تنفرظ ندنغدل وا شما

 نالیروین.رابتعا هکنوج ۰ ردظومم يغد

w 
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 " الم هلا قح بانج الوا هدنحا دن نامز

 تارواح نبلیا ناب رح هد مارک فک ر

 هدشفح 32 مدآ نترصح ۹1 تالماعمو

 نیلیا بترت هن یاس ما ندا دوروفرش
 دلرلن و هکرویلیروس نام و لقن تاعوقو

 نامز نالوا یلولدم تانسهلک (نا).یسهلج
 ۰رونلوب هدنلخاد مساو "یضام

 هم رومآم * ولت ۰ مالکر یدصت ها ادن
 بانح ییاطخ لصا یکی یدلیا هدافا مامها

 یتلاصا كنا هد یوم ۰ صصخ دمدآ

 نیداق هدنصوصخ کس ارز «رریذلس

 ۰ رددعبأت هنحوز

 هنسانعم .تفاقاو ثکم ( نکسا )

 ند ( نوکس ) بواواقتشم ند ("ینکس)
 . ریش وایدعتم هسفش هنلع ءا ۰ ردلک.د
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 ٠ (ةنلا ) یدا هسلوا قتشم ندنوکس رکا

 یدعت هلا ( یف ) نوجتدلوا مہم ناکم
 ۰ یدربلک مزال یسما

 یتنج نس ( ةنبلا نکسا ) لصاحل ا
 رببعتو بولوا كعد ۰تیا ذاحنا نکسم
 هکلع ۰ ردا تلالدههحایاو هراعا هسیا

 7 قلخ نوجا تفالخ هدزو رب ! لکد

 اضتقا كلنید هل و تبلا هناذ نانلوا

 ۰ یدردنآ

 ندىهلا باطخو مدآ بانج دتا

 قلواتی راع یشیریکو هتنح هک یدیشمالک |
 !:لکد قرهلوا ىدا كلم ۰ردهرزوا

 ندتنج لا راشم هدنیعل سیلبا

 لئا نعپ «یدلو لو ندارو هفمراقبح
 .یدتسا طابتسا ندراشاوب یفحهلوا ما



۰:۷۹ 
 هللایضر ) اوح لدحوز (تحوزو)

 ۰ نوسلوا هنکاس ءداروا ید ( اغ ۱

 هننرزوا یلعاف كرما لعف هکنوح «ردکعد ۱
 هردفوطنم |

  ینطعوش دیک أت هلیسهک ( تنا )
 [۰)]۲ ردنوجما حیوعآ

 هدسلا ناس وبشا هکهلوا مولعم اذدعب

 عون ییارخا "هللج تمنرب رکشنلابجاو

 ینیدنلوا تیاور ۰ ردراورک دن هرمشپ

 (مالسلاامهسلع )اوحومدآ ترضخ هرزوا

 رسزاو *شمرونوآ هنرزوآ نیرز ررسرب

 شدنلوادرس دیک ات دناوفدنخالببتک [۲] |
 "ءدیافكنوش یسهلدیا ضرعت هیهدنافوش هدهرص ۹

 یم هنسفلوب روک ذم هدوحن لع بولوا هیظفل
 ۰ ردکرک قلوا "

 أ



 تم 2
 یرلفد لوب شمن هسلا ندرون مدنقات

 ندبفرط مارک ةکیالع.قوبح رب هدلاح

 ۰ رد ریاشلدبا لاخدا هتنح قردنلوا معیشت

 رباد هنیسلداراپ تكیاوح ترصح

 نیرثک | .لوق یسحر ء ردراو لوق کیا

 قلح ند زسا عل ا تاتح بولوا

 دا یوب رک ا ت هکردسغلوا

 نی اینو ءاسنلاب 2 وتسا) ۰ ی

 ردروک دم ما جک دلح

 تفت درگ لع هک لصن

 SPER : ردروطسم ید اوح

 قلح ندمدآ تشط “هل صف یسحنکیا ۱

 ندننالتخیآرق مظنهدكل وقوب هکردیسفلوا

 هدنشحم مدآ تقلخ كاز وک دم دلح ییدنل وب



i 
TS 
 ردشلدا حاضیا  Baةنلا ( » عجاریلف )

 راد بودلوا لع هلا یجراخ دهع مال

 دنسمامل وند وهم یریعندتنح نال را باوألا

 كياوحو مدآ رس یالع روهج یب٥

 ۰ ردرابع ند | تنج یراقدلرومناکسا

 ۰ راروبد
 لاونموت هوا هد یواضم بانحهتشیا

 یهرابعوش هدعب بوروس رتبه هرزوا

 ناتسب اما لاق دعب قلح مم ابناعز نمو»

 نامرکو سراف نیبوا نیطساف ضراپ ناک
 طابهالا لجو مدال | اما یلاعت هللا هقلح

 هلوف فاك نما ضرالیا هنم لاقت,الاع

 ۰ رومدا نایمرد « ارصم اوطبها ییاعت

 ر دقیموزل هدروک دم لحم هدثخمو

 یاجج ر كروهج بهدب كر هيدي حاتمی
 ۰ ردشفلوا قیقح

 ۱۱ ۱ عج

 تنی RE e TOE اوا
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 نالوا قتشم ندلک | ( انش ثح )

 لکا مت بولوا یفرظ كنلعف ( الك)
 قالطالالع هسیا ییمعت ینکس «رداهدافا
 ۰ رولوا دافتسم ندنسفلق لوعفم كتنح

 هنسانعم ضرعتو سبلت ( اب رق الو )
 (ع )هکنوج ۱ زد وکتام ند ) نابرق )

 . ردهانعموب ( برش برق ) ندا
 باب یلاتسا كب رق هنسانعم قانقاپ

 قرفهلهحوو حاص بحاص ۰ردندسماخ

 ندنفرطموحم (دوعسلاونا ) بودانا
refi 

 هحاغا وش هللاهجر ( یواضم ) لمة

 یرببعتو كرەدىا لج-ەنسانعم زکیالوانیقا

 ارز ۰ روسیلق ندشلیبق دک اتو هغلابم
 هدلاحینیدل وا یہ ندلواننو لک ا دوصقم

 ییا یدورو یم ندرقن هجاغا روک ذم
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 ° ردبا هدافآ هغلابم هد هلهحو

 كنهمر و هدعاسم ید هنسهمدقم كلا

 برقت هراتش نالوا هنع یهنم هدیرکید
 ثعاب هنلوصح یناسفن لمم رثک ال ایلع

 :كمتا راعشاینسلوایدّوم هناک:رابولوا
 لصاح هلبا روک ذم برق هکتوج

 دارءدنا التسا هبلق باذحناو لس نالوا

 ةيلكلاب ندنساضتقم عرشو لقع یناسنا
 دکل ضن ۰ رالف یتاسح نون ءردا اهلا

 ین رش ثیدح ( مصیویم "یشلاكبح )
 ۱۱۱۰ A و

 هدندیق ةظفاحم ییاقناو تفع هلتهحوب
 تست س

 یعا یس كکلکغا ترحمو لبم هثیشر ۳ ۳ 1

 ییروصق كنوا سیمی ۰ رالق هدنسەلرام مصاو

 ی هرلندیا عنم ندک امناو + ضر وک
 ۰ كسرولوا

 خط رام تا



HEN 
 ثارا یزو نم لئم هفظ و ممه كا هیالوا

 تانم حا تیام ندهطلاحم و برق ر كحە دیا

 ور اکشآ ما ینحهلوا ترابع ندکا

 كنينابر یهوبش موحرم یواضس )
 تالاخ ندمدآ بانح هلسلوا یا رج

 غاسم هنلاعحا قلوا ةوتينلا لق یرودص

 . دوش ینتهح ینلوایم زات هددسروسرو

 ابا تمصع یتبحو یزار رخ ماما هله
 هلمازلا كزەروك قفاوم اهد هنیسهبضق

 ندناکترا هیققح تفلاخم یمدآ بانح

 ۰ ردشمروس هرات امامت

 5 وکتف ) هروک هعج حار هحوت وش

 ینیدلوالئان » نی رش لوق ( نیلاظلانم
 ى ودعا و لب ےل ها لالحا یارتحاو تع

 كد ¢ زکسهلوا نده ز نیلیا ناصش

 تادرفم ۰ . سفن هکنوخ ۰ روا



 تم
 ینظح كا هرژوآ دنا وا ناس هدیعار

 « لک هددنسانعف لماقو ضقت

 كمالسا ادلع مدآ ترصح عقاول اف

 شلوارادهنخر هدایژ كب ا رهاظ ندزوو ۱

 باکترا ادا كعفاو لک لدار هنسفلو ق
 هد هس رتل هیدن ا مهوب IE مارح ۱

 بایسا زمحهدبا ضرع اس رق كنو
 مهو هدقدلوا لصاح عالطا هنس هن ونعم

 هکرلپا ناستو زالاق نادیم الصا هروبنم

 مک هبعنرب لاوجا ندا نایرح ویشا

 "هلسسو. كررقم مار یواح یطاصمو
 خان بولوا ترابع ندنبرت هنسهبح راخ

 « ردنعطتم ییلاعتو یقرت ًانعمو لذت

 فالتخاهدننسعت كنامنع یهنم رھ”

 يجاغا يادش نالوا روهشم ۰ ردراو
۱ 
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 یجاغا ربحا ابو مزوا طقف ]٤[ ردبیسلوا
 جک اده ۳3 ردرلشلوا لئاق هدهنسلوا
 ۰ ردالوا نعت

 ناطش یدعا ( اهنع ناطشلا امل زاف )
 لالزا هلیببس جاغ آو ییاوسحو مد | نیعل
 دوخاب ۰ یدلیا قوس ههلز « یدتا
 ۰ یدربیآ ندتنح

 بقعردو ) هف UE le امج رح اف (

 تمعن یراقدلوا لئاایو ندتنح یرانآ
 ۰ یدتا جارخا ندتمارکو

 هرانآ زو (ودعضعل مکضهباوطبهاانلقو)

 نیطق هرج هغابق هدعرک نآرق «رونلوا قالطا
 . ردشنل وا رابع

 نوهفادلوا هرمرب هدشييعت ییهرجثو طقف
 توکس كلذیع ءانب ۰ ردشمهعا نیبعت مرک نارق
 ۰ رونروک پسنا مهیا فقوتو



dV} 
 " دیعاشا ندارو زس » هک دليا باطخ

 زکفیدلوا مصخوودع هزکبرکیدکی ۰ زکشا ٠
  5هدلاح «

 ) نیحیلا عاتمو رقتسمضرالاق مکآو ( -
 " هدنزوب رب نالوا زکطوبهلحمنوجما رازس
 " هلبعاتم كن او رارق و ثکم ردق هنامزرب
 ۰ ردراو كمنا عاقسا

 ًافرح ناه لیلج مظن زمضورعم وب )
 هدافا یایاح بولوا ترابع ندهجرت

 دنالملم هترص ضعب نوجا قلوا ىلج

 كنهن هلا هطساو ون هکرو يلي روک م وزا
 مارح لصحامو . شیدنلوا ذخا ندهرن

 ( نوسلوا نابتسم یفیدلوا ترابع ندهن

 لوق (ابع ناطمشلا امهلزاف ) الوا
 ۱ كدرتسوک دعاسم هن انعم ییا یف رش

 كننج هلبا هرجش یریمغ ( اهنع ) هکنوچ
 و
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 ره  A 9داوا یلاحاقلوا غجار

 تلف 4 لزا « هروبک, هوا لاقخا

 هر لز یرانا ( لالزا ) نالوا یردصم
 ءاي فرج » نع بلوا لنت انج حاشا

 لوف دوخاب ۰ ۶ مد وا مق هنماقم هاملسس

 یتسانعع(,ردضا.) لو فآ دزا / ءا دقیقی

 « یواضمب و "یرشخز_ »سیمی نج 1۷ ]
 یسانع هتاعغام و « یفرح توی ایر

 ۳2 د ظن زار وے دیا دع یرظن " ك نع قەد

 ندمداّبخاو یار یدنکینو ساد ی نیتاتصم

 بول وا كعد ۰ مد هلق ا ابا یھلا .صا | لرلید یگان

 ۰ ردهدنکبس « یسا .نع هتلعفام تردصاامو, »

 دل نع کد یوهلانع قطامو »د یحر ۳

 هرکص ی ا یسل واهتسانماب

 رح فرح ءدیم ارت یکوب نالوا اه د هکروبد

 هلا نتمصت لر اقا هنیرزوا یمانعم یدک

 راکت هبحوت

 . پواطم اب او هت اعر هی رول و هاد اعود
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 اف مپ ۱

 امملجو ةرحش انعامتلز ردصا »یانعهوش |
 كرهدنا هدافا هلسهرابع « اید ةلزلا ىلع

 ) هنفاناک ام ) هدنروصو.۰ ردشمتا مد

 رولوا ترابع ندتنحسش

 شزغل ( لزا ) هروک هنا لاسقحا-

 ندلالزا ذوخأم ند (۰لاز ) هنسانعممدق
 قرەر داق ینغایاكتهسیک رب هکرّوبل وا قتشم
 ییاتعموب یواضم - ردکعد باهذاو هلازا

 < اي امهم ذا یتفع ةا رغ امهلزاوا »

 هز ندنناوق هاو ۰ روییدا رک ذ هلیلوق
 هل تارق (امهلازاف ) [ ۳ 2 هّلباهبجر

 هدازوب اللهم ۰ راولوا لصاح هنن ییعم نالوا

 ردصم رو رج !عمراج هی د «یوهلا نعارداصأقطن «

 دافتسم یس انعم تیببس هن هدقدنلق تفص هذوذح

 ۰ رولوا
 ثكملاراشم نالوا د ودعم لدغ ئارق [۳]
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 كل ( لازا ) هلبا ( لزا) هرکس نددیأت
 عم كن ( لزا) طقفو ۰ براقتم هجانعم
 نعضتمینرثع  هنسانعم اب شزغل لاوزلا
 . روبلیا ناسرد هدیتسلوا

 ترابعندتنح( هفاناک ام)هدنروص و

 لج هشعنو تحار یءهدن آ قره

 هلازا ندنح یرلنا ناطیش ینعی ۰ ریلیدنا
 تشیعمكرادن ؛ یدزو ییراتحار بودنا
 ۰ یدروشود ا

 هد((هط؛روس) لیلج باطخ ( اوطبها )
 هاوحومدآز کلی هلیسهنیرق « اطبها » عقاو
 . یدورو هلسهفص عج بولوا هحوتم
 . رشب سنج یی امهلاراشم ءان هنىرلتلاصا

 » عروتم نم هاکزا ام ةزجو «

 < الترم نارقلل ًاروبص ًاماما »
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 هرکمندنوب هک[ ع] ۰ردینمهلیزنت هتسلزنم
 مهیلع فوخ الف یاده معیت نف ) كحهلک

 اودکو ورفک نیدلاو ۰ نوئزحم مهالو
 ( نودلاخ اهیف مه رانلاباحعا كئلوا انتايا
 ریش ییا ییهرش دارفا هدنلبلح مظنآ ه]

 1 روسدنا اضتا یو مش

 ( ودع ضعبل مكضعب ( هدد رو صوب

 عو قرەلوا هردقم لاح یسهیلاح "هلج
 مس تست

 باطخ هیامیلاراشم ینیم هلیرتتوب ینعی [4]
 هسقو ۰ ردعاق هنماقم باطخ هنبرات رذ دارفا ٌۂفاک

 هردلکد شخ ا هجوت باطخ احرص هنیراترذ دارفا
 ۱ ۰ زالوا دراو یم وز باطخ همودعم هدلاحوت

 حبات هتیاده باپسا كاج هلك ندنب مکره ]٥[
 رفک .رولوب صالتخ ندنزحو فوخ هسرولوا
 ندم باح ا ید ران اب وط ینلو بیذکت و

 ۰ رارولوا
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 تراشمو بهاد م یالتختا هدنهرا رش

 یتموصخو توادع كحمدبا ر ءهظ هلببسح

 ۰ رول وا تراع ندا

 - رهاظیاطح وش س رىم راك | طقف

 .رلرالیق لاش هدهمدابا رها لج هش

 ندهد” لوا ندوب هسا رو ع نیعل

 كناف اعم ج زحف ) هتش رزوا یعاتتما

 د رط ناد هل E ناخ ) حر

REDمعل مقر هماع 2  

 ےل ر ف نه ردق ال۰ زی: نوجا حوت
 هس و«سنو یار :؟لب مارتحعالا هخلو یلع.ال

 عو ىش رک ها بشن رط هقرامم ای و

 هدنقح یبهلج دوخاپ کید : یدا لکد

 موزا al راستعا یان طوبه عدم

 ۰ رولپروک |
 ةکءالمامدقم روب نم نیعل مقاول یفینعپ

7۳ 
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 | ا تفو کا اک

 شدا مورخ ندنداعسو فرش وآ رخ من کیا
 قبم هنترکح الا نیاوحو مدآ هدهنیدنا
 وشو شلر و هدعاسم هنسهربک اهد دعفدرب

 یجارخا یحنکیا نالوا لخاد هداطخ
 ۰ ربلسهاوا شلون ع وقو ءان اکوبهتشیا

 -- هرزوا قلوا یسیرعوطاهد - دوخای
 تنح ىم سن راروصقو اونحو "مدآ

 هدنرلاقتنا همام بوليرو حارخا ندالعا
 هدانناوا هکردشعا هحوت یهلا باطخوش
 لملح باطح ندنغید الوب هدام هدسیلپا

 زاعشا ینیرلغ | هد زور كنسهلج روک دم

 ۰ ردیللتید ۰ یدرومدا اضتقاو

 ههبح و ورابخا بیبر ی هدنآرق من
 ا اهد

 هسوسو یاقلا هناملا راشم ثثسلاما
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 هنسریک هتنج كنسیدنک لاح هم یا
 زرد ! ريخ هسریند یدا قام

 یرلقدلوا شلک هنسومقتنج هارلنا هکنوح
 لخاد دوخای یسشالقا هن رلناپ هدهرمص
 لاصباهلاهطساورت هدلاح یرافدنل وب هدننح

 ۰ ردنکمو راج هدیسمم | مالک
 لحاد كلبا هدروک دم باطخ

 هاچ هلج « ودع ضع رکضعب » یسوا

 یسالاو موزا هنسلف هردقم تكنسهللاح

 نیطاش هلبارشب عو هکنوچ ۰ ۰ ردنا دینأت

 هددوابولوا لصاح اتاذتوادع کوءدننیب
 . یدشلروم رابخا همد آ بانح

 یسهفص هش ی هد « هط ءروس»

 ینیدلوا زناح قلوا باطخ هاوحو مدآ

 باطخ هنیمل سیلبا هللا مدآ بانج ېک
 موحص یواضسهک ل صن ) ردنکم هدقفلق
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 هدنروصو ( روسدا رکذ هدروک ده لحم

 زالوا فلاح هروهج لوق هروک دم هغص

 باطخ نانلوا رکذ راضعب قحا

 هکر اروبهتسیا كتا لخادنالس هدر هدماع

 كايبهربک هتنج هسوسو یار, ناطیش بوک
 ًارخۇم هدشمریک هشنراق كو نوجا
 هسدترس ی هدناتسدنه مدآ ترضح

 یراقدنلوا لازنا هن هللا سیلبا « دنهدجاوح
 ۰ شلر دتا طوبه هناهفصا هدو هدهرص

 ندقح آ یسهلئسم نالیو طقف

 رب هللا زوسو یزار ماما بولوا نالایرب
 ۰ ردرلشع هلک | لح

 قیرط چاق رب راد هنعوقو هسوسو
 ۰ ردلوقعم به رانو هک كدتبا ناس

 هح ور هد یعوقو تروص كهسوسو
 0 : رد آ
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 الوا دناونحو مدآ ترضح سیلبا

 هلهحو یفیداوا رو- دم هدنارق مظن

 ۳ وک: ناالا ةرحش اا! ده نعامکی ر اک ا ام »

 ید دبر ینع«نی دلانا نمان وکت وا نیکلم

 اب و هکئالم رس یسمروس ی ندحاغاوش
 رکسهلوا ندندلاخ قالطالالع

 ا یدصتهلافعا نود ۰ ردشلوا عناو

 هةوا یر اللصا كىو هده سيدا

 دحرک هروک هنهرعاش شا ولما کنج

 بالقنانالوالام [4]یلوحت هتکلم كرشب
 .زناح هلتهح ییدلوا ندشلسق قئاقح

 هدننح ةاسادع دوخاب نیلوا الصاكادک

 هده نک عا قاهلاهفنصر نالوا د ؤم

 هدفارعا "هروس للوعو كنب واضیب [0]
 لبلد هلفلوا یشراق دهلرتعم یسعا دع ندنالاحم

 هنسنام اگاماتسحا هفاک هتنقوب ء رس هل وا یازلا

 ٠ ردراوژلیمیناذ ناکما كنوب هقيقحلاىف ءانب
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 فدا
 دسح یار مارب ییدمهلد كقح باتح

 نالوا لیبتمو مودلعم هوحولاب وادعو
 لودتقو قیدصت یسعا وزرا كسلبا
 ۰ ردهدنادبمیتیدلوا تنفیکرت قعتهدلوا

 نودا قتمریدنانیا كلذ ىلع "اب
 طقف .یدالشابهکعا نیم هزب نالای نوغلم

 *-یدعا زاک دوت

 نالوا مولعم هدنس هل زم تهادب ارز

 نعل هرک, كس ةبسرتسا یشراق هشانقعت
 یک كب زین میس لتعش ول دنا

 زوده هللا نص مدآ ترضع . ریلمالوا

 e تن وسواس عراق داوای
 هدنسلوا دحوم هددسبا لکد شما زارحا

 نالوا هدنشاب یلقع چ ! اب زاغ وا هابتشا
 اضطر مدع هنیکحو نظ ءوس هنس ر نهم

 كاواو یزوسزب لطاب هل و ندا راعشا
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 3  ستشی ندهسیکرب ننوروک مانو قداص

 . كما لوقو قیدصت س نوسلوا
 ؟ ردمروصتم

 ندنرلترضح سابع نب هّللادبع اعقاو
 ۰ مدآ ترضح اب وک هکردشلدا تیاور
 یغحهنلوا نبع هقح بانح هر نالا ن
 ٠ مدنادلا نوجا كنا ۰ مدا زا نظ
 دب نبق کحو ىطق صن طقف ۰ شمروم
 دادخاو رخ نالوا راشو لباتقب
 یمکح هلس هسلوا یتقووم همیاور

 سلپامدآ ترضح هلاذاعم رکاآ ۰ ردقو

 ءان هنسعا قیدصت یني زوسو كنعل
 ردا لکا ندحاغآ ینیدلروم یپن

 هن راترضح هلا راشم قدهسلوا كحەد

 هن دانس|تیصعمرب كوس كب ندرو نم لک ۱

 ۱ زرولوا سا تأرح
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 كمەلب وس نالاب روع نیعل یدعا

 ینکحهیمرب و هداف كمنا نیع هر نالایو "

 قرغتسمهلا لاغتشا و و لوغشم هلىسافیتسا

 نایسن یفاو یمن بودا تریغ هفلت
 لئات هلا هطساو وب قحاو ۰ یدردتا

 یادتا هد روصو 1۰ یدلس هوا مارح

 نامز قوح هدنسهرا لکا هلا هسوسو

 [ رولوا شم
 اعالدف ) مقاو هدفارعا روس هتشيا

 ریس هدلو و لیلح مظن ( رورفپ
 ( امعهلدح /یسضف ) هکردا اضتقاقُم وا

 ) لعاهتلا و) ۰نوسلواقفاوم هنسهلىلحتیآ

 < هداف »

 هدداوم قوج ر هج زم رش نایسن
 هدب راقح ماظع ءاس | هدهسا هلوبقم تزیون
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 ۰ یدشمالناص تردعم

 (نیبرقلا تاس رار الا تاس )رب ز
 هبهلا فسلاکت ؛هدنقح صاوخ هح دام

 ییا هر اعنا وا
 ۰۰ ردشفلف لخاد هدفلکت هدرابش نالوا

 هلوا نکم قوتا ندنابسن باتسا هکوبلاح
 ندراشخنا راد هملکلات ناشن ندنکحهلس

 یتح * ردلک د یرورط سا ز جراخ

 هدزمقح مزن هدرلهدام نالوا یوق ربک دن

 كلذلع ءان ۰ رویلوا ربتم نابسن یخد

 وشا نانلو دنتتسم هنایسن مدآ ترضح

 و و شلدا هبناعم هدنسهرهاظ تفلاح

 كب یسیدشک ییالوط ندهلزرب قحردق

 . ردشمهلءاقوح

 < رکید 2

 مام| هدنفاقتشا كدظفل ( ناطیش )



 ات دد ک١

4 
 رک د لاقحا ییا هچرلا هلع هوس
 قرتلوا هساصا یو یسح ز *"ندتشعا

 ندنلعف ( نظش ) هنسانعم یدشالقازوا
 هدننزو لالعف هدنروصو هکردسلف قتشم

 رد الو رور + تیااا فرع سا
 اضتفا یسه وا داي هامساو ینو قازوا

 رد وب لمف ( نطیثت ) ۰ ردشقا
 58 )ووا هلاز یون یسعکیا

 ۰ ردتساوا داوا ضد شام ( طنشب

 هدافا ینساننتم كالو نالظب كنءدامون
 كنعل نانلوا دای همس لطاب انا یا
 1 رر دشاتدسانم فا وا دوش لمسار

 تفصرب هدننزو ( نالعف ) هدر وصوب

 .ریلکم زال یسلوا فرصنم ريع هلسلوا
 (نیحیلعاتهورقسضرالاقکلو )

 ردصم هلا قلوا نام مس یظفل رقم



 »و
 هدكنسنکیا ۰ ردرتاد هدننب قلوا یی
 هراس هدضرا ةرک هکنوح ۰ راو یهحو
 ۰ ردلصاح كما رارق دوخاپ هاکرارق
 ۰ رولوا كعد

 هتسبانمم هات :عاشتنا یخد ( عاته)
 نالوا عافتنا رادمقالطالالعو ۰ ردصم

 هرقح یش ۰ رولوا مسا .هتسانعم اشا

 ودق یماصخآ

 (مکل ) نالوا مدقم ربخ ( نیحیلا )
 یرلقدنلق ردصم دوخاإ ۰ هنب رقتسفرظ
 . ردقلعتمهن رب ره دل عاتمهللارقتسم هد رب دقت

 هدارو بولوا كعد نامز اقلطم نیح )

 ریس. ملا, تافو, تفوز ابو: تمایق چوب
 رب : هسرونلوا رظن هعون ینعی ۰ رویئلوا
 هنکو ص كنامد كعتع و رارقتسا ق هدنزو

 نوک ت مایق هلتهحیحهدا ماود ردق
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 یتعو رارف كح ره دسرباقاب هصاحا

