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 1 کس 0۳

 ِک 13)ج ۳ 0 030۳



 ۳2 او ۳94 ماد اشدأر مدد داح تسرف

 ی تا و ته دی

 .. لج و زع یلاعتیادخ دمح

 ( ۱۰۴۷ هنس هیناثلا يداهج ةرغ ) لوا لاس زاغآ

 ار تنوالک ناخ لعل هاشداب ناهج هاش نداد باطخ

۳ 

 . .. يراب بوضب هاشداب نایج هاش هجوت

 ۰ ".." .. (  ۱۴۴۷هقس ناضمر ٩ ) نژو یشمش شج

 دادحا مگ هلالح رسپ دادهیرک زوک ندش هددگ

 هاش دزد ترافس ناونعپ هک ناخ ردغص تشاد هضرع ندجمر

 ثوب هدفر ناریا یارر یامرف یفم

 ۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰۰ ه نأ و ٌ؟دلب ٌةعلاس

 ۱ ۰۰ هو ۰۰ 2 و ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ناززیا ٌهعْفاو



 ۱ ارت ی ی

 ۱۸ .. .... نانمدرک مکاح نادرا ناخ دمحا ندیژرو یغی

 ۱ را رگید عیاذو اب رکش و دبص دصقب

 راید نآ علف رگید اب راهدنت علف ۳

 ۶. ی هر رو نا مارا نا

 9۲ 4 رواد ندمز ندصح سصح رو تسب دصر راهح نلوشک

 ۱ ی و بر یر

 ۲ ی

 ناپج هاش تعاطا هداج زا وحاه جوک نابژرم ندفاث رب رم

 ۱۳ هم مه مم هنچ یئتاهونف اب نایماشا ءاوغاب هاشداپ

 1۸ ۰ ۰ ۰ "نت هه و نزد مایل و ماش[ تفدقدح

 9 ط ۳ ( .. ۷ هفس هدععاا ید ع ) ژور ون نر شک

 ۱ ارآ ناهج غاب رد ناغارج نداد بددرت

 ۱ .. ی... اوکش ارا۵  دمع* هدازهاش رسپ هوکش رپس هاو

 ۱ رم 0 ) ۱ و۶ ۸ ۸ يناذاا جیب ۱ ) نژو یرمث ن حک

 هاش داپ يعس یسسح زا ۵دالکو تردالو یرددای شیاشک

 ۱۹9 مع و و هر مه مش رو بز گنررا

 ۱3 ۳ ۳ 3 هدالکر تاماضم زا رب گو ماز 2

 ها قد روهل منطاسلا راد بوصب هاشداپ نامج هاش تمیزع



  وعیلص ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تبریک

 ۱ ۱۷ رگید ث داود ای ۳ رادنیمز ردارپ ۹ اردگدا سص یادش يرابهيز

 ّ ۳9 ۴ 3 ی ناخ نادر یلعب ز مش 4 دیو تملاب دا ضب وقت

 ۱۳ا ها ۰ رد ید ای ریژو ناخ لضفا ی ۹ ینامسج ٌضراع قوعت

 ۱۳۳ 7 هز یاخ لضفا یماع ساب تافو

 ۱۳۳ بم ید. ( ۱۳۴۶۸ هل ناضمر ۱۸۱ يصش نزو یشج

 ةللا دجع
 ۰ و ٍ 0 ۰ ۰

 ردطعد زا ناخ هدسداشب 4۸در ٌگبوص تلابا ص:وعد

 ۳۹ نابج ژوریف ردابب ناخ

 ۱۳۸ .. لبیک بوصب هنطاسلا راد زا هاشداپ ناهج هاش تمیزع

 ۱۳۴۲ و ( ۱۴۶۸ هخس هدعقا) يد ۱۵ )۰, زور, هف سشچ

 راز د شاامپ گنفه رفظ ردامب ناخ دیعع ندش نیعص

 ۱۳۴۸ 71 لک یلاوح تاج

 ۱9۲۰, :یرازیفن هاب دزد ناخ دمع» ردذن ناب یحاح زوصلم ندبسر

 ۱9۵ .. ۰. ۱۳۴۹ هفس يناثلا عیر ۱۴ ) نژو يرمق یشج

 ۱۹ روا ٌهطلسلا رادب لباک زا هاشداب ناپج هاش هحوت

 زی رگ ار و نالک رادندمز لخمب يگنس نددشک رثر

 اف "ّ نادش یراپنیز .صس- و هلئاقم دعد نففرگ

 ۱۳۲ تم - 1 روه) ٌهنطاسلا راد هاشدای ناپح هاش نددهر

 ۱۹۵ .. ..  عاجش هاش دمعم ,دازهاش رسپ دمع* ییز داوت



 و رو

 11٩ ار ووخ گیب میحرلا دبع ندخاس رهاظ مکبا ٌهبیرغ ةحناس

 ۱۷۶۰ ., بیژ گنررا دیع# هدازهاش رسپ ناطلع دمع* تدالو

 ٌهعلق یفشاذگ رد و راهدنت یمز رسب نانسیم هاید ندمآ

2 
 ۱۷۵ .م هم هم ( ۱۳۴٩ نم لاوش ۴ ) نژر يسمش یشج

 زا يرايسب ننخوس و رگن ربا کرا رد نداننا شنآ

 3۳ را و هری ص هاش ددع هدازهاشداب تاجاخراک

 ۱۳/۹ ان داخ ریمشک ردسپ هاشداب نابج هاش هجوت

 ۱۸۳ .. هم. ( ۱۳۴۹ هثس هدعقلا ی ۲۹) ژور وف یشچ

 یارر نامرف ریفم اب وا تعجارم و مرر کامب فیرظ نذر

 ۱ وا

 ۱۸۸ .  دادنب ریخت و شابلزق رب ناخ دارم ناطلس ءالینما

 ۲۹۳ .. .م هم هم. نشخا ضیف و شخ حرف غاب ریس

 ۱۹۳ .. .. هلیدنب هگنس راهجج دلو جاربهترپ ندمآ رانذرگ

 [93 ی را ناعق هازصا ناظلش رفقا ناظرا نما

 ۲۹۶۲ ۰۰ ۰ ۱۰۵۰ هلس ییناذآ عیبرا ۳ ) نزو يرمت نششج

 ۲۶۱ .. دیفس گن ریظنیب قادیربسب هاشداب ناپج هاش هحوت

 ۲۶۷ .. ( ۱۰۵۰ هنس هبناث) يدامج ةرغ ) مراپچ لاس زاغآ

 یوس يقرث یابها ربس یاشاماب هاشداب نامج هاش هجوت

 ای زی تو روهه را اجأازا و ربمشک

 ۲۵۶ .هبع عیافز رگید اب هفطلسلا رادب هاشداب ناپح هاش لوصو



 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ تدقرک

 1 نایج هاش دزن هللا دعم الم ندیمر

 یاج ۳۳۲ 25 ۰ ]أ طنا ت دزد ی هوش

 ما 4 ۱۰۵۰ هذم هچک) يف ٩ ات گی

 ناهوژپ چین تا ك راد هبوص ناخ م ظع نداد شلام

 ۳۳۰ ماج راد سبمز زا شکشبپ قروف گرو ار داب۲ دهحا ی اون

 ۲۳۵ .. .. ( ۱۵۱ هنس یناثلا عیبر ۶ ) نژو یرمق نشج

 وا ندبمر و وساب هجار هاو هگنس تگج ندیزرو نایصع

 ۱۳ رم یا را مو زا ههوکت لاعتا ناف

 ۲۴۳ .. ( ۱:۵ | هنس هیناذلا یدامج ةرغ ) مجاب لاس زاغآ

 ۲۴۶۵ هوکش اراد دمعم هدازهاش رنگد مگیب وناب دامن کاپ تدالو

 ۲۴۶۸ نومالپ نانزرم رب هننپ ٌهبوص مظاد ناخ هنسیاش ندیشگرکشا

 ییگدنگارپ زا يدبن شراذگ و لبا زا هکرب ربم یفثگرب

 ۳93 هر هرم رو مک ح اخ یلق ماما لاوحا

 ۲۵۲  ناخ دمعرذن هنسیاشان کولس و ناخدلمامآ :لاوحا زا ینخل

 ۲۵4۹  یهآ و وناکراکش هب هنطاسلا راد زا هاشداب ناپج هاش هجوت

 ۲۵۷ راس هد» ناناغلاخ ناخ فم] هلرداا دمی یشای تافو

 فلخ .ناخ .هتسیاش هب هاشداب ناپج هاش نامرف لقن

 ۳۹۱ یا. و تیزعد رد فوصوم ناخ 1 هلود/| دمی

 ٌةقلعم نوهح یفاب و رون و ّوم یصح ییننریدپ شیاهک

 ۳۹2 ک ِ 5۳ س ههگنم تگ

 ۳۹۹ 2 نآ ریخت دو تموح ٌةعلف رپ  داید نرام ةهحار ندانسرف



 ی تیک

 ۰ ما ص رس یراهت و لا ۰ ننشگحونفم

 .. هم. ( ۱۳۵۱ هذم لاوش 1٩ ) نژو يسمش یشج

 ناخ تدیرت ریدعذ د زا ریمشک ی !وص میظنت شا ناخ,غظ نا انسرف

 ۳2 ) ۱۰۵ هنس هجکلر يدذ ۱9 ۱ ژور ود یسشج

 ۳ __ح ۳ ۳ لمحرومس ناغمآد حرش

 کش راه بومص) هوگش راد نوع 5داز هاش داد هحوت

 وا ثاف و تیفیک و یفص هاش لاوحا زا ینغل

 ی هه ها يناذا عبدر ۶ ) نژو يرست یسشج

 ۳ شخ دارم بس یلاع و دازهان داب جاودزا نشح

 ( ۱۰۵۲ هذم «دناذا يدامج ورغ ) مشش لاس زاغآ

 ۰ ون ترامع ندیدد هاشداب ناهح هاش هجوت

 ٌهمالخاا رادب روهال ٌعنطلسل) راد ژا هاشداب ناپج هاش ةجوت

 ۱ ِ 1 ۳ : هابا ربک)

 ) ۱۶۵۲ هد هدععاا ید ر ۲ / یصمش نو نشج

 نراهمح 0 یابلع رم ينامزلا ژانمم و ثارامع حرش

 ۳ 9 9 لابا ردکا عفاو هاش یاد

 ۱ : / ی
 1 9-۱ دم جک | ید اس | ژور ود یرشچج

 .. ( ۱۳۵۳ هضم يناثاا عیبر ۱۲ ) نژ۶ یزمف یشج

 ك هوش اراد دوع# رصد هوش زانمم ناطلس تذالو

 ۰۰. ..یزور ابش» یابیرگ ییعت رس لدجمنوناق کف

 ( ۱۳۵۳ هنس هبذ ذلا يدامج 3رغ ) منفه لاس زاغآ

 رتفاب

۳۱ 



 و قم میت ۰ ۰ ف ۲ ۰ه  ۰ ۰:0  تدغبو

 ۳۶ | تا قو کش زانمم ناطلم نادب۵ب هاشداب ناپح هاش نذفر

 ناپح نا هحود تداعسلا رادب داباردک) ٌةفالخاراد زا هاشداب

 | او یک و ۰ ۳1 دم 3 تا نشو

 ٌةنالخاا راد بوصب ریمجا زا هاشداب ناهج هاش تعجارم

 ۳۱ قد یار هفتم 1 ۳ هر. ایا ترک

 ۹1 يناماس رزم تسدخ زا ن اخ هللا دعم یمالع يزارفره

 ۱۰۳ هو ی جک هوا ۱م ا هارو ات را نو

 ۱و یا یو ۲ ر زا ۵۳ کش هدعقلا یذ ۸ ) نژو يصسمش یشج

 ۳۵۳ راکث و ریه دصقب روس بوصب هاشداب نابح هاش تو«

 .  ۳۵۹٩ کلم نآ نابزرم باترپ ثعاطا و نومالپ تیاو شیاشک

 ۳ 2م ارج ار منم یر اک زور ده

 ناماد فطع ندبمر زا بحاصگیب یر ٌهمدظء هنداح

 ۳۱۵ ده و اما در مای رز یوففاپ کس ۶ اقط

 ۳۷۶ گنج ترصث رداپب ناررد ناخ تاریبدنب روفک ٌهعلف شیاشک

 ۱۲۳۱۷۵, مو زا رک هم لول عببر خیل » ) نژو یرمد یشج

 نمعص هدازهاشداد بیذ,ت و عاشرت لب بیدات و بیرشت

 ۳۷۱ .. .. تلرد روعا زا تمازع تعاب رداب بیژ گنروا

 ناخ تبالص هگنم ۳ هجار رهپ هگنس رسا وار شک ٌهعلاس

 ۳۸۵۰ 3 وا ندش هدشک و ار يشخا رم

 ۳۸۵ ..  ۱۶۵۴ هنس هیناثلا یدامج ًارغ ) مذشه لاس ژاغآ

 ۳۲۸۸ دوکش اراد دمعم :داژ هاشداب رسپ ةوکش رپهع ناطاس تدالو



 ) ی ی

 .. . :. واشداب ناپح هاش هیامنارگ دو رم تشص

 هاشداد ناپج هاش ٌهناخ رهاوح تواند

 نخوس ءاد زا بحامگیپ هب بقلم ةهللمنفاب تع*شج

 هددذت هر لبک زر ارمالا هما ناخ نادرم يلء ندانسرف هاده

 رم وا ندش اجنولعم و ناعطق یلعیدرت

 ( ۱۰۵۴ هفس «دءقلا ید رهش ۲۴ ) نژر يسمش شج

 ٌهنطلسلاراهب دابا ربک) هنالغااراد زا هاشداب ناهج هاش ثمیزء

 و

 ., (  ۱۶۵۵ هنس مرع# ۲۱ ) ژور ون یشج

 ناشخدب ممه ر يشخ» ردم ناخ تلاصا ندوهن تصخر

 ( ۱۶۵۵ هنس یناذا عیبر ٩ ) نژو یرمف یشج

 هاشداب ناهج هاش هزن ناخاداع ریغس یسعاوب ربم ندم[

 ناشخدب ریخت یارب کموکب ار هگنع تگج هجار نداغهرف

 گنج ترصن ردابب نارود ناخ ندیدرون رد ٌهعفاو

7 

 .. ( ۱۰۵۵ هنس هیناثلا يدامج رغ ) مین لام زاغآ

 لک تراژ و یالاو ٌهجردب ناخ «)) دعس یمالع ییقرذ

 . . ردارب عاجش هاش دمع هداز هاشداب رسپ رذخ| دنلپ تدالو

 ..  هدنچ هعداس اپ ناخ دمعم رذن .لاوحا زا یلمجم رکذ

۱95 

 مناوس رگید و ناخ تلاصا تخات و درمیک ٌةعقار رکذ



 تیفیک

 ..  درمهک رب یلءیدرت و يگيب ناوپد نهدرلا دبع نم[

 ندخام و بار دنا و بارم دودع) هگنس تگح هجار یشفانش

 0 1 کبزوا ۵ ردت هر سدخادرپ و هعلق نجیوح

 .. روها ٌهنِطلسلارادب ریمشک ژا هاشداب ناپج هاش تعجارم

 عح) یی یاب ۳۰ ال روت نرکفاف

 .. بم .. ناخ بفصا هلودلا یبمی دقرم رکذ

 و (۱۶۵۵ هخت های ع) نژو يمعمش یشج

 ی ناشوب و لب ح ةقب هاشداب نابجح ءاش رکاسع تصوف

 .. .. ( ۱۶۵۹ هنس رفص ۳ ) زور ون یشج شرا ذگ

 ناریاب تلاسر مدرب ناخ راثن ناج لاسرا

 تیزعت سمصنم صابع هاشب هاشداب نابح هاش مان لقز

 يمالع تأشنم زا - وا سولج تینهت و يفص هاش شردپ

 52 (لیه یر یک و وب

 کاملا را+ :بوصب روه) ٌعنطلسلا راد زا هاشداپ ناهج هاش هحوت

 ان کال نو

 .. ( ۱۴۵۷ هنج يناذلا عیپر ۸ ) نزو يرمق یشچ

 نارا۵ هلوص یارب هاشاب ناپح هاش ٌهنیعم طباوض رکذ

 زی هب ناراکیراج زا رشخب دارم هداز هاثداب دش هناور

 ۳4 ت ها

 زاش دزن ناشخدب زا ناخ دمعم رذن مود رپ ررسمخ ندیسر

 ۰ طه ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ هارتداپ ناپج

۴9۳ 

0۰ 



 تیغدگ

 3 به 3 یروغ راصح و درمهک ٌعلد شیاشک

۰ 5 : ۷ ِ" 

 ناخ دمع# ردن ندیزرو رارف و خب و زدذف سژریدپ رب و ناطق ملک رکد

 تاشدرم زا 3 نخ دم عمس رذن هر هاشلبپ ناب کاش ماد لغد

 ناخ هللا دعس یمالع

 ( ۱۶۵۹ هذس هیناذا یدامج ٌةرغ) مهد لاس زاغ

 ۰ ۰ ق ره 2 ژ 1 9 دن نهال ریست دراد

 و - ناخ نمد رذن اب ناخلاصا و ناخ رداهب دوم درب

 ناسار خ بوصب وا نر ۳ رگ هنفاپ تصسکش

 تعجارم تصخر شخب دارم هداز هاشداب ساملا شراذگ

 5 درس بترنم نارپ «چل] و هاشداف ناپمج هاش هاگرد ِ)

 لاوحا میظفت و جلب کلم شبسنت یارب ناخ هللا دعس لامرا

 ایاعر و هایم

 .. ... هم  ناشخدب عیاثو رکق

 ۰ هه ۰ ۰ ۰۰ و ۰ دوخ دف| ٌهعفاو

 کد ورسخ لاوحا زا یذبذ

 ناناملا گنج عن اس

 ناخ لرعس رذن دزن ناریا بوص) زدیزع ردم یدفاپ يرون-د

 تأشنم زا - ناخ دمع" رذن هب هاشداب ناپج هاش همان لقف

 ناخ هلثا عرب یمالع
1 

 ۰  و 9۵۰ و۵ ۵

 ۰ ۰ و لباک کاماا راد لزاد» و فایر بم 24

4۸ > 

9۸ 

90۹ 

0۸۱ 

8۸۵ 



 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ ۰ ظ ۰ تدقدک

 99|: ۳ ی هک]وف و ندهایر و راهزا تقدوتح

 2۹۳۴ "ِ روه) هنطلسلا زا۵ب لباک زا هاش یاب ناهح داش توام

 گبب نالسزا بوعصم ناشخدب و مخ همان مذف لامرا

 ۰۰ ۰۰ ۰ ۰۰ و ناریا یارر نامرغب

 8۹4 هدومن یملق ناخ هل دعس یسااع 5 روکدم مان عقف لقف

 9:۳۶ 2 و بم وب تب ناطلس ندای تافو

 1۳ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ناکرز اب ربکا یلع رکذ

 ٩۱۳ .. .ناخ هللا دعس يحالع تدواعم دعب خ# ٌهبوص ناو

 ۷ | ۰۰ ۰ ء ات ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰۰ لب بناوج ٌهعاس

 99و رد و یر

 ۹ 2 مدح ی و راد برش, نافاملا لاوخا لقراذگ

 قایدت سول) دیفس شبر لراقش گیب نام) ندم] ٌهحناس
 ناخ "ومار. .ورن خب «ب قاملق شفک ردارب قاملف شتآ و

 اضرا ۰ ۰ ۰ 1 ءع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ناخ تلاصا 7

 و
 ٩979 .. دمو هنس هجحاا یف ۲۴۶ ) یسمش نژو شن

۰ 

 ۳۸ 2 4 1 . مناخ اسخل) یثم نذفای تافو

 ۳۹ ی ۰ ۰ ۰ ۰۰ و د 2 و اه . وا بس رک

 1۳۵ 1 و ما ( ۵۷*۱ هذم رفص ۶ ) ژور وف شد

 9۳ تمدون لاک بو. هاشداب ناپعت هایش دود



 و. دا 2 1۳۹ 9 2 و ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۵ ۰ تسدشدک

 ۳۶۲۳ جا ۰۰ ۰۰ 25 ۰ ۰ ۰۰ خب سلام ییدنتسخس

 "رعرس ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 رگید ٌعلاس

 ۱ و دم ناشخدب درج هنداخت یی

 ۳9 ار در اما یناقلاط کج هک رگ یا *

 ۹ لر ۰۰ ۰۰ ۰ ٍِ دات یروع 3 ندلوا

 ۰۵| تر ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰۰ مرد عام

 19۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ روم ٌةعفاو

 ٩ ن ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ه ۰ ۰ ه مراهچ ٌةعاس

 ۱ ۱ ۳ ها مل یوم هبناو ندنسخت

 ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ رگید ٌهعفاو

 دزن ناهافصب دوخدنا زا ناخ دمعم رذن نر شراذگ

 دم و ونکیبچا تج# الازا و - کوک دحمار ناریا عیلاو

 سیا نازآ و - همدم راصح نالومذ هرصاعت# و ج نما

 ۸ 9 ۵ ۰ در 9 ۰۰ ۰ هه ۰ ندیدرگ رب

 هداز هاشداب نفر و - خم هب لبک زا کلاسم و لبم شزراذگ

 درب و - جلب بناج: درد بآ هار زا رداهب بی گنروا دمعم

 ۱۳۱۱ق شا هم هم رب وا ها

 ۷۸ ه ۰۰ ) ۱۶۵۷ هلس يناثلا سر ۸ ۱ تژو یرمت یشح

 ۷ ۸۶ ۰ ۰ ه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ رظان جد تافو رکذ

 هحوت و - بت هب ردامب رز گنروآ دمعم هداز هاشداب ندرسر

 ییحاونرد یرشدح اب هک کردع و يلغرا گدب هرردت هب ندومد
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 فص رم کد مود دم هد ۰ چه

 زیزعلا دبء اپ یو لاو نآ بور>ح و - دندوب هدمآ مهارف هدف

 ۱۸9 تیر وا ناردارب و يیاخ

 ۷۳9۳ جو ما دم دم در لاو میمک :معا شراذگ

 ۷۰۷ ..  دوم یور خیل قاسی رد هک هنسیان ان روما دنح رکذ

 ۱ هال دود یاپ اهواز اف ناب نماشا یاس هو

 ام تاجوص لیصفت

 ۳ نا ۳ -ك ۳3 تکلوم ییمامد عمج رکذ

 ۱2 رم ره هداپ ناپح هاش ریاعبت ن یرداوفت حرش

 ایا ریل و .. . داشداپ ناپج هاش بکاوم نایب

 اهدازهاشیاب بصانم رکذ

۱ 

 يرازه ی يارسا بمان رکذ

 اب[ یو ام وی وا 7 يرازه شش

 ۷1032۵ سرم همه موم دوم هم

 و

7 

 . . . یدیصناپ و رازه مو

 ۷۳9 اه و یا ۹ ی ی یرازهود

 ازش یی قیام هه

 يرازه

 حس کت ياد



 تدفبک

 یدصخشه

 يد.هنغه

 یدصحخ

 یدصناپ

 حا زا یتلعجح شراذگ

 هناک راچ تاقبط رپ

 رابک یاشم هعبط

 : رفغعح فیس

 :لالج دیس
 یشخدب هاش الص

 ةحاوخ الم

 يلاعملا وب)

 املع ٌهعبط

 .. ناخ هللا تعسش

 ناخ ضد کت زلع

 تمس) لمنشم ناو مهردغ و میام لاو

 9۹ ۳ گد ينوکلايم میکعا| ددع اله

 يلوت کامل) ءالع الف

 يرره خش کری

 . و  هلعس ههحا درس

 امکح ٌهَعدط

 ۰. هم هم ی . نامزلا میسم میکح و ناخ ریو

۷۴۱ 

۷۴۵ 



 تیقبک

 ضیا رو ۰ ..اکبرقت هب .بطاو# دوو لمعم میکح

 ۷۷ ۰ _ ِِ 1 : _ح ِ کدما) مدکح

 1 اضبا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ایسوس دکح

 2 ۳۰ تب ی

 نیو هک وب یی هو روا شهر ور

 اضیا ۰۰ ۰۰ ِِ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ مدلک بااط

 ۷ 
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ يشاک ییوجح» ظ توپ





 مدهراا نمحرلا ۸1۱ مس

 هک ار - زابنا یب راکدرک زر - زاس راک راداد شاما الاو ساچس

 - میهآر هم هماخ ییرادنسد و - 7 یخ ٌهشیدنا ییراکددمب

 تلواد ییفرگش و - يهاهنهاش یاشک نابج لبقا یی گنرین شرگن

 زا رود ینسخن سدقم لاوح| 9 . يبللا لظ یارآ ينيگ

 و نیمز ویدخ داعبم هیا تذطلس ٌهلاس هد 0 هک - سدتا نا

 وا يگنسجخ نارازمب - تسا - ناکم و نیکم دنوادخ و - نامز

 مادک و هشيدنا وک ين ين * تنرگ ماجا سح - يگدنخرف ناوارف

 ؟زادناب ار نیا هن و - ینعاضب فزب راک ۳ روخ رد ارت هن - ةماخ

 رثا دیشروخ رظن راونا زا همه نیا - ینعاطنسا گم لغش نینچ

 کلن هاشنهش تبترم ریسکا تیبرتراث] و - تسهاگتس۵ ناک هاشداپ

 تدناوب لد رد ترسح ٌهلعش مترطف گنر یب گنس ناز * هاگراب

 رجبت ناج رد گر ٌةنابز مدنیط زیجان زیزرا نیزا و - هنخورف| رب رادبآ

 نآ یاشک راوشد هجونب روم تالضعم جاعفنا * هتخارفا رب کوبسم

 خرچ و - تسا راذگراک وا شهاوخب هنامز 5 ينابر فطا تروص

 رظنب یویش تالکشم لالعلا و * تسا طوفم - راد و ریگ رد وا نامرغب

 ت تسوا ماکب نتکاو شدرب ۹ ۳11 يااع#" تمح) ی رند خب ترا

 » طوبرم - را مارآب نیمز مارآ و



۳۳ 

 تفگدنادیبزا هب سکرگو تسنیا رغم

 راد نکرزب دو :نکرا کنیا ایب وگ

 ناز میوگ يمه هدنبیم هن هک هلل شاح

 را یا با
 کین ینادیموت هنرو تساهشلابنا مغیا

 راب د رآ یک دودم پک خاش یم وچ هک

 شرگن رامضم رد هماخ مارخ نامسا ماکزبت نوگلگ هک نونکا

 - مالغ رصبف افاخ دنویپ د:[ سولج مود رود زا لاس یبنسکن عباقو

 انویب راکژرر رگا - هدم] رد نالوجل - ماشنحا نامیلس نایادخ و

 ار لابقا ٌةفيع يا - يراباپ اپ زبرگ ییگدنز و - دنک یراکزاس

 نادنسپ راوشد هک یجلب - تسا يمان ٌةمانهاشداپ ییناث دلج هک

 نارگ وداج هک یطممن هب و - دزادنا تربع# ار يزارط یح دلک رک

 - منادرگ سیزم ماقنخا نسح رویزب - تردغب ار يزادرپ یينعم ٌهناخ راک

 -يراجنوه نادر گ میمت هک همان ندراکننیرد عیافر شراذگ لیغطب و

 ناسب دوب رومان يمان مگ هک مسان - تسیر|دنامج یرزاب یوعت و

 ناهج روهشم هدنیازف تلودیا یایلرا رخافم تروص و مراکم تبع

 یایفصا تلود نوچ وب رمم قان] رد يهاکانب هک منتخب و - هدرگ

 نیا شخ+ هدطء دزیا ِ نادنامح قوس ؟دزراب یسدطلن نزیا

 - رمع لوطب ار - ينادواج تلرد نارزگ ان و - يناما و سما ریزگاف

 و - هالب عمج و -رکاسع رشح و -رخاغم رشن و - شیع بیط و

 نیا اپ نامسآ یاس هنشاد ينعم و تروص راکسا - هادض) عمق

 نت داراد طوسبم و لو لر يصادا ۳ ينادا رب یرادنامج رپچ» تانفآ



 لوا لاس زاغ]

 سدتم سرلج راثا دولخ راودازا ررد مرد

 متفه و لچ و رازه لاس هبناثل) يمامج ؟رغ هبنش هس زور

 ییژورفا نابج رود مود زا لاس ی دنسخت رم ماش و تمسدب قباطم

 لاضفا میسد در هات زاغآ اریپ تلدعم اناخ يارآ ملاع صولج

 فک هنناس ناینامز یاباد.تفگشد ينارماک هینع - دمآ رد زارنهاب

 ناخ اون هاش خیرات ییرد - تشگ طسجنم لابتا ویدخ نام ایرد

 ةنس عیاقو رد یآ عیکدوکچ هک لعفراکث مزاول نوچ ار یگیب شوق
 تعلخ تءانعب - ذوب هداد ماجن ارس وکدن هنفاپ شراذگ تشه

 هصاخ ٌةقلح زا لبف و الطم نیزاب هصاخ ٌهلیوط زا پسا و هماخ

 * دننخ|ون رب

 زوپ نامز دمع* یکیدادحا داماد رد [ يناذلا يداهج ] مرامچ

 دادحا ه-لون و نامز دمع دلو داد رداف اب داد بد اص مود داد ریپ

 و هلالج دلو ناخ هبشر رهاوخ رداقلادبء ودلاو دادحا نز یئالع ر

 يم هنثن درگ لباک ةبوص رد هک رداقلادبع ناهرمه زا رگید یهورگ

 3 نانیا نا ددعم رداقلا ددع نذفر ورف زا سصپ و - نزز فن |

 دوب هنخاس هاح نامس] هارد ٌناور دروآ تسدب ریبدت و یعسب

 نامز دمع* شوبن رذع شیپ مرج هاشداب - دندیمر یلعم نانسأب

 ترادعد ر نارگید و - بسا و سءاخ ات هحرم ر داد بحاص و



 لاس لوا (: ۴ ) | 9۴۷ هذس

 ۴ نا تسدخ و - تا ادحا د) 5 ناخ دور دن هاخا اوذ رب و تعاش

 تددقع یسح و يرواپ تداعس زا و - ضوفم واب هذاگعاث تیالو مظن

 هدیدرگ ررقم ورب ناغیا تلافک و - دنداسرف - هددسر تراما ٌياپلاوب

 زا یخرب هک هگنس بونا هجار نارسپ [ هدناذا) يدامج ۱ مد

 عناوم شرازگ يانثا رد همان ساچ» با دلج نیتسخ رد وا لوحا
 کان ٌهبنع مالئساب ردپ ندش يرپ- زا سپ هذناب شران مشش لاس

 تعلخ تعمدرهب رمپ یینسذت ماریج - دننخورفا رپ عااط ٌهیصان هبتر

 باطخ و هفاشا و لا زا راوس دهنذه و تا یجرازه بصذم و

 بانمب لاح روخارف را رگید رسپ رامح و - لدفو پسا و يجار

 * دنددای یژارفارهب

 مظانناخ دقنعم شکشیپ لیف «دزاود [ هبناذلا يدامج ] مهدراچ

 * دن ررقمتمبفهیپور گللاکیو - تشذگفرشا رظن زا همیزوا ٌهبوص

 هلل) 2 مدکح ردارب - میکح [ هدناذا يدامج ] مهدزون

 نانسا لدبقلب تخب ٌةيصاذ دوب هدم] ناریا زا يگزاب هک یزاریش

 ماعناو تعلخ تیانع!شزون هاگشبپ زا و - تمخورفا رب ناکم شرء

 تیک طرحفم )و هاگرد ناگدنب ةرمز رد هدش بایمک هدیور رازه هس

 لالح دیس افطصا نامدود هلالسب [ هدناذلا يدامج ] متسدپ

 ولع و بسنوم» زا ینخا هک - یتا یک نوع دیس یدصلا

 ضشراذگ لوا دلج رخ[ رد وا ناکابن و وا تالامک و لیاضف و تسح

 دهازب و - هدیور راز» رد یرغشاک مشاه هب و - هدیور رازه ؟د - هنداپ

 و دش تیالع هدیزر رازه یرعشک کنب

 یرارهرد ب -2۱م) ناخ ثزرء ۲ هدناذلا یهامج 1 مج# واتسدهاد



 | ۶۶۷ هم ۲! 2 1 لاس لوا

 یدصااپ ورازه بصنمب لاشفاق ناخ ضوع و -راوع دصناپ و رازه

 » دننشک زارنارس هفاضا و لما زا راوس دصناپ و رازه

 دپم تداعم دهبع درد هکار تنوالک ناخ لعل - بجر ورغ

 باطخ و تعاخ تعصحرمب تسا نابز ينانس ودنه نایارس ةهغن دمارم

 هک تصسا بس ناترسپ ساب داماد وا - دننخاون رب ردنمم ی ۳

 - هنفرگ ارف وکدن شننادرگاش زا اروا ژرط و - هبای یم شرازگ شلاح

 رسپ رامچ وا - درادن لیدع را شررب را یاه دپرهد ندناوخ رد و
 و تسا لاع۲ شوخ اپ یا یرثپب - دنز ابن ۱ وا اب یدناوخ ماکنه ۹1 در ۳

 یمبف نوچ نهنسخت و- دنرگب دکب نیرق يگدنناوخ رد نانیا - مارسب

 1 يم تافینصت لابقا ویدخ یمماذ مانب دراد يتسرد ٌهَعبلس و

 ناذگح ییدزت تم ی ندکآ ترشع نامز نیر ی نایت ام|

 نانتسودنه ناگدنناوخ یناثسا رادم هچرگا - تعما یار بکاپم

 تشس)و ورهد و ددچ و تگ ارذآ هک يفيناصت رب راشن تشبب

 کدادزک نابزم یر دُد فب گش تامخذ یا هک ورن) زا نکبل - دوب دنیوگ

 1 ییناعم کرردا مدع زا بمژز رم نیا مدرم و - تشاد عودش

 زا هک دازن هرازه ررسخ ریم - دنثنای يمن رد شگنهآ و ٌةمنن زجب

 رابچ - تسا ءاشذم یولهد دلوم ينوادب نٍدلا ماظن خش نا دیرس

 يبرعرب تما لمنش تیگ روناقب هک لوق يکي - هیئارسرب هنوگ
 هم ای ود ای تما لات کی رب نآ ءانب و ِ_ِثب ای مظنب يسراف و

 لات کی رب ينبم هنارت اب يسراف راعشا هک یسراف مود - راهچ اپ

 هنشادک لات کی رب نآساسار اعشایب وی موهس - هدرزآ مهارف

 لابخ ارثآ و - « درازگرب نابژ ينانودخرب هک تسا یفینصت مراهح



 لاس لوا ۲ ۳) ۱۰۴۷ هنس

 رب یدنچگب زین ردم,زا شیب لایخ و - تسا هدیمان نا لاثما و

 فرصت رد رابلاو اهگ علف هک زوفوذ نام هجار نازا سپ - دنا هددئاره

 مامژ هک نانمودفه تافینصت و تامغن قیاقد رب و - دوب وا

 نابسرد دیدج زرط - هداد شرازگرابلاوگ ابرب هزان ییناعم - تش)د

 رکذمضقم فینصت و - ددرگناعآ .نانگمه رب نآ تنابردات - دروآ

 رد هچره و - هیماذ دپ شب دوب هرقک ید یاوشیپ هک ار شک

 لیصفت اب تور باپرا فیرعذ اب شک ناگرزب رگید شیانس

 تنوللک یوشخب کی ان - دپ رهدر تلسا - دررآ مهارف قشع بتارم

 ینیماضم تلازج» ار دپ رهد - دوب نام هجار یاهدرگ تیبرت زا هک

 و - نیشن لد ًةمغن سح و - نیئآون تارابع تساسر - نیگز

 یب گنهآ هعیانج - دینامر لامک ٌهیایب - یبزگ تافرصت فطل

 فالخرب هک دوب ٌهبترمب وا زاوآ یاسر - تفرگرد ار راگزور را یئانمه

 وکون دنوشن زاوآ مه سک ود ات هبئرم لئا هک نایارس همغن رثاه

 و - دناوخ# يگنهآ ريس رو يبوخ لامکرد اهذت - دناوخ دنناونپ

 یعونب - دنناوخ پیت ناتمودنه نابزب هک ار دنلب تیاغب دش و

 یم یر و یدسعت يرد یا دنسپ راوشد نایاناد هک ۵ درکیم )۵

 تخاونیم زینجواهکپ ندناوخ تفر ردو - هننشگیم رثانم و - دندومن

 زاغآ ناب یئاره منه و - تس) فرم ٌهمغ یلدا هک بالا رد و

 رب ينسه تت خر نام هحار هکنازا صپ -تاشاد یتانکی زرط - دددگ

 علف یوچ و - یرب رسب تیجامرکب هجار وا رسپ اب یدنچ تمب

 هدار دزد - دم) رب تیجاسرکب هجار نرصذ زا شذیالو ی رابلاوگ



 | 4 ۱ 3) ال 2

 تبارغ لاوحا سینش زا يتارج" ردارب ناطلس رسا رخ] - دینارذگ

 ماک هجارو لومد بلط ترک هجار زا هنشک هدفبرف کیان لامدشا

 رداهب ناطلس - هانسرف وا شیپ هنفرگ رب کی انزا لد ماک ان و

 بعد کیان و - تمخودنا سایاپ ناب طانذ هنامز باک "1 ندیسرپ

 تنوالک ییسنات یاشکلدّگمغز یراق نازا نعد - حر یه اهنامه رمع

 بابس) هلبپکب دذح ماروه دزاب علف و هنب کلم ٌکحار دزد انلاس وا

 صاج رد قیقد نفربرد وایئانکب نوج - تشاد هدام] یبایماک

 عمج* ۹ + ناطق ] رغم ترصح هاکراپ کو هاشداپ نشت تمشوب

 روکذم ررکم - دوب -راید ره نادنمرنه عجرم و - راگژور ناروشناد

 ٌهناور ر یریسداد یرپدپ نامرف یورزآ یصتهاوخ لامک لوحو او هجار

 همعد و تدایرد سمبناذمآ فرش هکدازا دعی - دینا درگ روح

 ژا - تخاس ییگ] طاشن ار سدقا رطاخ را زاوآ فطل و یزادرپ

 ٌةیاپ نارهسهمب تیسد 5 لومرف نارکدپ شزاون لومشم ترا هاگشیپ

 ناشن تشیب نانسودفه نارگ اینخرادم زورما - دندوزفا رب شرابنعا

 * تموا فدذاصت و وشخ» فیذاصت رپ

 هفاض) و لصا زا فگزوت ربم ناخ ریم 1 بحررع ] خیراد ندرد

 هژاوآ دزلد هراقن تمدانعب قاملف ناخ ژاددارس سحر 1 منشه

 ارثپم رادحوف ناخ یلف دشرم هک دیسر فرش ضرعب نوج - تشک

 ًةنبصر عضاوم زا یکیرب تخات یيافثا رد یراهپ و نامک و نباب» و



 لام لدا ۳ ) ۱۳9
 ندیسرب دندوب هدمآ درگ نارد دودعت ] نانیزگ درمد هک ندمزرس نآ

 » دومن دوردپ ار ناپج یگنفت

 ییرادلوبت و یرادجوعب ار ناخ؛هریدو 2 [ بجر ] مهد راچ

 * دند|د یروئسد ةنخاون رب لاحم نآ

 نطو قیرطب ٩ هریهدنهد زا یادلهنیب «جار [ بجا ] مهدقه

 هگئس تنوسج دوخ رسپ اپ هانسجک هجار مهدزه و - هدش محرم واب

 - دننفایرد نشذروک تلود هدبسر یلعم هاگرابب شیوخ یطوم زا

 داش ریغت زا دابآ ربکا ةنالخلاراد ییلاوتوک تسدخ) برع هللا رکش

 « دیدرگ یهابم بصفم ٌهناضا و ياء

 3 ۶ ار نام اهج نایلک بجز ] مو اشسید
 هانپ ناپج هاگردب دمآ «درازگ دلح نبنتسخت رد وا لاوحا زا یخر

 هنشاد لاسرا وا بوع* شعشیپ ناونعب انار هک ابشا زا ینخا هدم]

 « دروآ رد رثا ریسکا رظنب دوب

 هنشد زاب بصنم زا ار قذاح میکح [ ب.جر ] مشش و تسیب

 * دندومرف تمیانع هذادلاس هبیور رازه هدزناپ

 بابراب ررفم ٌهیپور رازه هد[ بجر ] منفه و تسیپ بش

 ه ددسر قاشعلس|

 عف قاروا رب خهن طخ وا طخ ِ هک ناخ تذام) نابعش ورغ

 تعفر نا نیذگ *نورد هک هبانک ةزیاح رد - هدیشک تشو ناسیون

 تیانعب دوب هنشاکن ینامزلب زانمم ایلعدهم ترضح راثآ دلخ رازم

 ۱ « دیدرگ زوددا ماک لب

 دمع ردئالاو ةدازهاشداپ تمدالخ چانلا ةردب [ نابعش ] مراهچ



 ۱۴۴۷ هثس ۱ 1 لاس لوآ

 عاجش هاش دمع ةدازهلشداپ ینابناهج فدنم رهوگ و - هوکشاراد

 دقن هدپور گلا رد ثنالخ روپ نیبمب و - ينانسمز تعلخ - رداهب

 ناخ فمآ هلودلا نیمیب و - دندومرد تمحرم ماعن) قیرطب - زین

 ةدهع  یارسا رگید و - ناغلصف) يماع و -رالاسپپم ناناخ ناخ

 تسدخ و ثءلخب يلع هاش - دش تیاذع ينانسمز تعلخ روضح

 ناب ةبابن هک سادلپغدب هجار رسپ هدو رثا ریدغت زا ریمج| ييرادجوف

 هدنخودنا راخنفا زع پسا تمحرم ر بصنم ٌهنافا و تخادرپ یم

 » دیدرگ صخرم بوص ادب

 يراب بوصب لابا بکوم هجوت شرارگ
 تدوأعم یعب سشدتا نزو یسمش یرشج و

 ةنالخااراد زا راکش و ریس طاشنب ماسنا رفظ مالع) [ نابعش ] مقشه

 هب فورعم لزفم رود غاب و - دم[ هدخارفا رپ يراب بوصب دابا ربکآ

 سادلهنیب هجار - تنای يودر و ترارط ر تراضن سدذا دورو هبهرسد

 ۳ ام تسصخر رطوب هدخاوت رب ثعلخ» ۳

 « دش جوک لزنس روث زا [ نابعش ] مبذ

 فرشا لوزن هب يراب بالات لحام لزانم [ نابعش ] مهدزآرد

 نآ ییحاوت رد زرر تشه و يرابرد زور مپ - تفاپ ينانسآ باپ
 ٌهلمح لوه زا هک رن ربش هداف هم هدوب ریچغت و دیص زودنا تر