 تافو تو هلفلوا رصحم هننابح لاح
 ۰ ردراکرد ییحهلوا كعد

 ینعی قالطالالغ هکر دزناح كلذك

 قرەنلوا دصق عافتناو رارق مو اح
 دیدع ردق هتماق مو هدنقح صح“ ره

 ( هدفارعا روس ) هک ل صن ۰ نوسللوا

 نوتوماهفو نوبحت امفلاف) ًايقعت ییماجوب
 هانمو یلروم ( نوحرخ اهنم و
 [ ۷ ] رددعاسم

 نفدو هناما یرشب عون هققلا
 هکر دندنسهلج هبهلامعن یخد ما یتصوصخ

 یریسفن یسهلیلح تیآ ( هریقاف هناما مم )

 ِثعب نداروا هک ینامزو . قجملاق هداروا
 ۰ زکسقج هناا جارخاو



 تس

.»> 
 كراذع یکه دربق كلذک زوللوا حاضیا هدنزنح

 شوش هلا یو ها, اياق هنزشآ باذع
 اک قیعتب ۰ رويل اق اخ دع هد هب دعم

 نم انلنوای) . هدنرلک ڈر وک یتمانق موب "مان

 یهشاس تلاح دلردند ( ادهاندقسنماذتعب

 ۱ ۰ ردرلتح هازآ

 یدعا 1 تالک دم ر نم مدا قلتف $ ۱

 ماهلا و میلعت ندنسپ ر مع مدآ بانج
 هللا لوبق "ینابآ تیذوبع تانک نالی روس

 ضیعهدهشسال تروصر ىع ۰ یدلیا قلت

 تاک هروک هلاوقا حضا هک ی دتنا تاخانم
 نانلوا هاکح هد (فایغا ًهروش) هار یک سده

 ان رتو انلرففت ۸ ناو انسفنا انظار )
 ندنسهلملح تاک ( نلاظلانم ننوکلل

 [۲] ۰ رد رابع

 یزمراسفنر ! زغر یا یییرش یاشضم ۲۲]



٩. 
 قیاوبو هبناسنا د ومع سن یا

 ةيعدا ضمیو 0« تاجابنم رب ندرات
 .ردراوهد ران د| لقن هکر ابم

 ییابحا هلا مارتحاو ماركا لاک ۰ قلت
 هداروب هسا عوض وم هنسانعم لاقت سا

 22ا8 نالوا دواو ندهسلاترضح
 كعد لع هلتساضتقم و لوق نتسح یایاغ

 .سفنلظ ].كدتيا رارضاهلبا عاقا دیهیظع تن
 كر یک دلو اهلی كعا مو رخ قدر اعس یعش

 لی 1و لیلقت ین هل واو |طابتحا
 زابووس ترثغم ید ۱ [ ردلماش هدهننروص

 د سی سارا تیر فو

 ۰ ردررقم مج هلوا

 تاحانمو : مال امہلع » اوحو مدا هتفيا

 < ضرع هلماظعا. تیاغ ییرا هلز نال وا رداص دبنو

 تردایمهنصوصخ تجرو ترفغعءاع دتساوتمادن

 ۰ یدلواو یراتمداس ثعاب هکرد راهاتا



 و
 ه ردلعتسم هلشرط هبشت قردلوا

 هروک هیاننموش ییکرت ( هبر نم )
 لاحندنظفل ( تاک ) بولوارقتسم فرظ

 رولوا عقاو
 لج دشا ذعاو نقلت < قلت 2

 ثكت | « هر نم » هدنروصوب هکریلس هدا

 بانج هبهدرا وتالک طقف ءرولوا یسهلص

 یانسیزاربا مارتحاو مارک !ندنبناج مدآ
 »ی واضم » ندننحهلوا نابنسم هروک هلوا

 [۳] ۰روییدیا ریسفت هلکن آ موحم
 ف «بوصىم مدآ و ریثک نا

 هنسانعم لابقتسا یقتلت هلغلوا عوفرم

 هردح رصم هد یسیکیا ك راانعموب هدتغل بتک [۳]

 نم ةيلکل | زره تنقلت ۰ هانلقتسا جاح انیقلت

 هنم اهذخاو اهنقلت نالف



۱ 

.> 
 بانج كنا قحا .ردبا نیمت كلدبا لج
 غولب هنسیدنک یسعا لابقتسا یمدآ
 دو كعد ىلوصوو

 بانج هلع ءانب ( هيلع باتف )
 تالک ] ۰یدروس لوبق یتسهوتكناقح
 قرلوا یواح یروصف فارتعا هطورعم

 در هح یک تمادنو شلوا رداص 2 نع

 ةبوت هدپلا درب هلرلملوا شفلو نراقم

 لوق اسف بقعرد قرهشوا دع هلماک

 [ ردشمنا رودصفرش قیانع

 بانج یالماعم هوت لوقو هون وبشا
 1۳ شلروس ناو و هدنفح مدآ

 هکر دىنىم هنسفل و هبا اکا هدرکحشلناوح

 راک الالعهززوا لاونموب هدٌداحاو تاآ

 ۰ ردءدقم
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 دانسا هدنع « هب ون » هکد وا مولعم

 بانح تولوا كعد عوج ردتعاط هدقدنل وا

 هه وب یلوق تفو ینیدنلوا تبسن هقح

 قمروس لوبق یس دوت دوخای قلق قفوم

 .رونلوا لج هنسانعم
۱ 2 

 ۱ 5 هدناف و

 نالعا یتتضرف هلا هعطق ص و صن

 یصاعم یققح و تھام كند وت نالي روم

 ًاموح یتسه ورخا ترضم كنهاشو

 ۰ مدانو ماتم ایلق یثان ندناکترا كرهلس

 ندقطوا مزاع ًایمطق هکمهمهلشیا اهدرب و
 . ردد واح ییهلث ناکرا بولوا ترابع

 هک ع ندا n ندناعا و

 ۱ هملیامارمو درصقم ئان كنيصاعمو بوذ



۱ ۰.2 > 
 ۱ ردکع د نقب یعحهلوا لئاح ۰

 کحمدا جاتنا كلع وش یسیفکیا
 - الم یئاوف هن ورخا بلاطم یی ۰ لاج

 کوب هکبلق ملأت نالوا لصاح هلسهظح

 ۰ رونلوا همست تمادت

 هک لغ نالوا لاح ةت یسعچوا

 ۱ رار هلکرادت یتاو ریصقو « كرتلالای

 هللکشت وعاقج الرارقو منع هکمها دوع

 ۰ رواو دوحو

 ینسهیعطق تیهایلظفل ( هب وت) اضعب
 قالطا هننکر تمادب ناه نوا راعشا

 ثیدح (ةبوت مدنلا) هکلصن ۰ رلیدا
 هدنلق كناسنا ار ز ۰ ردعقاو هدنش رش

 هنلوصح ناعاو ۶ هوا یلوصح تادب

 مزع هکمهمهلشبا ,اهدرب يک ينپداوا لاو ۱
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 هلتهجو ۰ ردیضتقم هدینغوقو یعطق
 مماق هنماقم هب وت تققح ینکر تمادن

 ۱ هنا هدنردقن لوقو تو ۰ رولوا

 . تیانع هبهلا ترفثم نالوا دوعوم
1 

 ۰ رولي روم
| 

 ( هش )

 هلهحو ینیدلشالکا نده ون فرع
 یثان ندنرخآ فوخ كمتا كرت یهانکرب

 ۰ زاغلوا دع هب ون اعرش هسزالوا

 هلاردا ینترضم اط كنرمشع اشم

 ندنباکترا هراس ؛یصاعم كاذک بودا
 مدعو كرت هدبولاق زجاع ًاندایو الام
 ۳ ناک اک یرلهانک كرانانلوب هدننهح ناسا

 ۰ ردفا



 4اا
 هدكعد«هتلارفغتسا » اسل هکلصن

 "العف یترفنم ۰ راففتسا «ردزسکح الصا "

 ضرعهقح بانج هدوب هک ردکع» باط
 . ریلسهلوا هلتماد "

 اعا هدالاب لصحم قي رط كبه ون

 هدښاپ ناعا هنرخآ روما هرزوا ییدنلوا
 2 ال وا رداض هدبولوا یراع ندههش

 قتبقاع نارسخ یحهد | ثارا كنیص
 راد ده و لئاضف و ۰ هظحالم

 هدنساننا هعلاطم ییهععرش تانا

 كنابندو ۰ رکفت ینلاوحا یدنک ناسنا

 كناندهکن وچ .ردلکد یشرب جوک هسیاوب ]٤[
 ینیدلواهنادیم یماقب تلقویمانفولاوز تعرس

 هد یمانعو بعت ترثک رار هلیساکرش تسخ یک ۱
 لیرفت ینیراہتعاو ردق هدنرظن ممه ولعپاپرا

۱ 



٤ E 
 هاةغلا ىلع قرهيلوا نیما نديهلا جاردتساو

 تفرعم تدلو ۰ ققروق نا

 كازدا هار تاحانم توالحو هییاوخس

 باا "یاب ملا" تنغر -هنلاضعساو

 ندقفل وءرزوا انتعا ههلازاو عفدیرارصا

 ردرابع ۰ ]6[
 هوم بسا ےن ا اے ل و | ےہ

 دادل الصفعم شرقاتتشاو لحم لزا تردا

 باد هنتهج ترخ آراد نانلوب یل هیفاصو "قاب
 ًاباول كر دنع ربخ تااصلا تاقاملاو » ردا

 كب یتقیقح, و هه اج مظن « الما رخ و

 ۰ ردهدکشا حاضیا اک

 ع راک قمرا تعش .هدنسهرا انا قاب

 ةوطااعا » اد ر وب ادل تافغ یرازاظقف :ردلکد

 هاب ,قرهیاواهاک ۲ هنرس « ولو بعل اندلا
 هزروسدنا تاقواو راعا هعاضا هلا لافطا

 .رتسوک مق جواهجلشاب یرارصا باسا [4]
 اند تم, «.۲ + انعم ییرورع+ ۱ » هرارومی

 تلصخوب یرایکلوا هلن هکلما لوط ۳ »
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 تاق تنصعم عاونا فدارت اھ من

 . لوا یداب هنوسق مالظ ۶ ارت هدیناسنا

 نال وا نشور یسانضم هناعحا ندنفح

 یحهریدتا قلت هبدهناسفا یرازوس ماطو

 ییعنارلب الک ههلابدعتسا ۰ ردزسدمش

 یسهلباح تیآ « نوبسکی اوناک ام مولد
 تا ر ف ئان هدر لانا ونادرا
 ینهلاصلامعا و ییهیوت e ۰ روسدباجاتا دد

 ۰ ردو قحا هد نر دتا فب وسن و دلار

 ًارظنهذ ره ثیدح « نوفوسلا کاله » کولا
 . سا یاله كرلندبا فیوست یتسهشد فئاظو
 ۰ ردر رقم

 هنتماخو تباغ  كن-هنند تلصخ لما لوط
 الف هغلاتفره نوب نعدنفا ماع رخ بانج یتیم
 قر هلت نی رق هناوه تعباتم نالوا كعد ترشابم

 «لمالالوطو یوهل عاب یتمایلعفاخاام فوخا »

 عاب رايش غی دقروقهد ایز لا هدنقح عماهدنف ره ثی دح

 ۰ زاشءروس ردلما لوط هلی! وه

5 ۱ 
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 تقیقحنیع لث نالوا یو ندزعدنفا
 هبنسون تح ]٦[ .ردراکش آسا یییدلوا
 نالوا بولق یابطا هناحصا بلق توسق

 < هچرااهلع » یواضس ٌهمالع هکنوح [1] :

 كرك« لقن دهاوش رک كرلکرشمهدروک ذم لح
 رطاساهع رک ناقرف كرەدیا ضا رعا ندلقع لئالد

 قوس نوچا نایب ینآشنمكنيراغبا قالطا نیلوا
 هدنسهرنع حاضیا یندافم كنهروطسم تیآ نانلوا
 هحرد لوا یرلنو ما هبیحاعم » هکرروبید

 ادس هدنرلساق بلق هکیدیشغا بولغمو نوتفم

 نیرایدنک « قلسایو تظلغ » ادصو نر نالوا

 ینراترج هرفک قرهیوقیل | ندلطابو قح زییغ
 لاعفا تراک هج هليو اع اد هکن وج م یدشمر رآ

 هردهدقلوا یداب هباکلم لوصح

 رارکت یلاسفا ندیا عوجر هدصقمر, یی ]

 اه د هلئامز رورصهناسفن کلم نالود لوصح هلپا

 هیدنقحهملوالاوز لباق قرهلود خوسرءدایز

 نالوا لصاح هلیا رّویزم كام۲ا ۰ رولوا هدیسر



 نوکقرهبلوا لئاز یک یمایرهمد ید تیئوتفم

3( 
 اذه » قریمهلو هراچ هدهفوص یافرع
 هارار ون * هتل مال ودل لاضع اد

 ققعلا ىلع « محرلا تاوتلاوه هلا »

 لوق هش رالوف ناش یذ بر بانح

 رهظم رابره یراناو ۰ ناتتما هللا دو

 هو اد تحالص هعافتا ی یاسا باق زانرا نوکب

 [ رراقبح ندلس

 ةتکت هلق یف لصحاسذ بذااکدیعلانا» هکلاصت

 ليث یقیقح وب فنی رش ثیدح « هبلقد وسي یتحءاد وس
 ا بثذم درع یی ءردهدکمرتس وک هز هدنزرط

 قلهایسون« ردناثاربا هکلهابس رر هتیلق هکداشیا

 .زبتراراق كرەديا الىتسا یلق نوت هدنک تیک

 .ردلکد نخ هراعتسا یهدشدحو تیا .وتشا

 - هلتهح ینوفص  ةرطف ناسا بلق هکنوج

 یلصاول هد ییاکترایصاعم. هنیرب یک شوک
 ۰ ردشروس هببشت هسا ليليا ريغ
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 یعی ۰ ردهدقهروس ناسحاو ماعزا

 لوبق هرزوا قلوا یبرکو فطا رثا اضحم

 افا ییهضیرفوب يک یفیدرویب دعو ییهبوت
 تیشم قلعت ًاضعبو ۰ روبحأم یرلندا
 روفغم ینیرالوق یخد هوتالب هلیسهمابر
 الف

Eاتم ریش تن  
 خش ندتشرط نارپ مظاعا هدنصوصح

 .رضح ( هرس هّللا سدق ) فاش نساوا

 ةفالستا تئروا ةيصعم ام مرک ۱ ) یرلت

 (قماقلامو ىلا هدعب ءاح نل ةبوتلا تنسو

 هک تیصعم لفرش هن یف ۰ ردراشمروس

 هتماقو .شا لاصیا هتفالخ ماقم ینیحاص

 هلیسو هنتیعورشم هیون هراکحهلک ردق
 هردشلوا رادمو
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#o\V ١ 
٤ aار ا  

 هاب ر تاسم رود نع لکا هخنوح ]

 هتسخ اهن زون رب كمدآ ترضح هیحساضتقا

 ناسحاوتیانع هنسیدنک لواندنتقلخ اهدو

 هنسمتا روهظ تفالخ ةبرم نالیرویب
 | یدل وا یداب

êوش كس رلترضح هلا راشم  

 حدم یدصعم سف یرلملاع دصقم ندمالک

 كمدآ ترضح کل نوشوا شیاتسو

 نسح هلبا راسکناو هوت مازتلا عوقولادمب
 ۰ ردراکشآ یییدلوا هدافاو ناس یتسهرادا

 هدنماقم زارا یتققح وش هک لصن
 ءاطع نبا » e كہلا راشم

Aنلتتسن هنما یرلترضح « ی  

 هدنرارخ افرا« هماطعمکح »نالوا فورعم

 «اراسکناو الد روا ةصعم نرو
 ءاراکتساو الع تروا ةعاط نم رخ » §



۱۸۶ 
 [*]* ردراشهروم

 هر اتات فكياطع نیادبلا راشم

 ةيانعل اهل تقسس نم 2 یهدن رلکرابم را مان

 یدافم هدثنسهرابع » ةيانلا درت

 مل ادع هتلا بح |اذا» كل ذك ٠ ردنر ع ندو

 مالعا یالع ضعب هد یب رش ثر دح « بن ذهرضی

 نالوایدا هاه او کا هقشلسایف

 هردنازق تل وقم و ههل | تہ دنم وهم ٽدصعم

 + رد رس 22# یک
 ندرت | ثیدح یسهلج كناضو رعموبشا

 هتز ولااوا فا
EET۳۷ تست وات  

 ! قاب: سەف ی < ه ۰۹۱ » كلوا دلح [»]

 یافرع تایمهح قوچكب هلرزک ذم رثا هداروا

 . ردشلوا هدانا ییدلوا لقشم ییهفوص
 هنفررط رخآ ك مرا مانس رش هبل ول هدیصق [۲]

 ۰ هلیروب تەجاص



۹۶ 
 نلاعلا یداهو نیاسرلارح ترضح ۱

 هدهلبسیهانک ند رلنمّوم ( 5 ۲ زع دنفا ۱

 هنیرزوایراهروبب ( ردقج هلوارانیکهتتج
 لوس فیکو مارک باھ
 هکید روس «رایدلیا تققح راسفتسا هد

 یهانک نالوا رداص ندنسیدنک نمُوم ظِ

 ادم هبهلاتشخ هدشیلق قره ونوا

 ردا احلا هلصالخاو قدص هنسبرو
 - «رولوا ادخ هاکرد لوبقم هدههاسوو

 هکرودلوا دافتسم ندهدافا قاس طقف

 مداب هد بو هل شيا AE ییار تداعس وب

 7 )دسقوب « ریل هوا رسله هر الو

 ( م طخ دن تطاحاو ةا

 هرزوا ییدنل وا ٌثحع ا رانشود

 ارج یراق تیوتسق یراکهلیا لس
 .رازامهوط یلوبوب ۱



 فا ےک

($ 
 ایا ورا لدا ترش
 هقاخم نا لبق ضرالا لاء آلا زاد
 a .لح ضرالا ف لء ۳ دباس اق ثسحب

 هازنااتاو هص2:.ل ضرالا یلامدآهتنالزناامو

 هقس تاچ یس * ردرابشم روت (هلیکل

 ییدآ ج رک قالخ ترصح هک راپا مش

 رو لازنا هد زون رب لوا ندزم اراپ اهد
 هدنزوب رب » اب ًباطخ ه هکنال الم کن وح ۰ یدیشد

 « مکح دنا قاخ تاذر قعهلوا هفیلخاکپ
 كقد ۰ ردضتةم یخ و یرلهر وہ

 هرهاط نلسسو ناناوا ضزع-هکرول وا
 صیقن یی راناشتعفریسشروم لازنا هللا

 ینیدل وا قثالهکاب.بورلوا هلدصقلیزاتو

 اتهد تافرب ینسیدنکو لاصیا هیالعا ماش
 ۰ ردم هنانع لاخجاو لاک |

 یافرعو مالسا یالع نالوا نیبقناقح



fo} 
 لر هنلپ و رازوس هداو و به مانا :

 یطاصمورکح ييدليا لامشإ شر هعق و وش

 هدنابون یمدآ بانجو شما هنکوا زوک

 هردراشهروک روبح هکلبو روذعم

 یہ د یحو او كب تقبقحوش

 ۰ رداح هل وأ دع

 هش ییدشوا جم مدمد 1 تاثح

 ع

 صرح قج لوا لصاح د رشیلا بسح راد
 هنسیدنک یرلتمل تنح نوتو « قاتشاو

 نادر EKE EEE ییردنلق خابم

 قحدلوا ادم یاب ندنعو# ثكرءومم یو

 قوس هاواشو با یہا راشم قام

 ی تو و

 سییلت هد نیل _سیلپاو ۰ رادصا یار



{or} 
 هظحالمز ۲ ینفیدلوا هبناخس؛رهاب ث

 رردتا قیدصت هلا ۰ ۱

 وش هسنلوا رظن هدهلاح رهاظ ًاناذ |

 رادمهب دانسات ي صعمر همد ] باثح هددعقو 1

 [۳](هوشح) ندهلاض قرف هج رک .ردقوب
 وبشاقرهملوا لئاق دانا تمصع یسهاشط

 وشو ۰ شا دع تدصعم ییسهدام لکا ۱

 دسأت هلا هدب دع هوحو ییرلهلطاب “راقم

 ۱ هثساتعم هبحات تب ح وتفم ینیش [۳]

 ۱ نددقئاطو هکرولوا یمهفیص تدسن هنظف] اے »

 ۱ .ردن هقلح كن راترضح یرصب نسح ناسك ضعب

 . رفک ماا یرازوس هدهرص یراقدنلوب ءدنراسپ
 هقلح یرلنو ییعی « اش ایا هودر » هلکغا

 یییدلوا هع ثدان یرلمروس نکیدیاد رهنحراخ

 « زالو

 وداع مج هسرول وا هلبانک اس نیش

 هی دشا _طرد هکرلرول وا شدا تبسن هنظفل

 ۰ شم رار دیا داقتعا مسج اشاح یقح بانج بولوا



.> 
 ۰ ردراشمهتسیا كما

 قیقدباب را یسهبش ره كرلنو طقف

 ةمالعو یزار ماما بولوا مک هنرن
 هد هم وقص ةشاط ( هلاامحر ) یواضم

 اینا تیموصعم ارا هعفادم فارطالاب

 ٠ ردراشمتا هوقو دییشت یتساسا

 لاج از ,هرژوا قلوا تاق صالح
 ترضح الوا ۰ زرومدا افتک | هلا ین آ

 ةر زناح هدانا یراقدنلوب هدننح كمدآ

 هاهسرول و تحهدنا میلست ینبرلغ وب تلاسر

 یعرح كن ینابر یم ندا رودصفرش [ ] ٤
۱ 

 هفت بوملوایتما زونه نامزوا هکنوج [؛
 تاذلاب الع رثکاطقف ۰ یدیا لکد رومأم ق

 نکیا هدتنح اهضد ًارظن هنعوقو ههلا ةبطاع ۱

 ۰ ردراشلوا لئاق هنتون كمدآ ترضح ۱



fors} 
 ملا یلاقحا قلوا یبرزت هلبا عنم ینسلوا
 ۰ ژریلسهدنا

 لاو كوما دعوت ةن
 لاو حا ندا ناپ رح یک یدل وا دعاسم

 ر كحدا ابا نو هدنحا تالماعمو

 بتر هرو نع لک اار ز . ردقوب تپحب

 فلاس در بع لاو حا نالوا شما

 بولرزا یاعرفتو مزاول قیقعت یی ینا”
 ندنعون هیقاعمو تنا ھا یر چ كرلنا

 ۰ رداکد

 ترفو یلوا هنر هک ز ریلی ًامزح
 تانسح هكر اک اوصاوخ هنرزواتاضف

 تققح یاوعف « نيب رقلا تاثیس راربالا
 عوترلاریثک یرالدا هبتاعم هجساوتحا

 فبرشثیدح ماظع یاسا هصالاب بولوا



{or} 
 نانلوا دع روصق هح رلماقم هلشلالد یوم

 .راروللواهدخاوم هنرزوا یر ییاقثهرذ
 لوس كوس هدنقح موع هلا هلسوو طقف

 .رولوا اع هولح دناوف

 هدنوتل ول رظن فرص ندلاقحا وش مات
 كحدلدا زو یسلوا ىع رحت كبه

 ندنعو تصعم كعقاو لکا هسرولوا

 «ریلس هنلواتاسا هلتهح چاقر هن ینیدلوا

 صایسةدافا مح رح ك ةغبص الثم

 یدک مدآ بانج ندنیدلوا یطق

 دوخاب ۰ شما مهف تمرح مدع دحدامحا

 یصخشناه كحانآ نانلوا هبارا هنسیدنک

 عونوا قرلوا بهاذ هنسلوا یهلادصقم

 هوا شلبا لکا ندندرفرب هقشپ كحاغآ

 یتردنلف هدافا هدالاب هکر دزناح تدک ۰ رلي



(np 
 شک ون وای روک ذم یهنهلنامزر ورح هرزوا می

 شچ ندحاغآ روک دم هرکص ندقدلوا

 و یسف» یهد « هط ءروس» نوسلوا

 دبات یلاتحاوب یسهلیلج تیآ ءامنعمل دج
 ۳1 ردهدکما

 روذعم ءان هن رلناش ولع اذه عم

 هدرانروصو یرللروم هبناعم قرەيملتوط
 سان دارفا هکنوح ۰ ردلوقعم یخد

 .نایسن نانلوادع تردعم عونرب هدنراقح

 یک ینیدلوا هربتعم ترذعم هدنتحرب اکا

 عوفو هدب ربع كلخ یخد هروک دم داهتحا

 هدداپحا هبلا راشم ندنعیدلوا شلو

 .یدنونوآ یدهع زمکیدتیا مدآ بانج [1]
 كنهروک ذمتیا ] قدالو یزع تیصعم هدن از

 ۰ | ردون یسانعهر,



}4۷ 
 دع روذس وللثم ندهتش نيا تباصا
 ۰ ریلسهلوا شمافلوا

 لاوحاندبا بترت هروب نع لکا هدمه
 هب ويد ترضم زکلای یرب ره كلهمولعھ
 یرالوا ندنعو تازاغ ندنغیدلوا كعد

 اضع رانوب هکلب ۰ ردلکد یطق ما
 نالوا هدکمتا بترت هنرژوا هدام بابسا
 . روهظ قرەنلو هدنکلس هردقم لاوحا

 یناطخو ناسن ءان اکو هتشياو ۰ علا

 ۰ ردشمهمر و هدناف رذاعم یک داهتحالا

 قرهثونوا دوخا كلرهیلیب هسیکرب هکلصت
 ةیراح تداع ها لاحتسا یشرب ییرهز

 «رداروهظ یمکح كئيشوا ًارظن هيدا

 كرەند هضم تبسسس هرلتروص یکوت

 . زا وا ریبعت تازاحو هبقاعم



۱ {r} 
 هبا ه.ذاک نیم كنیمل سیلہا, لصالا

 ییزوسدولخمازلتسا یفردلوا شا مورت
 ثردابم هلکا كمدآ بانح یم هقشدصت

 «زبهدکاداقتعا ًامزح زب ینفیدالوا شما

 ۳9 مروت وک میش صوصخ و هکنوح

 ناغیرازوس یدیداووب نیم طقف
 هال و اد اراکسئاسد تیاغهدهسیدمهدنآ را

 یببط لیم رب قوچ « زآ هداوحو مدآ
 هلا یرشب صرح بولوا شا لصاح

 رورم هیییبط لیم وش نالوا شمثلرب
 دارم هدا مامصنإ یخد عنم ناسن هلامز

 .ردشلوب عوتویسهدام لک ا نالوا یا

 هقح بانح اشاح مدآ ترضح هدلاحوب
 هدبوئوط ینیلو دانعو تفلاحم یشراق

 هکر دشمدقا رایتخا یرو نم لکا



۰۲۹ 

 هدا اعدا یسلوا بندمو یصاع هقبقطای
 ۰ نوسلم

 نالوا ىل ىج لا كفلنابتسرش

 ردق هن هد تن هلتسم مدآ عرج وسشا

 تاققح هتسا ییبدلوا یثرب دو روح

 ۰یدنلوآمضو هت الع نادىم هلا سد و رعم

 یاو روصق ثدآ ترضح اده ۶

 ندنعون رباک اپ و و هسادوم هح رد هب

 شلروم ترفعم ا بوا-ہهلوا هانکرب

 هدخاوم )تا زکلاب یدا ال

 یرللطابعز كناراصن هسقو ۰ یدرونلوا

 رشب عو نوت ییالوط ندو هلهحو
 ى 4 وعلم 3و دو رطم كاسا هفاکو

 نی س هاچ تال وّقعم قحب لوا رو صل:

 نادجووهسلا تلادغ كنو يک ینجهیاوا



> 
 قلعت الصا هدا هن راح نناوفو ملیس

 ۰ ردقوب یتسانمو

 راد هنب رادساف یانمو رانا

 ؟ طقف بولوا قوج رلزوس كجهنلیوس
 : ردلکد داخ هلخوب

 هلهحو ینیدشوا ابناو ضرع هدالاب
  ةیضق اإلا تیموصعم ژشیدنلاو هدنددص
 هراطخارب قحردقوبهدا روش یز یسهبعطق

 ردشما قوس

 كن رلترضح اطع نا هبت آ لاقم
 | شاروک هدنر « رونتلا باتک »

 ۰ یدنلوا لقن هلع و ًاکوبت

 رو یلکا ندءرعش كمدآ ترضح

 :قوح كب و یدااوف یخ یلوزت هنزوب
 مدآ هر رد واح یلاصمو مکح

۷ 



{or} 
 باح هدهرص یراقدنلوب هدنح اوحو

 هلا ناسحاو مادنا زکلای دنب رایدنک قح

 لح هلسسهبلاج تافص هكرهددا فرعت

 هد بلا ریپ د یدعا ۰ ىدا هدقمر وہ

 كرلنا هلساضتفا ییایر فطا نانلوب عمدنم

 هدارا هش رلغا لک ا ندامنع یهننم ةر

 لح هنامبلا راشم هکی دتا قلعت هینامس

 یقیرط ىلج هلب راتفص ابتجاو ترفنمو رتسو
 نوسا وا داش

 هران هک یدروس یلح هلسشفص لح الو
 ۰ یدمتا هبقاعم ینم هنرلهعقاو *هلماعم

 لیحعت ییهیقاعم اکس هک ردناذ لوا ملح

 .ماعناووفعای ًارخؤم .ردما لاهما بوما

 « رولوا رهاظ ماقتاو توطس دوخاپ
 *یدروم هلماعم هدهلآ ترفغمو راس



 قلم
 سبالم هش رزوا رو نم لکا هکاوح
 ینبرارهاظ هلبسفل وا عزن ندنرلپدنک تنج
 وفع تعلح هدى رنطاب ۰ نانح قاروا

 تمالسو نی زتو رتس هلبا,نارفغو
 لیمأت هلبا یرخا تهج یني راتداعسو
 دالوا هدازح زور هکلصن ] ۰ یدلیا

 یرلیضم نالور تیانع رهظم كمدآ
 یربظن كن هناراکهرک ؟هلماعموش هدنقح

 هدبع ید هللا نا » ینحالو عوقو

 كنروهشم حب ثیدح « نوا

 اسدلا یف كيلع امرتسدق ینا ) یهدنرخ آ

 ندنسهریشب هلملح ُهرقف (موملاثل ترفغو

 [ ردهدقلوا نابتسم

 «یدهویلع باتفددر ءابتحا مم » ان
 هعالسلاهبلع مد آ قح بانج هة وطنم



+ 
 دارم مالعا ینسلوا یناعس یاتحا رهظم
 یتارع تیادهو دو هدهاسو قرهروم

 یالوم ینعی ۰ یدریدتسا فاطتقا ها

 كمدآ بانحیرلترضح « هناشنع » مکح

 ه هل زا تیانع بواوا ابتم هدبابردزت
 اضق یمولعم لک | هدنقاس اما یت رهظم

 عطف یلک ا ویشا ندنفیدلوا شهروس

 فطا زارا هکلب ! لک د هدادماو ضیف
 ۰ یدلق هلسو هدادوو

 هک روداوا هلل و تبعودو هقیق اف
 هدر دقن كتفلام ندنباح یقح بیبح

 هک ردزرسهرش طقف ۰ ردنا هجون اکس هلی

 هاوقهتردعم كناذ نالوا رهظم هتانعوب

 ۰ رولوا یسهیفخ تاهلنایو
 « دلع باتف هر ءابتحا م » نیقاص



{ors 
 كي همد ۲ تبابتحا ندنسهلللخ تیآ

 هکنوح ۰ هما مهف ینسلوا ثداحندهرکص
 لواندنتقلخ اهد دید آ باذح تیانعو

 هن رزوا هروص تیصعم بولوا لصاح
 دی ری هک اتم

 : ینیرش یانعم شا هلملح تیآ هدلاحو

 هلقفوت داهلاو هوت یسبر یمدآ ترضح "
 زار یتسلوا تیانعو ابتحا رهظم كن آ

 لقشمكنآ هلتهجو ۰ رولواكعد یدلیا

 بترت هرکیدکی هشلث تاع رکت یفیدلوا
 تیاده هدنده ون دن ون ندابتحا كرهدیا

 ؛ردشلوا اعرس
 بودا لازنا هشزو رب یمدآ الا

 یک کیدتا فرعت هلا, هلماک تردق هدتنح

 «یدروس یلح هل هرهاب تیکحیخدهداروب



er 
 ىلاق طلاسو و تانسا اسد راد ارز

 هیلو لوصو هضزا یور مدآ بولوا
 تاقی باسا انس تعارز هشندنک

 ۰ یدلروس ملت

 ترضح هلبحو ینیدنلوا تیاور )
 یرلئوب قرهل روس میلعت تەنص ك دمدآ

 هک ترک وا هندالوا هروک هش رادادعتسا
 كولس دلو و رلننتسا قلوا یحاص تورت

 ران وسشلاچهکمر دتا قر ییئانص بودا

 ( یدا شلرو سما هند

 امدقم هبلا راشم هلا تاعلعتو هنشیا
 < نشتف ةدحلا نم اکنجرخم الف »
 رب نالوا شلروس مالعا هلیف رش لوق
 مظن هکنوح ۰ یدلدا راهظا تقبقح

 ذوخأم نداقش < قشف » ی هدروک دم



for 
 ا حراوج تقشم و رهاوظ بعث بولوا

 تواقش لیاقم تداعس ۰ ردرابع ندتنام

 عراضملمف ءان اکوب یتح«ردلکد دوصقم

 ینمی ۰ ردشلوا دراویمهنیصرک ذم درفم

 جارخا ندتنج سیلبا یزس ! مدآ یا
 نوجما تشيعم نیمأت هرکص ۰ نوتا
 ومقیج ندشنح یدعا «كسرکح تجز
 شغف لماش هدهنسیکیآ كناوحو مدآ

 دمدآ تفلکو اقش كحءدا بترت نکیا

 ردشلروبب صیصخت «
 بحاو اار نبش دانا هک

 هلاحر هجعلشاب قاشم و بعاتم هلفلوا
 رددناع ۰

 راد هفراعم لیصح ناوسن مز

 هنسهراداو ابا عئانص هدرلهسیاتیلباق اح



{oV} 
 روشوا دعا یرلتقلخ ..

 ذوصقم دنده لا الا هنواقش رک ا
 هلا هددفص و یک ییقام یدا هلوا

 كل « انقشتف » كل ردنا لوحت هتسهفیص
 ها ۰یدریلک مزال

 تقاوب هدیراترضح ییارعش ماما

 ۰ راروبد هدنرلکرابم باتک مات رهاوحو
 یییداروس یہ م ۰۶ مدآ ترضح

 ما N هو وقت »تا
 تبصعم ۰ یدحآ نسوق ه ون هندالوا

 ندو ۳ هد یتمکحر ڭىن وب هدهد روص

 یشرب ندنابئم نحرد ۰ یدا ترابع

 تئرت تمالس یارب هندالوا ندا باکترا

 ی رلکحهدا اشا هلهحوه ییهفظو ندا

 تمادن ضرع نودجما كمرتسوک العف



 ۳و
 هغدلوا یرعو «یدلیا روصق فارتعاو
 ۰ یدالعا كرهدا داب یقاو روصق

 یسکع كنوب نیما ناطیش هکلصن ]
 نالو عوقو ین یدنلو هدنکرحو لاح
 تاقرب هدقدشل وا جو هنرزوآ یتیصعم

 لاله هرامرم یترهشقلاف هکلشکر س اهد

 ۴ یدرتسوک لودر ثحهدنا جاتا ىدا

 « هرس سدف » ین نیدلايم

 یجن « ۳۹ » كنهیکم تاحوتف یراترضح

 ۰ لروسروم هدناپ

 یهلز نالوا رداص ندمدآ ترضح

 ماظع یاسین هکنوجزب یاب تمن نیع
 ره هلب رالوا هرزوا قرت اعاد ینارضح
 رادسا وا كحءهدا لاقتنا ندلاح یناه
 رانا ۰ رارولوا شلسا لقت مالعا ندنا



for} 
 ردقو ییدن نوجا ۰

 «یلوالانمكلربخ ةرخاللو » !تاق ]

 یا هروج هرقل وب "نلبلح می

 . اس تلاح كەقحال تلاح كنس ! میبح
 فرشنس هکنوح ۰ردیلریخ اهد ندک هش

 هلانقاوضفو «دعاصتم ه:احرد تعفرو

 قح بانج [ ردکعد كسهدقلوا دنازتم
 افطصاو ابتحا هلسهبلزا تیانع ی ابا

 . راردنوصمندمهلارکمرلنآ تولوا شمر وہ

 رب كناوتحو مدآ هکرواوا مولعم ندنوب

 یدالکد هلبتهح تبوقع یرالوزت هننزو

 ردٌشوبعوقوهدسیلبالوزت و طوبه هلهح ووب

 ترضح هلدسح یاس قداص دعو ار ز

 هش رزوا یی رهظم هیابتجاو هب و مدآ
 ةد راو تاکو یدلوا تفالخ ةن لئات
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 هلاک ةورذ هدنسهاس يتلت نسح ییهسهاا

 ۰ یدرا

 ی هدننض ات وش كمدآ ترضح

 تی ولعو تب ریخ كنيمل سیلبا ینارتا
 فازتعا یمازب .پولوا لیاقت هایم
 ه هقتقح تداعس یحهدنا جاش هلروصق

 روصقر هل و هکردشمتا داشراو تلالد
 اچ قی رط زیکحهدیا ذاا هدنعوقو

 . ولعم ۰ زرویلوا شعرکوا ندماپاب زب
 تیسدق قجنا برق هقح بانج هکردم
 تیدوبع یار هلارصح هنتسهولاتاذیتازیو

 یدنک یناصقو روصق نانلوب ندنمزاول

 یی و ر قح ۰ ریل هلوا هلغملا هنمرزوا
 یتقاط كيك همتا افا هدهلمكم تروص
 ۰ ردراو



Hol 

 بانج هد هاد اکح یلاتولاح كسیلبا

 مامق هنساعدا تیرخ یک كنوا هراز قح

 هدراک ماجا كراناتوط یناوب راکتسا هلا

 میلعت یی راکحهشود هنسدقل نعلو درط

 رب كوس هرلنالوا تریصب لهاو شمروس

 * ردشمر و تربع سرد

 را سللبا لصایتا

 كنوا هلکلدا طابها نوجا راعف ءصز

 مدآ بانح اما ۰ ردتوقع نبع یطوبه
 تانسح باستک | هلاعوش رار هلیسهحوز

 - ون لازنا ینیم هنتلصم تاحرد دایدزاو

 فیلکت راد تنح هکنوح ۰ ردرلشلر

 لصاح قرت ًانعم هداروا هلتیح ینیدلوا

 ۰ یدزامهلوا

 كب یسیقرت هدهناسوب كمدآ پانچ



{ost} 
 نداروهظ ندمدآ تیرذ هکنوح . ردقوح .

 .روللوادبق هننرتفد كلا هد لثمز كنانسح ٠

 وا لوا لا ییلو تدابع هسکره ار ز

 یدجآ ینیریغح تمالس هلا وتو یدرتسوک
 قلعت ههبلاراشم ینهبستکم راژواو تأس

 یرالاپو ككرلنا وط یرارصا كلسم .ردقوب

 یرلکلسمآ سسّوم بولوا دناع هنیرایدنک
 .رربترا ینرازوا كسلىا نالوا

 ررضث رومهمدآ ترضح كسلب اهسوسو

 (ناطلسمهبلع كل سیل یدابع نا ) ینفیدلوا
 هکنوح ۰ رومدا راعشا هدیسهلباح تیآ

 یاجیسلوب نددابع صاوخ كمدآ بانج
 وتف یرلترضح ربک | یش ۰ ردلکد هابتشا -

 بانج هکراروروس هدهدنرکید لحم كناح

 ترضح سلبال ار هکقاب هنتنانع كقح
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 ثردماودولخ هدتنح هنسیدنکی لک | كمدآ

 نوک سبلت هسیا رو نم نبعل ۰یدردنازف
 دانا ةرجش ىلع كلداله مداای) ههیلاراشم (

 هیلکلاب ندیدبا كلم یدصقم ۰ یدیشعد

 كما قوس هایصع رب كجد مور

 ندنساطخ قجملوب ع وقو هکنوج «یدبا
 .یډزمتا دیما یننجهلو صالخ هلا هوت

 دصقم ندنوعد هناصع ینمؤم ره كنسل

 ینکحهدنا هون رک | .ردرارصا یسیلصا

 كنا یسییعوط اهد زامناضوا چه هسلس

 توالحندنمّمبلق هلک اممم هبیهانمییما
 ےطم لسا هکنوح «ردکمتا باغ یناعا

 هلا حوصن ةبوت طقف ۰ردناعا یرظن ]۲[

 هتساضم تطایخ دوخاي سفن حصن [۲]
 یحاص یی . ردهنلاپم هفیص قتشم ندهحاصن
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 ةیانعب رون نم نيعل قرهناوا ملق داسف ءدام

 هک.لصن ۰رولوا تدبخ یاح ةتخادنا هل

 دنس داس ی دوبع قدص مدآ ترضح

 .یدلو ارنرضتمالصاا بولوا دولخ لا

 نک اس قرعلوا .تیراع هج سوا هکلب
 .یدلوا تحاصقاقحمسالاب هتنح ینیدنل ون

 رایدنازق ید رلنالواوریپدندنک ندندالوا

 تبغر هنیرلیلصا نطو.یسپ رثک | ءددسپا

 . هه بوت نالوا
 هرزوا یلدلوا روک ذم «دیواضم ریش

 كنهبوت یرلتیطح نعذنفایلع ماما لاّوسلایدل
 دادعت ینا هحورب قردروب « ردهلهیش ىلا لاک

 نالوا عئاض : تمادن ءراهانک شمجت , رلوقا
 یاضرا ۰ قوقح لالصتسا . هداعا یضئارف
 هتعاط ارد یش  مرع هدوع مدع ٠ ایصخ

 ۰ هر قرزدشل |



oso} 

 بولوا هتسیلد هیناف لاو كرەيمتا
 ٠ لی دلت

 زاغ وهدیتمکحرب كمدآ لوزن هتشیا

 هدالاب مک هت ۰ یدبا یسهیضق نیش رف

 نمصتمین صا طوبهرزوا ینیدنلوا رک ذ

 ی مش نیلیا بیقعل ییا حس باطخ
 ۰. رویید راعشا یتقیقحوب یآ مدآ

 هظحالم یرارساو مکح وبشا یتح

 r) یراترضح یی رغم نیدموا ۾ 23 هلا

 اما یجاغاوا مدیا هسلوا هدنرب كمدآ ن

 ۰ ردرلشمروس مدردنا لکا

 « ۲۰۷ » كناحوتف نیدلایحم بانح

 كەللاب فراع هک ودراشمروس هدنباب یجت

 ندنخ ویشرههاشمنبرنتیضح ویک | جش [۲]
 0 ردناذر كودب

 ۱۸ - ج ٤ج



۳۹۹۹ 

 ةثلیصعم باکتراتفرعم ماقم ینیدلوا ا

 . قدنرب كرنا یشاب ندنسلوا یعطق عنام

 هاب روس ریدقن یرودص هلزیبم هترکحرب

 باوص تبحر هنسیدنک قح بانخ

 هولجیهلا داع هایحووا قراروم دارا

 ۱ ۰ رولوا ام
 تمرح كاتا دنا مقاو لت هنقو

 كمدآ ترضخ هک لن ۰ زازا اضف

 عوقو یبم هدابجا رب هل و هدیسهلز
 هو ءا رادشملوب

 ۰ ردرودعم اف

 هدايز هرباک | یساتغا كقح اده رم

 عوقو هددش هساعه اضمپ هرانآ هلفلوا

 یتح ۰رارولوا رأت قونح كب قرلوب
 اب نالوا ضراع هسنبایدنک هبا وب



> 
 .E هلس هسلوا RI قشب ندلعو

 هفراع هکنوح «رولوروک یفاک هرانآ رثأت
 روم هداب 0 ندهرهاظ تد وقع تااحخ

 كمروکنیازج ردهلوب هدترفنم ۰ رولوا

 بولوا لست عونرب یک كمهدوا یجروب
 ۰ ردبلاخ ندنو هسا ثرفعم

 ۰ رر یلک بولوا یشرب تقوم ازج
 ءانب کوب ۰ردقاب دیالایا سیا تلاحخ

 بورویب تیانعهنلوقربهلیوب قح بانج
 رک,دن اهدرب ین آ هدا ترفغم ینهانک

 هدنقح هرهاط سوش ار ز + یریدتا

 ناسحا ندفرط ینیدیلوا شا هناسا

 روصت بادعرب روم ردق یعوقو ماعناو
 . ندا

 بول یا ندای يحاس اپج
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 مرع بانج هکردا ین یتسلوا دونات
 ندناتم نانلوا وزع هنسیدنک هلماک

 «انسنم سن تنک و اذهلبق تم ینتبلای» ییالواط

 ۰ یدیشمتا رثأت راهظا .هداعلاقوف لرد

 اح ندا ءاش هن رلذظ ءوس هسیا و

 الب كنيلاسلابر بانج ۰ ىدا كعد
 قجهلوا ضراع هلتفلاخم هنبما بحوف
 «ردهدنقوف تافزوكون تبلا اح

 رب هنسفلوا لیدت هناننح كاش
 هکنوح «ردسسل ووا هملکاااپ هد تمالع

 دوحو نالوا یر كهمبرا تادوحو
 مدع یساش كهانک (هدهظفاح ) هدینهذ

 . رداجم هسامد ردنا راعشا یادم

 یهانکرب) نیفراع ضع كلذ ىلع ءانب

 يرعو یا ېو دیدی ها یک
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 ردماهالاقیلاخ ندرافغتسا ناسنا هعفدلوا

 ه ۱ هردراشمروم

 ترضح هدعاقم و كنيیارعش ماما

 لیثعرب لزوک كيروصم ینتیموصعم كمدآ
 هلاقم باتطا یعضوت نکل «ردراو هد
 هکلصن .یدنلوا یط ندعوا یدّوم

 ضماوغ قلعتم هرارسا هد كش ترضح

 یرلن و هکنوح «زروشا ضرعآ دناک

eهدهجرت  eزاف واروصت  . 

 زعاضورعم هسیارولپروس هعلاطم هلتقد

 قیفوتلا هللانمو ۰ردا تیافک هبلطموب

 ( یا ثحبم )
 ثهالسلاو ةولصلا هلع یسعترضح

 هلا راشم هلساس یرلهلباح لاوحا قئاقح

 زارحا هدنرظن هسالسا تپرش زی دنفا
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 هلیدس یراتلاسرو تیدوبعتفص ییدلیا
 متحول ارت الو لاحالا بحاو
 ,ردراد

 كب هباقرف *هللح تای یهدابوب
 هنمسق کیا بولوا دافلا یطقو قوح

 ۲ ریل هلرآ
 ءدبم كنرضح لوا ( لوا مسق ر

 ثكع م ترصح یراهدلاوو یراتقاح

 مقو بول وا هدنقح یراتموصعءو تفع
 املا راشم لدورم ٌةفناط هللا هلدح تاپآ

 كاران موقو :یرلارتفاو طی رفت دات هب
 ۰ ردشلدا لاطناو در یرلارتحاو طارفا

 هحولشاب راتنآ نسا لیک شت یمیسقوب

 .ردروک ذمهدنرلهروسجحو [۲]نارعلآ

 ترضح هرودک هلاوقا جرا نارعوب [۲]
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 و نانکس ندشنادتن نآرج لآ روس

 هلدام هداسدع ناش به هحنراو هتآ ردق

 ندبآ دورو هب یربمغم روضح هلدصقم
 ۱39و و E یاس
 ۰ ردشلروم لاڙا هدنفاس فہ زت

 هرزوا قلوا لالهتتا تعار ال وا

 یتیه ولا تاذ قح باتج هدهروس لیلح ردض

  فیصوتباهینا تمويقو هيازا تابح
 ضرالاق"یثهنلع نعال هللا نا » قرهروس

 مطدالاف روسي یذلاوه ۰ ءامسا الو
 4 ناو ع ةاصا تلاقذا » بولوا یردب كرم

 ةلغلوا نارع نالوا رک دوال ج 2آ

 كعد مالسلاامملع ميمو یسیع بانج نارمت لآ
 مانو هدیرردب كناسوم ترضح هجرک .ږولوا

 e ی رد رونلوا داب هلا

 : مد



{cor 
 مک ازبزمااوھالا هلال اس <] ۳ [

 تافصو۰ روت یتقبقحوشهلس هللح تیآ
 هنس ربع هک ردشمهروس رب رقن یتسهولا هنس

 تهولا كرلندبا تءرح ههدانسا تمهولا

 قجاو ۰ رخ ىب ندتهولا صاوخو

 یرا ل و ارش یالهح شع الغابهروماتابحطس
 هللزاتابح هکنوح نوساشالک |هدرظن كب

 یطق ۶ لماش هرارس و قئاقح و

 محر یرشپ دارفا هد تموف . یعادو

 ردن ندا ءد ندر و صت یک هدنراردام

 هدغاب تدشمر قحلوا رادم هفرصت و

 ندنعیدلوا فوم دفاوا یحاص هلماکو

  [r]یه ره تیه ولا سدقاتاذ قیقحل ایلع *

 تقیقحر چه ناک هدیلفو یولع ماع بولت
 هد زکتاهما . اح را یرزس ۰ زامهل وا یخ هتد دنک

 ه ردوا نارو رب وصت هلهحو ییدهبد

 ب0 ےک ۳

۲ 
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 هدلص وصح هداراو مع یسب ریعكفح بانح

 موش و ی هلدسح یهاواراکرد یبدودحش

 هسا زامهلوا جد dا هدلاحوب ۰ زامهلوا

 ترضح بولوا قطنم ناهررب تیآ وش

 یردق هقراوح ضع هللا نذاب ثراسع

 تیهولا راح هلبا یعالطا هنابیفم ضعبو
 . یسیدنکو .لاطباینلوق ك راندا عز یتسلوا
 3 ه-هلا تیشم یکر شب دارفا ۳ هد

 دوحو هدنجماتابلق وراوطا نانلوبمدنربئأت

 كا ارتحا هاعداو نکیا هدنادىم ینیدلوت
 . نودا راعشا یتفیدلوا لقع ناخ

 لع ۰ ناو رک ذ یروک دم ریوصت
 ۰ هکر دا نالعا هدیلومش همودعم كنيهلا

 روص نایلوا دوحوم زونه هدربوصت نیحب
 تروض نالیروس داسندهعونتم لاکشاو



.> 
 هکدملس یننیدلوا ترابع ندهن كلکشو

EI EE FN 
 ۳ رد راکرد

 1 مام حیض وت

 لالخ تامهمو ماع عاصم تیمویق
 كقح بانج هلبسلوا كعد حالصاو زیبدن
 .ریلسهلوا ماع هلتفص ییاقجنا یسملوا مویق

 تاجاح عیج هلدسح تیفکو تک الوا

 تقو یحاحره ابا ۰ كملس یئالخ

 ۰ قلوا رداق هلاصیا ههبلا جات هدننامزو
 طرش . طب ئاقسا عیج ۰ لوا طرش

 طونم هو وب ردم دات کم هک دیا

 ىش هلع حال هللا نا ۶ یاب ندنسلوا

 كن هلا لع یلیلج مظن « ءامسا نالو ضرالاق

 ينسملوا لاوزو افخ لباق ربغو ۰ لاک زاج
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 یناخاهتخا رداقم هدلاحو . روسدنا ناس
 و نیا تراک و تملک
 ال وا نک و هاش هتیب ادمصناش هایت

 1 رولو توم ینه

 ماحرالا یف ؟ روصی یدلاوه »
 ند هدامرب هد ینیرش لوق « ءاتسب تک

 هلسیتهج تیفکو نولو تمیطو لکش
 كنيناسناممج یواحیازجاو اضعا فلت
 ریوصتو بکرت هجنقفو هیهلا تبسشم
 ارا وند ایک قیم ول مدار و
 “یواحو . روما تاییزج طیح كنيهلا لع
 هنا یلسقع ناهر یغیدلوا رارساو قثاقد
 تردق لاک هقشب ندقدلوا كعد تابثا
 عاصم قرفلوا رهاب لیلدرب هدههیاپر

۰ 

 یتردف هدا حا نامزره یتئالخ عفانمو

 ۰ ررتس وک
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 نانلوا ضیعو یطق ناسوش هتشيا
 طسقاابماق كةح ترضح ملا ىلج ناهرب
 تهادیهم رّزناح ینیدل وا قالطالا یعموبقو

 ۰ ردشلوا
 یسع تسهولا كاراصن فئاوط

 دنتسم هتهح کیا هسیا یرلههبش یهدنقح

 كهللا راشم ترضح یسحر . یدا

 یدمش لرد « كدهلشیا ینوذهدک هناخ نس

 قاطرب یک روبحاو روس *یبش هحنالف

 ها رامروم راتیخا بولس ییهییع روما

 هد نیساحتکیا . قلعتم هغ بواوا راد

 قراوخ یک ضارما "دلازاو تاوما ءاحا

 قاعتمه ردق بواواترابع ندنسما راهظا

 . ردهدنادمم یییدلوا

 ۰ نافرف “ىلاع مظن كلذ ىلع ءاشب

 یورو
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 هلا !نذلع یتیمویق نالوا تیهولا یاضتقم
 هلبلح تیآ وش هرکصندکدتما لاطبا ی
 عفدینیرلههبش نانلوا رک ذ كناراصن هدهلبا

 رومدا هلازاو ۰

 ترضح هکر وبل واو مالک لوصحم

 یسلوا هلا هلیسملس یلابیفم ضعب یسیع
 هدایبنا راس كنو هکنوح .زلک مزال هاصا

 ردنکمیسلوا هللا یهلایجو یک ینیدلوا ,

 یا ساق لاریجانی ف
 ردا تابا ینکیدما زارحا تبهولا ۰

 هسرولوا هن ره هدکوک « هدرب ماع هلا
 یخ هنسیدنک یش رب مه ۰ كحلس

 اشا قلاخ هکنوح ؟ یلکد قحهبیلوا

 فارتعا هدر .۰ ردففوتم کوب یتلوا

 شب یبع ترضح هک زکسرویدا



 سس
 :هنلوا لتق یتح ۰ ید زويل ینلاوحا
 رابظا "عزح لتا هج دنا شح یخ

 قجهلو عوقو دلاس وكس وند هی

 یلاونخا قحفلوا ضراعو یدصق ءوس
 هدوبب موق هکرولوا كعد یدنآ هلوا شايب
 ۰ یدبا كحهدا زازف قزهش وا ملست