 نآ زجو وهآ و راک هلدنییدنچ و - ينثگ بآ ناممآ ریش رهز قآ

 بطاخم یوفص ارم ازریم - دنددنادرگ گنفت گنپن ٌهمعط

 ماعناب و هناضا و لعا زا راوس رازه يرازه ود تصفمب ناخ تافغلاب

۳ 



 لاس لوا ٩ | ۲۴۷ هفس

 + دزدومرذ اطع لین يهکفاوم رمانبو- تشگ بایماک هیبوررازه ۵

 تنیانعب ار اعم الان ییمم رواسدب ۲ نابعش ] مهدزناپ تیمش "

 « ید دوم[ رب دما سماد هدیرر رازه 1

 ِ رک لابفا و تمدشح طع* سابپور تارامع ناضمر مود

 روپعاف هار زا هنخودنا راکذ و دیص ترسم زور رابچ هزن ناکم نیرد

 * دنننذگ هجونم دابا ربکا فال رادپ

 یماع و رااسرپ» ناناخ ناخ [ ناضمر ] متشه

 هدالخلا اراد رد يناقاخ رماب ةک ناشن صالخا یاهدنب رگید و ناشفمر گرم

 نا تکیالم "ولت لیبقفب لزنم رون رد هدنت هریدپ ,دندوب هدزام

 * دنلومز یناهج رد ثاداعس زارحا

 هبذش رد کرابم زور بم قباصم | ناشر

 دوعسم درروب ار هنالخلا راد تمح اس یدزیا رن اب تفالخ کلذ ۳۹۹1

 اجازا و - دبدرگ یلعم ٌةناللود یحازنا غورف هدینادرگ دومآ تداعس

 مانغفا و مشش و لچ لاس ماغنخا نژو یمسمش ةدنخمف تمعاس هک

 مین و مپ یاصغقنا زا دعب ي ینادواح یهناک دنز زا ماه و لح لاس

 ار تلود میرح لابقا هاگراب ناراکشیپ - دوب فرابم زور نیا یرگ

 يهناوا فانصا و - نوگ انوگ یابطاسب و - گنر اکنر یابناب هیاسپ

 عبامنارگ ۳1 هنسجح تعاس نبرد و - فندوب هنسارآ - ندهدس و - درز

 و بیج و - هما هنخدرب هدوبعم هایشا رگید و ممه و رب ردوک

 ریرس رب میلفا تشه ویدخ - دومآ رب راثن رزب ناینامج دیما ناساد
 سولج تسا ریپ ر انرب دز نابز عصرم تخت رب هک ریوغت رم

 تب هدازهاشداپب - دنداهنک رب اطع و لدبب ناشدا رز ثحد هدومرد



 ۱ ۶۷ همش ۲ 1 لاس لوا

 نمعم :هازهاشداپ اتنطاس زابیوج وره و - و اراد دمع* راددب

 تما دی - سشخ» دارم راجت او و دارهاشداپ و - ودداهب عاجش هاش

 ژا بسا ود و - هاش تمدا اذع راک ادم یالط . نیز اب هرصاخ ٌلیوط ط زا

 دام (یالط دز او یرگید راک ایم یالط سراب یکی هصاخ ٌهلیوط

 رداب اسم ) گنرو) لر «دازهاشداپ يئادر ناسصرف دقعلا ٌءطحاوب

 بها وت زود هاوداا یر دود ید - نزدش| دلاسرا لذ لود دابادلود ر ۵ 5

 - اش یالط ندز و یرگید راک یوم یالط ندز ی یکی ةهرواخ ٌلوط زا

  دندومرف تمکرم تعلخ هگنمچگ هحار و نابج ناخ ددسب و

 رازه رد دولام راد هبوص گنح ترضن رداهب نارود نأاخ شکشیپ

 زاب رید زا هولامم دم رس رد و دم[ رد رونا رظنب يمادود

 رنه زاژاب اد ژور هک داد )دخ تلرد برد ام) دنذخادرپ يم 1 حب

 ۸5 ناژا یراو عماح تمدق هیلانح - 5دی يلاع ٌهیادب تم درورپ

 رد - هدش ررقم هدپور لچ هداس و - هدپور دانشه دشاب نیگذر رادهژوب

 ۵آوس ٌهصاخ هک نده یاپجراپ زا هحراپ ده تسسماغن و تسعن

 نانسپات ياوهرد و - دسریمن نآب تما ناشن تشوب نانسودنه مظعا

 رگبدیب ذخا و ناخهنسیاش و رد اب نازو۵ ن بس تسدازا سدناسابل ۱

 - ناخ ددشر و - ناخ رادبوس هفذام - کلام«یبونج تاغبعت یارسا زا

 مرسپ ود و لالح هد - دم هداتسرف ینادسمز تعلق - نافیا ریغ ۳

 و - دز د)و تارجگ ت.هخر 5 لومد تممحرم لاش رانسد و يجرف وا

 تارجگ نانیشذ هد 9 رپ وا بوع مگ هص شش ۳ واب یغرشا فر راخ

 تا قعراره ود سرصخمپ ةوارضا و لا ژا ناخ تبالص ۳9۳ 2 تیاذع

 هدر رازه سس د هنادلاسد انصوم مدکح " تخاردا وب رم راوس رازه ۴۲



 لاس لدا (۴ «ابل ) ۱۰۴۷ هذس
 نت راد رغفد فبطالا هبع الم - تاب شزاون هناضا و لصا زا

 سودرف ساجم نیا نوج و - دیدرگ رخ« یناخ تدیقع باطخب

 ناناخ - دبسر ماجاب ینارماک و ترسم ر ینامداش و طاشب نی

 تمظع غورغب ار لادم ونیم یوکشم لاون باع» لاضف) دیشروخ

 باذج شرع باقن کلف باون و - دنددنادرگ نذگ رون لاح و

 فاثصا رگید و رهاوج ماسفا بحاص مگیب نادنامج ۵ازهاشداپ

 * ددسر يُت ربدپ فرشب و - دندینارذگ شکشدپ ممرب صیاغ

 پما هدزناپ ناخرت یسبع ازربیم شکشیپ ناضمر مهدزناب

 فیرش دمح" شکشیپ و - دوب هدانسرف هتگ انوج زا هک ییچک

 ۱ کاور هیتر زا مک لیف هم ناخ رفاب, یملاع
 « تشذگ سدنا ماذذ زا

 رگشل لخاد هک هایهرر محرلادبء [ ناضمر ] مراپچو تسیب

 لصا ژا راوس هصنشه و تاذ یجرازه بصامب تسا کد روصنم

 هگنس تگج انار مزالم الاپج نایلک - تخارفا رب راخلفا رس هفاضا ر

 و - تدای تدواعم یعرونحد هدیدرگ زارفا رس لیف و په) تیاعب

 ه دندانسرف وا هارمه لیف و تعلخ انارب تفطاع یینوزف زا

 دادحا مد هلالج رسپ دادهدرک روک,یودش_هتشک
 یهااملظ ح اشوپ رب ت لالص مفر 25 زدن تاسر !) زا _ِت نوج

 تمیگش مزال هک يهاوخ رذع و. یچ*: هایت زا دوب تدثم نانپا

 .دداتنا لاعم لایخ! تسا ریثآ تراسخ نالاگسدب نآ تشرم هنذف

 :اوعا و راصنا زا ینخا و نایستنم اب ار دارن تمیصعم دادمبرک روک
 راژدا طماشد ةراوا ناشن رفظ ناردابب درج و دج» هک ناددب و



 23 ( ۱۳ ) لام لو
 نمک رد هدناد جاط دندوب هدرک شکررف یناحون دودح رد هنشگ

 هاریت مدرم قاغثاب هدرم]آ هاربت هب تصرف ماکنه ات - دننسشن راظنتا

 نایب کیا دو پ یریدپ نام, و و تمعاط) ٌءداح ندیدروخب رهاظ رد هک

 داوم نایصعو تفلاخم هشيدناب نطاب رد و - دنداد یم ماچنارم

 کلم عند ياربو - دنتخردنا یم یدمرس نالذخ و یدبا نارسخ

 ۹ سس ۰ ح 2۰ 2 

 داد |دخ تکطالس نیا یایلوا دابعز) ةیشاغتاود يینوهذهر و تداعمب

 - دنرادرب شروشب رم - دندیبلط یم هنابب دنراد شودرب

 بیرت لوب 5ومت رواشپ رد قالشف لاسره مجرد هک لبک راد دو ناخ

 توطسب هک راید نآ هنغافا ریاشع زا رادنامک رب- هوک دایپ رازه هدزناپ

 هدروآ درگ دوب هئخاس هاقنم و لیا ار همه هاکراب کلد ناقاخ لابقا

 شیپ ایاغنا 0 دعم ریهاقم شلامب شیوخ لیکو يرخمشک

 یارب نیمزرم 7 ارشد دوک ین دیار خد دود هرهاق جاوفا لوصو زا

 و ناشن یزورید ناردابب ژادنا تسدزا ناحر لاس تسارح

 دمعک رذن ياوغاب دم تر هدومد رارف خب (8دامس ۹1 ر ۵ادمیرک

 برام هندو شتآ هدمآرد رغن لیابقرو هدیشوپ خب ععلاد ناخ

 ناخ تمقفاوس و تدضاعم رب ر سانشد جت دون درگیسم

 روک اب ةک يئز کردا ریم رازه ردارب اب - دومنیم فضیرعت روبزم
 زیوآ تسد ییدبو - دندبنارذگ مه زا تخاب یم یگدرکی درن دادهیرک

 - ددندود الاب شگاب رد هنومد هریذپ ار لابتا رکسع رغن نارس رذکا



 لاس لوا ( ۴ ۱ ) ۱ ۶۷ هش

 مادرم ةورک اهورگ ب"دندید رگ رخ لخاد نیزگ راکبپ ناروالد نوح و

 قعلم 1 تاوص داد تحاود ی, نزیا نالاگ« کین تطاسوب ای

 هدادمیرک روک هک هلببو ٌهلدبف ود رگید يرک ) سملا رگم - هننشگ

 - درب یم رسب داشر یب هورگ نارد ناینب یب ریهاقم رگید اب

 زج راپنیز هار دنذشدن یدم| یور .صسارح .یینوزف زا نوچ و
 ۱ بز و ۸ - دندرد هانی گن یاهرد و روبعلا ردسع یاپهوکب هنسنادن رارف حک

 ناغلا 5 اجزا و - دندذک رب نر و خیبزا ینخیدو ید نابارخ «داخ

 لابج نارد تسبن ًهبیصن یماکان زج ار تبثر نامه تلود یریا

 قراذمرب نامسآل زاون دننام نارابو فرب الابزا هقبض باعش و هعفترم

 یاهدایپ ناشف| شتآ ریشمش بالدس ندناپ زا و - دبراب ی ] ناش

 ییدسه خاک ی دشک ۱ از شب باعم و, گزک ٍِِد داب یزوح ۳۹1 ۷ "وک

 وه تادورد عرش زا ریهاقم نوح - تخادنا ی ار پ زا ر هریک ات هورگ

 ژورره و - دد دوب ن له هونسپ امننا یژوریف نا دهاج* غیت باییزجت و

 1 زح یر 1 بنت کیس یتسبن یاهدپ هاحرم يیعمح

 اجزا نم اترمصد : ناروآ گان و - ذ لوبمذ نیر قحاو و عیاود اب

 لاح تقدقح نرخ هه دز دور ناخ ی اطعس دزد رواشبپ ۸ 8 درک تعحارم

 تیادعب ار وا لایفا ندشذ گنروا 3 كوهد تش|۵ ةضرع نیلعم هاگرد

 هدم رکهجت نآ هک دش ییامرف و - دننخارفا رب رس هصاخ تعاخ .لاسرا

 هدونغ نآ عاطم ناهجخیلرب دورو زا صسپ وا - دنامر اساپ هب ار رازور

 * هدناسر .لدقب ار رثخا هردت تمخ+



 | 9۶۷ یه ( ۳ ]) لاس لوا

 ,لامدشا تنمیم لام مشت رد هک ناخ ردغص تشاد هضرء )ونیرد

 يقص هاش ۳ تراغس ناوذعب نادس کام نافاخ يئارآ گنروآ

 هک تکلمم آ [آ یناوس ي»ب رب لعفشم دوب هذفر ناریا يارر نامرف

 يفص هاش ندید ریخات ببع و کامنآرد ناخ ردغه گنر ۵ تعاب

 هروپدم عیلاوس نن يردسناد هک ور نازآ و - دبمر هانپ یریفاوخ هاگردب هفش شک

 * دراکنیمرب همان نیراکن نریرد ارثآدراد يلخدم «ذنأ عیافو يضعبرد

 رصبق زا ناو یاشاپ هکدآ شلیصفت - تما ناو ةداب اس 1

 يجوف رگا هک - تشون يفع هاشب هتشگ مهوتم ناخدارم ناطلس مور

 هدومن هلاوح راصح دیزاس دودح ییا ٌناور هلو مزآ راک ناربلد زا

 دوب وا تعیبط زوکرم هک تبنما یا لوصح یارب هاش - میایب

 رااسپس ماکن» ارد هک ارنآ مظان يجرگ ناخ منمر هنناتش زیربتهب

 و - هانسرف ناو نصعا رد ي يهدرگ و ناجیاب رذ] رکشل اب دوب نارپا

 + .دیدرگ هاک ] ناریا جاوفا هجوت و ناو مکاح دارا رب موز رصیث نوچ

 يرما عوقو يب هک - داد ماغیپ واب هنشاکن فااثماسدا زا يجذم یمتر

 دشاب ناریا یهلاوب مادخلا ثعاب و نامدود سبزا فارعا بی هک

 نیزا هک دیاب - تسا رود شناد و لقع زا ردرپم شابازقب راصح
 نبنچ نوماریپ رگید هدمآ زاب ازم ان تمیزء و ارران شعاوخ
 فوفم واب یلعوت یارب ار تیلو نآ ام هک ددرگن لطاب ياشيدنا

 شابلزغ رکشل رگا هک ميدانمرف را ککب راوم رازه لچ - میاهذیم

 لومو افافتا - دنروآ رب شراگزور زا رامد راگیپ ودربن هب دیآ ناو کیدزن
 نردیمرب هک ناو ياشاپ و - دن عفاو هبترمکی مور رشح و ناریا رکذل



 لاس لوا ۲ ) | *۴۷ هذم

 اسص) دیشوک لادت و لادج ر  لذح ره ناخ مدمر - تسپ زل ن اخ مدسز

 یدشکب ةاک دروآ نارد ر ی و - درد تسزآودت شیپ زا يرک

 ِ تشگرب زیربذ بوصد ماک از ۵۵

 ییناژارف و تتکلمم تسارح و - ظفح ییلوزف و - ریپدن تیاصا و یار

 راکیپ زا هاش هک ورنازا - ۵ یم شابلزق رب مور رکشل هاگره - تشاد

 لاعم تیرخت و نوصحماکحاب و - لرکدمز «حاوم کگنح - تو هننرگ

 هفوذ| قرط دس و عضاوم 5 قباء و میصف قارحا و میل رکشل هار رس

 ۵5 الونیرد ۳ تشگدم رپ ماکات یحور توت نیدب و - تخادرپ یم

 ناصرف تدشاد فاصتا تلاسب و تعاج روفوب هک ناخ دارم ناطلس

 مرررصبق - ناریا یام, و مکح یفص اش و د دیدرگ مرر تدالو یارر

 ردبدت و رکعب ارنآ سابع هاش هک دادغب و زیربت و ناوریا ریخست داراب

 هجونم دوب هدررآ رد فرصب هدیشک نادمورتسد زا راکیپ ر برح و
 ةثداح و میظع ٌةعاسيب هک شیوخ راگاین نوناق فالخ رب و - تشگ

 رکشل اب دندومن يب هم ههومر ی هد ناصرف گنروا رقدسم زا میسصب

 و بوت نداد رس هدفه کر 9 لومد هرصاع دو ناخ هذوک ریما

 راومه ندمزب اح دنح زا راصح راوید هدشاد مرگ رازرک هماکنه گنفت

 مدر چاودا بل و اوصاع* تدش زا هک ناخ یلد بس اهيط - دینادرگ



 | ۰۴ پ هنس ۶ نام نا

 ناکنخاون ةرادرد ۹1 یفص هاشییکاب یب و يکافس زین ر لوب هدم | دوس
 یاس ِ

 - تشاد ناساره ار وا دروآ راک يورب ارد نآ نارم و شیوخ دج

 ناما لامو نآاج# نانیشن هعلق را هک - داد ماغیپ ناخ دارم ناطاسب

 ؟رمز رد دنشاب هتشاد تسزالم یوزرآ هک یدنچ اب یص و- دنبای

 ةلاوح ار هعل - دنوش نانعلا قلطمنارگید ۲ - مدرگ کلببذم نارگون

 خیرات زا مهدزناپ زرر دیمریئاریذپ هب وا صمنلم نوچ و - مياهنیم

 ییدوزفهبشابلزف رد هک اجزا و - دید ار ناطلس :دره-راصح هرصاعم

 ناررپا طبفناطاس - تشگ موسوم اشاپ فسویب تشاد ترهش یسح

 مفف تسیزعب هنشاذگ زاب مان اشاپ یضترم یمالغ دوخ ةنزی هب ار

 تشکر دوب هدینادرگ تمه دامن شیپ قاسی نیردهک تایالو رگید

 یرابنیز لابج" هدما رب رهش زا ناکم را ییلاه] هک زیربت هب و - دوم

 دوخ هدلاو نشون زا اذثآ برد - درک ففوت زور هس هدیسر دندوب هدش

 تدبیغ ندرد نوج 2 تمفایرد دوب هنشاد لاسرا لوجنذس| ژا هک

 هام و تسدعر : دروآ موجه مور تکلمم روعترب تنه[ تلالض نایگنرف

 تسا کیدزن و دنا هنخادنا بذبذت رد راذگ نامرف ییرود زا ار

 لورجامنیرب يبگآ درجمب - دبای هار تماود و کام دءاوق:یلزازت هک ؟

 تعجارم زیربت زا رصبق نارباغب - دیاهن تدواعم مامت لاچعتساپ

 یاور نامرف و - تفاذش لوبنلساب رثمامت هچره تعرسپ 8دومد

 و مور رکشل ترک زا هدیزگ تساق) زیربت یرخ»رف لچ رد هک ناریا

 یلاخ ار هصرع تشاذگیمن شیپ مدق موب رژرم نآ ناژرابم توطس
 و- تخاس تمه دارن شیپ لاس ییرد ار ناوریا ریخست هنفای

 د نانسمز مسوم رد و - تخادرپ يتاشک ةعلق مزاول ندروآ درگب
۳ 



 لاس لوا ۰.1۲ ] ۱ ۹۴۶۷ هئس

 هکرعم هام هس ات هدومن هرصاح# ارثآ یارادو فرب شزیر منه

 - داد ینشکب شابلزق رازه تسیب بیرف و - دیدرگ راگیپ زورفا
 - تسدب رب ينسه تضخر يعيبط لحاب اشاپ یضترم افتا سیرد

 ناینپ ارنآ ژور هدراچ ات راد هعلق ندش یر« زا دعب نانیزگ هعلق

 تفاط و هدسآ گنت نازا سپ - هنداد يم يگنادرم داد هتشاد

 ةعاد هاش - دندنبلط نام هدیدن دوخ رد رادرم یب راصح تمارح

 و - دوم تصخر ار ایاعر رگیدو هفرذع ماسف) هفشک فرصنم ر

 يتاجارار هغیاط ره هدربدارمه لفاسا و یلاعا زا ار مور آر کشل ناروادنک

 نآدرمیلع هارمه دندوب هدیمر راهدنقب هک یهورگ هچلانج - ثانهرد

 دم[ نادنسودنب تدای دهاوخ شرازگ وا نده[ تدس" هک یک

 نامه رک نافاخ و - هانخارفآ رب هدنع و ده مالتساپ تمعب فرات

 ر يدنچ هدروآ ر۵ ناکدنب ةرهژ رد ار یرفشدپ ةناکاه فذعارء زا

 نامرف و - دندوهرف تیاذء دقن رژ دننشاد رس رد یطو یاوه هک

 * ذذیامن هناور الو راکرس تازامج رب تروس ردنب نالفکتم هک دش

 هک - نانسدرک مکاح نا درا ناخ دهد ناخ ندیژرو یغب رگید

 - تسا ناویرم و روژ رپش و دابآ یسح نآ ةروپشم ةرومعم دالب زا

 یناهغپ هنشک فیاخ يه هاش ییزیرنوخ زا زین روپزم ناخ نوح

 ماکنه نبرد - دوب : دمآ رد ابهر تشدا سم جم و تعواطم کللسهل

 تشون رصدقب :دومنت شابلرف رگشا کتک دمآ ایم رد ناوری|قاسی 5

 یم دره هک درر خدلرب کلم نیا ٌةهببرق تابالو ماظن زا يکيب هک

 نآ هنیهعح نوح ار تیاو نیا هدیناسر ار دوخ دوز میامن هراشا

 - دنادرگ روضح نور قشحاول و عباوت اب ارم و - دروآ رد فرصت هب



 | ۶۷ هفش ۲۰ ۰ لاس لوا

 درعمب هک تشون لصوم مظان اشاپ دمح) کچوکب ناخ ارم ناطلس

 ارنانم درک هنفانش بوص نادب دوخ رکشل اب هیلا راشم ٌةنْشون دسر

 ينامناریا يارر نامرف - دزاس روضح ةنارر اردا و - ددرگ فرصثم

 زا شیپ هک ار سابع هاش مالغ شوایس ه«دفایرد دمحا ناخ ریمصل)

 ةبترمب هدومن تاددرت ناورپا دحرسرد ناخ منسر اب رصیف ندمآ

 شروخ ناخ نامدلس و را ناخ:دریو هاش اب دوب هدیسر یسانارللود

 ینعهنیرب وا - دانسرف دمحا ناخ شلامب رگید یهورگ و دمح) ناخ

 هجا کوک ت ددجاط دوخ دزد ر اشاپ دمحا کجوک هنواب یک

 دمحا ناخب دنن:لد ثسافا يحاون نارد هک رگید رادرس دنح اب

 ددرف دوب رویزم ناخ هگنب هک ناوپرم راصح یاپ رد و - تسویپ
 7 ۰ مت
 - دزیر يم جاوفا یبرب هدعب دوخ رکشل اب شوادع اذُثا برد - دما

 مور رکشل ردگهر نیزا و دوب هدش ادب ضرمب 5 / دمحا کجیک و

 ار نانسدرک شوایم و - تشذگ رد دوعوم لجاب اینارد و - تخدرگ

 تعجارم یح رد یاص اش دز ار ناروسام هلومذ «لاوح ناخ نامدلسل

 ۴# ددنارذگ ؛دروآ ناهاغفصب ناورپا زا وآ

 و
 ۰ ۵ اپ ۰ " ۰ ۰

 زا راکشو دیص دصقب امیپ ینیت تایار نتخارثارب

 شراذگو نوروس بوصب دابا ربکاٌةفالخلا راد

 کوس تائوا یسحا و ناعامس فعس) رد ناصمو مچمپ و تسمس)



 لاس لوا ( ۳9 ]) | ۶۴۶۷ هس

 وحش تس) یداطص هک نوروس بوصب هفالغا راد زا امیپ ناهبج

 ییلاوح و 3 دم ارد یدرون درب رودط و شوحو فانا و عابم عاوناپ

 تنمجم زور یدرد - دننخارفا رب ماشاحا نددرگ مایخ هفالخلا راد

 یایرد یر نیا ییرادجوف و ناخ فیسب هفللخلا راد تسارح ژودنا

 هصاخ تعلخا یینسخ و - دش ضرفم ارس هجاوخ ناخ هاب نوج

 * دننشگ صخرم هنفا؛ شزاون لیف و تلخ" یمیود و

 عاطنا رد هک روپ تیبا عضوم [ ناضمر ] مشش و تسیب

 * داش رونم امننا رفظ «اول ءایضب تسا ناخ تیاچب

 داب) ربکا زا هک نوروه ٌةبصق رهاظ [ ناضمر ] مد و تیپ

 -دودرگ عاعنرا يکلد قدارس طعم تسیهاشداب هورک رابح و تسیپ

 ه تنایرد تمزاام تداعس لزئم برد لهبذس راداودت ناخ منمر و

 رد شبآ هک گنگ یایرد لحاس [ ناضمر ] هام نیا لس

 تشیب ناتسودنه مظعا داوس هایم یرث هدیزگ یئاراوگ و یئیریش

 ةببرر رازه يح غلبم هام برد و - تمشگ لابقا مبع» تن نام

 « تنفریذپ میس یقذ بابرا و الضهب ررشم

 رد دنچ یربب يحاون نیرد هک دسر صسدقا ضرعب لاوش ٌگرغ

 - دنناهر یم ی نرگسز رم نآ ام هر و ناطقب هدمآ مهارف هشیب

 هناهاشداپ تمه دان شیپ 1 اپارب ییلاکس رخ هک رگداد نافاخ

 * دندومرف راکش گنفث هب ربب هدزاپ هنگ هجونم وس یادی دنراد

 * تخودنا تسزالم تلود ناخ تباجت [ لاوش ] مود

 دبعب هدومرف روبع رصج هارب کنگ یابرد زا [ لاوش ] مویس
 ژودنا ترشع ناوسنپس ةنگرب ب لاع* رد ين دارع* نار|دناج رگید و ربپ



 | اس ۲ ۷ ) لاملو
 یعدصداپ ٌهفاضاب ناخ تمحرب سطاخم طلا دف ریم - دندیدرگ

 ۰ تشک یهابم راوس دصذاپ و رازه یرازه ود بصنمپ تا

 هچ-ا هس هیدا ود ار ناخ هنسیاش راوس رازه [ لاوش ] مچ

 ود راوه راز هه گیتب -را دنی رازپعلم 4 یرازجلپ سصنمد روا هومن رقم

 تسدحخ هک شتآ ربم ناخ هللا لدلخ - 0 هر تا 3۹ هوس

 یگیاپ هذلد لدف تیانعب تما ضرفم ودب ز يگيب لوارف

 * تفاو

 ر ناک منسر ۰ دیدرگ زیاف تممژالم تلودب دوب هزفاب زود فرش

 رثفد بابرا اب ناغلضنا یمالع و هلودلا نیمی [ لاوش] مین

 تایار ضا .,ننا زا نه ی يهاشداپ : ییاهدنب زا رگید یهورگ ر

 قعام ییپ ناپیگ یودرابآ ۳ :دش یهار هنالخااراد زا تایلاع

 هد[ درگ راود> کز رپ تافاضء زا ید وارک عضوم رد نانسژرم ّ]

 دندوب هنشذگ نوریب دادقنا و تمعاطا ةداج زا اپ اج ییراوتسا دامنءاب

 لیلخ و نانیبات اب ناخ نیدلا بطق دلو دیرف یه و ناخنلاص)

 ییشخ: ناخ راهس ناج و زادنا قرب یعمج اب شن آر بم ناخ لا

 ظ صاسا او - دددب تستادنت هگشدپ زا نایدحا 3 نادیدحا

 تکدعد و روید .يو دخا دناب ۸ نصح - لرد لب تب ر ردهاقم راصحییلاوع»



 ۳ ( ۳ ) | ۰۴ یهنس
 رگش ناژرابم و - دننخورف| رب لادف و ربات هذخا| درپ گنحتا رگید و

 مهزا رادب | غبت هب ار ناروهقم هنخر راصح نورد راوبدو رد ژ| روصتم

 نوح دندروآ رد راس) دبقب نانیا لافطا و لایع و - دزددنارذگ

 نیلعا - تشذگ رد کیف مخزب راز راک سرد ناخ راپس ناج رسد

 هناهاشداپ محارمب هذخاون رب تعاخ) تعحا,م زا سد ر وا ترصح

 ۷# ددددشُکب هیلست

 قس بصذمب رگید راکرس ر|دلویت یدنکشات ناخ ۱۵م فوق

 یزارفا رم هفاضا 5 لصا زا زاوس دصداد و رازه ود ۴ تاذ یرازه

 گنفدب ردد هدزوژ ناوسنپسهنگرپ تافاضم رد مهدزها ٌ ایم مراپج زا

 راکش هدنرپ و هدنرچ نارادناج رگید زا یرایسب و زاب هب زرچ دص و

 لابق| مکسعم نوزومس صف یهلاوح و - دا دوم رد زوجع کنگ یابیرد

 اج:وکیذ تسمدخ راکش نیرد ۹۹ ر لوارف ناخ لامح زور نبرد - دبدرگ

 ةدیور رازه تشه هک ار وا گکنسمه غلبم یررچفس رزب وب هدرو]

 # داد لومد محرم ودب لب

 عساسمپ لالج روچ سد دمودس تشاد ةضرگ زا 1 لاوش ] مس

 زا اره الو نآ لاوش مهد هبنشجاب زور هک دیسر عماجم قیاقح

 نیلعا ِش لا دوحوب تمشرم تداعس ٌهیبص يوقص ناخ ژاون هاش رذخد

 یهدردو ۹0 ۱ام موهو» سا ت:یزب ر دازن او ي] ثرضح



 | ۶۴۷ هذدس ۲ ۳۳9 نام شل

 یهرمه تداعس هدمآ ارتیم زا روشک تفه ویدخ مکعب هک ناخ
 رخلغمالطم یی زاب پساو تعلخ تیانعب دوبهنخودنا یزوریف باکر

 * تفای تدواعم یروئسد هنشگ

 دنا لرزن «ب نوج یایرد لحاس [ لاوش ] مراهچ و تسیپ

 فیس و - نوب هدمآ یرطو زا هک هگنسیج هجار - دبدرگ تاکرب طجپم

 هننشاد تسافا هفالخلا راد رد هک اهدذب رگید و ناخ تسرکم و ناخ

 صخرملوک هب ناختباچن - دننشگ دع.فسم تمزاام فرش کارداب

 بصنمب تاذ ییدهناپ ٌةفاضاب رومتار هگنس یشکدلو هگنسیره - دش

 * تخارفا رب تزع قرف رارس دص تمشه یدهناپ و رازه

 لب رایتانیعت زا ناخ یمضاق ةداز ردارب هللا حبفر عیبرات نیرد
 نادرمیلع تشاد هضرع هدومن هبئرم رپچس ٌهبنع لیبقت تلود زاردحا

 لبعب کسمت ر هانپ قیالخ هاگردب ندش يرابنيز رب لهنشم ناخ

 وراذیاپ تملود يابلواب راهدنت ٌهعلق میلصت ؟دارا و يگدنب ندثم
 رظن زا دباب یم شر نآ نومضم هک ناخ كیعس تشاو هضرع

 * ددنا رذگ سدنا

 راوم ینشک هانپ ین هاشداب لاوش مشش و تسیب هدنش ود زور

 دننخورفا رب يبللالظ راوناب ار تفالخ میرح هدوهرف هجوت هفالخ اراده

 لاینا دمارس یهاش لوبقمب موموم لیف کرابم ژرر نیرد
 لیف هدام رو زود یلال تفب رز لج و الط زام اب هک ناخ لاداع

 دما رد لاو رظنب دوب هنخام یلعم نانسآ ًةناور شکشیپ لیب-رپ
 تداعس هدم] ناروت زا يگزانب هک ناخیلغ هاش دلو نیما دمع# و
 تا3 یمد,هناپ سصذم و تعلخ تسمحرم) لو «ذوفاب ردسوب ناسا



 لاس لرا ( ۴۳ | عار

 تسا راهدن ةةعلق مت لاص هدنخرف لاس یریا میناوسژا

 زا یرما ره ثردح زابن یب راداد و زادرپ ناهج دزیا نوچ

 روشک و تنطلس راث] زا یرثا ره حونس و یلابنامج و تملود روم)

 -تسا هدینادرگ طونم صاخ ینعاصم و صوصخم یتقوب ار ینانس

 - طوبرم ۵ لو سد ءامس) زا ي هسا ریثاث و ایلع تا افص زا یب دغص نی هد و

 ٌهنیصح نوصح زا هک راهدنف راصح ریخت رب سقا هجوت هچرگر
 - دو لوذیم هراومه راپد نآ عالف رگید شپاشک و تا نانسلپاز

 خرب عوقو و عناوم یخ ذخ دورو ببمب تدنما یا لوصح یدنجات

 دعب و - دنام فئوذ ةدرپ رد دوب ریزئان نآ عفدب لاغتشا هک ییاوع

 نیا لیپست بابسا و ماک یا لیصعت داوم ریدقت نارازگ رکهک نازا

 نابج لابفا ییراکفرگش هک دش نآ ماکنه و - دنددنادرگ هدامآ مارس

 دوصقم ةرپچ زا قیوعت باقن - زوس ودع تلرد یزا سگنریذو زورفا

 لقاعم رگید اب عیفر لوس نآ شیاشک لافخرف لاس نبرد - دریگر ب
 نیا - دباپ یم شرازگ لیصفتب هچبلانج - داد روپظ ٌةولج هعیفم

 دعب ينايننآ شرع ترضح ییئارآر یرس ملبچ لاس زا راونسا راصح

 ناگدنب فرصترد فاطمییطالس هاگردب یوفص رفظم ازربم ءاجنا زا

 تنذج ترضح یینیشن گنروا زا سپ - دوب ناشن نودرگناتس نیا

 لنز تشاد لدرد همکع* سیا يلش هراومه هک سابع هاش یناکم

 ةبترمب هاش ارد رخاوا رد هک ار يشاب لامش وت يلدکب گبب



 [ 9۷ یخس (۰ ۷ ) لاع لوا

 تذح ترضح هاگشیپ زا هک ملاع ناخ اب دیسر نارپا یمرالاصیم

 بلط یا رامظا هداتسرف ترافم ناونعب دوب هنر تلاسرب یناکم

 دننماوخ ش اکنک تلود نابعا زا نوج يناکم تذج ترضح ۳

 تالکشم لح رد هراومه هک ترضعت [ - هندنام باوج رد ناذیا ر

 دیشروخ .ناهایخنیبیرود ( تبرر و :ییزز یجار زلز ناو
 نامدود یازما غورف نازآ زدن باب ییرد دندومن ي  باوصتسا ریمض

 دنچره هک ها ترصضح ییلعا - دننسح تریلصم تملالح

 ناریا یاور نامرف یدزرآ یغادر زج نیکر نصح ییا ءاطعا رد

 ناهپج نانیپ رهاظاما - تسدین نیزک یی ازش ظویلم رگید یرما

 -تشاکنا داهاوح ناریایارا۵ ءالینس|یینوزف زا ناپیک نانیزگ تروص و

 داوم ماچ ارسپ راصح زا رطاخ هدوهن رانفگ یا باوپا دم هکنآ یلوا

 هلیبق ترذکب هک ار يدول نایجناخ هنخادرپ او یراد هعلف مژاول و

 بوصدادب هراد زادنما رابنع) و تزع و هگنسد و ناماس یینوزف و

 تابث یاپ دزادرپ نآ ریخست هب ناریا یاراد ر گا هک - دننسرفب

 ار دوخ هرزپ صالخا دیرم یا هک دیامن تمراقم نادنح هدرشف

 رانک رد هدیدنسیان تسصکر و هددهوکن تکرح با رغیک و - دنامرپ

 و ينامسآ تادیئانب هک ینخ) رادیپ - هراذگ ضشلامآ و ییناما

 تسی و )او تمه های سشزپ عدس مدلاثا نیت رب نیت ر تاقدفوت

 و - نوزفا زرر لابثا داعساب و - هاب هددنادرگ دوخ یار گ یدنلب

 یدفاوخ هاح ریفعتو - راکزور ییطالس باقر لیلدت - نویامه علاط د)دمآ

 هک - دش دهاوخ یضار هنوگح هنخاس تمیزع هجو - رادنفا روس

 هناکبب فرصب ار و رازلگ ژا يگرب ای شنکلمم یازجا زا یرز>

 ع



 لاس لوا ۱۲ ۳۵ | 9۷ هذس

 رد هدیدنسپ ار بئاث یار سیا ِت تشج ترضح - دیآ رد

 راهدنقب ن امجلاخ هک دن ررقم و - دنلورفن ی اوج وا شهاوخ ربارب

 زوفو زاهک تلود ی ناراکشپ4ب ی اشنا ی رد و یشفس لهک زا وا - دباذشپ

 راک رادم تنطاس بیا رد يناکم تفج ترضح یئاورپ یب

 یلرب هعاو تسارح و شیپوخ یار یاخام هبوص هلخاس یب نو

 دروا جایبحا هاگریه هد درک دمعت و - دومد سام ناخ زیرا دبع

 لوبقب را صسمللم - دفاسرب ناخ زیژءلا دبع ددمب یرانلم زا ار دوخ

 هنسودپ هنفاپرد گیب لنیز نشود زا یرجام پا هاش - دیذرگ لوضوم

 ویدخ هگدا اد - دیشکبم وباف راظنا و - وب یبم كم هرف نیمک رد

 لیصفنب سونام لابقا سولجلوا رود زا لاسمین عیاقو فدعاضترد

 تگیب لئی و - دندومرف فیرشذ یکدب مود راب هنناب شران مامت

 هدفاپ هن فارصنا تصخر هاجنودرک هاگرد زا ژوله هک ناریا ریغس

 او ةدازهاشداپ هک ماگنه برد هک - تشون سابع هاشب ینابنپ درب

 و اما باوص یلرآب ناتسودنه ظعا داوس کلامم ماظن هک ناکم

 -اتمسا لوغشم ن گن میبد تس) هژمسب زاب وا یاشک ی دیگ تارهید"

 تصرف هاش - یسدن هباف ییزا هب دشاب نگر لقب شیدا رگ

 25 راد ةعلفناخ زد زعلا دبع نوجو - تان[ راهدلف رهرپ هرم تم

 هدیصن یئامزآدربنو یثارآمرز جرادص و يرازگر گریراد هپس بتارم زا

 ناغفا یاریپ نانلم راد هبوص کمک و هاش تسراق۰ زا تشادن

 ژا رگید ,یدنج اب هزورجب و لج ً؟رصاحم زا دعب - دیدرگ سوپام

 ترضح شواح مهدعه لام ارم روپ رهش رد يهاشداپ یاهدنپ



 | *۴پ هنس ۷۴ ) لاس لوا
 دید ار هاب هدما رب هءاق زا یرج* مرد و یس و رازهیباطم ينک# تذح