 تبا هلک:و یرلکد عهلس بش ره

 " روللوا
 هتنهولا كل یاونع نطعب ! لصاا

 عن ترغب یه کن وچ د٣ م الاد
 ردزناح یلعوش هتلانذاب هلن انلوا ضب

 تيهوللا ۰ كمەمب ىلاوحا ضعب اما
 هکنونح ۰ ردنا تلالد اعطق .هنغیدنملوم
 ۰ يلب امان یناشزح و تاسلک ماع نا

 زامهلق نخنبدنکیئرب چه جو عوقو
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 حال هللا نا »ییرلهمشی جنر هتشیا
 یلیلج ناه ر «ءای-'!یالوضرالا یف یتشهیلع
 ۰ ردا عفد هلن ر وصوب

 .یدرداتاومآ یابحایسع ترضح

 ۰ زئااضتفا تهولا هدو طقف
 كهللا. راشم قرهلوا ندنعون ءزحمم هکاب
 ایحا هقبقل اف یناوما ضعب هلیطسوت
 9 هکلصت ۰ یدا قح بانج ناروم
 بفلأاتو بنجع بکرت ییهماسنافطن نامز
 رویوا شان كروتنا ا همش
 ۰ رویدبا باس یلابح هدن | ییدهلدو
 ۰ ردماش تیک هناماو ابحا هلهحو و

 یدا هسلوا هداسع ترضح تردق و
 و یسیدنک

 ۰ : یدردپا ابفاو



> 
 فک ماحرالا یف کر وصب یالاوه »

 یادی ههشوبهتشیا هد یلیدعیب نایب < ءاشپ

 ۰ رايا عفد

 «یژار رعن»

 که دغ رک نارق نارجت یاراصن
 كرديا كسم هناربصت یلثم هللاةمك هتلاحور

 یبم هنراغا ماق هنیرالطاب یامدم مورت
 لزنا یدلاوه » هدنبیقع هل بلج تبآ وش
 باتکلامانه تامکحتایآ هنمباتکل !كبلع
 .دهشو هددابا لبلح صن «تاماشتمرحاو

 : هک بوش ۰ ردشلروب لاطبا يرا
 هدحرک نارق يك هواس ؛رئاس پک

 ندهمطاق تابکح نال وا هنیتمو هنیصر لوصا

 یلوصالالع هینبم عورف قاط رب هقشپ
 ۱ +ریئد < تاماشتم » ءرلنو هکردواح يخد



fo 
 داوف قوح كي ڙمکبدشا نام ام هدنلجخ
 نالیروس لازنا ءان هنساضتفا مکحو

 وسر یم هح تاهیجوت كلام اشتم وبشا
 «ردم ولعم هنناحکا ع

 هدبوقارب ییهعطاق تابکح هدلاح و

 بابرا ندا مابق هلطاب جورب هللا تابناشتم

 ءالهح هسا لکد یرایدنک اوهو غیز

 . هرازامهازق یثرب هقشب ندقعادلآ یسا

 كنهزوک ذم تارت هد ورايا ]

 [ ردکح هلدا قیقحت یسهحب تالولدم
 یخدهلملح تیآ و هرزواینیدلوا نخ

 و ما ما ی
 هدنصوصخ داع حلاصم ٌهیوست . تموق "

 ًافنآ هسیا حلاعم ۰ رومرتسوک ینرثا

 جام لیدعت و لکیه رب وصت نانلوا نام
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 لازنا هقشب ندهبنایسح .حلاصم یک یناسنا
 حلاصم ندا ققح ہدننسهاس یهلا باتک

 تیا یی دبسلوا لمایش هدههساحور

 هست د ملاصم هروک ذم *هالح

 ۰ روسدبا تلالد

 هدهروک دم "ه.لح هروس هرکصندنو

 یرلکد | تعب اتم هقح ند كنياتک لها

 تنفاع تماخو یرلقح هلوا راتفرک مداح

 مئاصن نلک مزال هراناو ۰ ربوصتو نا

 ةوزعو.ربرقن هل زوک هیفاش ظعاومو هیلاع
 ترصن نانلوا هدهاشم هدردب “هل لح

 نم نيد قره رویبوک هناس ةقراخ
 لغو E a تانالتشا
 یب اضحمو ۰ شما وا مهفت هنرایدنک

 كیاتک لها یا یا ندنرادسحو



 تم
 زضم هتققح راکنا كرهلس یسرتکا

 ور دهن وا لدو هةَشاط هاناو «یرللوا

 هب ا: تقع تق.هحخ نالعا هقش ندسذکتو رفک

 قاوذ ندا توعد هفاصنا یرایدنک

 یک لدتف هدیماظع یابا ضعت قحو
 وا وزملو ۰ سا دانتعا یاش
 شفلو ءدداقتعا هرزوا یققح فالخ
 نارسخو تبخ هدابقعو اسد ندنرالوا
 ضعب راد هنحاضیاو ناس یرللاق هدنجما

 و اده عم بوایروم نانمرد هلیلح تایآ

 همالتسا و دخوب راونا عولعس كرل تفلاح

 نالواللا كلامو ۰ ىفجهيلوا غنام الصا
 زر نع ییلوق یکیدهلد لالخ اود یالوم

 ییلسم هلسملوا هدكکمتا لبلد یتکیدهلبدو
 رها اتتع هنسهاچ تنهسیک چه
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 ۰ نالعاو ریشب ینحهزوہ زانعا هدشراد

 هقشب ندتعباتم همالسا نیبم ند امدعبو

 ناو حيطوت ینیدلوا تمالس قیرط

 ۰ ردشلروم
 دیحو و قح نيد هد بقاعتم ینو

 نالی روس رومأم هکا توعد هب ینابر
 تلالح هّلادنع كننارضح ماظع یاسا
 ترضح قردلوا یواح یاس یراردق

 لام عیج یناشولع كزعدنفا مرکآ لوسر
 بانج نالوا مرتوفورعم هدندزت ماوقاو
  هلبسحیرللوا ندنسهرهاط تیرذ مهاربا

 ندا راعشا یتسفلع تااصاو فرش زناح

 نارعلاوهاربالآ واحونومدآ ینطصاهتلانا)
 « رد شمل روس توالت یسهلملح تبآ (نیلاعل یع

 تایآ ندا هدافا یضورعم لاجاوش ]
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 یقناقحو ینامم لیصفتكنهبلاع تان و هلیلح
 "هل لاوحا نالوا زیلصادصقم قردقارب
 هشاس 6 مالسلا امهلع » یسع و م ص

 [زرویدا ذاختا هدم ییهعرک تیآ وبشا
 نم افص امدخا ) افصتسا .افطصا »

 كا كعو رب هکروناوا ریسفت هللا ( ىلا
 رابتخا «ردکعد قلآ ینسهد زکو صلاخ

 . راربلیاص فدا هلا باتو
 هراعتسالا قيرطب یلامعتسا هدارو

 هسدقسوف یارضح ماظعیابا بولوا

 .احور تاکلمو هہام ج تالاک قثال ک او

 ندنجما سان یراردنک قلق زامتم هلبا هن

 لیرات هنسهلزام قمروس راتخا و افطصا

 [۴] ۰ردشقلوا

 هبهداس سوفن كنبپا ةيسدق سوفن [۲] ٠
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 قفحلا ىلع هللا باتح ! فیرشیانعم

 هار« مالسلاو ةاللصل |ادملع » خولو مد آ

 یرلنامز یدنک ینارع لآ و میهاربا لآ
 ۰ ,یدلیا افطصا قراروس ؛لضفت هندارفا

 ینراشا هناسبنا .عیج هلیلح تی آو
 رشلاووآ نداسا فالسسا هدد_هتنبا واح

 مد. ترضح ییم هنسسوا توبن ءاشنمو

 حوت تروصخ ۳ هیات یا مدآ و

 ٠ یرایوطفاکذ الرتا بول وا :رهاظ یتلاخهیهاناب
 ثحمینیدل وا هدنقوف سروصت یرلءزاس تالاعو

 یزارماما یک یفردنل وا تایئاو ناب هدنصوصح
 ارك هدنناروش 26 بیقلاحئافم » موحم
 ږې هنطاب ساوح لوک «"هرهاتط ساوخت

 هداغهدام ینبرللوا هدهقراخ هرم كماظع ئاتلا

 كراکنایصوصخو هرزوا ینساف نوناق لر هر وک
 ۰ ردشمروس حاضيا یفیداوا یسانبمر چه

 « مج زلف
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 نلنسو 3 نشقاوا رک دلاب صیصخت

  ۰ ۳تینا لا ندا روټظ ند م

 د »  J1لخاد هدنناوننعا »¢ مهار

 یر :

 فورعم هلللاسرو توس هدي در للم ةفاک

 [ردشمهلروک تجاح هنسلدنا ےرصت هلن و

 لیعاسا یناوتع « مهار لاد

 لیست كرلنا هليا غالسلااملع قصساو

 ] ]۳قلوا یراصنصحت ثعاب كنامملاراشم
 داماو اوا میلعت نالوا لصق هدالاب هرزوا

 ترضحرار هللا هیمدا تالبجت ضعءب یک هکًالم
 مراح جوز هکن وج 1 ییلوا هدعل ارش مس كحول

 "رلدسءو [ یدا لکد مارح ردق هشامز كنوا
 لاوحا ءب والثم یتفورعم سانلانیب هللا نافوط

 ردراو هد رلن دیا عا هنبراهصوصخم ۰
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 بواوا لماش هاب | عیج نلک ندنرلکر ام
 هد زع دنفا تااسررع ترضح هلتهحوب

 ۰ ردقت# یرالوا لخاد هدهلجوت

 اب لس كنرضح لوا هکنوح

 ۰ ردمولعم یس واندلبعام |

 هلبتهح یسهدلاو هدیسع ترضح
 « نارع لآ » نکیا لخاد هدهلسلسو

 ناش یرافوا رک ذ هجور آ هلبریبعت
 یعوقو راتفلاخم لوس كوب هدنرابلاع
 ۰ ردهلدسح

 ترضح یرلهدللاو ریمتوش اده عم

 یخد كنابلاراشم بولوا لماش هدهع

 ۰ رویلوا یواح ینلیحت هلاافطصا فرش

 [4] ۰ رد,زقكنارععصترضح هکنوح

 «نارع لآ »هلهجو ينیدنلو' تراشاهدالاب ]٤[
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 باشح ۰ هک روب د یزارر عن ماما

 قحا ترضح بولوا هدىه هب روهظ

 هناا ةع هلسهطساو توقعي هتسا

 ل هعش هلسسهطساو « صع « ر

 یدجا E رصع < « یدشقلف ءدم

 ليو ۰ یدتا ماود هوش ییاون ردف

 ید تنطاشو كلمروت رار هلو روت

 هدنمارک ع ایا بول وا لقت هش رایدنک

 ماقلا مو یا رهدیآ عام | تنطاس هلا س د

 ٠ ردراقحتدلاق قاب

 قح بانج ( ضسب نماهضمب ةيرذ)
 نالوا یدیفح البا مرم یزق كنارع یرببت
 « وملاق ترابع نداسیع تروج



(3 
 .دکب هدتعاطا و دیحوت یهرّوک دم .تاوذ

 هدبلاح یرلقدلوا تیرذ تعشنم ندنرکی

 ِ «یدروبب افطضا

 لاح نی.( مهاربا لآ ) ظفل وشت ]

 قفتم هدهارش لوصا [ردسوصنم قرملوا

 هلیبیسح یبلوا ندنسءهصز ابا نانلوب
 عاناوپ نوعا هد ابهر ف اتش
 پانح هللج .تپآ وشر ندیا هیصوت یتموزا

 ندنسپدنکو ,یننیلوار دج وم هدكناسپع

 شمالوا رداض لعفو لوقر ؛یفانم هدیحوت

 ۰ رويدا هدافا ناهربلا عم ینسنل و

 رضج لافت یراب ( ملع میم هّلاو) "
 لاا كراناو یجدشپا.یدابغ لاوقا یرلت
 بولوا E ىسەنطاب و هرهاظ

 افطصا یرانالوا میقتسم "العف و "الوت
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 شب و اطا اتم این شف و
 لاح رب فلاح هنسدقم یاضر ندن|وذ

 دیحوت هلتهحو زا روهظ تکرحو
 كرلنالوا قازوا هلح م دص ندتماقتساو

 یراق ایوعد باشن هناذرب ندماظعیاینا
 هش یتحهلوا ارتفا نبع و بدڪ ضغ

 5 ۰ نعرو وک

 لمحت ثیح اعا هّلا ) هيلين *هلجوب ]
 هک رولوا یریظن كانغ رک مظن ( هتلاسر

 [ ردروک دم هدالاب ینیرش یانعم

 هاسع بانح تدالو ٌهصق « اذدعپ

 یرلهدلا ول ص ترضحهرزوا قلوا دیهک
 نالوا ضرع هب یادی, هاکرد ندنفرط

 نالوا یواح یاس یاحا .تیفیک كاعد

 كا تربت يا بی نارج, ا »



 فخر

 ینآ هل هلملح تیآ «ینملیقتف ازرع یتطبام

 كن هبناقرف تایآ ردق یبنوا ندا بقعت

 ۰ زرومدآ رادتا هتسهفینم "ییاعم لاجا

 ها ( هنح )یسهدلا و ثء مت رضح

 ىل رابتخا یدمایسهحو زلنانام ن نار

 برای ) هلسهقلاس یسوزرا دالوا هدن امز

 مردن كهسیا روروس ناسحا دالوا رب اکب

 هنتمدخ سدقم تب ینوا ن نوسلوا

 هدانناوا هلن مک وشعد «مردنا صصخ
 شهروعوطیع مترضح قرهلوا لماح

 !برای ولو فسا ضیعیسیدنک هللوا

 مغیدلوا شا وژراو ۰ مدروغوطزق نب

 تمععیراب هلتهج یتیحالص مدع هتمدخ
 مع یا دهد نواشاپ هرزوا تدابعو

 هدناجانم ضرع كردد ۰ مدوق [۲]
O TENT O 

1 



 ب»»
 هروک دم ثمدخ هکنوح 1 «یدا شفلو

 هلیحووب بولوا صاخ هروک ذ دالوا
 ددهاواراتم لعاف رلقحوح نانلوا رذن

 هدو زړو ردا ۳4 تمدخهداروآ ردق

 هرزوا لاحوا ید هرکص هسرياک قفاوم

 ینفیدروعو_ط زق هيلع ءاش . یدرل ربلاق
 یساعد یرلترضح ( هنح ) هیمیالکا

 «هکغا فسأت هلسنظ یدالوا ناسم
 وا نداق هحاصر هسزالوا چو

 ندناطشرش هش رذو هع م كرەدا

 یدالشاب هکلنا اعد راد هنن راملاق نوص» "

 لوا كناهلااموم هسیا قح تانح [۳] ۱

 E ورود نت تک ار
 تیآ « محرلاناطیشل نماهترذو كياه ذبعا یناو »

 الا دولوم نمام » یهدنماقم راس یسلیلح |

 ر نم لهت فدل و نیح هسء ناطیشل او ۱

 « اهناو
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 هروب لوبق ییرلاعد نالو عوق رخآ و

 كحوک اهد « یدرتسوک هدیناحا را قر

 نانلو یسهتتشنا یی مر ترضح نیا

 تب قردلوا هدنسهاج مالسلاةبلع ایرک ز
 . یدر دتا لوق هنداعو تمدخ سدقم

 تراهطو تفع لاک ید ءرکص نذک دوس

 هاسيع ترضح هللا:رده قردناشاب هرزوا

 رب هدنسهم ع تیالو لاجر راک او هدلاو

 هدیدز تنس لها یالع رثک | ینبرش ثیدح

 هد دنع لوچ ضب هدهسیا لوچ هن رهاظ

 عم هرص لوا ناطش داوعا ید ولومره »

 هداتتسا وته ت کلات ۶ رالق راغ یتوا هکر دنا

 » مالسل !املع » یسیع یلعوا هلا مع هلتکر

 كر هلب رب و یمانعم<۰ رد رللکد لخاد هدهیلک هیضقوب

 ا رو لمس هيا وعل عم .)تاصاو نسل
 / ینیدلوا يظح كناطبش ند رلکوس هدلاحره

 ۰ ردمولعم



e 

6. 
 ( ۰ یدلق هدهازو هداغ

 ةسهروعوط زق كهنح بانج هتشیا
 ترصح یثراف هنفساو نزح راهظا یمه

 كزق شادروعوط كنوا» بوش امالع

 تی" هک یدرتلس یسر یردقو تم
 كکرا قالوا عاما هتمدخ سده
 زق وش نالیزوس ناسجا هنسیدنک . دالوا

 اع لعا هّلاو ) هنسانعم « یدزامهلوا یک
 .روروس ( یتنالاک رک دلا سیلو تعضو "

 كنا یم لبقتف ) ی ہدنلج یانا كلدک
 لباقم هتساعد ( ملتملا عیملا تنا
 هد يالا, فاطلا ,یشیدروم تماس

 نا اهتباو نسح لوبق ابر اهلبقف )
 هلیللح مظن ( ایرکز اهلفکو ًانسح
 + N یع سم یسبر كيدنح ینمپ ۰ روسرب و رخ ۱
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 نسحا ینآو . لوبق هلا نسح لوق

 توس خور یاب قوم
 : یدروس هظفاحم هدنس هیاج و تلاقک

 ینردشوا تیاور هدریسافن بتک

 لوا ندلج عضو اهد ( نارع]) هرزوا

 ا دیلی مع + یدیشعا تافو

 هس دقه تاب ندنفرط یسهدلاو هلک هناند

 یالع ) هرابحا ناک هداروا بولیروئوک

 روب ] ۰ یدشوا مدبقت ( هلئارسا ین
 بک بولوا ندنلسن نوراه ترضح
 سدقم تب یک یرامداخو بحاح همظعم
 ] یدا راد یک شما صاصتحا هنتمدح

 هلفلوا رضاح هداروا یخد ایرک ز بانج
 ( :رذللاهده مکنود ) .نح ترمضح

 بس زا ی یا نا تی انس تا ندنکر ه هجمبد زکیل ۲ یهرودنهوش ینەپ
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 ادر وک تو دهناج ىع مدتتا

 نجدلا نب یزقو هلییسح میارق) ۰
 ردهدج اکذ تخت مب یسءزبت كنوب هکنوح (

 یسهریشه كنهنح عقاولاىف ] یدروب

 ) كنابحم ترضح هک نداق مان ( عاشیا
 هحوز كمالسلاهلع ایرک ز ردسهدلاو -

 هدنماقم هربشه یزق هرشه قحا . یدس

 یرلترضحزع دنفا مرک | لوسر ندنةیدلوا
 یسع هلا يح هدنفرش ثیدسح ج ارعم

 یراقجوچ ( هزت )هلاخی( مالسلاامیلع )
 ۳۳۵ رد اش ی

 2 « نایامیب » هسیاندوحوم رابحا

 كنانام  نارع ینبم هنیرلتلاصاو تسایر

 تیغر راهظا فلج هعرح نانلو یزق

 دعرف هدزمنب نکل ! توا » پودا

  edج ۱٩



۵ 
 ترضحدد ۰ رولوابسانم اهد هسلکح

 هککح هغرق هل رلهمرو باوح هایرک ز

 فرش تارویرب رهیدع | *یدلرب ورارف
 هنن رانک هرد رب قره یک ینیدزاب
 دوص ءان هدعقاو "لواقم هدنراقدراو

 زکلای بوتاب یسهفاک كرللق یرلقدقار
 هدنرزوا وص یلف كنايرك ز ترضح
 راشم ین هنرزوا كلو هتشياو یدلاق

 بانج قریلاق زوس هنقابقغسا كل
 ۰ یدنل وا ملست ES مم

 یواح یتراشا هنتیفیک عارتقا وبشا ]
 ()امهملقانوقلیذا مدل تنک امو ) نالوا
 راد هه دجا تلاسر هدنسهللح تآ

 | ین رش یانعم هکردراو فطل لالدتسا ر

 دودعم ندهبغروما ةبسن اكس !میبح یا



> 
 یحو اضح نس ینایفکو لاوحاوش نانلوب
 تكسرومدا رایخا _هدنسههاس یابر

 بودا اقلا یرللق تاوذ و هکنوج
 دید كحهدبا تباصص و تلافک مک ہک م

 لک د هدنرلناپ نس هدنرلکدتسیا قمالکا

 لوسر ترضح هلیسلوا كعد « كدا
 غ عرب رضا كزعدنفا مرک |

 وللموب هلبا باتک ةلاطمو لمت ندهسیک
 یراک دلم انش ینغح هم وب هدناراخا

 ی دانتسا هن ی+لا جو دلو هلتهح

 لوسر ترضح اع راندا راکنا
 اقا هبوص هروب م مالقا الثم ناش یذ

 ی ءان اک وا هدونا و هداروا نامزینیدنلوا

 راکج هد ؟ رويل هديا تیفیک رابخا هج هلیوب
 [ ردشمل وا دراو هدنزرط مازلا یرلنا وللوب



 هع م باثح یراترضح هللا راشم
 اش ( یلاع لفحم ) بارر هداصقا دیس

 .یدررک ی سیدنکز کلای هل وا هکی در دشا

 مص ترشح ار ظن هشاور

 ندیغ مع یسادع بويعا هم ندهسم

 هدیسیدنک یک م ۰ ۶ یسعلعواوید ربلک

 لصاما ۰یدردبا ملکت ندد یار اد

 یسدمومو یسعوط هدەقراخ تروصر

 هضتع نآرشا یی کت دک دات بخت

 ۰ یداولاب هدنرظن رتاصب بابرا ینحهلوا
 نابتسم ندهفلاس تیا تقع وش

 نای رح هلا ابرک ز ترضح هقشب ندقدلوا
 ونشا نالوا یاح ییزاهرواتحم ندا

 دخو بارحا کر ا-دع لخد انلک )
 و تااف اده كل یا ما لاق افزر اهدنع



6۰۸۱ 
 واسم هد ندنس هلیاح ترا lie) نموه

 رب تمارک ٌةهبحاص نامز وا اهد تناهبلا

 دافتسم ا رصیشواتربس هزنک اب رتخد

 ۱ ۰ رولوا

 اب رک ز نامزدنره ! فی رش یاشعم
 لعحاد هارخ ییردناو ك مع ص م ۶

 هک اوفو قازرا مسوعات هداروا هشرول وا

 ! م اي هلا رغتسا لاک نوکر «یدرولو

 تالوک ًامسئافنیمهزکب هنقازرا ابنددلب و

 زونه] ۰یدروصهد ؟ رویلک ندهر اکس
 .وجرب نالوا شمهمرپا هنس هم سم باطخ

 باتطخ هلهجو وب كايرک ز بانج هفج
 مد ؤم هلا تردقو ع كندیدنک یسمنا

 [ رداتلالدهنسلو شا نقہ یتسملوا

 نمود ) كرءریو باوج مس بالج



{o 
 مهف زونه اهلاراشم ینعی ۰ یدد ( هللادنع
 زناح ییرادتقا باوح یاطعاو باطخ

 كکيد روک و ) نکیا لکد هدنسرب قحهلوا
 تامارک هد ( روسلک ندنهلادنع اکب راش

 .یدلیا هوالع دلوق تمارک هدربهنسهیلعف

 هدنماقم قیدصت یتسیدنک هدقح بانح

 .دوب دویب ((باسحریفبءاشبنمیزربهّلانا)
 رلوق کبد مدناعس تبهولا تادین
 یرردقتوباسحینبم هننرک ] باسح ریغب
 قاتعسا كدبلع معنم دوخای . نالوا نک

 [ نالوا ندنعو لضف ضحم نکیغو

 هکروروس تیانعو ناسحا .راقازر اطر

 وب هدتیانع ییدلوا لثا كع م ترضح

 ( دوعسلاونا ) ۰ ردندلبسق

 نالوا هدکا دا یبا لوا تامارک



| 
 ثروص رب الوا ییهقراخو هلزتعم شاط

 هد هس رايد هتسیا كمت اليو تو رب وصت هلا داع
 ترضح ندنرلقدالک | یننیدلآ قىشقا

 صاهراهاسیءبانح دوخاب هزم هنایرک ز
 ۰ رایدلیا لیم هکمتا دع ندنعون

 ییدلپا راهظا كنایرکز ترضح طقف
 مزال یشوا ریبخ كنسيدنك ندهزعم

 قرهلواهمدقمو صاه را هلاسیع توس ۰ یدریلک
 هنرودصتمارک نیا دیبا یسعا روهظ

 ( یزار ) ۰ زالوا یلاخ ندتلالد

 نداروش « هیر ایرک ز اعد كلان » 0

 هد كنا رک ز ترضح هد هل لح تی آ جاقرآد ۱

 دلور یک م سع ند « عاشیا » یسهحوز |

 یار اغ یک بانج یلوصح چاک
 هدننام تادیشب نالو عوقوو ینیدلوا



>» 
 مان ( يح ) قجهلروس ناسحا هتسیدنک
 غم وا نالیروبل داقلش الرا 3ڑ وف

 قدصم نی ادع بانج هدنسهوص یسهیچ
 ةصقو هک ردشلروس ناسورک ذیفحهلوا

 یسهفقاو لئاضف كنابرقا ن ید هللح
 - هلبسح كا ع وحار هرکیدکی

 ندقدلوا کم ینارع لآ یافطسصا

 تفنآ لا نم ةملکب اقدصمو ) هقشب

 (هللا نمک ) ینیدلوا یواح كنسبلاع

 داب نامزوا اهد كناسدع بانح هلماونع

 تدالو كهنلازاتشم هلتس هسبالم ینلروس

 هلسسدهلا هک ( نک) اتضح ۹

 شلدنا 0 رابخا یتحماو عوقو

 ۰ روندا هدافا یعادلوا

 ترضح یرلترضحسابء ن هللادبع



> 
 وب ردق یآ یتا نداسدع بانچ كابحم

 هلو شات ول دهی شبنردبک ییلوا
 هدلاحره ۰ ردراو هدرلنالوا لئاق هنسلوا

 نالوب عوقو همالسلاهبلع ایرکز بانج
 ی تو یک رم
 . رلشالک دل وا شمع نامز

 بانح كرم ترضح هکنوبح

 لوق لعو نوا یسلوا لماح هاسع
 ۰ ردهرکص ندقدلوا هاب هنشاب چ و نوا

 یزد هداروش كنا تدالو هصق]

 همش یک هنالصف بواوا یدارطتسا

 .ردقو موزل

 نارعلا یافطصا لئالد كلذ لع ءاس

 عوحر هنرپسفت هبنقرف تایآ رتاد هنناس

 ۲ زرومدن



۰۸ > 
 هلافطصا هّلاناعمای ةكئاللا تااقذاو)