 تعجارم تصخر ناهرمه اب ار ناخ زیزعلا دمع هاش - هرچسب ار«علق و

 اقباس هک کیژ ناخ یلعجف*ب راهدنت روما میظفت ةداد نانسودفه

 ضیوفت تشونیم و تفگیم ایاب اروآ هاشو تمذاد نامرک ثوکح

 ۰ 2 ک

 ی یاباپ « ددنا درگ تمیالو ۳ مظاد ار ناخ نادرمیلع وا فلخ

 ترصضح یارا ملاع سولج؛ تمفالخ یگنروا میاوف نوج و - تشاکن یم

 هک دنئساوخ هنسناد مها راهدنق مبم دیدرگ هیاپ ینامع] ينافاخ

 طعب« ار هدلب نآ و - دنزارفارب لبک كلما) راد بوصب ماستا رفظ مالعا

 یکی هددنا درگ لابقا و تیبا تایار زکرم و لالج و تسمظع قدارس

 و رایسب پوث ورامش هراتس رکاسع اب ار تمنطلس کاذ ییرارد زا

 ٌکنغاف| يزد[ هدنف اندا نیرد - دننسرفب بوصنآدب راس هوک نالیف

 ینیزگ قافن و ۰ ماجرف دب یالیدنب ییزیگنا شروش و - مایا هرهت

 یدنچ راهدنت اسب و - دومن يور - ماک اذ ناینکد یینیئآ ثلالض و

 هببنت زا هرهاف تلود یایلوا رطاخ هک نازا دعب و دانفا فدوت رد

 مکاج ناخ دیعسب ددئارگ ت.دعمج؛ ناکشیپ داسف نیا بیدات و

 راهدنف راصح نداشکب دومآ ترصن دونج یبعت هک تفر غیلرپ لباک

 رد ره و لباک ٌهیوص قبسذت و میظنت زا هک دیاب میا ؛ دومرف ررقم

 هنشگ غراف هبوصنآ نیشن لابج ٌةنغافا ٌهنثف دناشن ورف و شکنب

 لایما و فثوت یب لاو نامرف نددسر درج هک دشاب هدام| نانج

 دهاوخ نیعم بیرقنفع هک رابت الاو راکماک ةدازهاشداپ تصدخرد

 هک ار لباک بو نایکموک زا یکی د ِ دوش يهار بناجاادب دلش



 لاس لرآ ۲۱: ۲۶ ) ۱۰۴۷ هم

 مهات ِد دنسرفب راهدنغب دشاد ۳ فاصتا يناد راک و يايب زود

 راوطا مه و - دبای یپگ [رابد نآ رکشل تیمک رراصح تدفیک رب

 یهگدنب ك روا 5 وملا و شاخ نآ درم یلعب راد نژودرگ تذطلاس

 هبوص نا دسفم مالطصاب ناخ فادعس ِ دنا درگ لامئسم هاح نا هاکرد

 بتقلم افآ یمیپ هنخادرپ او دم هنشاکن یازا ينخت جو )یانگ

 راهدنقی وا - داتسرف ناخ نادرمیلع دزن ينابنپ ار ناخ ردقا| و۵ هب

 ِ نوزنآ زور لابتا ينارپ ینیک و بت ن مح اژار» هوا

 و تردد باجسا ییداوارف و - تلود کعسو و - تکلمم نعدف و

 رگید و - هروصذم رکاسع و 1 زوفوم نیز ح 3 ابر لوک لوید یجرادسب

 راودیما ن ای اتکا ناداخ نایامن فاط)ا طب ت اداپ یب ها و

 يئامزآر ک ناوغفع و ينانرب ناعیر زا روح ۹1 و رد نرم قب

 تمه دامن شیپ نآ ] ماننخا هک |رب رید مهره یهاشفهاش ترضح

 يدابر تاددنانب دیدرگ اشک ناپج هاش وای یاردپ ناب,ح تسمیزع و او

 ینامجود تالود یا ءادلو ۱ شهاوخ قباطم يبامز رصذخ* رد

 یهط نآ شیاشک هک اشک راوشد تکلممره و - تفریذپ حاچن|

 تاریسینهب تشگ هافپ ییدهاشنیشنیا دنویپ نامسآتمه رددلب رظن

 ینادواج تدطلس نیا یابفصا یرزر 1 قناومی دقو ردهکرد ينامسآ

 «نشگیگدنب میقخصم ٌ؟لاج ریس هر صالخا مدقب هکذآ ییلوا ۹

 ناش الاو ناسمدود نا تملود ءابلواب زین رنشیپ هک ار راهدذو راصح

 ندداوخ هاگردب ار لو دو - دیراوس) يهانداپ یهدنپ هب دوب قلعتم



 ۱۶۷ هئس (۲ ۲۹۲ | لاس لول

 دیزورفا رب ناکم شرع نانسآ یا کاخب تداعس همان هدیناسر هانپ

 « ع + لام یزوریف شواج و لابقا دونج دوروب هک دشاب دوز ا! و

 » اشک هعلف دند وید یگش هیم همه #

 راهدنف مکاح - ددرگرخ۳*نآ تافاضمابناتسلباز کلم یماهز

 الف تفاهم زور ددنادرگ نوت هدومن هدر دنسپ تکانی ناخ ردقلارذاب

 دزن ار وا هدرپس دوخ نادمتعم زا یکی نابزب تاسدقم نیا میساپ هک

 تذج ترضح تلود مایارد 5 ور نیاز دوو منسرفیم ناخ دیعس

 ماهم مظنب ردپ تباین هب هک یسعلوبا هجاوخ رسپ ناخ رفظ یناکم

 ناخ نادرمیلعب یناغمرا راوج برف تهج) تخادرپ یم لباک ٌهبوص

 لونیرد هدانسرفن یزبج نازی زاد زویزم ناخ و - دوب هدشاد لاسرا

 تضخاس هذاور ایشا زا یتغلاب دوب وادنمعمنایاف[ زا هک ار گدب یلع

 ۰ ناخ ددعه ییرازگ ماه مه و دزادردب ناخ رغظ ٌکیده لاصیاب مه هک

 مالسا مالع) تصرف ار ملاع سولج لام مهدرد یوچ و - هیامن مایق

 ناخریزو تشاد هضرع - دش ررقم راهدنف ریخت مزعب باجلپ بوهب

 -دیسر باس ییطالس هاگردب هبوهنآ یالغ و طعفرب رعشم باچلپ مظاف

 رادیاپ تلرد یا راثآ ربس راو ایارب فک ییچدسپ كين هک اعازا

 دنزشاذگ زاب رگید لاسب ار هنسجخ تمضکر یا - تما رادنفا رپچد

 هننخادرپ راصح تبناصح کاوم ٌهدینب اب یبگآ زا صپ ناخ نادرمیلع و

 راهدنت راصحربپ تسا فرشم هک هکل لبح زارف رب یعینم علف

 نانسودنه جاوفا بیرقذء 85 تشوذ ناریا یو لاوب و - تخاردا رب

 هفوذ] و هناخپ ون زا يراد هعلف باجمسا هحرگا نم - دمریم راهدنقپ

 لعدررر رم نا ارم) ما «دشک یصعت ٌ؟دامآ تاب ادپم ریزگاذ رگبد و



 لاس لوا (. 85 ) | ٩۶۷ هخس

 رهظنسم ار راعح لها راز رک تشقو و راکبپ ماکنه ؛دوب لانقو لادح

 قنور و راک چاور یارب را هک نارب ار يفعمنيا یفص هاش - دننادرگ

 یانژا رد ررکمو - ها.منن ینزر هدومن لمح ثسا هنشنکن دوخ رازاب

 درازگرب صاجم ءامدز اب تسا درخ ییگدونغ ناز هک یئامیپ هداب

 هدساف تا ادیخ یارگ هر هگنسد و ناماس ییاوزف زا ناخ نادرمدلع هک

 ناخ - دروآ دیاپ تسدب ار وا لاوما هددناسر اسایب لایعاب ار وا هنشگ

 ها6[ باوصات دصق نور د شیوخ نالاکس رهخ نینخ

 4مجو راهدنف ریخت هک مگنه نیرد هک - دیشیدنا دوخ) هدیدرگ

 تعما اکیدزن و شک تست یامر : نامرفیاشک مجادا تسمدر

 درماکنه ژا یعرب ضیرع» ی 10 دیارد اتمکر هر هاو چاوفا ۳۹1

 رکف ۵ ۸در زاب ردپ و سس ثسدحخ سرپد قوقح زا مج اسد نایارآ

 نینچابو -مروآرد فلات ضرعب ار دوخ ارج تسا هداذفاملاسوناج

 و تذعل نادنرادخ هاذپ شفلک هدجت نیفاوخ هاگرد هک يهاشداپ

 ۳ مبادش تفلاخ هارپ تسا مجاد) ته ناددم زاین هاگم ۳ و مجید

 - هدش مور رکسع شوخل مد ررکم هک شابلزف رکشل کرک عقوقب و

 تاعس یجرابسب زا شدم روج دمعرد 5 یفص هاش يئوج اوه لییس

 يیلوا - میوپ - گناخ مُ ةناشاک ره و تسا یئارس هحون یئارس رهامد

 39 رط رهاظ رد يدنچ دنعین المربب سس رپمض نوذکم هرابکپ ات هکنآ

 تیدوبع ندمز رد صالخا مت ینامنپ هنتشاد کولسم هاش تمعواطم

 يايلوا هب لیاسر و لسر لاسرا هار و - مناب هک یمهانپ ملاع هگرد

 رب هاش نوچ و - مراد هداشک لبک روغت ءارمااصوصخ تدمدرا تماود

4> 

 يلع دمعکرا در فاخ تداب یبک] رویزمناخ فاکنتساو فارعا



 ۱ ها۶۷ س# ( ۳۱ ) لاس لوا

 - هدجلط ثوخ دز و لود دردسر هد رد شرمع ن دنس تل ع هک ر کیب

 ژاٍد ثیوخب درصد زا ۷ دانسرف تاقومذ" سیاون اب ار رسپ هکزآ 8 وا

 تم در ول اروا یزادرپ هعدخ و یزاس هلدعت 5 تماوخ هدمایز

 شدم اط مشهد 1 ر نی را شرادس تمهدز ید و - درآ

 ته دا کا مع هحون عامزسا ژاهک دسیوفب ناخنآ دری لعب ثوخ

 وار طاخ دی آرد هعالقر »ک نازا ره و (یشدا هدودد ین ددعت کمکی رم

 رزوصح اور هخابس ردگنسد اروا دداون رم گ یون و راصح ماکینس)

 سیبلت و هیومنب ۳ دانتسرف ناخ نا درم یلعدزناکهک لامرا و محارم

 م 9 و رک ر 2 ر (یاشفا هو" هنگنیدب .قرعآ فن ات هک اس زا - هنادرگ لفاغ اروا

 رگ 4 - تسردن یوم تداح نیدب تم د[ لالعا ۸5 داد

 ترثکزا ي دارد راصع+ دوخر گل 8 ناتسودنه بکاوم دزرو ژا شیپ

 تخسآ ۹ رو علف ءاذف رد زگا و - دشکبم ترصسعپ راک م درم

 ارثآ 0 - یدر گ اذف ریس یپ تن تا اب جاوفا دررو زا دءب هک

 خساپ هدلا یوم نآخ تشوف ناخ نآ ۳ يلعب هراب رگید راهددق

 نترب رس ات یدرگ ر ٍِ ناسارخ هار كر ؟ زا ۸5 تسسذآ رشد 85 - هاو

 زا سپ هاش - تشاذگ مهاوخت عرق درگ ارث مزاد ندب رد ناج و

 وا - دومن دبکات شیپ زا شیب ار شرابم لاح تقیقح رب یبگآ
 ص

 تعاطا زا ناخ نادرمیلع هک تم سا ۵دقب نوح !ددسر تم ٌهعلقب



 لام لوآ ( ۳۵۶ ) | ۰۶۷ هم

 نودرگ لرد یایلواب هانپ هنناث رب قاطم ور ناریا ياور نامرف

 ریخت هجوم رامشبکاوک هاوم و - هدرب نانم کلامم هاشداپ تاوص

 دوخا کشوک عضوم رد هد شیپ رابدا مدقب - تسا راید سیا

 رکذلا لساخ ناشابلزت ینخا ربوزت و رکم ٌهعبرذب و - درک شک ورف

 نیزاو - دیشک زاب دوخ بناجبهدخاسنادرگور ناخ نادرمیلع زا ار

 راثآ و - تنای هار نانیشن هعلف لاعب مامت بذیدت و تنشت رذگهر

 تامللع و - دانا زور یورب تسا ماظن مدع میثم هک ۶ را تاتخل

 هک ار يهررگ ناخ نادر«يلع ریزگان - دامن دیازنب ور قافن و ردغ

 دندومن يم ابنآ قیاقح ينابن هداشک زاب شوایسب یئانکب قیرط

 توری ٌکیصان زا یگنرود شوقن ۳۹ هفیاط اب :دروآ رب فرا زا

 ی - دانسرف ؛ددعب لاعمب دب |ددپ زدن ناش لالنخالا ریذک

 ۱ و رد ار ناشف ناج ناالغ و ناشن تقادص ناشیوخ

 ردارب و دودخم کام راهدنق نانابز رم دسارس لاح نیا لالخ رد

 -دندرازگرب شاکنک مهر دندوب هدم ] ناخنادرم ياء باطب هک اراک وا

 هاشنش و هاج ردنکس هاشداپ ياهدنب یئوج اوه و تعبانم رگ | هک

 هک تذو نبرد - تما یب تبتاع رطاخ داف شیپ هاگراب کا

 قافو و افو و - تسا یزیر نوخ و یزوت ن ردک ماشم رد ناریا یاراد

 نانیا ددم هک لبک ٌعبوص ءارساب - هنفرگ قفن تروص نادیشن راصح

 وا - دنناسرد ر دوخ بلط ماکنه هک - تشاکن دیاب دسرکم رد ۳

 ناخ ضوء تردد ل تفگ نا ارساکی هنشادهاگن دوخ دزن ار دردغس

 لباک زا ,نج دیعمحات نآ درگ هاک | ار ناخ دیعم و بنز ُح مکاح لاشذاف

 -دخیانشد نایعتسا لابب میان هر انا ییم هاکره هنشاد ابپم یدنزغ و



 | ۰۴۷ هم ۳ لام لرآ

 ةمکع# و :نآ درگ راصد ورهش طمو صح و کرا هعلق ماکعفسا زا و

 ٌةبعک و لابقا ٌعلبق هک هاج نامسا هاگردب هننخادرپ او هکل لبج زارف

 رکمیعمج کیرعاب اش يروچ )8 دوم مشق ةهضرع تا لاضدا

 ارم ردپ و ارم ةدیداصب تا ددرن و هدیزگ تامدخ هشهپ داسف گشیدنا

 ناویک ناسا نآب راجاف دثوکبم یم کاها رد هنخادنا رابقعا رظن زا

 ةدئس گدس نآ تپ دوجع ياقثو ةورعپ ماصخعا و هدش یراپ ذیز ناکم

 فراتو - مرایس) رادیاپ تلود یایلواب ار راهدذف هک مها 2 هومن

 و يناما یاب ۳ 4 او کیْع لدبقد تیواعش 0 هب راغلفا

 مژارفا رب تسا شیدنا تدارا شش نیک تددقع یا لامآ یاغنبم

 صخرم بوصتیدب راکدپ دام[ یرک ؟شل اب اهدنب زا ي یک ۹1 مراودجما

 هضرع و - ددرگ فرصنم ار هعلخ هدما "] رثمامت هحره تعرسب ات - دوش

 درهمب هک تشون واب و - دانسرف رواشپ هب ناخ دیعسم وزن تشاد

 - تشطاع روشفم سامنلا هفخاس ییلعم هاکرد ٌهناور لوصو

 د هتئامف ۰ دشاب ن تاعد ٌهلدسو و - تاهایم ناو گ ٌهمدمت هک

 بذاج ییدب دوخ هدیشکن ذافن اضف غیلرپ رودص راظنتا و

 ناخ مچ و دوب کیدزن راب هک لاششفاف ناخ ضوع و - دیدرگ يهار

 زارط رفظ رکشل باط و تشرد هضرع لاسرا رپ زین ار انلم مظاد

 ةقرفَا3 - دنوش هئاور هدوبن مکح رظاذم هک - دومن ضیرعت هداد یبگ ]

 3 دیارب ينارگن زا دنمزابن ی رطاخ و - دیارگ فتح اعم هو لا

 خش لمع» ای و نیلزغ رد ناخ ضوع ی ردشیب ناخ فدعس ئ اب زا

 نشون هاکره هک دوب هلخاس ررشم هنشادهگن تیعدج لباکرد دوخ رسپ

 یینادسایپ وا ندیسر ات هنفانش راهدنقب راهرمه اب دسرب ناخنادرمداع



 لاس لرا ۳" ۱ | ٩۶۷ هذس

 رازه اب لاوش ممد ناخ ضوء - دازاد ریل روبزم ناخ یهنابیگن و هعاق

 زدن خش نم و دیدرگ راهدنف هجوم یینزغ زا راوخوخ روش

 یدرون هرب لبک زا راثآ تدالج راوس رازه اب ناخ ضوع ةراشا بجومب

 کبب یدقن - دیسر رشهب ناخ ضوع نوج لاوش مهدراچ و - دم رد

 ور هدلاراشم ناخ تشاو هضرع رگپد اب؛ک ناخ نآدرمیاع دمدعم رگون

 ناخ ضوعب رقم علف ندرچ» یارب و - دوب هدروآ هانپ نامج هاگردب

 ضوعب هدرک يلاخ ار رقمیصح - های یرونمسد ناخ نادرم یلع زا

 هلن دهاگن هعاق تظفاعمب ار یهورگ ناخ ضوع - تشاذگ زا ناخن

 ضوع ندمآ زا ناخ نادرمیاع - دیمر راهدنقب لاوش مگبو تم مدب

 ساب یارب و - دروآ رد هعلقب مامتمارنحاب ار وا هنشگ رپظنسم ناخ

 هبطخ لاوشهویسو تمسیپ بذیدت زا ناتنزگ هعلف ندمارب و شرادم

 دنلب یناث نارق بحاص ترضح نانس روشک نافاخ ییمارگ باقلاپ

 - تخاس یگ ] غورفیماس مسا و یمان مانب مهارد هوجو هدینا درگ هزارآ

 زاسرک راداد شیاین ؟دع» صالخر ییبج تنیما نیا لوصع و

 یبنم ینشاد هضرع اب گرابم کسب کوکسم ينرشا «ذ هتخورفا رپ

 ناخ ضوع ندمآ ردو - راثآ نودرگ ٌةبنع مالنسا شداوخ زاربا زا

 لاسرا تفالخ ریرس ٌیادب دوخ مزالم گیب دمجا بوعص»*_ راصع+

 عيلزذم ۷ هک تالقب ناخ دیعس فلخ بش دمع* و - تشاد
 ت

 ناخ هک ناخ نآدرمباع ٌهنشامگ زا ارنآ علف هدیسر تا عفاو راه داف

 ةفیاط و - دروآ رد فرصنب دوب هثئون راب زین نآ ندرپ» بابرد روپز»
 . دیسر راهدفقب لاوش نجاب و تسیب هنشاذگ تسارح ممرب ار

 هددای رگید یورچد هرهاو جاوفا نا | مه ي# زا هک ناخ نا درمجع



 ۱ ۰۴۷ هذم ( ۳۵ ) ام لرا

 هک ار راهدنق ییضاق یبما دمع* هدیناسر میدقنب تفایض مهارم

 امن راپدا ی ءارغاپ هدانحرف شو» ی شوایس نزد بواکم ررکم

 یهاشداپ یاهدنپد ارراصحثراد و جردو - ددذاسر لقب - تمخ)درو .یم

 ةضرع 8 ۴ ناخ نا درمیلع گضیرع هک ناخ ددعس ۱ ئ ؟دردس

 زاوس رازهج"# بیرف اب اشک ناهج غبارب دررو زا شیپ و - ووب هنخاس

 مرابح و تیسدد نوح و ت تسشذ رظندم ح 5 لس یهار راهدنع بوت

 ر تشاد هضرع ود رم ۵ هنگ تسزالم ژودد| یرش ۵1 عیدر لاوش

 اب ترصح نیا - تفای شرازگ هچیاذج - دینارذگ سدن) رظن زا

 راوس رازه راج و تاد ییرازه راج بصنمل هک ار ناذلم مظان ناخ

 راوسرازپچب و تا ق ییرازپجاپ سصنود هفاص) و لصا زا دو زارفارم

 یعرادهیوص ترسم دخح ضیوفعب ةنخاون رب هدسا #س هدسا ود را س رارهود

 هد مکح و- دنددشخا يگياپ دار ۳1 علف تسارح و راهددف

 یددکنات ناخ لریعم کیسود) و - دیایشد راهددقب ناخلم رکشل ی

 بوع ۶ ناخ ددعسد عاطم ناپج خدلرپ و - دسر ر دوخ راهدذةب

 یهدوزب دشد یهار ست روشفم دور 0۹ داد 5 ددش

 لبلکا رهوگ و - تم ندعم را تمکب یزوربف جاوذا هک - ددرگ هنارر



 لاس لا 0 ۳ ۱ )۶۷ هیت

 چاپ لعفلاب - دوسرف مدهاوخ ییعث يکيدزت نیرد لابقا رکاسع اب

 دعب هدبور کل کی هلمجازا - دربب دوخاب لبا ٌنازخ زا هبپور کل

 میا هدومرف ماعن) واب هک - دناسرب ناخ نادرمیاعب راهدنف ندیسر زا

 منت زا و دوش فرصلم دوخ تدعاسم ٌهغیصب «دیور فل رد و

 مدرب رورض ردقب جایلحا ماگنه ار يهاشداپ یاهدنب رگبد روکدع غلجم

 روخرد ار ناخ نادرمیلع ٌهعبت و وا ردارب و دودغس کام و - تدعاسم

 دسر راهدنقب ناخ نوج و - دهدب ماعنا قیرط) کیا ره لاح

 مهارف یراد هعلق ریزگان راس و هقوذآ ییردآ درگ و شوایس زا رطاخ و
 هذبر عباوت اب ار ناخ نادرهیلع هدوهن هلاوح ن خ ل# راصح در

 ٌناور داد هارمه ر خش ددع* دوخ رسپ اجاازا و - درآ لباکب راب و

 هاکره - دنیشذپ لبک رد راکیپ دعنسم یجوف اب و - دنادرگ روضح

 هاشیپ زا و - دزادرپ ناخ میلق کمکب هدنک تکرح شابلزف رعشا

 هصاخ تساخ اب روجلگتداعس روشنم ناخ نادرمیلعب ینافاخ شزاون

 اب نارگ رو و هرادکلو مپ اب عصرم 2م ٌهقِبح و

 ۱ ار وا اهیالعس کلم و - .دندانسرف زو دلسب فارس ,دمع .تسدب

 دندومیپیم دابنب دبا تلودریا یئوجاو» قبرط يرواب تب خب هک

 تادنآ لامنحا نوح و - هفدیذادرگ زارن] رس تعلخ تیاذعب زین

 ةرغ " ددرگ راپدن] هجونمراهدنق ریغخست ربخ خ دقنش زا ي هص داش هک

 رس رد ار رداهب عاجش هاش دمکت* راکساک ةداز هاشداپ تفالخ ٌهبصان

 بذراچاب هماخ تماخ! ینعاس هنسجخب هدعقلا یذ هام زاغ]

 عصرم ریش مش و هراذکلوپپ اب عصرص رهدمج و عمرم ٌهقِبح و یزژودالط



 ۶۷*۱ هفس (( ۳۷۹ ] لاس لدا

 ۳ ۹ ٌگایوط ط زا با رد هلمجازا پس دص تسخرمپ و راوس

 هقلح زا لبف و رکانیم یالط نیز اب هسرگید عهرم نیز اب یکی

 ماعنا قیرطب دقن هدپور کل هد و لیف هدام و هرشن قاری اب هصاخ

 دنددنا درگ صخرم ارآ در دد راوس رازه تسیپ اپ 39 زار رس

 دوخ يفص هاش "ِ هد دندومرف راپررد نابزب تصخر ماگنه و

 هکرعم هنناثش بوص نادب رارج رکشل اب ۳ لاو دنزرف نآدیآ راهدنقب

 راوخنوخ نازرابم زا یجوف دنسرفب رعشل رگاو - هدرگ راگدپ یارآ

 هدینتهب ات - دیامن هیعت گنج ترصف ردابب نارود ناخ

 ت مدخرد هک ا ارما زا یکبر دره و - دنژا دریب هوزپ تلالضورگن] بیدات و

 دندوب هذفاپ یرونسد راث [ نوزاو شابلزف شلامبرادقمدنلب از اشداپ

 تیاذعب هگنسیح هحار - تخارفارب تاهابس قرف هداهاشداب محارم)

 ٌهقلح زا لیف و اطم ییز اب هصاخ ٌهلیوط زا پسا و هماخ تعلخ

 رسا زا مادک ره و- ااطمنیزاب پسا و تعلخهپ ناخ تباچت - هصاخ

 بساو تعلخت - نتروار دلو هگنسوعدامو - هگدسچگهجار دلو - هگفس

 و پس) و ثعلخ# ناخ تیام دلو پسا ربا و- هراقن ر هرقن نیز اب

 ناخراقفلارذ و ناخراپسناج و - دننشگیهابم ورخافم - يناخ باطخ

 روخرد یشزاونب ین رادبصنم زا رگید يهورگ و ماراپرک و هکنسیره و
 دمژعم رسپ ماکنسرد و - ناوید ار ناخ تناید و - دننفای صاصنخا

 تعلخ تمحرمب هددنادرگ ر شل ربا سیوف هعناو و یشخ: ار ناخ

 تمنالخ هاگراب زا هک ار گنج ترصن رداب) نارود ناخو - دنذخاون رپ

 رادیب ؟دازهاشداپ تصخر زا سپ و - دوب هففر وا مانب بلط غبلرب



 لاس لرا ( ۳ ۱ ۶۴۶۷ هه

 یکی هرصاخ ٌهلبوط زا پا رود و | سیا مس ردشمش و هر ادکلوپپ ب عصرم

 1 هرشذ قاری اب هصاخ هقلح زا لدف و الطم ندز اب یرگید الطریز اپ

 یاز رد لاح رذ و لحرو لادح و گنج ردم و - هدومرف تیاذع لیف

 هک يگشيوخ رداپب رظذ و ناخربزه ددم اب هنشاذگ زاب وا تیور رز

 بش ی ناصرف 9 دزدومذ تصخر هش تسمحرم بسا و تعلخ زدد ی نانیاب

 مکح و - درب راینخا دیوس رادمان ؟دارهاشداپ تسمدخع: یدوزب هک

 زببه یخرب و

 مظان ناخریژوب و - دنرگ نیم لابنا رکسعب و دم | دوخ لویتزا اهدنب

 - هنخادرپ هلغ ماجنارسب هک تشگ رداص نابرج اضق ناسرف باچلپ

 ةدروآ مهرف هاغ باجنب ٌهبوص لاع* زاهک دیامن نیبعت ار دوخ مدرم

 دشلاب هدیسر یمهقوذ] روصنم رکشاب هار ردات - دننسرفب لباکب مه یپ

 ناخ دیعس - هدرگ هناور لبک کاملا رادب روها ٌةنطاسلا رادزا دوخ و

 نوج و - دیسر لباکب ژور ح ضرع رد هدومن راغلپ رواشپ زا ناهرمه اب

 رکرا کز زاززک- داوص ر.زکیپ بابسا زا !دوب احیرس. ییضلخ< ماه
 هک گدب یدقن لباک ییهورک هدزناپ رد - دش هذاور هننرگن رب رورض

 ددعدس دروآ ی ٍِم هادنشا شرع هاکر ذب ناخ نارمیلع ثشاد هضرع

 شهاوخ 7 ددناسر واب ناخ نادرمبلع بوذکم هنفایرد ار ناخ

 تقیقح هدما راهدنقب هک ار ناخ ردقلاوف هک دوب نآ ناخ نادرم یلع

 دوبهنفاور۵ دیاب هاچ وا صالخا تدفیک و یگنرکی و یئررکب

 تشاد هضرع اث - هزاس هناور هاح نودرگ هاکردب گیپ یدقن هارمه

 بئارم و تددقع و تدارا جرادم زا هچن] [ هددنارذگ سدئآ رظن زا وا

 ۳" دزاسرپ عماع» قیاقح عماسمب هددد وا یههاوخنلود و ینئوج وه



 ۱۶۴۶۷ هذم ( ۳۹۰ ]) لاس لوا

 تصخر هابلتا شرع هاگردب گریب یدقف اب ار ناخ ردقلاوف ناخ ددعس

 مساپ گوکسم رز ناخ نادرمیلع هک گیب دمحا رگید زور - هومن

 ر هدلاراشم ناخ دیعس - ددسر دوب ه۵اذسرف ٌ زا هارمه ۳" مار ؟ بقل و

 قاغتاب هنسودپ گدب یدقن و ناخ ردقلاوذب لبک رد دانسرف و

 هجار ندمآ یارب زور راچ هدوسر یینزنب دوخ و - دنبنالاو هاگردب ور

 زادعب ر- دیزگ فذوت دندوب هدنام بةع ۸٩ یعمجو گنس تگج

 ععلاوح نوجو - دیدرگ راهدنت هجونم لاهعتسا| لامکب هعاهجنآ یتسویپ

 يخرب اپ شوابم هکدمآ ناخ ضدعو مس لوح بیئاکم دسر تا)ق

 شث هک يرچا» عضوم رد دنا هدم] را کموکب هک ناسارخ ماکح

 ناخ نادرمیلع ناشابلزف زا ی دا و - هنسشن تسا راهدنف ییهورک

 ۳۹1 یعمج و - لزآ ۸نسودپ 1 هک جبر دوخ راکزدر قرفرب قاغد کاخ

 اما دناقافتاو قافب ددص رد ناخ نادرمیلع اپ رهاظب هچرکا دنا «ءلقرد

 داعتا و دادو تاجاشون هنشگ يننسود نابنج هساس شوابس اب ينابينپ

 تناعا و دادماب هدومن ضیرعت راهدفق ندمآ رب و - دنرادیم لاسرا

 زیذ و - دننادرگبم لد یوق تس) لالا و اوغا تقیقح رد هک لوخ

 مزحو ینبب رود لاک لاحرتو لحرد تالف فرط یا هک دوب جردخم

 هارمه هک ناخ نادرمرلء هنشون نا قباطم و - ددرگ يعرم ينيزگ

 و جوک رد ناخ ددعس - ددسر زین دوب هدادس .رف مان 11 رضاح یدملعم

 تسیرا ثرس و یرس ریزگان هک یرایشوه و يرادربخ مسارم ماقم

 راهدنت یهلاوعا هدءهقلا يف مهدغه :درر] راک یورب دیاب «چلانچ

 هرخاف تعلخ اب هک ارالاو نامرف هدومن لاپغتسا 9 رمیلع دیسر

 بو جور ردشمش و هرانکلوهپاب ۳3 رچلخ و ذبح ۳



 لاس لوا (۰ ۴۶ ) ۱ ۰۶۷ هنس

 رد ؟دوسر ناخ لرد عس د ار زاد و دوب 3 لسرم ژودا- دارم دمع»

 هزار تو ی نیر۵د*ک ی لب ماست و ِ تشادگ تاعابس قرف

 زابرید زا هکار ۳ م دم ۳ درد اسرمیدقفب تسفراعذم تلوص

 میخشت ر میظععب هتسناد میظع زوف تشاد زاب نآ هار رد راظننا مچ

 هکذ | يبملا ثرورپ زوگ یر 7 ةیفات ءار] و هدیا هک ردب ۱ تل * زا - دومل ي 9۳9

 ارم تسمه و در تمما ارکپ ناخ فدعس ِ يرو# هک یی

 نجعلاارع یرایدخ؛ جانلاقرد ندشهناور ربخژ قارعر  ۳ و تو 1 ۵ ۳ هخو قا,عرکشا 9 تره ده

 شوایس هک نارب و - رداهب عاجش هاش دهعم هدازهاشداپ یرادداهج

 زا امدپ ی اوگ یاشک کلم بیانک لوصو ینفنش هب شوک لطاب

 رج

 - دشاب هدم] شیپ اجلازا تسا راکبان نالاگسدب ٌهببصن هک رابدا

 ناخمب ها3عکنا دنپ تمینغ ۳ وباد نر دذج شی دن تددقء شیک تدارا

 وه راکیپهب زابناج نایودفاب دوخ و - دراذگ زاب راهدنق ةعلق رد ار

 ینسین راوازسنآ ییفسه ساسا هزفانشرثمامت هحره تعرسب راکزور

 تنشت قاسی یریا ریزگان ماجلارس رذگهر زا و - كزادنارب یرب و ت زا

 دیاب هچلانج دیاب هعل] هنازخ و هفرذآ و هاپس زا هچ - دهدن هار رطاخب

 ناخ و راگساک ةدازهاشداپ اب هدپور کل تسیب غابم - تسا هدامآ

 هامجنزا هک ما :دومرف ررقم هدومن لاسرا گنح ترصن رداهب ناررد

 نانلم هار زا و دن سرد ناخ دو دزد یعمج هارمه دو ور کا ٌذب

 ۸)اخ نایدحا ییشخ» ناخرادس را ؛دیور کز ذی ح ثردپ لوخ 5
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 0 را 7
 تکلا ک درج ع ناب ار خاجم را هدفرگ هارمه یدحا ددذاپ ۳ هنیامد



 ۱ ۰۴۷ مس ۳ ۷:۰) لاس لوا

 راوغلوخ راوسرازه تمدبو - دنراد هاگندوخب هبپور کل 8۵ و - دناسرب

 ندعم راددب تخب ؟دارهاشداپ تصسدخ رد لالج و تمظع هاگشیپ زا

 نایرج اضق نامرف - دوب هتفرگ اپهار رس ددرگ علطم تشرقح رب و

 زا نوکس و ربع ٌگنشررس نا ياوعف رب يبگا زا و - لس ر رم وا اثمهاشد

 4 دنسرغیم یفص هاش دزن یعرصم بوع ۸ زور رد هفشهاو تب د

 ندم] هیدن و رکشل ندانسرف زا هنفایرد یلعم روشکم یومضم هاش

 صالخا لد داننا زور یدرب ینعم یا نوج و - دی یم زاب دوخ

 نالاکس لطاب و ِ ددسرمهرپ وزان تدعم> ر سید نآ ده جم لزحم

 ۰ تر لد زا تاب ار نیئآ رابدا

 ناخدیعس - هگنآناد هدفننافاخ ریوغتدیشروخ ریمض تاقارشا زاو

 -دزاراربرسیناخ داز هناخ باطخ» ربق دمع# هک تشاد وزرا هراومه

 ینمنم نیازاربا ٌلیسو هک درب هدماین عونوب وزا يراك هک ور نازا و

 روپظبرزایبلطرک قاسب سیرد نوچ - تخادرپ یمن نآراهظاب ددرگ

 -.تفاد يا ریدبٌهبتر تفالخ هاگشدپ رد وا ییراذگ تسمدخ و تسودپ

 باطخ ییاب وا رابغعا اپ هانپ ییالخ هاگردب تشاد هضرع لوصو زا

 » دیدرگ نانگمه يازفا تربصب ینعم نییا و - دندوب هدوزنا رب



 ۱ ( ۴۲ | ۰۶۷ هفس

 ناشابل رف اب - نادهاع 59 هک رآ هدر

 نیل تلالص ۷ نآ مارهنا و- نیرگ للاب
 یاپاعر و نادایزرم راهدفقب لوصو زا دعد ناح فطر نود

 تسااد و - هدد «هیزعلا تعدندرم تعقلاوم و تشفاوم رد ر کلم

 ۳ ِ وب ِ 1 دوحو تو ! زا نب مژ رس ند ات هک

1 

 کلم سیا طبضو- دومن دنهاوخت دایفنا و تعاط) دیابهچاذج تیالو

 رظن رد تصرف يیگنت ناربادب - تسٍ) د هو تروص ناهاوخالود هاوخاد

 ناح رو ناخ دمع» بفسوب و نانام زا ناخ ما نددسر ار و هاو

 زرفم ناخ نادرمدلع باوصتساپ هدیدن نانسویس و رکرب زا ناخ راثن

 ك دنادرگ مرگ کنه ] لطاب شوابس اب کنج ًةماکنه هک - تخاس

 خ مع ۲ و

 ناخابار ک نآ درميلع نا دمنعمز|ا ی ریاق و - ددن|در 5 نیعم هعلق

 يدابهاگذپ راوه رازه ود 5 ار ناخداز هداخ نه سطاخ»

 -تفرگ ه|رمه دو سک زازه سس بد رک اروا تیعمج ریاس هکشادک

 ۲ دوش لات یرا 8در هک - تساوخدلوهذ ندمارب دارا زین دوخ ناخ

 ندمار و هد یدنزگ روپزم یراک+ هذدای تصور و رادرکدپ راک دن

 5۵2۶81 ی منش و تسوبو - تسشادزاب شهاوخ ییزا اروا هد: يضار را



 [ ۹۶۷ هنس / ۳ لاسلوا

 اکو دوخ ناهرمهزا راوس رازه تشه بیرف ای هبنش ود کرابم زور

 هک ار یرجالمعضوم هک رادرکدبشوابس راگیپ مزعب ناخ نادرم یلع

 و - دش هناور - دوب هنخاس هاگ رکشا دراد رایسب زارف و بیشن نآ رود

 ناکیپ کونبهک - ارآ دربن یامزآ مزر نادرمد نید نادضاعم فوفص

 - هنیابر تلومسب امس زا اهسنانسرسبو - دنیاشک زاب مه زا رهزوج ٌ؟دقع

 دننک زارف موطرخ هک ساک ییکوشخزاهک کش فص نگنا هوک نالیفو

 دنیامن زارد هک یيلتوو - دراد اپ ارابشتا نام[ هک تصدتوتس و

 یماگنهو- کل سفهاوق نابلوهرگ ریش درگ تسا یدنمک يرا دنپ

 - هدشکدهاوخرد مدب ردمزرک هک تس ماهدزاناج+۷ ی رگناد نی ردهک

 - دومن نیبعت قبال یناکم و بسانم یساقمب ینوشقره هنسارآ رب

 و هداز ردارب ریش دراو شیوخ ردارب اقبلا وبا و دوخ ار لوت جوف

 ییسح و لباک ییشخب سا ددساک ی ارو هللادجع و هللا دعس دوخ نارسپ

 ٌهبوص تاذیعت نایدحا و ناراد بصنم رگید و یشگنب لامج و ناهکرت

 ناتوهجار یئاپ تابث هب ار لواره نوش و - تخاس ریظنسم لباک

 یزاس راک ار یزادنارس و یزاب ار یزابناج هک نبات ]روت رو گدریبن

 تگدج راکز در یوررب زودی خرزا گنر هک ٌهکرعمرد هنسناد

 ةگذس مار و نیس گوا و هگنس لایوگ ؟ و هگنم مکعب - داد وردن دنر(زاب

 لمنیدبم وهگنس تممه و سادیراپد دلو هگننسریگ و مارگچ و وا ردارپ

 دص راجاپ ر لباک ٌهبوص نیکموک ناتوهجاررگید وب ناییردفیا ز 9 )و

 نبا؟درکرس ار هگنستگج هجار - هنخاس ررقم جوف نبرد زادنا قرب

 ییراخبو ههراب تاداس ییرولد و یریلد هب ار راغنارب و - دینادرخ هورگ

 ری دوشر دار ب دمعم دبس ودحاولا ددع درس و يلودپس لذمس ههورما 1



 لس لرا ( ۳ ) | )۶۷ هم

 ناردش اییق شود رد و - دنا ز زیر نوخ یار دلداغو ص هرعرد هک نا دارس

 و ناخ لدرپ تلاسب هب ار راغنارج و - دینا درک یوف زیئس لحا

 زا رگید ی مدیجدر نسح و نیرث تایح و نیرت لرالع و ناخ تزء ر

 نآ ۵رس يا جوف و - دوهذ مک" يدحا دص هس اب ناراد بصخم

 رکوف گبب يلع و روبذم ناخشیوخ گیبنیسح ییرادرسب ار .ناخ
 فویو نآ ردارپ اب لاشفاف ناخضوع و - تار تسد حرط وا دمنعم

 -پجتسد حرط یدهادم هم اب و رگیدرا دیصفم دا و يلباک کگدب

 هنخاس لوارف يچگلت راوس دص هساب ار ییدلا هاب ناولپپ و - ۵اد رارق

 رازراک ةناور هدیدنسپ یئأب جازنما ترصن جاوفا - درک هناو رنشیپ

 زوپاشن م ؟اح ناخ ياء ماریب اب شوک هژره شوایس وس ن نازاو -" دوش

 فسوی و فاوخمکاح ناطلس يلع تسردو هارف مکاحناخلث نادناخو

 هکرگیدیعمجر تسب رادعلق راطاسیلذ يفص و کّرگ شهچ ناطام

 ناب گنغتو هذخا درپ فوفص کزولب دل دوب روس رازه شش چذب يگمه

 راهدند ی کس هرذاکب رد - دد هفرک يهار راکدب مزعب هنشاد ور شیپ ر

 - دنداد تراسح و تدالح تی تردد ض ؟سع ودرهشوارف

 راغنارب و - دمآ لواره رس رب لواره هدیسرزبر « راکبان رادرس

 هابدات 1 ۹1 ردنکم لاو ناسب وخ کربن یوچح سیمان ناتویحار رگید و

 هنخر يقتسمان میفغ لراره جوجاپ دوب اج رب اپ دربدهن شزرل تداوح



 ۴۷*۱ هذ ( ۵۴ ]) لاملرا ۰۶۷ لس ۱

 هذخات راغذارج حرط رد هک یجوف - دیدرگ رب تمادد هب هدنگفید نارد

 ناخ ضوءراب شنا نافس یعطر رادب| ریشمش برض بات زجف دوب

 راع یعجمجر - داهن زی رگپ ور هدرواید ناشن نرعاوی# نایودف رگید و

 موس جچوف تخاد زا ۴ ت دنننشگ مدع یارگهر 5در دسر هن دوخرپ رارف

 دید هدلا راشم ناخ جود رد ينزازتردقب ناخ نادرم يلع مادرم رب

 هزیا دیئات یرایغسدب لزلزت و بذبذت یا دیدزا دعب ناخ دیعسدمآ

 و ناردارپ ر نادنزرف اب - راد نامج ناداخ لابتا ییراکددم و - راداد

 تبعمج» دنکرب میذع تماقدما خم - دلک ژدونب خر هک یماپدفت و-دن

 دننفانش ینسین یو گب موشموق نازآ یهدرگ  دونادرگ هدذکارب ار شرکشل 0

 مدف مان و گنن ٌهکرعم نازا مارخ داب لویخ ییدرماپب ناکدنام زاب و

 دوب امخو میخ" هک بادنغرا یور 1 اتو - دندرب ردب یداج

 شفا بنا ار راذگ راوشد راومها یییمز رس نآو- دفنفرگد زاب ناذع
 ر راهن زا لیل ایند ر ید راکدنوادخ رک رد هک رگیپ ٌةهشدب ناریش

  دنئشگ تاجن و بایح راو هیما هتشادنپ دفنادن زاب راوشد زا ناسآ
 ادرفب زورما رک هک دندید باوص ناذچ ناهاوخاوه رگید و ناخ دیعم

 گنجگنهآ لاجمو گنرد تصرف ار هدید تمیزه میذغ و هدشادگن

 زور نامه بیام ٌةشيدنا نیاب و - تشذگ دیاب بآ زا زورم| هدادن
 ریهاقم هاگرکشلپ 5 دون روجع بآ زا تببه شتآ تکرح داب هاده

 یاب فااخ" دومن هربع یژورین رکسء هک یربمه - دندیدرگ هجونم

 باپسا یگمه و - هاهن زیرگبور هاش دک زاب اج» لاغذا و لامحا : دید

 تمدذغ دز شت آهک شرایم زا خکشوترگم ةوکش یب ۱ ررگ نا یایشا و



 لاسلوا (* ۳۵ ۲۷ | ۶۷ هذس

 ةدرپ نوج اما دننخادرپ بناب یخرب هجرفا - تم شگ مالسا رکشل

 یامیخرد هدیورگرب یرف ترصن نازرایم تفرگرد ار قامآ ماش ِک

 يیگبرات رگا -دندینارفگ بش دوب هدانسیا رانجح» هک شراپس رکذل

 يخربر راسالذب یتخل هنشگنراگنسر نارومقم یدیدرگن لیاح بش

 رب رضوی + زازنتوه رییب شوایس و - یدندمآ راثنرگراوب لمپ

 رمع ینامجود ویدخ رکرد يناشد ناج هک روصفم رکسع نا دهاج*

 ای درآ تسدب ینشک هکنآ یب دنمریه بآ زا بشابش دنداد یناژ

 قبرغ ار ناهارمه زا یعمج هنشذک یرس و دیامن مولعم رذگ

 !دخ تنطلس یایفصاو - داعبم دبا تاود یایلو- ددنادرگ انف رعب

 یادنب نابز تسا یدزيا ٌهلیاح بهاوم زا هک نیزگف نیرب - داد

 دایدزا یاعد یاول و - دندوشک زاب هنارغش یادای تسد و رکش

 هذارث یاب هنخاس ارگ یدنلب لالجو هاج یارآ گنروا لارز یب لابت)