 فرشا (نیلاعلا ءاسن ىلع كافطصاو'كرهطو

 باطخ [۲] م۰ءلیربحبانجنالوا هکالم
 الوا ینس كبر ! م ص یا هکیدید كردبا

 ( هکئالم ) هليا عج فیص هلیرهج بانج [۲]
 یهافش كاطخ وش ۰ ردبا رامشا میظعت قالطا

 ثكتلاسرو تون طقف ۰ ردعار لوق یسوا

 ییلج مظن «مییلاحون الاجرالاكلبق انلسراامو »
 هکالم باطخ ندنسل وا صاخ هروک ذ هلیتلالد

 او یک یا یاب
 « یموم ما ىلا انیحواو » نالوا لزا هدنقح

 كنیرایدنک لس یرابعت یهلاجو یہ دنلیلج مظن
 هردراکفا یعهشا اضتقا ییرللوانداسا مز

 هتسانعم ماهلا هدهننآرق عقا وم ضب یظفل جو

 و نا

 ندنلیبق صاهراو تمارک صئاصخ عاطو

 ۰ روثل وا قلت هرزوا يلوا



oV 

 هع قازرابودا هسرت هدایرکزرعح
 لاکو یدروس افطصا هليا هنس تامارکو

 راشم ] .یدارای هرزوا تهازنو تراهط

 هدورلیاو [۳] هءارب نداسن تدع كن ملا
 تصعیهدندالو قراخیمایح هل دنا فدق

 کس ًايخاو [ ۰« رولیروس تراشا هنتهازنو
 منا یاس ناله راس توس
 *یدلیالیضف هنیلاع یاس ندزو و ینس

 تدالوروک دم باطخهروک هریسفتو

 ۰ ربلک مزال قاوا دراو ی نداسدع

 شهلدا تیاعر هیجراخ بیبر هدلاحو

 یرلنآ تدالو ریشب هکنوح ۰ رولوا
 هدتغالب یاضتقم ۰ ردکح هلک هرکص ندنو

 هد ییدمر وکت داع كغ ص ترضح ارز [۳]

 2 ردشفل وا تیاور



۰۸۸9 

 لالقتسالابیرب ره كلغوا هل اهدلاو هکردون

 نوسلشالک |ینیدنلق رهظمهب یماالیجت وانت

 ینردقولع هللادنع كع م ترضح

 هصز یرابدنک هک لمالت | .هدنوش

 یرلقدلوا ربیغپ "هاش هنن رللوا ندناوسن

 ل م ۰ ء لث ربح بانح لالقتسالاب هدلاح

 مظنو ٠ شاوا رهظم هنب راد,طام فرش
 نالعا ۰1ع یرلناش تبولع هدمآرق لبلح

 ۰ ردشلروم
 تادابع كناملا راشم ۰ یا یافطضا

 تدش نالوا مواعم هدناب تاعاظو

 هللااوسام كرو هللایالتبو ۰ یرادامحا
 دنس دام یرلح السنا نده رش ماکحا

 زارحا ی دادعتسا حور ناضیف هّللاردش

 . وصوب هکریلسهنلوا لج هدهنانعم یرامنا
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۸۹3 
 ندندالو رب سشب هروک دم هسطاخحم هدیر

 ۰ رولوا مدقا
 الع م ص رغص لاح اقا س لصاما

 هبنامسح سرت ماکحا نالوانایسح همالسلا

 هلدلح تیآ وش ۰ یدیشلروس نایورک ذ
 دعرش فلاکت صوصح هنلاک لاح هد هلبا

 یسهبناحوراسرت نالو لوصح هل س هطساو

 .رولوا شم لر وہ ناس یراثا

 «كیرل یتنقا مصای » یکہرکص ندنوب
 تاافدا» : ردرناد کو ەد یسهلملح تا

 همشاهنم ةملكب لرشب هتلانا ممایقکالما

 ندهلیلج تیآ وش « مس نب یسیع جسما
 ا رتل و تراشب كناسبع ترضح ًرابتعا

 ۰ روبدپ روس ناس یراهبنس لاوحا ق

 یاسع ترضح لوا ندندالو ینعب



> 
 ترضح ) هکالم هع رص باذح یسدلاو

 س ندنس كرهدنا ریش ( نیما لی ربح

 یرلناونعو سا هک كح هداروهظ كرابمدل ورب ۱

 ۰ رلیدد ۰ قحهلوا مر نیا یسیع . سم
 نداسع ترضح هدهع رک تیآ وش

 (هکر نالوا ندیهلا لیلح لبق ) الوا
 (هّلانم )هدار و ردو وس رببعت هل اونع

 یفرح نم هک نانلوا دیقت هللا
 هنشیدلوایناکما كلدا لجهنسانعم ضمت

 كعد یسهلک رب كةح بانح  ًارظن

 ۰ ردراکشآ یفحهلوا

 یند هد وامس بتک هقشب ندنآرق
 یهدلأمو نالوا دراو هدنقح كلا راشم

 ۰ زما ماما دساف یانعم رب ê تاربسمت

 مالکكقح بانج یسیع ترضح هکنوج



{e} 
 رک یک ینیدلوا یلاعحا قملوا یتفص
 یفرح ( نم ) كرك ( هتلاتلک) هلتفاضا
 نوسلسد ( هللازم ةک ) كردا طسوت
 صاصتخا عون ربهقح بانج ندنوب هدلاحره

 زالشالک | یعم رب هقشب ندتب وسنمو

 تیکولم هقالخ بانج كقولخره هکوبلاح
 . امو ) هک لصن ردراو یصاصتخا هلبتهح

 اهد هلبا یلیلج مظن ( هّللانف ةمعننم مكب

 صاصتخا هقح بانح كنا اک هدنرناظن ضعب
 نم ) نالوانوجما هاغ یادتا ییاستاو (

 دح كلذك ۰ ردشفلوا هدافا هلسفرح
 صاخشاواشانالوازباح یتعفرو فرشهدنناذ

 فاضملا هش رشت تفاضا هقح بانح هد

 ةبمک الثم ۰ ردروهشم و مئاشما قفط

 ېس هزم هلربهشیبحاص ( هتلاتیب ) هبهمرکم



(e 

 ءاصا وش ۰ رند ) هللاقاب ) دهود نالوا

 یی و فرش یک هدفاتصم اضخحم دارف

 اب نمروتوک همش یتسطوا نوجا راهظا ٠

 ( هک ) زکااب هب اسبع ترضح هدنروصوت

 و هکنوج" ۰ زیلغوشود ینتهح كنقالطا
 یکجا توعد رودح رب كتفاضا

 ۰ ردهدنادم

 ییا هسا یراهبحو ماو كا كىو

 ره هرزواقیدنلوا اعا هدالاب یر بول وا

 ناک هلی هلک (نک | یگزه ەکلباو دولوم

 كناسع ترضح هدهسا هدقلوا دوحومو

 یادقف لرد نالوا فراعتم بیس هدنتقلخ

 دانسا دنهرو نم هک یتودح كلا هلتبح

 وب هتشيا. ۰ رویلوا رهظا ندهرناس یاشا
 قفل وا دع هلک نبع یسع دوحو هلتسانم



{o1} 
 بلاغ یوا و دوج هکلصن ۰ ردژاج
 نالوا ف یلادع « مس دوح هاذ نالوا

 ءاعتم و عیاش ثكماد تل ادع نبع ههاشداب

 ۰ردفر ]۲[
 (هضرا قفل لظ)لداعناطاس ۰ یسیهکیا

 اریز .ردمولعم ینیدنلو دای هد (هّلارو)و

[Yjر دن هدندوحو كنانبع ترضح لصاحلا  

 نک هکهدنداحماو نیوکت ككنا ندننیدغلو یتطاسو
 ا ملع اس تولوا لک او رهطا عر
 هلا مانو قرهناوا رابتعا روهظ ءدیم هنسیدنک

 ۰ رویلوا شادیا داب
 بهاذ كنهللولح هلا یراصن اشاح هسقو

 ییاعت هل اهکن وج ۰ ردلطاب یسانعم تیب زج یراقدلوا

 جاتح هنسارحا الاو . ردلکد یزو ضعتتم

 . یدراک مزال یسلوا ثداح قردلوا

 » هتراک رابغالانع هانع یی »

 « نآرح هیفایف لکلاةحام »



 به
 رو روفوو هلدعلظ روهظناش یذناطلس
 خد م۰ءیسبعبانج هتشپا « ردثعاب هناسحا
 ینافرحنو تاهبشو هنارا ییهحی تاناس
 دیهلا مالک روهظ هلبسح یسمروم هلازا
 هست (هللاةلك) هجانعموش ندنسلوا ثعاب
 .ردبسانم ی وا

 كنياسنا صخش نسب وبا هفطن اما

 كلروکج راخ ندناکما یسریویلوا ثداح
 ۰ ردلطابامطق

 هد كیودحوب هحهممالسا لوصا ارز
 قالطالالع یر .ردراویحی هح و کیا
 رولوا لصاح قطنو مهفو تایح كماسجا
 بولوا نکا لاتو بکر ت هن هح
 تردق كنراترضح هاش نع مع رطاف
 هلکنوب هکردقفلوب يتلعتم هنکعره يسهببر



¢ 
 نان ادا كرتا ماضنا هروک دم ةفطن

 ولو تا یسوا
 تازععم بونلوب ناکما اساسا هدهدامرب

 كناشیذ ربمعپ رب نالوا یوم هلیا هرب
 ققح ید یسعطق رابخا راد هعوقو

 . زالاق هش هدوم كنوا قترآ هحدا

 فید روی غیلبت كانبرلترضح زع دنفا نحریمیب
 ندنغیدل وا قطان یصوصخ و هسیا مرک نآرق
 د مزال قیدصت

 ی رد كمدآ ترضح ۳ د

 هللاّءردش قرهیلوا هدیسءدلاو یکینیدلوا

 كب هب وسدع تقلخ هلا ساق هنسل وب دوحو

 هدورلیا هک ردیساروک بیرقو مغاو اهد

 ا تا و
 .ردشمرتسوک ینشرط نانیمطالیصحت هد



> 
 : بشلا جنافم » یزار نیدلارخت ماما

 قردصت قققح وش ەدەح همقسلف لوصا 3

 هرکص ندقدروم ارا قیرط چوا هفارتعاو

 بط هللا تعط بایرا 1 اےک هک رود

 كارتشالاب یبیرخآ و نوا كنناس:مهفسلفو

 منت یلوصح دالوا رسردی" قافتالاو
 تحرک و هد بودا عدآ جنس تادلاب

 هکنوح ! رح ! یرلریاسهدنآ فا را هصطق

êهاعداوب ۰ زم امدراي هصوصح وب نفر  

 هقشب ندعوحر هنسارقتشا تداع و هد رحم

 هفسالف یالع هک ویلاح زامهللو لدلد

 نیش رلارقتسا یک ون هک راریاس هدنویعیبط و

 هکنوح « یهدنآ جاتا هلسیوف نظ ۱ لکد

 .ردمنکلروک نافل قوحك كنارقتساره

 تلالدو اضتفا كەمال سا لوصا



tov} 
 یواعد والثوب هسیا یناذ ناکما ییدتا
  شالوا رادهنخر تقورب چ هلا نونظو

 ها ۰ ردقحهلواو

 و روا هم لا ]
 مفاو رخ هنسادتم ( دسا ( عومجلا

 یم ازبت ھام)ےسا ہداروب اریز ءریاہ لوا

 لواندنسادءام عیج رد هنسانع»( هربع نع

NTاو و کش  
 .ردا زای اما

 هنسدنکكع صترضح روک دمریشب

 كشاونع ( عمنا ) هدلاح ینیدلوا

 ینکح هلک نامند ساباپ كياسعهسیا یسهوالع

 نانلوب یسابا هکنوح ۰ ردهلدصقم راعشا

 فرات معا قفلوا تتسن هنساباب دالوا

 هع م یس«دلاو یسیع بانج ندنفپدلوا



{o4} 
 قجهیلوا یساباب كنوا هج واوا تبسن
 .ریلشالک|

 كرابم هروک هلاوقا مصا ( ع )

 لک نالوا اهشم لصا بولوا هنسانعم
 ) عوشیا ( هد یسع هک لصن ۰ رددماربع

 یرعم(اشوم دوخاب اشیم ) یسوم ردیسرعم
 . یکینیدلوا

 مقاطر كل ردنا رابتعا رع یرلنو

 لوحف هدنقح رلتدا نام قاقتشا هوحو

 .رارومدا رببعت ( ءالاعمقار ) نیربفم

 هلا هریک موجو ینتهح قاقتشا هکنوح
 یاو اه رع كنا و ش هدرلهسیا شم ر دشت

 شزاب یزای هنرزوا وص ندنفیدلوا تبات
 ۰ ررولوا

 یصو مس كيا سع بانح لصاا



4۹4% 

 .رددنس هلج یسهحد امباقل !كنا یکی ق یدص

 قافالاب قالطا مس هنیمل لاجد اما
 تدم یزوبر دوحاب یسلوا نیعلاحوسع

 را هنسهح ردبا هحاسم هدنف رظ هلق

 هدیظفل (لاجد) هک لصن ۰ ردهلىسەسبالم

 ۰ ردکعد راکسیبلت بولوا ین رع
 هلساونع رارسالاة كنىماح هدارو

 وش كنراهکرابم ٌ؛دیصق نالوا رادمان

 ( دوس هح یمانهز ناکماب راکم هنرک )
 ( تسروعارکیدو درک هک | ءاربا مسكر )

 ینیم هنتفاطل هلکلدا رطاخرد تب

 [۳] ۰یدنل وا راک دنو دق

 ههبیالکد یارب دلع رک | هلبا راویا [۳]
 ءرولوا لصاح هدنافهن ندهلوا مانمه هلبا رلنا
 یرا روکهعوط دانا ردیرلت رص یسیع هک سرب

 یدنک ردنیمللاجد هک سمر کید. یدردیآ ان
 ۰ رد روک یزوک



 و
 (یبرقلانموقرخالاو ابندلا ین ایحو)

 تهاحو هدنزخاو اند کرابم دنزرفوا
 ندنسهصز نیب رقمو ندناهعا تعفرو

 تهاحو ۰ رویسدا رس هرزوا قلوا

 هل زارحا تعافش هدهورخا .تومهوسد

 هتنانع و تلود وب هکر دشلدا رب ست

 ییلوا مرتو ززعم هدهدندزن قلح تلثاب

 نایلوا سانشردق اذه مم ۰ردبا اضتقا
 هدیناوذوالتموب لدهمارتحا ٌهبیحو رارکنم

 ۰ ردرلشمل و هدراقتحا

 یراهدلاووهاسعبانح كدوم ةشاط
 و هتشيا یرلارتفاو كفا هارذع م

 هققلا یف كهللا راشم بولوا ندلسق

 تبولعو فرش زئاحو تهاجو بحاص
 .زافثوط الصا هنسلوا
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 ناکو ) هدنزلنلاع ناش هدارخا تب آ

 بانح نالوا شروس (اهیحو هللادنع

 یرلک دتا فارتعا ینتوبن كمك یاسوم
 وارد كہ هنسردنک دوم موق هلس هدلاح

 شو هددبع تادانسا بودا رلاذا

 ۰ ردمولعم یرلقدلوا
 دی ورايا اهد ماوقا یالهح ! تحاح هن

 هنتهولاناش كلام سدقاقالخ قرءهراو

 هنداتساصثاقن نالوا روصتم یدانسا الصا

 یرلکر شم برع الثم « راشا تءرج ید
 ؛ یرازق كقح بانج مارک ٌةکئالم

 هدنقح م . ۶ یسع ترضح هدیراصن

 < نولوشاع ییامت » ردرلذع د ىلعوا كهللا

 د یهلا ناش !شاح ی الوط ندنوب

 یاسا یک ینیدااوا یلاقحا كمك هصیق



 9و
 للخ هنرناش تسفر «دكننارضح ماظع

  زلک
 هداسد یسازح كنايرفک ولو

 هنسلواهنادصص تمکح یاضتقم كمهلروک
 ۰ ردشلقارب هترخ تدق تاقاق بم

 بانج ینیرش لوق « نیبرقلانمو »
 ةکئالم قرهشلوا عفر هب اس كناسع

 هنکحهدنا تبعص هلباران آو قاحملا هني رقم

 ۰ ردواح هدییراشا

 نمو البکو دپلایف سانا لکی و )
 دولوم زمكیدتا ریشہ و ( نیطاسصلا

 اهد یقح مالک کجهیلیوس هدتلوھک نس
 الب هد نکیا قحوح هدقاجوق ایو هدکیشب
 ندنیلاص یسیدنکو ۰ ردکجهیلیوس قرف
 ۰ ردقحلوا

 ۳ تی شا ی ست اب ی یک نت نی تیر تب اب نت ی اپ



 فقر
 هدکسشب زوله كناسع ترضح ]

 شک الا لعرانامتسرخ اوا شم هلی وس نکیا
 مدع هحرلنا كتهحو .رلزغا قیدصت
 ببس چاق رب یزار ماما هنتبف ورع
 نانلو هدنداعس رصع قحا .روس رتسوک

 غسیلم مع ص ؛روس هنب راترضح یشاح

 هاسدع ناش ۱ هدک دلدنا تاارق هدبوللوا

 کیدلی مب هدنجا تااسو نالوا راد

 ( «ردقو تنابم هحهرذ هنهعقو لاصافت

 هداراصن موق ًارظن هنسعا قیدصت بوبد
 تاپ فل د وا رلالس یص وصح 2 ید

 ٌهدلاو هدو روک دم هروس هکنوح ؛ رولوا

 ینبم هنتیطصم هیربت ندتمت دانسا ی رلهیلع

 ملکت هلا صف ناسل كناسع ترضح

 یلمجو پاتکلا نا هّادبع يا ) كردپ



it 
 این ٠ غلا تنک امنا اکرابم ینلعجو (

 ] ]۲«ردصوصنم ییدلوا شعد

 رصع یالوط ندصوصحو تالدک

 هد یسمالوا شل وبعوقو هلداحم رب ءدمهاندتلاسر

 دیأت ینسلعا كرلددبا قردصت هدرل رصع وا

 ردا ۰ [

 ) بواوا لاح .رقتس فرظ (دہملا یف

 هقیقل اف ۰ ردفوطعم اک | یظفل ( الھک)

 باتک ب ۰ میلوق كہللا بانج نب [۲]

 .قج هلق نادیذربعتب ینو قحءهروس ناسحا
 تالص بولق تاکر رہظم هدلح مغیدنلون رهو

 , رد كج هیلیافلکم هدعایح تافواعیچ هللا تاکرو ۰

 کالیا كناسیع بانج هرزوا یفیدلوا یخ
 ی دصت هللا تیدوبع فاربعا یرلکرابم قطن

 كحدیا تیهولادانسا هنسدنکهد ورلیا قلروس

 ردي واج هدينرافا هلنهج ينيمحو در يناس



 ەۋ
 راشع قردلوا هدحاولاع نا عاوج
 ی هد رال وېک نس هلاتلوفطنامز كيبلا

 :رو دنا هدافا ینسلوا هز زرا قاتسز یبالک

 نیدمربا هلاحر غلبم زونه یرلیدنک یی
 رشن هدام تاک بولوا قئاقح یانشآ
 ۰ رواوا كعد كحهلس هدا

 هسا هنرق هکندا لج هانعم وش

 تانحو بی عا ترک: دتل وهک نس

 تومن هلتهح ینیدلوا صتع هاسع

 ا دما ور ای
 ندنحوضو كنغج هوا هدنافرب هدنسلدا

 ریسش بابرا ضعب طقف [۳] .ردیرابع
 سس

 نالوا هد رهرابع قاطوب هبلع ءا ]£[

 ,رونلوالج هنسهدافا توافتمدع هدننب یف کیا

 « نوتکآ نکامو نود عاو » نچ ډال



f 
 قفحهلوا غلاب هشلوپک نس كرضح لوا

 رابخا هداف ینسفلو یوتع ی ریشہ

 فوطعم هلا فوذطعم كر هرس وڪ

 .ردرلشلف لاحوربآوربآ یب رب ره كهيلع
 راشم هروک ههحوتو مه ۰ردزناج هدو
 راعشا هدیحهیمرا هتخوعش نس كلا

 رواوا شلدا ۰

 هبت رم تلویکهدیسیکیا كراهبجووش
 رابتعا هدنسهرا شاي قرق هلبا زونوا ینس

 .ردینبم هکمتا
 قرف یتلوهک تفل یالع ضعب طقف

 ۶ هدافالاب د وصقم هکر دن دابیقوت هدیلبلح ےظن

 هرزوا تاواسم كناشا نطابو رها هدبهلا

 یکیدلیپ لاح رهاظ قح باج ینی.ردیسغلوب
 9 رویلس ,توافنالب هدیروما ناب يک
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 رابتعا ىراقو ندشاب ىللا یتخوخش

 هروکهروپشم هسیایسع بانج «رلروسدبا
 جوازوتواوشلدارومامهنوعدهدنشایزوتوا

 شفا وا عفر هيام هدقدلوا هدیسر هنشاپ

 هدنرابابش نس زونه هجربدقنو هلغلوا

 نامز ینبم هنیرللوا شا تبوبیغ ندلاعو

 یهدنامزرخآ ی رانا هلاکم هللا سا هدنل وھک
 هکنوح «رولوا شلاق هنتاهن یرالوزن

 هنس ید هداسد لوربلا دعب كهلاراشم

 هث رخآ راد هرکصندلاک | قرق قرهلوارمعم

 نفد هدهرهطم ۀضور و یجهدا لاقتنا

 ۰ ردح رصد هدهحبص كثیداحا ینحهشوا

 غو تیاور رتاد هنفجهلوارم هنس قرق
 1 زد هلساسح یرار

 هلا لقو ) (هجرلاهیلع) یواضم
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 هلیاوق ( هلوزندسب«:الهک و دارلاو ًاباش عفر
 «ردٌشمروس تراشا هد هراس وش

 ( هی ۾
 هنن زوی رب هدنامزرخآ كناسع ترضح

 السا و لق یت لاحد ردنا لوزت
 الصفتو اش رص هده ثیداحا یح هدنا

 هرتشت ر ةسیا هذع رکنآرق بولوا روک دم
 لل هاو ) لوق یی كاذک ندنآوش هروک

 ندننسهلبلح تیآ ( ام نرتعالف ةعاسلل

 ۱ [] .روللوا داقتسم

 هناتنعم یا ترک تبآ هکنوج [4]

 هیاسند زبماباب كناسيع بانج یر بولوا یلاقحا
 یماوایداب هیابحا یناوما ضمب هللا ةردق و« یک

 روك ذم موب بولوا لیل د هننج هلوب ع وقو كتمأيق
 : رر دل .ینناقعا

 لوزن هدنامز رخآ تناسیع ترضح .یرکید



.¢ 
 یرلکراضنس تالدم كناسع ترضح

 هثودح تاراما ۰ناس و رک ذ ینسهدیدع

 داشرا هنراقدلوا تبهولا زئاح هال وا اعا

 ۰ ردلکد اج ند

 حالص ینیرشلوق ( نیلاصلا نمو )
 هکردناتلالد دنکلکوس هققل این كنفضو

 فص و هل هحد امفاصو | هح وب یسعبانح

 ندنسهمزنیلاص هجوربآ نکیا شاروس
 ۰ روبلپروم او تک هدهلغلوا

 بول وا تمالعع هنسلوا نیقاب كي كتمابق مود

 . ردکعد ررتسوک یللاوز كنابند
 »ك ا نربغ الف » هدهروک هنانعم کیا

 هکردعاو یرفتو بترت هنلبقام كنفبرش لوق
 بایرا هسلوا كخدلبدا هظحالم انعم یناه وه

 هتمايقموب قرهبلاق نادنم هناس را هدندز ت ربصب

 ه ردراکرد نح هلوا لصاح نیش

 ۲ سو ی ےس ج
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 ابنا قوح كب هدع رک نآرق ءان کون

 :ردراشلرومات هلاروک دم فصو

 یتسسع ملودلو ی نوک,ینابر تلاق »
 مص بانج ه-ارزوا ریش وب « رشب
 تربحو بعمل هلماظعتسا یب هہھلا تردق

 هئدالو ! حر یا هکیدد قردلاق هدنچا

 مب نکیا هرزوا تراکب لاح نالوا یفانم
 تداع اهلاراشم ؟قحلوا مدالوا لصن

4 5 ۳ 5 ِ 

 . بارفتسایریشب وش ارظن هی هساححس , هی راح

 یعوقوكوا هسپابارفغتسا ییشرب «یدلیا
 كل هبط روما هکنوح «زما اضتا رانا
 بارفتسا هننهدهدنلاح ةدهاشم ینعوقو

 یخد م۰ ع ایرکز بانج هک لصن «رودلوا
 .دمهلوایحاص دالوا یسهحوزو ینیدنک

 هدلاح یرافدنلوب رایتخا هرم قح



۱ 
 عوقو ریشب هدبو هتسیا دالوا ندنسب ر

 شن و هدنارتتسارب هل وب هترزوا یملو
 هنرایدنک هدهرصوا اانا هکولاح ۰ یدیا

 داقتعا یسلوا نکم سا ییاسحا دالوا

 [۲] یدئلوب هدزابنرب چو هکیدردا
  تداع اضح دم تح دن

 ند هک ام یریشب نالوا فلا هر هسهآ |

 یعح هلو عوو كم رشبم دن دیشیا
 كن هتهلا تزدق لات لسا قلدصت

 .ریلب"ییش كج هلیدیا اعد ربعغتبره ارز [۲]

 . زافلوب هدلاحم بلط لقاعرب ھه هکلب
 هه: "هدهاشمكناسوم ترضح هک لصن

 لال پاتا (انسا لای ور هلبایبغلوت هدنزاس
۱ 1 

 هننلوارف لاح كمارو قح بانحهکوچ
 نالوا منتعو نکم هدیهلا ناه: كناشیدیئرب

 , ریلکم زال یملوا شمهتبا قرف یرایف
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 هنسبر ینتریح و زجع ندربدق یتمظع

 ۰ یدلیا ضرع

 یتقیقح روک ذم ماهفتسا هجربدقوب
 راهتسم نوجا بعت ءاشنا بولوا هرزوا

 ییاهفتسا وش نیرسفم ضءب طةف .رولوا
 یراسفتسا كع قرملا هحبققح یانعم

 قوا یم هلا جوز تدالو وش اب
 هد كح هدا روهظ یهدنلاحو هسقوب

 ءرلرو د یدنا یم هندصقم قمالکا

 باوح نابر و ندنفرط قح بانج
 ینحهلوا دعاسم هد هنسکیا كراربسفت ینا

 ۰ رد رهاظ

 یعق اذا ءاشیام قلخم هللا كلذك لاق »

 قحبانح تاذلاب «نوکف نکہ للو ةناع افا يما
 , لیربح بانح هظساواابد وخاپ « هاش يلامآ»
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 رابخا لاح تقبقح ! مرم یا هکیدد

 ییدهلد هللا بانج ۰ ردیک یتیدنلوا
 سصارب ۰یسیدنک ؟یلکد رلیا قلخ یرلبش
 اکوا زکلا هجر وب هدارا یاوصح كرد

 ناه ید وا ۰ ردا باطخ هد لوا

 ءرولوا ء

 بابسا اردن ییایشا هک لصن ینعی
 هکغا قلخ هلبس هطساو هداتعم داومو

 دیدی قلعت یسهمابر تبشم هسیا رداق

 هنطسوت داومو باسا. ةعفد هدییاشاضعب

 ۰ ریلہ دنا قاخ قرهیلوا تحاح
 یا ( نک ) هروک هقبقح لوق

 تیاوش تولوا ریست ندنردق ذافن تعرس

 لو تا رد ی فیلم مراتب
 مد« ۶د « نک» قەروہ داحا يد يا



> 
 دیهقف و هبهلا هدارا طقف ۰ رداكد جاتح

 تع قنات و داف كمرطاف توف
 نوحا یوا مهفت هزب فلج مدعو

 را دعا مو سوق وا اتاق رویاف

 هدافآ هلشرط لبثع قرهلرومب ریوصت هلا
 ِ يردوا

 . ددص هلازا یب كنایرکز بانح

 لعشهللا» .دیناخسناوح نالوا دراو هد

 ادارو ل ر ا
 ۰ ردهم أرق تعالب یاضنة یس روم ران

 2 كل وقع شاامروعرط چ هکنوڃ

 رساباب ةیس هنسهروعوط دالوا ندباف
 ندنسلوابیعا اهد یسملک هدوحو دالوا

 نالوا رعشم یتسانعم عارتخا هدماقم وب

 دیس ا:ماهد ندا قا طم یز: .ہآ » یا 8
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 «ردراکرد قیدلوا

 هد هل لج تیا چاقر ناک هرکص ندنوب
 یی تمکحو تباتک هاسیع بانج

 ۰ قالخا بید لوصا و مولع نناوق
 یخد یجب روس ملعت لسحاو تراوتو

 کرد حرص ییدلدا رابخا هنس هدلاو

 كالا راشم (عا هتلا) یسهدناف كرابخاوب

 جوز الب هکنوح ۰ قحدلوا یلق بطت
 هن رزوایسشدنا مالعا ینحهروغوط دالوا

 البتسا احو فوخ هنسیدنک عیطلاب

 .یدشما

 هدنقح یسهدلاو كناذ 7 هل وب طف

 لقاع راک ڭم ود هنس هوبرک نظ ءوس

 تابلست رسهیش هعابروس هدافا ینیدلوا

 ۰ ردراشلوا
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 و ااش ترج مدت

 . روم تراشا هقراوخ ییدلیا زاربا هّل

 هتماقتسا قیرط لئارسا ی هلحاب قر هل
 ینیرش تارو ماکحاو «,یسروس.تاوعد
 تاید_ع دوم E E هلق دص ت

 شلدا مرح دن رایدنک یتبم هننراعقاو

 رکذ یسلث لالح ینابیط ضعب نالوا
 یسدنکو ۰نالعا یراناش ولع قرەنلوا
 .اعلابر ینیدلواشنا ذات دوبعم اریصحم
 هلا توعدیهملئارسا ماوقا هنئدابع كنم

 ہدەظفا غ یمارک نلس ىلع كلسم

 «ردشفل وا ناب یرلقدنلوب
 و از ردا لاجا هد حج وب ۱

 هلاحا هنتعحا مم هشرش ریساش یاللصف

 ضورعم ناب هزیلادصقم هکنوح ۰ كتشا

 ۱ [ ردنا تپافک



۰۷۹ 
 ( ملالاقرفکلا مینمیسیع سحا الف )

 كناسیع ترضح هللج تا وبشا
 و بولوا راد هنا یراهربخا لاوسحا
 الروب لیصشیرلتدالو تیفک هدهروس

 ینایآ قراوخ تالصف كو ۰ ردشم

 .ردهد « ع  "هلبلح ةروس »

 ثمب هدبولک یتقو م۰۶ یسعترضح

 هنسردنک لئارسا ی هدقدلروس لاسراو

 ءانن «یدرلش#ا مایق هنوادع بویمتا ناعا
 هلا ھه ےصف یاف هع رک تیآوش كلذ ىلع

 هيرب کت و رفک كرلنا قرهلروس ریدصت

 ی الماعم كنراترضح هبلاراشم وشراق

 : ربح

 كرلنا یسع بانح ! فرش یانعم

 لاق ) هرو ساسحا ی راهدکمو رفک



۰۱۸, 
 دنصاوخو باعا ( هللا لا یراصضنا نم

 هح وتم هقح بانح ن : کی دید | ارا

 رنگها بد پا ه.دااع ناو اییتلمو
 « زد رلکح ها تنواعم اب

 لب انمآ هللاراضنانحت نوير اولا لاق )

 نيد هکرلپدندنوب راوح (نولس اناب دبشاو

 ناعاههللاهکنوح .زرازبیرلننعمورمصان یهلا
 وب هزععالخاو داشا لاک مزب ۰ «ردّرشغا

 ۰ كسهدا تداهش هدتماش

 لوسرلا انعبتاو تلزتا اع انمآانر )
 ( نیدهاشلا عم انستک اف

 ناعا هماتک كنيدروسس لازتا رازب !زعر
 كدلیا عامنا هلوسر كکيد ردنوکو كدا

 كرالوتنلباتداهش هکتنادح و یزب یدعا

 «لبق تبا هرزوا ناعا یی و

 ضع هنلوضر كةح بانج نوبراوح ]



6 
 هده رترضح لاعتم یالوم هرکصندتباتم
 .الحاو قدص قرهللو هدعرضت هلهح و و

 | «رلیدلیا دیک ات یرلص

 ہک تاکت نام و ظافلا رسما زم

 كعد كلاردا ةلیرب كساوح ۰سابحا
 ا ارو کروا
 .ردلمعتسم هدنسانعم یی ا نالوا یراح

 ۰ رارصا هرزوا رفک دارح هلبا رفک
 لق رار هلا هراکم وشراف هقح ناسو

 هکنوج ۰ردیسانعم ماتو منع هباسیع
 هورکمما قاعتم هدنلاثما كعقاوم وب ساسحاا

 ا لوا یشپ ضد
 یک یلیلح مظن ( انساب اوسحا الف)

 ) دوءسلاوا (



3 
 ناش وش .دصق َءوسورغك لصاما

 هنسانهم یعطق ۴ ساسحا هلتهح یرلقدلوا

 ۰ رولوا راغتسم

 لج هنسانم» یدنک یساسحا راضعب
 ینعی ۰رددوصم رفک راثآ هلارفک كردا

 تیانح تامدقم ندا بترت هسذکتو رفک
 ساسحا هلتهح ییدلوا ندهسوسح روما

 (مهنم) ۰رارود رده ةيقح یانعم یریبعت

 هل بارسا ین ینیدذلروس ثوعبم یریمت

 ..ردگعد ندنتهج كرلنا بولوا مجار
 لاح ند ( رفکلا ) قرلوا رقتسم فرظ ]
 [.ردزناح هدیسلوا

 ی مومسلاب یمالک ( هللیلایراصنا نم )

 هنساواشلشیوس هنوراوح ! لکد هلسارسا

 معنا یسبع لاق اک ) یهد (فص ؛روس)



411$ 

 هردبا ثلالد لیلج مظن ( نییراوحا
 دهعتومازللا تنواعمو ترصن (راصنا) :

 فارشا .ردبعج (كريصن) هنسانعم یحدا

 : یک فیرشو
 ندنسیلاها هرونمٌندم ًارخۇم ظفلوب

 .ردشلوازع هننارضح مارک باما نالوا

 هننارضح ماظع ءا « نوراوح »
 تنواعم هدنصوصخ هبعرش ماکحا ذاشا

 ترضح هدارون هک ر ونلوا قالطا هرلندا

 .دفس تبع كرهدا ناعا لوا كا هاسع

 ندناذ کیا نوا نیلیا تمزالم هنررل

 ۰ رد رابع

 « تایراوح » نالوا ینّوم كظفاوب

 رهش هلسهسبالم قلوا ضاس یرلهرهح
 نامز هکنوح ۰ ریلپدبا قالطا هنرانداق



Crh 
  » Eردکعد یاس » راوخح ۰

 راصق بولوا درقم هفص « یراوح»آ

 هنسانعم یجئرح یی قرفلوا یف دا .
 هجو نی ید . رونو لامعتسا

 رد هیت ۰

 ةنساتعه تسود نکلا یک - مج كلذك

 ردفرصم مسا هدهد زر وص ییا ۰ رلک ] ۲ [

 ] ]۲هدنقح راز بانح ندرشبم "ءوشع

 یراوع ناوایزاوحین لکل نا" 7 نالوا دراو
 را غص عماج ید هدف رش ثر دج < ربا

 : هدشداحا کو ياو جابجا ةكشم و

 » ه ردد وص قرەلوا نوسم ىظفل « « ًابرا اوح

 طبض رنو هدنرهخل یراسخ می زکلای
 ردشفل وا ۰

 مراوح غ ؛رولوا یسیراوح كریم رها ین
 هع كلوسر ترضح هیلاراشم .! ردریپز بانج
 ۰ نکح ملت هلل |لملسیف لوا لا بول وا یهداز



r} 
 نوبراوح » دابا باعا صاوخ «

 قلوا هلسهظحالم ینعم یعکیاوش یقالطا
 صولخ كناسبع باقا دهسیارهظا لاقحا
 هد یسل وا همت ثعاب یراهدقع توفصو مع

 ردروهشم ۰ ۱

 ند ماکحا ملعت ك هيلا یوم هد راضعب

 ندهابتشاو لهج تارودکی سان سوفنهلا

 راروبلق هبمستهحو ینیرلمت اریهطت ۰
 دوغ اص ونی تاکو

 رډی وص هدینیدل وا جاب هصاحاپ « دایص

 وال مردان لیوأت یهجوب طقف

E هردقرگتاذ ندیاتاس هدنسانع E: 

 ربما تمدخ ی هدنسهعقو قدنخ هشزاولو

 .نذراشا وا لات: هننر ز وا (یسهناهنسپ

 حرش موحم یراقلالع ینظفل یراوح
 .روسدا ربسف هد صلع رصا هدنناکشم



۰۳: 
 لگوک لبا اع ملعت نانلوا رکذ قا راصفالثم

 هدشدما هدقادابص ۰ قلوا ی#٭ د

 نالوا رفنتمو شحوم ندةحو ريم

 . دایطصا هلسهکبش هیدبا تایح یناسک
 قو هدنکلسم داشرا هقح قیرطو
 ۰ رارود ردکعد

 رللیوأتوش هسرینارآ لاحتقیقح یا
 زکلا بسن تلاصا ارز . رووروکداز
 بشن هدنسادعام ككناسا ۰ زدطرش هداسا
 RR هدنهلادزن E 2 دعارآ بسحو

 هتننصرب مه نوجا كمايهلوا تداعسو
 لعتشم ها تراحت و بسکو شمها كواس

 ۰ ردلکد مزالقلوا شمافاو
 هلوک یراکا قوج كب هدكتماوب

 رورظ ندنسهلوقم فانصاو ندنسنح
 ۰ ردراشمتا



hb. 7 
 ا رهظم هدع رک نآرق كلذ ىلع هاب
 هل-محورب چه یراتاذو نالوا لو
 « ردکر کكمهلدا تأرح هراقتحاو بەت

 هدد وسا | ییاریسش ت كران واصوصخ

 كوام  هرزوا ییدلدا تیاورو لقت

 تمباتم هاسيع بانج قرەلوا كولم ءاناو
 هلا راشم هرکص ندنرلکدتا تمزالمو

 هشرزوا یراطخاو هش كن رلترضح

 ءاننویربمتا سوه هشیمتهبایرادب بسک
 .ىرا لوا داص كنمكو راصف كنیکهلع

 یشانندنرللوا هدکیک هسباا ضاس هلواو

 ۰ ردروکذ مهد یرالدیاهممت ( نویراوح )
 لقت یتسهرابع كموحم دوعسلاوبا

 ضببلا نوهدلپ اکو لماوناک لیق ) ۰ ملدا

 اما ط عنص كولمانم ًادحاو نا كلذو
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 ىلع م ۰ ء یسیع ناکو هيلع سالامجو
 اورک دنصقتالو ام لک وی لارتال ةعصق
 تا نم لاقف م ۰ ء هاعدتساف كلل كلذ

 عم هعبنو هکلم كرتف مر نیا یسع لاق
 هيلا راشم ( نون راولا مه كئاؤاف هراقا

 هرکص ندکدا درس ییهرابعوش هتشپا

 بولواتاذییانوا رانو لوقلع هکروبد
 تحابستدمر هلکن او تمب اتم هداسدع ترضح

 یسهزججم كيبلا راشم هداشاوو رلیدتا

 ماعطا هدهقراخ تروصر هرزوا قلوا

 هسیک لضفا ندرازب ابدع هنیرزوا یرالسا
 ترضحو ماق هراسفتسا هد ۰ ردیمراو

 هدبوشلاح ! توا ندنفرط م ۰ ء یسع

 رادباع ندا شيعت هللا ید بیسک یدنک

 2 هتس روم ردکر ک قلوالضفا اهد ندرس



۹V 
 كر هديا لتسغ بوتا هرجا رلناذوم ینیم
 «ردراشا ماقا هنتعنص قلراصق

 .ها ۰ ریلع هلوا هد تهح وش هبمسآ ثعا
 ن رسم عاجا یارضح نوراوح

 ندساحاداقتعانسح بولوا ناعالها هلا

 یک هدنرخا هدام روش کلی ۰ رلیدا

 كنیرشخغز ءرزواینیدلبشاللک | ندنمالک

 به الع سلوا شما درت هاو
 رار ودیا فم زت

 همكدتيا باسجتا م ۰ ۶ یسیع بانج
 رردنوک هکلاشو دالب هلتلاسر یرلنون
 هناعتسا هل رایدنک دا ند رشنو

 ۰ یدردا ۰

 وا ندای دن رپش هک ًاطنا هلج زا

 ندکلتریم تب یییاها بوردنوک یبهسیک



TAR 
 ىس وا شا رومأم هنوعد هبیهلا دیحوت
 ۰ ردحرصم هد (سب) *هلیلجروس

 ( نآرق بلق تاضویف ) هعقو لیصفت
 هدقمزای راد دهروک دم ةروس هلسان [۲]
 «ردکحهبروک هدربسفت زمغیدلوا

 رها قلقفانم كناذ ر نیو راوح

 هرایدوم ندا دصق ءوس هاسنع ترضح

 هدهسیاراو تیاوررب راد هنکیدلیاكلربهر
 یسیرثک | كناودو طقف ۰ردشمالوا تبات

 لیخ ندکدلدبا .دیهش ررب رر ًارخْوم
 یسوس نویراوح هننراپدنک هرکص نامز

 .ثعابءزمکلکرب ویانوشهروک ذمباتک [۲]
 رادهتسلوا « نآرق بلق دا )سی هلل "روس
 هحو كېشتو . ردشرش ثیدح ندا دورو

 حاضبا هدنسالاب كروک ذم را ید یتبسانم

 ۰ ردشدیا

mn 



۳۹9 

 رلدسیک یرتفمو ساسد قاط زب ؛لرهرو
 راهقوقوح ندنزو كراو بودناروهظ
 . ردیمولعم كناسانش حرا ینیدلو عوقو

 راصنا) نیرش بکرت ( هللا راصنا)

 - ردهدنکبس (هلوسرو هنید

 ارج للت یلبقام ( هللاب انما)

 بولوا فن اتسم "هلجر یراح هدنس
 ترصن هنیبم ند كما ناءا هقح بانح

 هدافا ییغیدلوا بحوم ینو هد اربع

 .ردەدکما

 هد یرالوق ( نوا اناب دیهاوز)
 یرلبلصا دصقم ندنراتا لوبق یتیمالسا

 هکردا تلالد هنسلوا هورخا تداعس

 راد هصوصخ وب هدتمایق موب ندنراریمغس

 ۰ رایدنلوپ هد زاس ینا تداهش



(i. 
 هد راح حرش هج رلاهلع ېی ښوګ

 كياوذ نالوا ییوراوح كناسع بانج
 تماو هرکص ندکدشا رکذ ,ینیرلمسا

 بود .ردرلناذوش «دیوراوح كن هلبلح

 یتسادعام دعس تانح ندءرشم ٌهرمشع

 نا هلبا رابط ,رفحو هزج كرمسا رکذ

 هک ردشمروس هوالع هد ی ارض حن وعظم نب

 . ندنوب ۰رولوا غلاب کیا نوا یخد رلنوب
 رصح هدروک 4 ثیدح هکروامشالک ا

 ۰ زد واط

 لوخد هرزوا یفیدلوا مولعم هکلصن

 هبشوشبه هربثع .یسیعطق ريش تح
 لاحر كمارک باحعا بویلوا صوصحم
 هدهد راقح تاود ضعب اهد ندنناوسنو

 اتم وا رو
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 لالبو رفعج و هزم بانج هلج زا
 نمرابدنفا نینسح ایس ییارضح نالس و

 .ردراشلروس دیشب هللا تنح لوخد په
 كل ( امهنع هّلایضر) هشزاعوهمطاف تالذک

 رانوب طقف ۰ ردیمطق صایرلکح هریک هتنج
 بولواشلدا نالعاو ناب قرالواقرفتم
 ر اغ سا تاد نوا نالوا مولعم
 ةرشع هلرللدنا عج هدشرش ثیدح

 ۰ ردرلشلا یاونع هرشم

 (نیعجا مهلع هللا ناوضر)

 هان وادع كناسیع باذح ( اورکمو ل

 رلیدتارکم هنسردنک دوم موق ندا كاما

 اسف تارببد هلا وزرایاتتكهلاراسم ییعب

 باذخ ) هللا رکم و) ۰ رايد الوب هدهد

 هننراشاب ېد نک ین رارکم كرانا هدقح



۰۳۲9 

 ؛يبسلا رکلا قيحمالو ) ین .یدریوچ
 ییاسیعترضح هجحقادصم [۳) ( هلهابالا
 یسیع مرلنا یثیبخصح ندا یدصت هلتق
 قوشم و بلصو لتق كرهرتسوک هدنروص

 بلج هیلب وارد كسب هن رزوا رلرم اکو
 ۰یدریدتا

 هلا راشم هرزوا یتیدنلوا تیاور

 یرلتداعس ۂناخ هلا دصق ءوس هننراترّضح

 یدوردق كس ترد ندا ممج هنفارطا

 هورجا يصح رب ثيبخ كا ندنراچا
 عفر هان ترضح لوا هدنرلکدتا لاخدا

 هرزوا قمشیچ دید مداملو هلغلوا شلسا
 یدنلوااقلایسعلکش هم وق رع صح نالوا

 قحنا رببدت هناراک ربوزت ینمی "ییسرکم [۳]



OT 
 مییدووب هجنالف نب كلوب رلیدوپب هیلع ءان
 لاحرد بویآ قالوق هنسعد کد یسع
 .دنل وا تشک ق یقدن اروم رلیدتا بلص

 داسبع هجو یزوب زکلای كواصموب هدق
 كن زیگیدردنوک هسیا ید ۰روهزکب
 هسا یسعو 2 یدعا «ردلک اشم هندن

 مزو رکاو ۰ هدر زمشادقرا هحنالف مزب

 هدنراهزا لرد هدهرتیسع هيا زمشادقرا

 كوب هنرزوا هابتشاوفالتحا ندا روهظ

 یرلقوح كب قرلو عوقو هللاقمو هعزانم
 ۰یدتنک همدعراید

 كناسیع بانج ارظن هلاحرهاظ كلذک
 میاش یداقتعا یسلسا لنق هدنلا رلپدوهب
 راناتسرخ و تدب ر یبم هنسملوا

 ۰ یدلتآ ملت هللاعفد هراید ورم هد ندنف رط



(E 
 ىلا كن هرايدو رون نم رکم لصاحلا

 5 | ۰ یدرونوا
 .رضح یلاعت هللا (نیرک امل اربخ هتلاو)

 هجرکم یی یسیلریخ كرلندا رکم یرلت
 ررضلاصیا بواوا یوقاو دشا ندسک ره
 موجب :یمزاح ورد ھاز هت صوت

 ینعاونا هلریپدنورکم (هناشلح) قح بانح

 ینفیدیاب بولم ًامات یتسهقنال عقاوم كاو
 هدنسهرنادتتصم و تیلح ورا رس ر وص

 ردنا ماکحا یارحا

 6و هداف موس

 ییهسل رب هقبقل اف یظفل ( رکم )
 ر كحدا باج هنتهح كالهو ترض



re 
 [۶ ۱ هلکاشم ا یسدا تدسن هقح

 هدنلاضت | ك رکید ندانعمر هدهس دا بک دا

 رینعت هلا ظفلرب نالوا لاد کوا ےل ہل بح یتفلوت

 ۱ رونلوا فیرعت هد ردکلدیا
 : كديك اطنا دماحونا

 هعط ڭلدح اش حرتقا «
 » اصشو ةبح لاو ۱ تلق

 ! یسانعم پولوا ندلیبقوب یرارورشم تب
 ینوا هکریو ربخ ککیدتیا وزرآ ندةم اا نآراب
 كلم وکو هبوب اب هد ن رلیدید لهر وشی هچوبا
 و مدد كراش

 یهدرادنعاو عرضت مافم كناسيع بانح

 مالک « كس ام معا الو ین ینام ست »

 ندننامولعم یدنک هک وخ . ردەلوبەد یراشیش |

 تامولعمییمهنس | رهبعت هلساودع « یف فام » 1

 , ردقلنا رابع هلا » كفن فام » هد قد هبناص» ۱

 ماست راهدنتیه ولا تاد ىلع كن ییاعت هللا کو لاح

 تاذ یظفل ( سفن ) ۰ ردلکد هللا تامواعم ر وص

 زالوا هلتهح وش هک اھم هیلع ءانب بولوا هنسانعم

 « دیس ه
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 ۰ ریلسهلوا هلقرط
 ٠ ك( هللاامهجر ) دوعسلاوناو یواضم

 بلح ةاح لصالاین هنا ثبحنم رکلاو)
 لعالا ىلاعت هلا دنسب ال ةرضم ىلا هربع ۳

 ون یرلهرایع ( جاودزالاو ةلباقملا لس

 عاقناهدنموهفم كظفل وش عقاولا ی ۰ ردکعد

 یاش هلزحاع هلح هسریلیدنا رابتعا هلبح

 تقبقح هدنقحیلاعت بحاویثا ندنسلوا

 .راشمای كذ ىلع ءانن «نعهلسا روصت رکم

 ندنلیبق هلکاشم یک یرلکد د كنامہلا

 ینیدل والئاق كندن اهفصا بغار دوخاییسفلق

 دبهراعتسا ارظن هن هلماعم تروص هرژوا

 نالوا مکح ارز ۰دیلک مزال ی وا لج

 هدهلماعهرب هدننروص هلبحو رکم اضعب تاذ

 ۰ ر رته لو صح هله> و لوا تحل مر بونا وب



۰۳۷ 
 ناحمهاو ازهنسا یبحو كغار ماما

 دانسا هقح بانح كظفا وش یک ابحو

 درطم هیحوت رب یراح هدنرتاظن نانلوا

 *ییاعمم كظافلاوش بههدراتروصوب بولوا

 یمانعم هنهلا را ماعم رب هبیش هنس هققح

 اصوصح رد هلع قفم یییدلوا دوصقم

 هلک اشم یک ( هللارکم اوتمافا )

 هددشرش بک ارت نالوا دعب یلاتحا

 روب هن رابتعا هراعتسا ید یواضم

 ۰ روللوا
 لضافا ضعب یک یزار ماما هحرک

 لومأم دی هسیکرب یسیقیقح یانعم كرکم
 كما ءورکم لاصیا هلروص رب یحهبما

 مکحعرییدرب هدنقح رلنالوا قسم هسباوبو

 و



HAY 
 هراعتسا هن هلک اشم هن هدرابکرت نلیدا
 ماما ۰ رلرود ۰ ردقوب تحاح هنرابتعا

 ندنعون لسم زاحم ملا رکمو) «دجاجز
 نده لف مسایل یازج بولو
 ئيس ءازجو ) هدنروصو هکرود ردنرابع

  ( NEرولوا یری ظن كنلملح مظن ۰

 ردیوغرم ندهلج یزوس كبغار طقف ۰
 ) ثكفوتم یا یسع اب هللا لاق ذا

 یعوقو یهلا رکم هرلنا ( ىلا كمفار و

 یسع قح بانج هکیدا نامز لوش
 ردا "باطخ هما سلاو :الصلاهلع

 هک اعم لحا ینس نب ! یسیعای ۰یدروم
 نوصمندادعاترضم ینعب مکحهدنالاصیا
 «مکح هليا عفر هما یتسو ۰ منج هلق

 ] قا آ ماغ یئ شر يک افیتسا ۰ يفوت
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 ییرعكنس ۰ كلذ ىلع ءان بولوا هنسانعف
 ینا » نالوا دیفم یتساضم مکحمدا ماعا

 لت هنرانمشد ینسیلیلح مظن « كيفوتم
 نوصم ندنرش كرانا « کحهمردشا
 [ رول وای واح ییریشې" تنابص هد منح هلق

 ماعایو *ضبق ندنزور ینس ذوخاپ
 تاوهش نالوا منام هکما جوع هنوکلم

 مکج داد رج نده شب تارودکو هیعیبط
 رکبوبا هرزوا لق كنزار ماما ۰ردکع د

 .شقا رابتخا ییانعموش هللا هجر یطساو

 جوع هام یسع ترضخ هکنوح
 مزاول كرءهدا قاصلا ههکئالم هدشاح
 نالوا راد هنکیدلیا درج اا ندر شب

 یکییدلیا دیأت وت هقوئوم تأیاور
 یاف نداظ وظح عجو ندنح یاوسام
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 هد شح هوا لصاو هتفرعماقم تاذ ناباوا

 رد اکشا سا ۰

 (یتکتالمرقمو ینام ىلا )یظفل (یلا)

 یواح یفاضم فدح قرهنلوا ریش هند

 هنناذكقح بانج نالوا سدقم ندتهحو

 ۰ زامهلوا حیف یسانعم عفر

 .اولو صاوح كبسج تهحو ناک

 ناپاش هتمهولا ناش ینیم هنرالوا ندنمز

 جو هللا هبلقع نیهار یراقدلوا

 ۰ ردشفا وا

 ینپ كعد متجهدا عفر اکب یدنعا
 ناسلوا یراح یمکح ید ًارهاظ كمدا

 هدنسلوا كعد مکحمدما عفر هکالفا ملع
 ۰ نیهلدناددرت
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 هنادنالو رواج همظعم تب هک لصن )