 * دننشگ منرنم

 ریگ قاذآر شاب ناتس تیاو + ریمض رد یيروک رتشیب نازا

 دنم زوریف شاب رگد یعلفب » دنلب رییس زا نامز ات نامز

 هاش ناربا یاور نامرف لاس یفپ و دص کیب سیزا شیپ

 تکبب نالک هجاوخ هک ) راهدنف ریخسدباردوخ زدارب ازربم ماس بسامهیط

 ازریم - دوب هدانسرف ( تخادرپ یس نآ تسارعا یارساک ازریم مزالم

 راغلیاب تسامح و تیهح طرف زا رث] تشحوربخ یا ندیفشب نارماک

 ماس لانق ٌةماکنه ییسرگ زا صپ -دیسر راهدنقبروهال تنطلسلا راد زا

 و نیزگ دربن نازرابم دروخ و دز تفاط و هربنسد بات ازریم

 هبیرغ تاقافنا زا - دامن رارغب رر يماکانب هدرواین نی ]زر نارو]دنک



 | ۶۱۶۷ هذش (/ ۶۷ لاس لوا

 ازربم ود یا فاصم هکینیمزرس نامه رد زینناخ دیعس گنج هکنآ

 ه تسا ماس زیذ یفص هاش مانو - هاد + تند دوب هدما رک بورب

 هنخاونینامهاش ةراقن یزوریف و مت ندرف ناخ ددعس هصقلا

 راهدنف دلب رهاظ هدعشاا ید ماش» و تسیب و دومن تدواعم

 نادهاچههبلغ زا راید نآ ناطق ریاس لب راهدنق نکس - تخاس رکسعم

 زا هعامج یا یعدازآ معاد هک یوگ تعدب رگشل مازنا و نید

 و ترسم نارازه یسشگ شابلزف اگر ۵ روح ه اس یعدعت و لوطت

 1 رکا و داروا هک یدباعم و دجاسمو - دانخودنا ترش ناوارف

 نیدشار یافاخ بقادم راکدنپ - دوبن بابح| ملشو باع*) بد زح

 و دیدرگ رومعم نکا تحا)دء مرتزگ شح هاشداپ رخاغم دادعت و

 ناخ هدعس تناد هضرع ی مکی و تسیب ها نوج

 دیسر هانپ ستاوخ هاگردب ناخ زیزعلا دبع دلو نمحر ] دبع نوع

 تاو ددلب تلود نیا ناهاوخ اوه تاردیدت و تآ ددرت تقدقح و

 نیزاکیاره نادردق ویدخ - دیدرگ سذق لفع ناگدناپ راب ضورعم

 هیامنارگفاطلاب تلزنم و تبترردقب ار راذگ تمدخراکدج یاهدذب

 و بق راج اب هصاخ تعلخا ار ناخ دبعس - دندینادرگ هیاپ دنلپ

 بصنم و - هننخاون رب عصرم ردشهش و هرانکلوپمپ اب عصرم رهدمج

 هیساهس هذس| و۵ راوس رازه هس راوس راز چپ و تاذ يرازمجلپ هک روا

 دننخاس ررقسهوسا هس ةیس| ود مامت راوس رازه رشش يراز ه شش دوب

 یکیهصاخ ٌهلیوط زا بسا ود تمحرم و گنج رفظ ردابب باطخ# و

 و هرقن قاری اب هصاخ ٌهقلح زا لبف و الطم نیز اب یرگید الط نیز اب

 تعلخ تمحر مد هگْنس تگح هحار - هزدرشخ» زابنما زع لیف هدام



 لاسلوا ( ۳1 ۱ *عب هفس

 هداضاد و تواخ تدانع) ناخ لدرپو ۰ لدفو بسا و عصرم رهدمح و

 رازهردوتا فعیدصناپو رازهود بصفهبراوس تسیردر تاذ یعدهناپ

 رازه و۵ بصنم) راوس درصذادو ساق راه هفاضاب و حصرس رجذخ ۲

 رازه رود بصذم) راوسدص و تا عی دصداپ ٌةیاضاد و تعاخ تیانعد

 و رازهبصامیراوس دصو دو تا یی دمصذ اپ هما ض ابو تعااخا ناخددعسردارپ

 دازهناخو . پسا و یناخ راخلف) باطخ# وراوس رازه و تاذ یدصناپ

 راوس هاجاپ و ۵. سش و تاذ یرازه بصذمو تعلخ:دح اولا دیع

 کیبفهوی و - زاوس همه نه ۵ تاذ سیرازه بصذم و تعاخب گنح

 تسمه باطخو راومس دصناپ ۲ نا یرازه سسصعدم و تعاخ) یلبا با

 هایفبو درصو و تا یراز ه بصذمو تعاخ:سا ددساک یار و يناخ

 - اتم هفاص] و لصا زا بصانم ندا جی دننشگ ,خلفم راوس

  یراخ# رداب دمو - تکدجح رغظ رداهب ناخ لدعس نارسپ لا لبع و



 | ۶۶۷ هم ( ۴ ) لاسلوا

 ٌهناضاباهدنب رگید يخرب و - مارید ره داومارگج و -ربکک يلت رابج و

 تعجارم ناریا زا ناخ ردغص نوح و - دننفای یزارنا رس بصانم

 هک. - درازگر رب تگنج رفظ ردامب ناخ دیعس هب دم[ راهدنقب هدومن

 تیاهن تدم دبا تارد یایلوا فرصنب ابراهدنق دم رد زا یفص هاش

 مناونیم دادغب و نارریا زا هک هنفگ ررکم هچنانچ - دراد يگنفنآ

 زاب راهدنق ریغسن زا تسد تا رودقم ات اما - تفرگ رب لد

 رد هک ر یشاب یجرو ناخ یناج هک تشگ زین و - دیشک مهاوخت

 قارع زا و اب یعیدزن نیرد - دراد مامت رابنعا را یارم)

 راهدنت رس رب هتفرگ هارمه ناسارخ رکشل هک - دائسرف دهاوخ

 بلاغنظ هدروادن تمخات ناسارخ رب کدزوا لاسم) هک اجنازا و - دیآ

 ددعسنآریاذپ - دوش هارمه اپ زیدتاره مک اح ناخ یسح ۹ ۳

 هاش رگا هک - دزد رارق تعاق) راهدنق رهاظرد گنجرفظ رداهب ناخ

 ياادزب قیفونب دتسرغب رکشل ازسان لسپر اجيب هشيدنا باب يفص

 تمه هدینامر ی دقنپ دو دج مارم - يداناخ ترضح لابنادبنات و

 شبپ زا رگا و - دیامنفورصم هیغاط ًةیف نآتبراع* و تععادم رپ

 دزادرین رک یاب هنسناد تمینغار تیفاع ینیزگ ماج) | و يفيب

 بوع ار تقیقح نیا و - دون رواد ییمز و تسب ٌةعلف شیاشهب ور
 چاتلا ةرد هب و - دومن تشاد هضرع هانپ ییقاوخ هاردب يلجحتسم

 نیردهک - تشادضورعم ر داببب عاچشهاش دمع» هدازهاشداپ تنالخ

 ةدیسر لباکب تداعس جرب رثخا نآ هک دنیب يم نانج باوص تشثو

 و هناخ پوئاب يزرريف بکاوم زا هوبنا یهور گ و - دنیامرف فثوت

 رکشل يا ندیسریارآ زا هک - هنیاهن هناور بوص یاب ابر هوک لوچف



 لاسلدا ( ۳۴ ) | ۰۴ کسب

 ةک سبدشت رب ناسارخ زا ندم] شیپ دارا رگید فلاخ* هورگ

 - هاددنهاوخع هار ارگ لما یرطاب و امننا سوه لدب دنبابب قارعزا

 لاهنون نآ نتسشنو - نانسلباز رگذلب رکسع نیا یشمویپ زا دعب

 تیعمج و تنکمب رثاسرصن رکاصع - لبک ییمز رس رد لابفا مچ

 ف نوجو - تشامگدنهاوخ -رواد ردسز واشس) 2اد د شم مامت

 فهدزء زا و درد توانم تعاطمسا دوخرد شوک تواقش شوایس

 دعب هک- تفایرداکنج رفظ رداپب ناخدبعس منادرگ تمدرصو *ذادرم

 دوخ ةاکنسد رغظ هاپس دنمربه یابرد شورخو شوح یمشنورف زا

 نرظنارب ایاع*یب راس ردنههو - دننز اغو عمنرب اورپ يبراو هناورپ ار

 اشک :د8۶ تسد و - بقاعت هار ردومدپ زا اهیپ صاخا یلپ - اج)

 ار رواد یمز راعح - دیشک دنهاوخت زاب هروتسم نوصح ندوشک زا

 نایچگلقت زا ةعامج و - هنشاذگ زاب فودح نآ نابزرم ناطلس یشورپ

 کد رگرادعاقو دهبارهارفکاح یلق نادناخ وتسبر ا۵هعاکموکب هارمه

 -دابنرارغب ور هنخبر دوخ رازور قرفرب رارف کاخ رادناو ناوعا ابهنشاد

 شقیاقح عماسمب رداپب ناخدبعس تشا۵ءضرع زا راک تمشدقح نوج و

 هدومن ففودراه دنفردهک - در داص عاطم نامج مکح - ددسر عماج*

 راهدنت تیالو عالق رگید و رواد نجمژو تسبدعاف شیاشکرب تمه

 نادرسياع هدرپ- واب ار راهدنت علف - سوپ ناخ جلف هاکرهو - دراهگرپ

 یاهرییدت و - دنادرگ هداور هیلع ٌیبئعب دوخرسپ ناخ داز مناخ اب ار ناخ

 راکب بک منا تامرس یئاشک هدقع رد هک قیاف یانیاصم و قیار

 و الاد نامرف نیادورو زا پ - دندومرف جرد زونلاا عملروشنمرد دیآ



 | 9ع۷ هنس ( ۳۲۱ ۸ ) لام لو

 رداهب ناخ دیعس و - دیزگ لزفم رپش نوریب هدمآرب راصح زا عابتاب

 اض»ع رناخ دازهناخ هنخاس یهارلیاک بوصب ار روبزمناخ گنج رفظ

 و رازهاب ناخ ضوع هکد)د رارف و - لومن هارمه راوس رازه ود اب ار ناخ

 ةارمه راوشدصناپاب راخدازهناخو - ددرگرب راهدنقب رقم زا راوس دصناپ

 ةرصاب ٌورف تعمزالم زا دعب نادرمیلع و - دوز لباکب ناخ نادرم یلع

 تمیزعب - زازگ راک قیفوت يينومنهر و - رادبب تمخب ییزوالقب تالود

 داوسٌهیبعب دوخ و - دین هانپ ییطالس هاگر دب ور مارنحا مرح ناتسآ مالنسا

 - تضخا درپ - داسف لها زادالپ نآٌدینصت بابسا همت و - عالق : یدیسد

 یارب ناخ نادرم یلع نوچ و - تسشن دنمریه بآ نوکس رظننم و

 زاو - دوب زاورپ رد وزرا حافج# هبتر ناممآ ٌةبنع میثاث تلرد لوصح

 جرب رنخا ندبسر زا شیپ - زابنا هاب اب هارندیدرونرد هاکیب و هاگتلجع

 لباک ها تهزنب رداهب عاهش هاش درج هدازشاشداپ یراددامج

 تشگحرشذم یبسزرم نآ یاشکلد ياوه و اراوگ بآ زا و - دیمر

 ععلا وب ین زاچن زن ٌءرصاپ ورق لوصر رثا ترسم ربخ عامنم) زا سبد

 طب هک ی اب عضوم ةنارر لولا عیبر مهدقه هبفشجپ زور لباک

 تداعس یاهدازهاشداپ نوج- دیدرگ دوب رهوگالاو 8دازهاشداپ تابار

 - هالپ الاب تسا یوزرس يب» س یرا دنامج رابیوج رب کبر ره هک دنویپ

 و بیدهت یسح زا - دنمورب تسا يخاش هزات يراکسک ٌحودرب و

 یتراد ناج و - تدلها ریسک| هک - يناتاخ ترضح تدیرت فطل

 ناسدودنیا ٌةهيرک ٌةمیش ةک یرورپ بیرغ مدارم - تسا - تدبمدآ

 ِ دراز طتفت 3 نت ,راذناخ یریا روس و - ثسا 9



 لاسلرا ( ۲۵۲ ۱) | ۴ ۷ هفس

 زاهداجو راخ يمتسار مو يکشيوخ رداهب ظن و ناخ زرادم و ناخ رداهب

 نان هاگر ددمنعم یاهدنب زا رگید یدذح و ناخ راقفلاوذ و ناخ

 گنح ترصن رداپب ی ناو اهن او هی دز ۵ارسرف لابقدح اب ار هاج

 شور و- تنایرد هدش هریدپ هناضتاوید ؟زاورد نوریب ات هبلع ةراشاپ زین

 فزراعنمفورعم تلرد نیردهک تمزالم بادآر گیدو میلستر شنروک

 هیناسر میدقنب تسزالم مسر هبلاراشم ناخ - درب نورد هنخوم| تسا

 ةجار و گنج ترصن رداهب نارود ,راخ لابثا ٌةقِیدح رون نآ مک 2

 دنتسشن - پچ بناج ناخنادرمیلع و - تمار بناج هگنس یح

 یثوجلد فاطعا فانصا و فاطلا ماسنابارناخ نادرمیلع ربگالاو نآو

 ۳ ی رز را راوی )۳یهتارکا تر
 زا صپو - دن دوم 9 تمحرم کرشز نیز اب لدف هدام و درقذ قارب اب

 هندینادرگ ماشفحا کلف هاکرد ٌهناور مارتحا و تزع لامک رد یدنج

 شراذگ هعن اچ گنج رفظ ردابب ناخ ددعس صسامنلاب مکیوتسسیب و

 ناطلس و ناخ پمارپل و يگشيوخ ردابب رظن اب ار ناخرداهب تدای

 رگبد یعمج و اقبلاوبا هخاوخ و گیبرداپب و ناخ فیس ردارب رظن
 ییشخ: ناخ راوسذاجو زادنا قرب دصناپ و ةابذشا شرع هاگرد یاگدنب زا

 ةدیور کل جلب و اقس و رادلیب دصناپ و یدحا دصناپ اب ار نایدحا

 * دنزنخاس یهار راهدنقب لیک زا دقن

 سه ییصح و تسب نیعرراصح ی

 ةعبنر لئاوم و هعینم لتاعم رکید ورواد نیم

 گنجرفظ رداپب ناخ هیعس - دارن یمکبرر دنمرپه بآ نوچ



 1 *زعپ هتس ۲۳ ] لاس لوا

 هددسر عبور 412 هک ماگنه نیرد هک - هدومن هراشفسا رکشل نارس اب

 و یدسع» عالف رگید و رداد سجمز و تسب یو ریخت رگا تشسا

 دعاوخ راصح ندرد هدورد ر تالغ مدذع - دیابز رک یورب یکااجح

 دها خ ماچ ارس تمسا یر نو نا ی زا هک هتوذآ و - ۳

 مجضت يب نلمزرم رد سید نا دهاجم هدر مه تروص نبرد - داد

 و مه -دوب دعاوخ یراوشد دوشر سیم رگا عالففرصاعم مه و - قیاع و

 ۰ رس ۰ ۰ ۳9 رم و

5 
 بارطضا ور رطضا تعاد ار ناددشد هعاو تم ریدپ تروص تالع دا

 ۳ گنرد ی  تصرف و - تها گدت تدفو نوح و - تک دهاوخ

 تیز ژا سشدپ «دوهد ی ین اعاخ ۹9 ۸ 9 یناممآ دیئاترپ هدکت

 و تعاطا هار هاش زا ۳1 ِ ها دیاپ هذگیس علق را ماب ؛حا

 زا هکرهو - دیا "[ هدینا درگ یتسین یادگنت تار هر در نوریب دابقنا

 مو ناج* دیامدپ تمعواطم ٌکمیقنسم ٌ؟لاح یلیا و نت یرور

 ری یاضنتا وبا هک ر هعلو ره درد توت 5 2> دیای ر ۳۹

 رحم

 ار هگنس تگج هجار باوص یار ییدب و دوش هذشاو فوفوم دشاب

 رگیدو ناخ داشو ناختمهو ناخ تزع و ناخ ضوعرناخ لدرپ اب
 یگمهو نارادنیمز ریاس اب از دودغم کلم و - ناغنا و لوغم ٌةعامج

 ِ» ار دوخ لیکو بوقعیو - لباک ًةبوص کموکناتوهجار و تادام

 یعمج اب ار ناخ میلق شیوخ دمحم ازریم ر- شیوخ رانیبات زا
 یریگهعلق تاودا رگید وهناخاوت و نایدح) و هیلاراشم ناخ مدرم زا



 لاس لوا و | *۴۷ هه

 و نارسپ اب دوخ و- دینا درگ صخرس [ ۲ ۴۸ ] مرعم مشش و تسیب

 لامحا و لبک ةبوص یی شب * سادباک يار و شیوخ نانیبات زا يعمج

 دمع# فسوب و - فدذگفا تسماذ) حرط راهدذف رهاظ رد رکشل لاشژا و

 دئدیسر هدژپ راک هورگ نیا تمصخر زا دعب هکار ناخ راثنناج و ناخ

 لوص و زا دعب تاود نیا ناپوج اوه نوچ - هینادرگ هناور ژین

 ةدورد تالغ هک دنهاوخد» ریهاقم هک دنددنش دوخت كشک عضومپ

 - دنرب راصح ورد هدومن کاپ ار هروکذ« نوصح ٌةَقلعْم لاعم

 ندرت لولع و ناخداش و ناخ تزع و ناخ لدرپ رگیدکی باوصتساب

 نایدحا و گنج رفظ ردارب ناخ دیعس نادیباژ اب ار نبرث تابح و

 ضرعو ناخ دمع#* فسوپو هگنس تگج هجار و تسب گعلق بو.هب

 ردادییمز فرطب رگید یعمجاباردمع"ازربم و ناخ راژنناجو ناخ

 راوس رازه کیدزن هار یادثا رد هگنس تگج هجار - دنثخام هذاور

 نابراس رس رب ناخ جبلد مدرم و دوخ ناثرپجار زا هدایپ رازه ود و

 مامت لیچلب رانیا - دانسرف لاجعنسا مسرب دوخ زا شیپ هعلق

 گنفت یتخادناب_هعلق نانابهاگن - دندیسر هعلق یاپب ماگنه بش

 شیپ ار نیهح سصح ن] ریخست بلط راک ناژرابم و - دذذخا درپ

 راجشت | رازرک یاوه زور رپپ ود اذ بدلوا زا و - دندخاس تسمه اهن

 ار سومان ناجرازاب زور رد هک راعش روهت ناتوپجار راک ماجنا - دوب
 - هنناد هعبار تراجت تخورف سومانب ار يگدنز و ندبرخ يگدنزب

 - دننخاب رد يناكدنز هقن هدیود رادکیب یدنچ و - دندیرد شیپ

 راکدجنازرابم - دیدرگزاب دمرد هارو دش هدز شتآ هزاوردب یوچ و



 ۳ ۳ 9) لاسلوا

 یعاذم رگبد اب يفارع پسا لچو ده کیدزن و - دندینار ذگ مه زا

 هعلف گنغفت یادص نوج - دندروآ تسدذب دوب راصح نارد هک

 ضوع و هگنس تگح هجار دیب هدیسرروصنم رکشاب رود زا نانیشن

 زابناج نارداهب دمآ رد ماکنه مامت تعرسب دمع ازربم و ناخ

 هعادج سیا ٌهنادرگیاهشالثو هنادرمیاه دربتسد و - دندیسر نا

 نازح ار نشئآ اترد۶ نانیزگ تیمح نیرفآ و نیسعلب 5 درد

 یزابناج ٌةماکنه نارد نوچ رز - دندوشک نایز دشاین رظن میجطم

 :دروآرک یورب يرواد و يريلد لامک هگنس تکج هجار ناتوپجار

 نایزا و - هدش جورج" يدنچ و لونقم نث يم کیدزن و - دندوب

 بيمما هجار و - دوب هدنام زاب راک زا گنغت مخزب رایسب ما

 ي  یمض نبرد - تشاذگ زاب هءامج یییاپ ار هعلق باجس) و

 هعلف نابراس ناسراح کموکب رواد مت زا ٌةعامح هک دننفای

 ریهاقم نا رب زیر ولج ناهرمه زا يعهج اب هحار - دفا هددسر

 تسدب هداد رنشکب ار یخرب تابث یب ناشوک لطاب - تخات

 دابنانوبه یدرم یاپب و - هدژندات رب ات ناددم زا نانع يدرمان

 ۶ دندرب ردب تسالسب ناج تعرس

 يیخاون رد هک تسا بادنمربه ٌةعلف)شیاشک لابقا يیگنربذ ژا +

 تگدبد»از ناخ جلد ۰ هکن] ریخت سیا رسبذ ,تروص - هدش عفاو درگ

 دوخ کشک ٌةعلف تسارعب راوس دصهساب دوخ دمنعم رانیبات زا ار

 دوخابیحاون 1 سولا زارگید سک دص عس اکیدزن و - دوب هدانسرف

 راصح ریدقت تشفاومب و - تان بآ دنهرپه علف رب هذخاس ققنم

 نیا هک تساوخ و - درو تسدب هدنز امن سارح هدومذ مجد ر



 ۱ لاس لوا ۳ ۹۴ | ۶۷ مس

 نیاوک دش رهاظ - نوج - هیامن راهدنق نور هدومت ددق ار ناراتفرگ

 دنرا درسرد هشیدنا هتسنادن یشخ) ناج ردقتریرسدد تریسدب هعامج

 تسمه داعبم دی تلود ناهاوخربخ - ددنارذگ مهزا بر نوخ ریشمش هب

 رف هکرواد یمز ٌعلردرب رفص مهدزناش و - دارتسب رگی ۵ عالذ ملفرب

 نازا یهورگ زور یدنسخ - دندو رگ و رذارن[ رود راو * هری |د ةنذر تس) یمکعم

 هزنخا درپگنفت یدنگداب راصح ییلاوح تارامع هانپرد هدمآرب همکع*

 نورد ارناشیک تلالف «ذخات تدالج یر زا راثآ یزوربف نازرابم و

 دندرشفتابث یا ناکدیهرلجا زا ار یدنج صرخ و-دندروارد راصح

 رگید تارج یا دید زا ریهاقم - دن دینادرگ رتسکاخ غدت ٌةقعاصب

 هدزارد هعلق لرگرب هگفس تگچ هجار و- دندرواینربرس راصدح راوید راح زا

 هدزای ماجارس و دوخ مدرم دعب ار يکب مامت) هنخاس ررقمراچلم

 رورغب ناذیزگ هعلف- تشاذگ زابهاذپ .یریفاوخ طاکرد ناکدنب يعع سسع# ار

 گننس و هفح یشخادن) و گنفث و پوث سدادرسب یراد هعلق تال| روفژ

 میدقت رپ تسمه ندئآ صالخا نایودف و- دندومیپ یم تعنا دم هار

 هنسودپ زر تاعاسب مش تاقرا و هنسد یعقبقح هدنوادخ تسدخ

 یم کیدزن ماجناب از راک ژورب ژور بوکرس ثخارف) و بقن سنکب

 رک نیئآ نیدب هک ثفایرد هگنس تگج هجار نوج و - دنددناسر

 یرج بآ ندروآ رب یارب دوخر 3 فرط زا - دشک يم یزاردب

 بوچ زا هک داد رارق دم] يم رب مک هار نیزا بآ هک ورنازا و - دنک
 رج: و - دهد بیئرث تسالس ٌهةجوک نارب هنخاس یرج راوئسا هللخت و