 رج بولوا عئاش قالطا هللأراح

 تانح ردشلوب اشا هلناونع وب موح ص

 .رددلسقوب هد قالطا یاس راوح هنابلاع

 یسهرذک اظن كنو هدع رک نآرق

 ییدلیالوزنفرش ءانهدصقم حوضو بولوا

 صایاجرا هنهسعطق تامکحم.كناماشتمو

 روک دم عفر ( ردمولعم ینیدنلو بحاو

 كناسبع بانح هرزواییدلدا رک ذ هدالاب

 هحاراصن یفیدلوا عقاو هدرلشجوازوتوا
 یند هدهیمالسا بتک یک ییدلدا داقتعا

 دند ثیداجا یابلع قحا .ردرهتشم

 ردقهنس یرکی زوب نالوا تباو حس
 ۰ ردیرل وا عفر هرکص ندقدلاق هدنزویرب

 تیاوررب كج هدیادآتیروهشم لوق
NASE us ےس ج 
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 ذوخأم نداتکلها كنوا تهجد وا

 ەل تا یار 2
 لوق هدنرهرناسرانا هد یطوبس لالح

 دوعصلاةافح »هدرا شما عاماهروهشم <

 حرصت ییرلعو حر ندن آ هدنراباتک مان

 رار ودا ۰

 ) هتشیاو (اورفک نیدلانم كرهطم و
 تبع شابدا كرلنا یس هلا هطساو و

 صالخت ندنرللا و زيهطت ندنرلترشاعمو

 حد :

 ) ندلا قوف هلوعسا نیذاا لعاحو

 نيد كنس هدمه ( ةمابقلا موب ىلا اورفک
 نیکد هتهابق موب یناوذ ندنا تمباتم هکقح

 ناک هدنقوف كرارفاک نیلیا ثوادع اکس

 ندنرلت ولع نالوا هلناهر و تح یب
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 هد هلا تکاح و تیرفظم یرلنآ هقفب

  بلاطم لثان هوجولابو بلاغ هنن راتشد
 مت

 نيذلا ) نالوا موکح هلا تیب ولنم
 رانو هکرددوم فئاوط قافتالاب ( اورفک

 یرازواح هایبا راسو هاسبع بانج
 تنکسمو تاذ راحود ماودلالع هلسس

 تموکح هددفومرب چو نامزرب چ ب واوا

 قفوم هنزارحا هلع و توقو, هنلکشت
 تاوع كارا للم اکا ردوا واھ ها

 هدرا لک هرکص هکنوح . رلراشا هدنمکحت

 «رلروسدنا نیس یتاکرح كالئاوا

 ةلذلا مهیلع تبرضو ) هک لبصن ]

 رب وصت یتقبقح وش لیلج صن (ةنکسلاو
 [ روند
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 نالوا دای هلتغباتم هاسع ترضح

 قیبصتهقحوهام ىلع یسیدنک هسیا تاوذ
 رخآ ی یفیدلوا شمروبب شب هلبا
 لوبق يەنلا ماکحا یفیدروس غیلبت كنامز
 نامزرههکردنرابع ندههالسا ماوقا نابلیا

 تا وتو تع رادالاو هاتیاشب
 ۰ راردءدقل وا

 ابا نایدا میج هلا هکنوج ]

 هنن رژول یساسا مالساو دنحو بولوارب

 [ ردشفلق ان

 نیروک دم تاوذ ربسفت بابرا ضعإ

 و هددسرارود ردنرانع ندنی راوح

 نالی روس ریش و دعو ید هد روا ص
 هدنصوصح مالساو دخت ةباعو تفوف

  كمالسا لها هن هکح یراداحمالانوب راوح



> 
 یوزل قفلوا لج هنن رلهبلغو تقوف
 ۰ ردەديادىم

 یرلیدنک نو راوح هراجب ارت ز

 راهظا ینییراقح دلرهبمهلک بلاغ هن رشد

 هلا لولس هنکلسم كرنا تح ۰ رایدمهدیا

 راس نالوا لف هوم كاسع ثرضح

 طارفا نروس مکح رلنامزوا ید رانمّوم
 تمواقم یثراف هنارادفرط طز رشو

 . رلیدنا هدنقلازا هنوک ندنوک كرهمءدنا

 روهظ كمالسا ند قسحا لاح تققح

 ییولعم كتهلج ككردنا ررش هلا یراشتاو
 تقیقح لابزا هدداس و و .یدلس هوا

 یراتولع ردق هتماف بول وارفظمو روصنم
 . یدل رور نبمآت

 اید لاوسحا (کسحم لا ) رپ



CSE: 

 كزس هرکص ندکدک هرزوا لاونم وش
 بولوا هةلادع ناوبد مب یعوجر كزکەلج

 ( نوفلتخ هيف تک ایف کنی مکحاف )

 زکشدلوا شا فالتخا رس نامزوا

 .مکح ہرب و ییطق رکحنب هدزکنب رتاد هروما

 یطاع كنسپلا باطخ ( مکعحص )

 یسیعبانجرارب هب رلفلا و قفاوم هلجاب

 ینییلغت دماغ لرضاح هلتهج وب بولوا م
 ۰ رولوا یوتح

 تیآ ییا نانلوا رکذ هرکص ندنو

 ینایصفتو ناب كدوعوم مکح وبشا هللح
 ندیابر ماقتاورهقلرلبذکم بولوا یواح
 ناعاو یني راقح د ہمهلوب هراچرب هصالخ

 كن راكااس مقتسم قي رط هللا دابقاو

 ر ی. راقحهلوا تاناکم و رجا لئا
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 غار راجا ی رر ما ت

 رويدا ۰
 ] .السلاو ةالصلاهبلع یسع ترضح

 دا یرهلوا نوصم ندیلصو لق كم

 .هحبخ دصقوش نالوا راد هنسل روس عقر
 )زارا و لضم مدايز اهد کن

 زکج هدا ریسفتو ذخا ندنرخآ كن ( اسن
 قحفلوا عولعم هدنسهرص هباقرف تایآ ۰

 هکیدلاقهلملح تیآ جاقر هد هدماقموب

 .دسأت ینتعطق كن هروک ذم ٌبصت الوا

 یک و >لزع دنفا مرکا لو سر ترضحو

 یو قحا یربعالسطاو فوقو .هقباقح
a: ینکح هلمهلوا هدننسهباس یاس 

 لاقم ۀکلذف هلبلح تیآ رب ندا هدافا

  3تاحاضیا ردفو قت را هایانو
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 یرادنام نایلوا عناق ءد نیرزوا تاقیقدو
 تر وصل هتیدحا هاکراب هدننبتیکو مال
 [ ردشل روس نیمعت يح هدنا احا کالری املا

 رک ذلاو تایالانم ككملع هولتن كلذ)
 لاقم هکلذف هلملح تیآ وش هتشیا ( کلا ۱

 .رولوا لاقشا قئاقح صف هعاخو

 یحوضو تباغ یهبلاراشم كن راشا مس 0

 هدنسهلزنم مثاقو شفلوا هدهاشم هلیبسح

 بول وا یسع باذح ةيئس لاوحا نانلوب
 یا ین هن وسع لاوحا وش ! فیرش یانعم

 :هلج تامالعو تایآ زب ایس ! مرکا بببح

 دودعم ندنهلا مکح ود یو قدس

 زروسدا توالت هرزوا قفلوب دوخأم ایو
 ۰ ردکعد

 سا ینآرق توالت كلبرپبح بانح ]
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 كنالعو لج قح هللوا دنتسم هب یهلا
 فالذ لع تا ۰ رد, راح هدنسارح والت

 ینوالتقج بانخ هدعقاومضەب یک كلوب
 .ردشمروم دانسا هننهولا تاذ یانگ

 ینیدنل وا اتسا ید هدالاب هققذعا ق

 تاماکر شن ترضح نالوایما ی هلهحو

 توبن یايآ قئاقح تارابخا زعدسنفا

 ۾ بولوا هرح>او تمالع هنراتلاسر و

 .زاقارب تحاخ هغمارا ناهرولیلد هقشب
 رالوایما ًاناذ كن راترضح نمدنفا هجرک |
 :زافلوب هدرلزسفوقو ندایدصت هراکذا ی

 یتققحوشزب هدنصوصم ماقم طقف ۰ ردلکد

 هکر دزشعا تابا للفارطاو حضاو ردقوا
 هلس هرلنالوا ک ارداو لقع هنر یندا

 ٠ ملدا روصت قمالوا لصاح تعانق



 eh ز
 فاصنا هدزارب انا و هعلاطم الوا طقف
 تحاح هراطخا ینغح هلوا طرش ناعذاو

 [.ردا ىر وتو
 هروک هریسفت بابرا ضمب مکح رکذ

 حول ) نالوا یواح یناشاک قئاقح عیج

 هيلا راس بتک هکردنرابع ند ( ظوفحم
 هردذوخأم نداروا شد دی نآرق یک

 ریست هبا رکن آق نیرسفمزثک | طقف

 [۲] ۰ردرلشعا

 هدهربثکقاومیماروم هر ک ذ كنآرق [۲]

 هوجو یسلوا مک .ردرهاظ يبحو بول وا ماو ۰
 ریل هل واهنسانعم ېک اح ےک( ۰ ردلټګ همد دع
 ردك اح هلبر ابتعا یناوا هاا ماکحا عح س نارق
 ها نآرق رف ده نعم یا ۵

 E وا ار
 ۳ نارق هنساضم نوصم ندلاخ قرطت (۴)
 تاصفم هناب [ تیکجا « ۰ رینیتمو مک اتعمو
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 ا لئک ا یسعلثم نا

 ىلاشو لاح كناسيع بانج ققخلا يلع

 ادو لاع تقوا ترصح تا

 ۱ ۰ روبهزکب
 ناش هدماقموش هللا نیت « لثم »

 ةنلا لثم » ردهنسانعم هج تفصو تیر

 . یک ییلح مظن « نوقتلا دعو ىتلا

 قمافلوب ی وبا هد كنسدکیا تماشم هحو

 هدنماقم حاضرا یصوصخوب هک ردسهبضق

 ( نوکیف نک ل لاق مش بارت نم هقلخ )
 ساباپ ییاسع ترضح ین, روللیروس

 هلیسسهطساو لیربج خشن اضحم قردلوا
 ترضح هسیا بیرع یسعا قاخ نداوه

 هردندایبقوب یرلظفل « ین هو«عیدب» بول وا ماش
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 :زسانا مه هرزوا قلوا برغا اهد یمدآ

 ید آ دسح ۰ یءاراپ ندقا ربط ساپا مه

 ناسنا لرهربتک هدوحو ندهروک دم دام

 ناسنا ناه دنآ ینیدروم دام یتسلوا

 ۰ ردشمرب ول وا

 حلاو هدبشم هدرا دشت , ابردمواعم ] ۽
 قل وایوقا ندېشم هدهش دح و یش نالوا "

 هلتهح تبارع .دمیست وش هتشيا .ردمزال

 ین. .ردیواح یهدایز یلاح كەد | بانح

 رار هلک ارتشا كن ءمملا راشم هدقل بساباپ

 زی دنا های تر
 یرلرکنم هسیادصقم ندروک دم هسبشت

 یتقیقح هلمطق, یهابتشا دامو ماتا
 یسع ترضح مالک لوصع هکر دمالعا

 كن آ ردناسن ارب شلناراب هدهقراخ تروص
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 مغز كناراصن ییالوط ندنسلنارای هلهحوو
 مزال یسلوا تیهولا راح یک یرلکدتا

 یرلکدشنا تءرج نرابدوبپ یک ییدلگ
 «رواوا كعد ۰ زالاق نادم هدهیظع نات

 ترابعندمامسج لکه هماسنا تققح

 قاخ) ینیرش مظن (هقلخ) هلتیح ینیدلوا

 قلخ ندارت یی ۰ [۲] ردهدنکبس (( هبلاق
 ۰ رد دسح لکد یدنک كمدآ نانلوا

 هل رهلدا رابتعا ما لمف یسهلک ( نک )

 هبلع ءان ۰ ردشفلق هدنریدقت ( ارشب نک )

 هند (ارشب هأاشنا) یکرت ( نک هل لاق )

 راطخا ًافلآ هکنوح ۰ رونلوا ری-سفت
 یتعد( نک ) كقح نانح هرزوا یيدلدا

 كانادا « ۸ » هليا فاضم فذح و [۲]

 ۰ رولیدیا هظفاع هد یسیقمقح یاغعم



 مچ
 تردق بتعرد هثبش "یتیدروس هدارا
 هسقو ۰ ردنرابع ندنسما ریا” یسهرهاق

 یهلا باطخ هثش ره هد لوا ةققح

CREE 
 هناسنا ةفطن هدارختا تیآ هک ل صن

 هروط ندروط « هلاح ندلاح هدردام جر

 دوست هسناسنا تقلخ هدنا هديا لوح

 عوفو حور 3 هدماکنه ینیدلروم

 یهدنعقوم ره كع رکن أرق. زمهدافاٌهصالخ [ ۳]
 ذافنا ءداحا تعرسنکلای لرش باطخ « نک »

 ۰ ردب زاحم رب هل ندنردق

 میدب 2 هدهرش هروش كنب واضم یدعا

۳ 3 0 

 مظن « نک هل لاق » هد هرص ید روم راف

 هناسک ندقعاراب 2 عقد ببسال و هدامالب ییلیلح

 ینپم هبهظحالم ینرببعت عادبا یهدتآردص یساق
 ۰ یدک رک قلا
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 هللا كرابتفرخآ ًاقلخ هاناشنا مث ) ندنسلوب

 . ردشلرویپ ریت هد ( نیقاخا نسحا
 هدنعقوم ( ناکف ) لصف « نوکف»

 یهبیجم تااح نالوب عوقو ًاضام بولوا
 یتبارغ هلا ریوصت هنکوازوک و ۰ راضخسا
 .روسدا هدافا یتسهناغیلب هتکن كت اراکش آ

 ( نیرتمانسنکتالف كير نم قلا )
 لاوحا زمشیدروم هاکح و لق اکم

 قح نبع ( مالسلاامعلع ) حسو یسوع
 كش الصا هدابو بولوا تققح ضحو

 ۰ الوا ندنسهصز نیبام . همتا هاتشاو

 ترضح نوجا ترش هدابزاییهلاباطخ وش ]

 نالوا حلاص هاطخ دوخاب .همرک | لوسر

 ۰[ ردهاذ ره

 هدم د آ تقلخ ناش رلتآ وش هتشپا
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 تاسحو یئییدلوا ییاکما هلداحو هعزانم

 نوها هسسالاپ یاو دو جو ثكياسدع

 كش الاح ییالوط ندنو هدلاح ییدلروک

 قیم ینارح یاراصن ندا باسراو
 بولوا شلروس لازنا هدنددص لهجو

 رنا هدهلبآ هل-بلح تیآ نیلیا بیقعت ینوب
 ۰ ردراشفلوا توعد ه هلهابم

 هرژوا یتیدلوا روطسم هدربسافت بتک

 یراساپاپ نارحن نک یرارکذ هدالا
 هدن راکدلک دیدجا رونلاممال روضح
 مد آ دالوا دیسو لاع تالکشم لالح

 هثحابم ندا نایرح هلیرلتریضح زعدنفا
 (مساقلبا)اب هکر اشع د٥ دنساننا یراهرواحمو

 مش ( ییاسیع بانج ) یزبحاص مزب نس
 ٩ هر دهن « لودر ترضح نیسشمروسدا



 فقر
 . هلیدانساقالوق هنناش ۰ رل آ

 هللا هدوا ! توا < لو سر ترشح

 مع هدمه ۰ ردلوسرو لوق كالاعت
 .ردةيهلا ةكرت شملرو اقلا هنارذع

 یک یا رو ]

 رب زساباب ( كردا تدح) ۰ را
 هک مادام ؟ ردم راو زککیدروک ناسنا

 فارتعاینفیدلوایساباب ندرمشب عون كناسيع
 (هناشییاعت) هل یساباب كنوا .زکسرومروم

 .ردا نیەت قلوا

 ترضح؟زکسیم زابب ۰ لوسر ترضح
 عم . یدنا قوب یسانا هن ,یساپابه كمدآ

 ىسع .زام وادع لغوا كهللا بانح اذه

 مزال قلوا لتعوا كنالاعت هللاندهت مع

 ۲اشاح .شمر وبلک
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 یدعبام هغ رزوا كوب .رایدروم

 تولوالزا هروک دم “لج تیآ رار ها

 نالعا یراتفاجو لهج كرارو نم الوا

 هب هلهابم ین آ هجور ارخ مو یدشلوا
 ۰ رلیدل دی توعد

 ك ءاج امدعب نم هيف كجاح نم )
 . دنلوب جات هداسیعناش یدعا ( لعلانم

eتاني تایآ نالوا بج وم یب یعطق  
 هحاحص هلکنس مکره رکج نداد واز

 یسدنک ی نعپ هسیا رولوا كجهدا هلداتو
 یقح هلوا ت2.2ح فالخ هدنقح یسهدلاوو

 اءاناعدن اولاعت لقف ۱ هس رونا و هداعدارت

 ممکسفناو انسشناو عءاسنو انءاسنو عءانباو

 هرلنآنس (نیبذاکا | یلع هللا تل لمف له

 كزس كرک ږلدا هحون و منع + كلک هکید



 بو
 یزجاوزاو دالوا لیکوس كا مر كركو

 یخد نعرایدنک هلا عجو توعد هرب رب

 هاکراب لا لاهتا لاک قرهشلو هداروا
 فرط کناه ۰ امدالاح ضرع هن ینادص

 فرطوا یهداتنعل قافالاب هسپا یحالاب

 كاله راک ادقاب ۰ ملدا زاب هدنقح

 .ریلق رام «رولوا
 ینیدنلاواضرع ةصاللخ هکهلوا مولعم

 بانج هد( نارع لآ ) "هلبلج ؛روس هرزوا
 لئاق هنذاخا دالواو هحوز هدنناش كقح

 یرامالک نالطب كناراصن فئاوط نالوا

 ماضیاو تابا هللا هعطاق نیهار هک اتقو

 هحو لع هنرل همش عونره كرلناو یدنلوا

 مالك ۰ یدلر و هيفاك ةبوحا اصقتسالا

 تعوش ندا هدافا عطق هننداسف دل رود مع
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 زسانا هک ل صن قرهنلوا لاقم منح هللا هرهاب

 هللانا كمدا ترضح نالو دوحو رساپاب

 قلخ زساباب زکلای هسرویلک مزال یملوا
 عز وش هدهدنقح كناسیع ترضح نانلوا

 زالاق نادبم هلطاب .

 هلا هبنادع تردق هک لصن كلدک

 هدنج ریسهدلاو هسپا شلنارای مدآ ؛ندارت
 .ریلس هلماراپ یسیعر هدندمد ندا عافجا

 هظحالم ییهبهلا تاناسوش هلبسهرص

 مضوت فابصنا لها ره نیا ناتو

 هقارتعا ییعولب هنساوصق تیاغ كتقشح

 «ردهابتشا ؛دازآ یفحهلوا روبم

 دن هبنعوش داشراوناس كلذ ىلع ءانب

 لوسرالعو لحقح بانج هجا وا هدیسر
 | لئالدو هکی دروب بودا باطخ هنمرک



 ۱ فلت
 ندنسابناو ربرقن هحنال تاباوحو هاو
 یزوس قت را هلا ران | لوق قح درگ

 زکلای شلاق یشراق هنرادانع كرلناو «سک
 ی ۰ تیا ارحا ی آ ردراو هلماعمرت

 توعددبهنعالم هرزوا روک ذم هحویرانا
 لحام ءالب دسر ردنا تءرح 3 کلا

 :ردررقم یراقجهلوب
 E دیش آ نالوا رباد کو هت

 زعدنفا بأقلاس ر بانح هديا لورتف رش

 رکا «هکرایدروس ًاباطخ هنارجت یاراصن

 ثحهممعالوبق ییهارو چ نانلوا ر رقت

 هلک زس هکروسروسما مر زکه سرولوا
 زککحهید 3 کوب مدیا هنعالمو هلهاس

 هدعاسم هزز !مساقلاباا ۰ رثردید ؟اب زامهلوا

 سلم بولک هنرازم ۰مهوشود ربو
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 دلاکم لتحر هدب راک دتا ع هروأش»

 نالوا یرار وما جی ی ی ندءرظانمو

 كردبا دارا قطنرب تاذ مان عسادبع
 فاصاا ۱ یراصن رشوه یا هک یدد

 . رد ریش قحتاذ و هک کس ریا زکدس ردا

 مالک ر یرعوط لا هد نوح زکحاص

 ما رتظح ین ] ئوق ه هن روآ لصاف
 هلا رح” و تذک ەدە ۰ روده هناي ع

 لوق كقح با.ذح هکلپ ۰ رومسا ماما

 هلا ریمپ . کناره [ رود یللوسرو
 كاله كارلا ها شلدبا هنعالم

 ۰ ردشفا هجان هلا یلالعضاو

 وزرا یفلاق هدزکعدق نس د اتقلطم

 ها صمو هعداود هلا تاذوب یک ا

 .مرور وک ب سانم یزکملکح زکر اید كرهدیا

RET a ik f ai RD aa E ات تست Rial ES 
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 روضح ینوک یستربا هننرزوا رارقوش
 رب یرضح لوا هدنرلک دلک هب یهانیتلاسرا
 شقچ ندنرلتداعس ٌهناخ كزهک ابع ایس
 زعدنفا هدانا. لوا هک ىدا رایدلوب

 شل آ هنغاچوق ینیسح بانج یراترضح
 ۰ یدشعوط ندنلا هدكنسح بانجو
 هدلعماما ۰ روبلک ندندرآ همطاف ترضح
 هدرکیدتبااعد نب ۰ یدروسدا بیقعت ۳

 هرنوب كزع دنفا هل د زکس د نيم آ زس

 « یدلدشیا هد ییاطخ
 " توعد یهانتلاسر "هلماعم وبشا ]

 ترابع ندّوس زرطر ههلهام ییردروم

 2 [ یدا
 هدهاشم یلاغ دالح لاح ون كنامصخ

 فوخدلکعا ریثأت اهد تاقرب هرلنایرلغا
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 تسایر هنب رایدنک ۰ یدئرا یرلنایلخو
 )تعاج یا هکی دید تاذمان خط ادیع ندا

 هلصالخاو قدص را آ ماطر س هللاو

 بجنورد رو
 زاس ییسملاق ندر كءاتطرت ندقح

 یرال وسم کما همش رلدسل وا ثكحهدا

 هلهاتبم هلن تاذو - قح روس فاعسا

 كاله نهج هکر دوب مظالاو ۰ زکىمنا

 ۰ زرولوا

 هتلاسر رخت بانح ندر یسهفاکیدع |

 یأر ینسارحا هلغابمزب لرءهدا برقت
 هدزب زکسیلاق هرزوا زکشد زس .زرویما
 ۰ رایدید ۰ زکحهدا تام هدزع د

 ۰ رایدروس زعدنفا تلاسر رخف
 هت هر [هتیالعنادیم یتققح مادام ! رخ

ِ 
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 هلوسق ییلکترب هجدمرردسک كا هب و
 ییبم نيد یراب ۰ زکسروسهدا تراسح "

 هدق وقح هلبا نیسم راس هکزکسیلعا لوبق

 ںالدہس حز لوا ٠ء زکسہنازق تاواسم
 بحاص هترزوا یرلمآ ابا. .دندنوب هسیا
 زعدشفاایاهلا ما هلع اضی تمی رش

 ررقن هزحانم هدزفلب هدلاحوت یرلت مضح

 هلکر سمزب رلذوا رلیدروم [۲]رولوا شا
 كمهلدا ضرمتءزب بوملوا زعقاطه هب رام

 هسالا تاق كس ییا هرس هنس ره هرزوا

 زکح هدنا دهمآ ینسهدأت شوک هق كرو

 لاشا یکرت «ءزجانملا لت ۰ هرجاحملا »

 * ردندبیع
 لاتتو برح تودابم هب هطاصمو هلاسم یني

 ۰ ردمدقم هننرشانم
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 هلا تقفاوم اکو هدمرک | لوسر .رایدیذ
 .یدروہ ناسحا هما دهع هعطقر هنب رالا

 مشت هکیدروس نالعا ًاباطخ دهلج و
 ههانیظع دوم نانلو هدننردق ةضق
 هدبودا یار ران وب رک | هکمردبا مسق

 یسهناک ۰ رلیدبا هلوا شا هلهابم هلبا مب
 شت آیرلیداونوتب و ثكحهلیدا لاصیتسا

 . ىدا قحهلوط
 ثراح نب رضن چ دم ةا

 ؛ردقوب غاسم هضارتعا هدارو هلسهصق
 رک | 1 برای ۰ اعقاو رول سم نبمل هکنوح

 مزب هبسیا كمال قح كنس نآرق وش
 .دوخاب . دعای شاط ندکوک هنعرزوا

 | تیا وغ یزب بوردنوک بادع هقشیرب "

 ۱ هبن .رترصح زع دفا مرک | لوسر دید
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  : 3اها لزەرتس وك تأرجرب لوس یشراف *

 ًاباوح کوبهدلاحییدتا ینع ینکاله كنهکم

 ) هللاناک امو مهیف تناویسی هل ناکامو

 !لوزتفرش یتیآ (نورفغتسب مهو مودعم شیدی 

 همش دلواهدنسهرا كرلنانس !میبحیا ین

 هدنرل-ما كلذک ۰مالگ بذصم یرلکر شم

 هدهخ دنل وب رلنمّوم لوغشم هلا رافغتتسا

 مهتا. بادع ۰

 ر هدننب هصقییا هکر ولپ روک طقف

 هلهابم ۰ الوا ۰ ردراو توافت هلتهج چاق
 قجملوامقاو هلیافتاو كارتشا كفرط کیا

 رسا هرب زکلای بول واترابع ندهلماعهرب

 مزال ی اله كموق رب هشرزوا ییلوعد

 ۰ ردراکش آ یجهیلک
 نیک ر شم _هنتمرح مک | لوسر . ابا ۱



41۸$ 
 یرلملاق نوصم ندلاصتسا باذع كنهکم

 تققحراهظا هنمان یرلتلم هلا ناشیذ ی

 هدكناراصن یالع ندا هنعالم هلیسساعدا

 باجا ینیرللاق نوصم ندروک ذم باذع

 ۰ یدا زا

 اطر هدننروص انثتتسم كماع ره امس

 هک مادام ۰ رولوا یرله صوضخم ءدام

 ضرفیراتءرح هدنقح هف اطوب هلصوصخ

 ینغ>هلوالزان بادعرب هلو هروک هنکیدلدیا

 ههانتشا هدنتک ۰ رورو ربخ قداض رب

 ۰ زالوا یعادر

 داران ۲ زکلای هدعرک نآرق ! توا

 ینابر نما راد هشرللدا توعد هبهلهایم

 شلدا توعد الاثتما ءصا وش نکل ۰ راو

 هروک ذم توعد بیارا نة هد یر وا
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 بتک هسیا لاوحا ندا نایرح هرزوا
 هرزوا لاونم وش به هدشداحاو ریساش

 ۱ تارا ر
 دوفولاباتتک كنهشرش رس بتک

 رک ذ هدالاب كنار یاراصن هدناخاد

 یرادورو ههرونم شدم هدخ رات نانلوا

 هدرهرآ ۰ ردشوا ناسو رک ذ فارطالاب

 ید لوا یاکما قمل و تایاتبم ردق ل

 هدنتکكتاور وش یخد یزار ماما هلتهح

 .رد .ردرلقفتم ثیدح یالعو ریست لها

 لربمغپ بانح هلته ییا هصقو لصالا

 ! الوا هکر وندا تلالد هشراتوبن توت
 تک داو نظا تک رک ناف

 فیلکتو دل ون هکاوح .یراذل و هد هلحابه

 یلضاح نیش باک اخ تقیفح قا
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 ینحهلوا کاله بح وم كصح هد بودا

 ۰ رد راک كاذ ناذلوس یموسلعم

 یدکی دنک ناسنا هیوا هلبوباریز
 كلوسر ترضح رولوا شا یعص هراهظا

 هدلاح ینیداوا مع لسم یسلوا سان لقعا
 هم كرلنویراهسلوا كحهدا تءرح رک |

 ینیراقح هلو ا رادتفرک هبیهلا بادع لاح

 د وم هللا فرط نم یسیدنکو شمههمریدسک

 هدنرضحتم مو-۴ 2 یدنا هساوا شماماوب

 روصت یرلمروہ _مابق هفلکتر هلو

 را
 د هلهابم نادىم كراموقرم ! اا

 رلن ورک | ارز !یرلغا فاکس ندمیههح

 لوسر تربضخ ًادانتسا هاو تاروت

 شل یوا رب افح كلاش یذ



 فر
 یتالطبو تفاضس كنرلاءدم یدنک و
 یاربهحنرلعز یددا راهسلوا شمهمتا سح

 لاک ندهفاسم قازوا ردقوا ماعفاو مازلا

 اوج ر ید دورو
 یناراذک دیزحو تملکج دیو ریک رار
 ؟یدنهلردبا باکت را ینک کج وک ك متا لوبق

 ( هبش )
 هداعدا عقوم زکلای هدنسارحا هلهابم

 دالوا نکیا یفاک یرللوا رضاح كراناناوب

 اضع قلق طرش یرلروطح یخد كلابعو
 هرطارهو ین راقوثو لاک كمرک | لوسر
 نانلوب یربشب عبط یاضتقم كمهکريسا ند

 هغمر دنل وب رضاح هد ی رابلبک و س وز زع لا

 هل دصقمراعشا ی رلغا زارحا هلماک تنمآ

 یتینماو قولو هسینموب هيلع ءان پولوا



 ا

 فور
 ی رالابعودالوا هدكصح هسریلم هوا راح

 دلردارک ذ یرلمات دوخاب یسما راضحا

 هنرایدنک جدی باحا هب هلا

 :یدشلدبا مهش

 باتک لها هساوا ردقهن رلنوب هتشیا

 تروص و رلریاب یتسوفروف هللا ندرالوا
 هکش مرا رنانبا هنروهظ یهلارهف هدهقراخ

 ؛ردرلشمهمهدیا تءرح یکرلتسرب تب

 1 هازیاف 1

 كنم رایدنفا لینسح هلاح تیآ وش

 نیاسرلادیس بانج یلاع دنزرف یربره
 صن هکنوح ۰رومدا تاالد هدهتفردلوا

 باقلاسر بانج هعساضتقا نیم نآرق
 راضحا هدییرالعوا ه هلها۰ عقوم زعدنفا



 ۰ روہدناراعشا یتل وا ۳

HVT 

 هدننامز یرلّوم بوروم دعو ییهروت

 راشم هرزوا ینیدشلوا رک ذ هدالاب هسیا

 .یذیا راشمرویب باما يه
 ) ی هدنأء( مبىساباب كنه دالوا

 كلدک ردنا اضتقایوب یتد هشرش ثیداحا

 » كنسهللح تیآ «نایلسودوادهترذ نمو

 مظن « یسعو يح و» ییعوط هننرخآ

 یسهدلاو اضخم - كناسبع بانح هلل
 -ینبمهننسن لاصتا هیهارا ترضح هلبتهج

 رب یسلییاص ندمالسلاهبلع مهار و

 هدنماقم لغوا یدنک هدلغوا زق كناذ

 ۱ یزاررعت

 « مالسسلاامهیلع» حصو یسبع هتشيا

 ۳۲ ج — چ
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 بیذاک اردنرابع ندنوب یسەحیعص رابخا ال
 . نوسافاوا تافتلا دیاراصن

 ندهللا بانح ( هللا الا هلا نمامو )
 ۰ ردفو دوعمو "لا الصا یربغ

 قیقحلاىلء (میکطازیزملاوهل ها ناو)
 تیهولا سدقا تاذ نالوا قاب دوبعم
 بونلوا رداق هنارودقم میج < هناشنع »

 نالوا طبع ینامولعم ٌهفاکو بااغو ربع
 - هروقلطم مکحرب یبحاص تیکحو ع

 هکردقوب یراشم هدیکحو تود

 .نوسلمهنلوا روصت برش هدنتفصتهولا

 (دوعسلاونا )
 ( نيدسفملاب ماع هللا ناف اولوت ناف )

 دنبحون نڪا هدناد يم تقيقح وش
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 تارابخا نانو قفاوم هنشهضف یراب

 كعد ماع داسفا هسرازا لوق ییهمناقرف

 هکرلرولوا شا مازتلا کارشا نالوا
 یراقدلوانایاش وریلس الماک یلاعتهّللایرانوب

 درو ییازج
 بابرا تیآ وش هکرارود ریست یالع

 هکنوج .ردیواح یهظ* دیعو هدنقح ثیلث
 كعد مرویلیب یفیدپاب كنس نب هبهسیگرب
 , رده انک ندددم هلا هددش تازاحم ینا

 یک ییدد كش رشغز كلذک
 دهع ف رع مال کەد ( ندسفلا 12

 هروک ذم تیآ -- كرهلدا لج هیجراخ

 «نودسفاوناک اع بادعلاقوفاباذعمهاندز »

 تراشا هفعاضم بادع یهدنللح مظن

 « باش » ۰ ردزناح هدقفلق



VA} 

 شلروم عفر باس كناسيع بانج

 .زدزوک دمهدهدنرخآ « است روس » ینلزا

 هننرانافط ورفک دوم هقلاط هداروا

 بانج قرءل روم نام هریثک داوم رتاد

 هدیرلزواجنو رفک یهدنقح یسعو مع

 ردشلزوس نالعا یی ۴ و وزا .

 ) مه رفکب و ) ( هللاب دیعتسا
 كرلنا ( اهطع اناتب میرم ىلع مهلوق و
 ینتوبن كناسبع ترضح هدرب یراتیب وعلم
 هغ اراي اشیام فک كقح بانج دوخای

 اہاع ) مع ترضحو ۰ راکنا ینتردق
 یرلت ارارصا ههظع نات هدنقح ( مالسلا

 ) مر نا یسع حیسلا ادتقانا مهلوقو

 ییاسیع لعوا كا٤ رص ز و ( هللا لوسر

 نرد هلیپس یراق هد دی لق



VV} 
 یرالطاب رابخا وش كدوم هفناط

 هلا لوسر ( ییاسیع بانح هد ننمک (

 ازمساو مکج اب یرلتا فیصوت هل بناونع
 راشم ترضح دوخاب ۰ ردندنعو .

 كنارابصت ندا داقتعا ینتلاسر كلا

 رایدوب ةکنوح . ردشلدا ان هنزاعز

 ییایشا ضمب نالوا مارح هدوسوم عرش
 یسربدلاق ینمکح تبس موو یسلق مابم

 قتلاسرو توب كناسع ترضح هلیسح -

 بذاکو رحاس یسیدنک كرتا قیدصت

 یدرلربناط 1

 گندم یاهنا عرش مکحرب ۱ مس ]

 ضب كاسبع ترض> هلفاوا كعد نام

 یناروت اساسا یرالوا ما یارو ماکحا
 ندای ارسا ى ءایا قترەلوا یتدصم



۹ 

 یرالقع هنڌ ف ڪڪ حدو رایدو-م طّمف

 . وس هدایژ كى یدانع دوحاب ندنکیدمرا

 هنهک بولوا رہے هراکنا الاح ند رلکد

 [ ررویبهگزاو ندکلیج
 دحو هلهحو وش روک دم فصوت

 مکیلالتسرا یدلا مکلوسر نا ( هدقدنل وا

 كانهلاسرلابفیصوت یهدنایلح مظن (نونم

 [۲] ۰ رولوا یریظن
 » هللالوسر « وش هک ردزناح قحا

 شاتسو حدم یہلا راشم ییلح ناونع

 شا هوش كاد وم موق دوخاب هدنما_ةم

 كمالك 3 نالوا لوقنم ندنوء رف ارز [۲]

 نانلوا كاوا ۵ زس ۱ لئارسا یا یا یمانعم

 كناسوم باثح بولوا ءد ۰ ردن و دج لودروت

 ٩ رداکد ینمم هند اقتعا یدبنک ام نه قصو للاسر
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 بانج هدناد هبقفاصوا ماطر یشیدلوا
 نوسلواشمرومرک ذ ندنفرطیدنک قح

 تاوعا قلخ نم مهتلأس نئلو ) هکلصن

 ىذلا ملا زب زعلا نهقلخ نلوقل ضرالاو

 فیصوت یهدنسهلیلج تیآ ( ا لعج
 [۲] ۰ ردندلیقو

 هکو لاح ( هوبلص امو هولتقامو )

 هديا بلص هو لق ه یپلا راشم رانا

 . نکل ( مال هبش نکل و ) ۰ رایدلب
 غوق و هشت هدنشس لوتقم هلا 1 ۰ یسغ

 یرلکدتا بلصولتق دلدوم یی .یدلوب

 مک یرلکوکو یر, هرلکرشم هکنوچ [۳]
 یدناراب هللاتلاص هسناوا لاوم هد یدناراب

 هانب ۰ یک ییدنلوا نابب هدارخا تیآ ۰ رارید
 ندنسهدافا كرلن | هیهلا فاصوا یهدتیاو هيلع

 ۰ ردجرافن



2 
 لب روص یسع تک هرلنا صح

 نی
 سوناطبط یمسا كلوتقم صحت

 بود: اڅ رص هدارون ربسفت بابرا ینسملوا

 داختسسا هدنون نامز كقراوخ واموت

 ةاطو .رلرومدبآ ءوالع هد ینکح هيم هلی
 هل ون یرلرفک ی هدنقح هدامون دوم

 یشان ندنرلمتا مالک یانن ههابتشاو نظر

 ر دب ؤه هلا هرهاب تازحعم هکلب بولوا

 - هدآرخ ومقرهنلوب هدندصت لتقیناش یذ ی

 ندنرلما راهفا هد هلدتنا لت ییاسیع زب

 . رارود ردنرابع

 (هنم كش یناهیف اوفلتخا نذلا ناو)

 ىس هفاک  كراندنا فالتخا هديا. و
 لع نم هب مهلام ) ردهدنحما هاششاو كش



}#۹۸1 
 كن هفرف رب چه ( نظلا عابتا الا

 یاعدا بودلوا یسعطق ع راد کوب

 ۰ رارو يدنا تعباشم هنظ به هدنراقاو
Eaهدنصوصح بلصو لتقف یشراف  

 ضرع هدالاب دوبب فّلاوط ننوروک نقیتم
 وش هدلنف بقع اهد هرژوا یییدشلوا

 9 كوس هدد رومهزکب هن اسع امام لوتقم

 هسیا یراصن . یدا رایدشود هن هلداح

 7 هل رلخوا لئاو هناسبع لتف عوق و

 و دنا ماسقا هن هقرف چوا هح ولشاب هدرلنا

 راشم یمهقرف هروطست ندنرلجا ۰ رار

 هلسهح ا ا یعل ییوسات هدنفح هللا

 ىيهولا ىنعي ىلوهال و .ىدنلوا لتق
 هہاکلم هرلروہد یدتا دوعص هد لبس

 : رلرلیوسول رد هقشپ هدیرلدق رد هوس



(A$ 
 بولوا تحاح هلصف یهلطاب لاوقا

 صن (هيلا هللا همفر لب انیق هولتق امو )
 هللا راشم ترضح هجحساض تقم ىلبلج
 E ردنقتم ینیدغوا لتف كزع دفا

 عفر هام” قرەلوا تابحر یرلیدن؟

 تردق كسفر هلهحوو هکردشلروس
 از علل ناکو) هدهنفیدل وا جراخ ندهیهلا

 . رویلیروبب اعا هلیسیلاع مظن ( ایکح
 هدهدعطوم ییا هدع رکنآرق هکداوا مولعم

 عفر ندنرلف رشت ییامس كناسبع ترضح

 كروب نم صوصخ قرەل روس ریبعت هللا

 شلو عوقو هدنسءاس هبهلا تردق اضع

 بانح هک لصن ءردشملرو همن هنسلوا

 هدنقح ی رلکر اہم جارعم كزع دنفا تاقلاسر

 کهدنلیلج ظن ( هدیمب يرسا یدلانابعس )



AT} 
 ءرداعا هد دتکن وب هد ینارشربعت ارسا

 راشم یرلریبعت یسع جورع كياراصن

 تاذلاب هدبولوا تمهولا زناح اشاح كلا
 داقتعا یلوا شا عافرا هل وق یدک

 هدههالسابتک ربعتوش هلةلوا یتیم هنلطاب

 زد وتا (ددورو تاضاتت
 ضقانم هننراداقتعا وش یراصن ادهمم

 كيلاراتشم ترضح هدندفرطر قردلوا

 رارف هلیلما قلئروق ندنطاست كرليدوم

 عزحهدایز نددح هدبلص نیحو یتسافتحاو
 هراروسدا نابمرد هدینسما راهظا

 هدنماقم فیس زت ین راداقتعاوش كرانا
 هم آ تاما نالوا بونم هب یزار رف

 9 .. ردش وخ هب

 ¢ یراصنلا نیب جس اڪ »



> 
 «هوسن ادلاو هّلا لاو »

 «اولاق و دولا ىلا هوس »

 « هوماص هلتف ده ما «

 «اقح نولوشام ناک نلف »

 6 هوا ناڪ نا مهواسف 2

 «  مهاذاب ابار ناک اذاف »

 « هوعنصام لحال مهورکشاف »

 « مهاضق اطخ اس ناک اداو»

 < هو بلع ال مد ود-ءاف »

 (تاسالوصحم)
 هنلاح كسم بانج هدنرظن یراصن

 قلوا یردب ESB ۰ رونلوا نجع

 تدسن ) هاش یلاعت ( هقج باح هرزوا

 . ملست ینساعدا كرایدوہ اذهعم ۰ «رارومدنا



 ردشلددا بلصو لق ندنفرط رلثا هل

 هرارود

 هیهلبدبا ضرف حب یرلکدبدوش
 هد ىدا هدهلماعم هن یساباب اغ نامزوا

 ۰ ییام روص هرانوا
SOT TT PE 

 م الو ند یو رم ةا
 .زکمغا رکشت هروب

 قرار فال نم داماتقفا
 هبلع هسیا رايدردلوا ىنلعوا كهللا
 تدابع هرلنوا ندنیدلوا كعد هدرلیدو
 ۰ لعد ریلک مزال زکُم

 (هنوملب# نامی الا باتکلا لها نم ناو)
 درفرب نداراصنو دوم نالوا باتک لها

 هظلرب ندنتافو هیاسبع ترضح هکردقوب



4۹1 
 همتا ناعا لوا

  طیرفت هدنرانابح لاح رانا یني
 تافو هدهسرلروملاق ىلاخ ندطارفاو

 لاح تققح هنر ره هدهرص یرلکحهدنا

 كنراترضح هلاراشمیب م هنسافاشکنا

 یتسلوا ىلوسرو یلوق كنالاعت هللابانح

 لئاز یر همش قرایالکا هرورضااب
 ۰ ردهدقلوا

 ناعا تفرعمو قیدص وش قحا

 .ردلکد ریتعم هللادنع هلتهجینیدلوا بنا
 قاب یهلا فیلکت هدنرارزوا زونه یدعا
 ةقبقح هلبا قیدصتو لوبق یتقیقحوب نکیا
 هکر دکر ک یرامنا تعراسم هفلوا نمە

 .رلهلوا تاحم لا
 هتشيا هدیدافم كروک دم لبلح صن



{AV} 
 ی رانا هنصوصخ تعرایم هناعا هلهحووب

 ۰ رداددوه یفجهلوا بیعرت

 یبیمخ (ه) زکلای هروک هريسفت وش

 هدیریمخ ( هنوم لبق ) همالسلاهلع یسع
 ( دحا ) نالبقار فوذحم هدمالک مظن

 ( سابع نا ) هکرولوا عجار هنظفل

 «ردراشهرومب ریسش هحملوت یرلترضح
 كنب رلترضح هبفنطا نا دم كلذک

 عوقو هلا تشک هب عفان ربغ ناعا وش

 . هلمح ؛دافا نالوا رتاد هتفیدلوا هدقلوب

 ریدقتا مم هد دوعسلا وا ریسقت یر
 رک ی

 هناسبع بانج هدیسکیا كرلریمض طقف

 رپسف باب را غد ینلاقحا ققلوا عاجرا

 اروا ناب



A} 
 یا هج ور بفیرش یانعم هدلاح وب

 ؛رولوا

 لواندننافو ك م . ء یسع ترضح
 ردرلکح هدا ناعا هنسیدنک باتک لها

 ینیدلوا لزا هنزوب رب هدنامز رخآ ینمپ
 یراصن و دوعهب نالوا دوحوم هدهرص

 قیدصت یتسلوا ربمغس ق> كهلا راشم
 كنرلدهقاس ةدىقع هنذوح «ردرلکحهلیا

 راکح هد شرا ندنسیدنک تادلاب یت الطب ۰

 هدنراظتنا ن الا هدرایدوهب یتح ولندقاری 

 لتق ندنفرط یسع بانح كنسل لاحد

 هلا راشم هحروک یتسفلوا كالهاو

 .رداقح ی الک ینا تر ولع تیاتر خخ
 ند زکلای هدنزو رب نوکوا هتشيا

 ترضحوقحهلاق ندر ترابع ندمالسا



(4$ 
 تعا رش هڪتدلوا تابح رب م . ۶ یسع

 ارز ۰ كحمدا ارحا یماکحا هیدجا

 كج هلک دیدح یو هه ا راشم ثرضح

e 

 ندشداحا بتک لیصف كماقم و

 .رولوا مزاعم

 ( ادیهسش مهیلع نوکی ةمابقلامویو )
 یسهلج كناتک لها هسيا هدتمایق موب

 ةشاطینعی هروک هنیرلهلماعمو داقتعا هدنقح

 هدكیاراصن « هشرلربقحو بیذکت دوم

 بودا تداہش هنرلارنحا تهولا دانسا

 : كح هدا یر ندزلن آ

 دوو و "هلملح هر وس هرکص ندوب

 یتیم هنراهعفاو تایدعت كرایدوم اضع

 مرحت هی تالوک ام قوچرب هنرلپنک



4} 
 هلکنوب هک ردشلدا ناب یسلوا شلروم

 عفر ییهروک ذم تمرح كاسع ترضح

 رب ٹوعبم ءا فرط نمو قع هدناب كما

 نیم هدلاع راظنا یییدلوا قداص لوسر

 یتسهلتسم مست هسیا رایدوم . نوستیا
 كنهروک ذم تاع رحكرهدنا راکناندنساسا

 یارضح مالسلاامملع مهارباو حول اهد

 ۰ یدرلردا اعدا یتسلوا هلاق ندننامز
 یرلمازلا هدهسعطق تروص كرانوب

 الا لئارسا ینبل الح ناک مامطلا لک )
 لز: نا لیقنم هسفن ىلع لئارسا مرحام

 لوزن یسهللح تیآ او اف لق ةاروتا
 !فیرش یانعم ۰ ردشعا ققحم هدنسانا

 تاموعطمهلسارسا ی مدقا ندنلوزنتاروت

 بانجزکلاپ . يدبا لالج یبهلج كنهبظ



4۱% 

 ابو هلتروص رذن م۰ع ( بوقمی ) ليتارسا

 ۰ یدیشقا مرح ینمسو یوس هود
 هرزواقلواندنلبق هبقاعمو ددشل رخ وم]
 .یدنلق مارح تاببط قوحرب هلسارسا ین

 هنلصا هم رانو هدهربخا عئارش هدلاحوب

 لالح هیئقفو مهارباعرش قرنلوا عاجرا
 یتقیقح وش رانآ ! میبح یا [ ریلیبهنلق
 a هک ید هسرا رول وا ثكحىعا فارتعا

 بوربتک یناروت رک هسیا قداص هدزک امدا

 ٠ ردنا نیم لاح تقبقح كدبا توالت

 وش دوم يالع هرزوا ینیدشلوا تیاور

 بویمهدیا تءرج وشراق هبیوبن فیلکت
 ۰ رلیدل وا توم

 یوقو لعفلاب كحل هلق رطوب یدعا



4% 
 تااسر رخن ترضح یک ینیدلوا تبا
 یدا و توم هدیرلهلملح تلاسرلزع دنفا

 قیرط كدوج هدندقع كنو كلدک

 روص یک توشرو ابر < م یساب ندقح

 یرلمتا علبو ذخا یسان لاوما هلبا هم

 رارصا هب هروب نم مابق قرلروم رک ذ

 یراقجهلوا رادتفرک هیلا باذع كرلتدبا
 لوف یتح كرهدا فاصنا هدعبو . نالعا

 لها یاشا كن آو مالس نب هالادبع ندا

 ك رەلىدىا اتو حدم ا ىامع باک

 ناس یرالوا تاناکم نایاش هوحوااب كراو "

 ند لوصا كاا عئارش فک و یلوا

 موت ینسلوا ناسک هددیحوت ماکحاو
 عون یلاانیحوا اک كيلاانیحوا انا » هدنناقم
 ریهاشم هدهلا یییلح من « نیسلاو



Ar 
 . ثمب مارکی ا |قوح كىاهدو ۰دادعتنیاسح

 ره قرن واداشراو تلالد هنفیدنل و شف وا

 " ر قفاوم هنامزو رصع یتیدناوب كنرب

 هسابر تح بولوا ثوعیم هلا یہلا عرش
 هددناسو قحاو شفلف هطساو هنسهماقا
 شلروس سبسأت تلدعم نناوق مانالانیب

 ردشلدا مهش ییبدل وا ۰

 لوسرلا ؟ ءاحدت سانلا املای » اذدمب

 باطخو ینیرش مظن « کبر نم ی

 هلع نياسرملا ماخ ترضح هللا ینبنم

 . هک رابم تشبب كرع دنفا لالا نر تاولص

 تداعسو تاج لفاک و تققح ضح یر

 نانلو نایاع هدنروص قالراب لا یسلوا

 قدصودوم هلا مکحناقرفو مرک نارق
 عابالاو ناعالابجاو هلیسح یشو



SKE: 

 رووا دک دن یفیدلوا ۰
 لرکو داقع كرك كنهمالسا تعیرشو

 "هد یشلو هرژوا لادتعا لاک هدننب لاجا
 اضتفا ینرلتباتم كماوقا ةفاك ادوب 

 یسلوا زواحن و ولغ لاک الاح نکروروط
 مازتلا نیرنانس نایدا نالوا راکشآ پآ

 اواغتال باستکاا لهااپ » ییالوط ندنرلقنا

 ما انا قلاالاهّللالع اولوقئالو مکخدیف

 باتكل ها هد هلمأاتعالب باطخ لا

 رویلیدناموورجز یراصنودوب,نالوا ۰

 ) هنانعلا هنمو یداهلا هتلاو (

 راندا تمحام هه رش ربسافت

 یواحییهریثک قثاقح هرزواینیدل وایمولعم
 هدنسوژرآ ربسفت هدییهلبلح تیآ وش نالوا

 یمح نالوا بولطم زعاتک طقف . كدا



SEE: 

 ۰ ىدا

 لیذ هدبج افر كلذ لع ءاش

 زصیدل وا تریغنارهماخ هنییبرت هرزواقلوا
 ۰ زروسرو ماتح هداروب هدلح وش

 رول وا قلعتم هنسبلاع ثحم تلاسرو توم

 تاوذندنالزمت هر هعل اطم دایاعما مک عدس

 یرلکح هدا ر دقت ین رت نسح ییدایا نمت

 یخد دهبلاعو هسیفن دناوف قوح كب یک

 هشوب یرلکما هتهح یرلقحهلوا سرتسد

 .زەدىدىمأ كح همك

 باغا كلا لوهذ هک دلک یسهرص

 راطخا تایداقتعا ضعب نالوا لاعحا

 یافیعر اک ا هعفدلا تسانو شلدا



> 
 ردش وا جرد هدیرل ز وس تها

 هدنددصحاضیاوربسفت ثیداحاو تایآ

 شفلوإ ثح هد ندینابم و ظافلا ضعب
 وا هکر دا ققح هدقدنلوا تقد هدهسیا
 قلوا هلسو هنناس هدافو هتکنر پهراثح

 یخد وحنو فرص درع .ردشلزای هرزوا
 نوجا ق مقص ناح ابو قعالک ۱ ی زیگیداس
 . ردلکذ

 هکز ریل یدناوف ممت كند دیج لاسر

 هنیرب رحم رادلج قوچرب اهد یک دلجوب
 كليدمش ندنلا زحاعو طقف «ردحاتحم
 ةياوفراعم ةياس هللا ءاشنا . یدلکر دقو

 كلسم و هلامز رورص هدیهاشداپ ترضح

 اما دولطم تار و رونلوا عیسوت اهد
 ۰ رولیدنا فاطتقا



AV 
 یو قلطم ضایف و قح بانج ناف

 زع دنفا تردق یذ هاشترشو تنمیب تمعن

 ی رهنادنسپااع تایقفوم كنبراترضح
 هد رلهاننتفالخ ةياسو دادنع م وف ام و

 قرهروس ريك یتدارفا هبمالبسا تله

 نیمآ م نیمآ ۰نوسروم داشاد ییهلج

 ) نیلاملا بر هتلدم او (

 ) ارخآ و الوا (





 6 رادتع الاعم راطخا 9~

 ندشفرط لضاف جرام مار دلح وب

 و یثحابم ضعب كههدیج “لاسر

 هروک ذم لدجح باتکو شفلا هلق هلل دصقم

 راز شفلوا فلت هرزوا قوا لیذ

 یموم *یدنفا هدهفیعع یحنرب نکیا لقتم |

 ینیداوا هدرلدلح ییراقوب - اوهس هيل
 .ردشلرتسوک هد مرته هنن ت یک

 ہی قلصح



 : ردلودج باوصواطخ
 دف و

۳۷ 
۰ ۱۰ 

۱۳۷ 

۱۳۲ 

۱۳۵ 

۱۳۸ 

۱۲ 

 سفت
۵ 

۱۲ 
۱۱ 
۷ 
۲ 
 سس

۹ 

 اطح

 هللا نا

 ایا

 سانلا
 ناش ںاذع

 را

۳ 



 با وص
 اتم. اب
 ند ند

 نیل . نیل

 0 ونم

 نحو نحو نڪو

 ناک اک

 نع نم
 ناف ناف
 نب رسالا نيملاظلا
 قا یا
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 اقا