 راصح راوپد ات - دنارذگب بآ زا رکشت هدیشک قدنخ یور رب لیقت

 یار ار ناذیز گ نصح و - هنیارد نیصح لقعم نادب هددنارپ



 | ۴۷ هذس ( ۵۷ ) لاس لو

 راهدنتب یوچ و - دندرگينسين ءارعص ياهنهر هدروآ رب ینتده ٌةعلق

 دنتسدن یراکزاس ماقمرد دیاب هچیلانج رکشن ناره هک نیر ال زمخ

 ناخ جلد - هبانشپب بوصناهب هک تساوخ گاج رفظ رداهب ناخ ددعس

 نمب تیاو یا قسن و مظن و يراد هبوص هک اجنازا هک هراذگرب

 -موشدم هفاور هنشاذگهعلق تمسارعت دوخ نانیباتزای ءمحهنشک ضوقم

 نارسپ هللا دبع و هل دعس - گنج رغظ رداپپ راخ دیعس ٌةراشاب و

 رواد نیمزب ور رقص مهدزه هنشادهاگن هعلق رد زین ار هبلا ییموم ناخ

 یاهلد یوربن ییلوزف بس هدیمر رث مامث هحره ثعرسب و - لاررد

 دودح ماشحا مابد و یناببزور سولا نایاوشیپ - تشگ ناداطرا

 باوص میاصنب مالسا نادهاجم هبلغ زا دندوب ههکع*یریرد هک ناسارخ

 هننرگرب ناطلع شور شوهزا توخت ةدرپ و شوگ زا تلفغ هی امن

 :دانتسرفیادمغعم زا یکی و - دننشگدابقنا و تعاطا هار هاش یامنهر
 لاو ناک دنب رگید دید باوصب ناخ يچلف - دندومن رامنیز يسامنلا

 ٌهیلصت هنشاد لاسرا رکش/نارس رگید رهسو دوخ رپمپ همان ناسا هارد

 زا دعب لواا عیبر مشش - دومد نانیوگ هعلف دید تشحو یابلد

 راصح زا روکذم لئابق نایادخدک اب اطلس نور ژور تسیب ةرصاعم

 ناخ میاد زمید زور - هید ار رکشل نادعا رگبد و ناخ نی هدمآ رب

 دصناپاب ار دوخ و دمع رکون تگدب دالوف ؛دومن ریس هعلد هایم نارس اب

 لادم طبض زا رظاخ و - تشاذگ نآ یینابهن هب زادن) ربت و نعمت
 ور هنخادرپ او نآ تافاضم نوصح رگید و نینم لثوم نآ جراخ"* و

 راصح یآ یاب لولا بر مهدرابچ و - دامن تسب علت ریخمت هب
 و قیام رشلب نبصح سصح ۳۹ رود رب راچام هدره هدیسر راوپزما

۳۹ 



 ضب لوال ] ۸ ( | هع ۷ هشس

 راهلم و ندذک بسشذب نیت تعیاعش نادرگ ۳ دون |درگ ررقم قحا

 تعد دا هدسنا دز زاب باوخ زا ترا ت و - هلسب اتم نادرد شیپ

 تعوادم و تسمواقم رد ن اخدشد راصح و دنددشک یمد زاب ر ک زا

 جرب ی هب لابت) نازرابم ۹1 ر یبقدره هدیناسر میدقدب دددح دح

 - دسز ماجناپ هک دننشادگ یمن هدرب یپ هندیناسریم راوید ریدب و

 - تخار ورف .دندوب هتناک ارن] هت هک یناردج و جوربراب دنچ هچرگز

 و یزابشآ تالآ لامعذماو گنفت و یگنس نتخادناب یصح سارح

 راک ماچ - دز دون ثرگدم لو دست ۵)ر ۵ قدر ط گاج تاود) رگید

 راچام بذاج زا یرگبد ناخ میلق راچلم فرط زا یکب بقن ود

 بقن افاغتا - ددمر راوپد ریزب ناخ راذنناج ر ناخ دمع» ف.وب

 راپچ م» یوچ و - دش هتشاهنا تورابب ناخ يیلف راهلع بد و

 دژواد شنا بقنب هدلا راشم ناخ ٌ؟راشاب یناثا عببر رده هدنش

 ۰ تال| رگید و گذغت نوردب راصح و فرا زا هکن[ اب - دندوب شروب

 فسوب .شیوخ راب دمع* - فندبود هار ریزا دوب شراب رد یزایشت |

 ععلقد 4 ناخ 0 ی ناخ نوع

 هحاوخ و راز ژ ی گنب رظنو کیزوادمعم هان و روکفم

 و تاج ییرابغ هدب رگپد يدنچ و یمیدذ گیب رظن و یتاب



 | ۶۳۶۷ کس ۲ 09 لاس لوا

 داد رارف قفو رب و - دئدش رد هعلقب نارگید زا شبپ تدالج ییدرماپ

 دیشب هگنس تگح هجار راهیلم صوصخلا یلع رگید راهم مدرم

 - دندمآ رد راصعادندوب هدادبیّرت هک يئابنابدرن هار زا اذرک یاوآ

 راونسا راکیپ هب تیمح یاپ هک ییپ هاذوک لابج زا یرایسب و

 لادج ٌةکرعم و لات ٌهماکنه هداشکز اب رازراکب تسامح تسدو «داهنرب

 زدن مالس) ناهار دندش هدشک اونو غین 3 د دندون| در 5م رگ

 کملارادب هدخاب رد یااف ناح تمعن یلو راک رد ت ۵. هه

 و تلاسب رهوج هنشادرب اپمخز سک دص هس و - هننفانش ينادواج

 وداکت زا دعب هوزپ تلالض هورگ ٌةبقب - دننخادنا زور یورب تلامص)

 ةارغ - دندشرد کراب هنخبر دوخ راکزرر قرفرب تمیزه کاخ رایسپ

 رگید و ینارع پسا دم راچ اب ار نوربب ٌةعلق هلیمج ییعاسهب ید

 ییمکو توی رادعاف ناخ بارع- دندر ورد فرصذب تمجذع

 2 يراصح نایهاپس زا ٌهعامج اب دوبن هاچ کی زا شیب هک بآ

 دوب رصعلم نارد کرا ماکحاا هک ار يجاح ریش دنمترصن ناروااد

 یجاح ریش نزرد نانیزگ راصح - دندددارداجق وس ره زا هنفرگ درگ

 نو دهم و بوچ و هنخت زا قدنخ فرط نارد هدنک ندنخ

 دنزشاذگاپنخر نتخادنا گنفت یارسو - دننخارما رپ يراويد هدنگ]

 هدشد ددرد لاج نآ هاذپ برد ي یجاح ریش راوپد ندیرپ زا دعب ات

 نینآرفظ نانیزگ دج يناذلا عیبر و تسیپ هبنشیلپ بش - دفشاو

 زا مویس ناخ ضوء زا مزد هگنس تگح هحار زا يکي ار بقد هس

 5 هعلق ةزادرد اب جرب کی هحار بقلپ - دینداد ضشتآ دمع» ازریم

 ودد شک رز رب اهرهس اشک هعلق ناژرایم - ددرپ جرب رد رگید بقف وادد



 وا / ۱ ۶ ) | ۶۷ هخنس

 یباسح را هابث هورگآ راپهقعاص گانفثزا ر- دنداشک زاب دربن تسد

 یوردن هب هک نازا دعبو - دندبسر تسب بوج راوپدب هدفرگن رپ

 تلال دد لرذاخم زا یخرب ِگ نا مهرد یرر)د یرزاب و یریلد

 نادذک رد عورش هوزپ ترصن هورگ نوح و - دندم] رد ترا هانپ هد

 هدید دودسم یئاهر هار راد هعلق ناخ بارم دنوومن کرا ساسا

 ار ترا یناثلا عببر مویس و تسیب همان ناسا ندیسر زا دعب و

 - دم ناخ میل دزن ناهرمه اب هدرپس تلوم اد تلود يايلواب

 راسکنا ٌةلیسوب میذغ زا هکرههک دوب هدش مکح یزوریف رکشل نارس رگیدو

 یشوید رذعو یشوپ مرج عیار ۵ دهم ژا تبثر نام ترصضح رد 1

 رگا - هننادرگ رطاخ ییمطم ار وا هداد ناما دنا رد راهفیزب تسا

 نیزگرفس دهاوخ هک یوم رب هک دنراذگ زابلاو - دنزاس هانپ ییفاوخ

 رانفرگ رازرک ءانثا رد هکيسکوخب مالسا نادهاج*غبت مد و - ددرگ

 يفمرا امالغزا هک ار ناتناارع* ناخ مییلق - هدرگن هی[ فوق رانا

 هارمه ک نایشاب ژوپ و نایشاب گرم اب تسا ناریا ییلاو گهالعم

 قارع ٌناور ه داد تعاخ رد زور در تسشاد يراممس ژورکی دز لو وا

 * دیناهرگ دندومن نآ ستهاوخ راهظا هک

 شادیصفت - تناپ شیاشک زین یترگ هعلق َك یا برف

 ندمزرس نآ نکس شزرازگ ژا اتسد ٌعاد ةربماعم ءانژ) را نوج ۰ هکذآ



 نوت ۲ ۳ ] و
 علف و گنسرف هد کنرگ زا هک دالوف علف هک - تسویپ روبظب

 ودره نایم و - هدش عفاو هبرر :ارف خیمرف هدزاود تسب زا هک کخاد

 درد هارغپ قلعت دیدم تدم زا هحرگا دیتا هار جرم راجراصح

 ماشحا ناخ لو - لود راهدنف تایاضم زا تاخوا فلاوس رد اما

 و دنا راوغسا 7 ود نآ عباوت زا هک ار يعخلد و یرشخاب و يکلم

 نیمطم و لامئسم نیشن لد تالقمب - راو هناخ هصناپ بیرق

 یمراردبما ییرایبآب هدیناشوپ اینعلخ و - هیبلط دوخ هزن هنخاس

 وزبمرس نانیا ییناما و لامآ فایر نامژ ویدخ شزاون و تیانع

 ۳ نانیبات زا يعمج روکذم لیابف نایاوشدپ - هیزادرگ با داش

 مکاحيلق نادناخ مدرم فرصت زا ار همکع* ود ره و - دنفرگ هارمه

 کنرگعلف ظفاع* یلق يفصکموکهب ار وا شوبیبشوایس هک هارف

 نیا ریخت ربخ زن و - دزنشاذگ زاب نانیاپ ةدروآ رب دوب هدانسرف

 کام یاو] و تسب راد هعلق ناخ بارع* ناذخ و عینم لقعمرد

 - دیسر یلف نادناخب هارف تخانب ارگ ترصن جاوا هجوت یاشک

 زبح زا ات د رواد بم شیاشک دوجو اب کشرگ ٌةعلف تسارح

 مکی و تسیب هدنشراهح هدید نوردب شیوخ تفکم ةزادن) و تردق

 ور ناهرمه رگید و يلق يفص اب هنتشاذگار ار لبوم نآ يناثلا عیبر
 يیلف لبق زا هک یعمجو - دان هارشپ

3 
 حوقم هناکنسش عالفاب راهدنف تیاو یمامت و - دندم] رد گننرگ

 ٌةلعفب دندوب ریگلام رد ناخ

 ٌةعلق اب - راهدنق ٌةعلق - تسنبا هروکذم عالف یبماسا لبصفت - دیدرگ

 علف هس اب تالف علف - تسا تسب و راهدنق نایم هک دوخت كشوک

 يلاينچ -.یکود - هما هن اد یاشوف اف طابر هلوه - افص رهش - رقم
3 



 لاس لوا ( ۲ ۱ ٩۷ هب

 - لث - هراچبث - تالف - گننامم - لاش - دابا عقف - هنوکهس - يئايزه

 - کریزدیب - يسوم -یتفرد - ناننسباو - هعلقهدراچاب روادنیمز ًهعل

 - بآ] هادس - رغرل - هفهد - داژرپ - دازوذ - وجلم - ناپراس فیش

 -ناشفر۵ - کنلرا - نکرز و - هناکهدعالف اب نیربت هل - کخلد - دالوف

 تسب هعلد - توآر د علف -رهش - ویزک - نازهت - نارمت - جود - هبنشراج

 #ِ نا نالمش تفح رازه َت بم رازه  مد هعلو تم ای ام

 - ریگلام - هعلف تشه اب کشرگ علف - يشذخ - يلل - رافص

 م# ددقس رد  یروغع زد ك نیگنس ت یجاح - اباد یزید - و ره

 ٌفاضاب ر فزب هیلف راصنخا نایب و دو) هارد لخاد اقیاس ک

 هک دمعلا هلل - دش هنشون مان ضعمب ارن] ٌةقلعنم عالف و - هعلذ ظفل

 تداو يگمه یدمرم لابتا ییزادرپ ماک و یدزیا ریدقت یزاس راکب

 ار دا تلود نیا یابقصا رعسمهزاکم 9 قعلا عح رد مک لود

 راگدرک نایاب یب فطاوع و - زاسراک راداد نارکیب تایاذع زا - تشگ

 راک و - تسا دو دی) تلود یا راکشیپ هراومه هک - زابنا یب

 مجلافا کلامم يگمه هک تسنآ دیما - داهن مارد تنطلس یریا رازگ

 ردگ یللامرم نارک سحاص ترصضح ریبک ناداخ تلود دعرد ۳ عدس

 همیمض - دو هذشگحوذقم ورک هناهرپ «1لرادا ییدلا ۲ ایددلا بطف

 نارود هاش شش نامژ ز ددگمس نیا ةرومعم دالب مدد و هسورع* کلامم

  نام)و لدع دروس ه۵دنا درگ ِك يراذگ ناسرف ٌکعبنم ٌلحرد ةیصیاش



 | ۶۶۷ هم ( 3۳ لاس لوا

 تقیقح هاشداپ نیا ّةکسب ارریناندو مهارد و - دنادرگ هیاپ دنلب ییزگ

 * همرک و هذمب - هیامنارگ ها

 رطاخ نآ عباوث و تسب یهرا4 ةعلث ریزگان ماجاارس زا ناخ الت

 شیوخدمع نارکود ز يکي ةدوعب ارکدرگو تسدییناجهاکن هنخا درپاو

 مذشه و - تخاس ییعسوااب زادنا ردتر يچ یگدغت دصناپ و - تشاذگ زاب

 هفولع رکشل يگمه - دیدرگرب راهدنقب ناهرمه اب دوخ یلولا یدامج

 یس هنسویپ روبظب اجأ] ناناد تقیقح زا هچنآ قباطم ناریا راوخ

 رازه ثتفم - ای ياراد مژالس راوسرازه تسیب - تشسا راوخ رازه

 تجعمح رگید رازه«دو - یچگنفت رازه هد - مال رازه هم - يچروث

 رگا هکنیادیماب نسکرازهتاپ بیرف قاسی ماگنه نآ یاوس و - تمسا رم |

 مهار: دندرگی یعماهن | یاج! ناذیا دور یرتشکب ناراوخ هغیظو زا ی

 ناموت کا ی | لکلماح - دنمان تدارا رکون اردورگنآو - دنیآ

 ربکاٌهفالخااراد زا یکیره و - شاب هبپور کل لرچ ورورکود هک تسا

 عمج ماد رورک دصبیرقةک روها هنظاسنا رادو یلهد کلملاراد و دابا

 ربزو تمدای - تسنآ لصاح ةدیور کل هاجلبو رورک ود هب کیدزندراد

 کلكي هفولع قیرطب یلاس دنناوخ هلودلا دامنعا اجنارد اروا هک ناریا

 ود دنیامن یم هاش شهشیپ ارژوار دا هک هرازولا محراب و - تس هدیور

 ناسارخ یو رلکیب کا م - يشاب یچروث : کلوس - رالاس هوس كل

 زور دژا رگید ناراد او -تألءد تیرف دبای یم هدایز همه زا هک

 - کل تو , يمانآ یچ" ذعنو نطق آ ات زا ک ره هکلوا ره لاحروخرد

 هلمح ین یر  ناموت یسات :دزا ي اب زوی نایجروف ةنایلام

 یداچي دی 0۳0 ته زار داه - تا ی م زدن ی ناو هاجپ لح

 ۳ اب



 لاس لوا ( أ | ٩۶۷ هئس

 يم ات هدزناپ زا يشاب زوب - تصفلن هاجأب زا دنا يشاب گنیم هک

 زین همامجفزا ی :دزناپ زا يشاب زوی نامالغ لاو راچ نارگید
 تلرد نیرد هک ها ةنملا - دنراد بجاوم ناموت هاجا لچ یدنچ

 يرازه تفه بصنمل هک یئاهدنب زا یکیرهر دگاح لصاح رادیاپ

 کلرا و زا زارفا رس هدس) گم ات ود راوس رازه جا چ راوس رازه تعه

 يلاس - دشاب ماد رورکهدزاود بلط عومجم هک - دنراد ماعنا ما۵ رورگ

 نوبت نیصععم و ؟تسا یازف ناموت رازه دص هک تسا هیپور ال ي
 هچس ناناخناخ ناخفمآ هلودلا نیمی یلاعمو مرکم ٌهفيع* ٌهجابید

 ٍ * هدپور کل :اعلب رااس

 هایقناو تعاطا ٌةداج زا وجاه چوک نابزرم یرتنات ربرس

 و ینأب دینامب ؟ یناحوتف و ماجرف ید ناپماشا ءاوغاب

 ؛دومن روهط ًاواج ینامسآ ریسین و
 يلامش هک - دنامن هدیشوپ -راثآ ناگدنهرژپ و - رابخا ناگ داناوخرب

 یابرد لحاسرب نآ ووجاه جوکيکي هدشعفاو تیاوود هلاگنب تمه

 طسو زا و هورک رد ضرعب میظع سپ .تسا ةناخ دور هک رثپ مرب
 ریگنامج ات اارا طلا نان[ )- دوآ یم هلاگنب بوصب ماش تیالو

 تام ریزاو - تسا رود تی ای ابر هزاهکراپب جوکمود - ار اسم تپ رگن

 9 انابزرم ار تمیلوود نا - دندرگبم رگنربگداج لخادژور تسیب هی

 یناک«هتذجترضح تنطلم لییاوا رد هچنانچ - دننشد فرصترد گلم

 قلعنسو) دج ردارب نیارن يمپچلهب راهب چوکو - تبچترپ *ب وجاهجوک

 خش هد هلاگنب تامرم م مظن هک ترشح نآ سصیلاج م شه لامرد - دوب



 نیم ۹ لاملرا
 رادنیمز هان گر - لو ضوقم ناخ مالساب بام يروپ علف نیدلاءالغ

 الرژساو ۵ رمت ۸4 هک - دشیدابر ۳ مچ رپ رب 3.5 دمآ وا ۵ زا یگنسوس هنر

 هکاچازا - تماهنخادنا نادنز و صبح ی لکش رد اروا نآدنژرف و نانز

 ایا نارد و - دش يمن رهاظ ینسار زج ۳ زادر گو رانفگ زا

 اشسدخ زاربا و یریذپ نامرف : رامظا یلاوت و رثاوئب زد نیارن يمهچآ

 وجاهجوکربخ» رپ از نو هاب لع یی هدومذ هرهاف تلود یاباوا یر نو

 دوخ شبوخ ناخ مظعم فلخ ناخ مرکم وا - درک يم ضیرعت

 دوخ نارکوند ارس لامک خینناب هوب تفطلس هاگراپ نادمنعم زا هک او

 ییکموک راوس رازه و ناذیا نانیباث اب ناراد بصنم زا رگید ینوج و

 هدابپ رازه هدزاود هد و -ددوب راوس رازه ضش یگمه هک راپبٌهبوص

 شلامب - ینسج تفبس دابرپ 1 يرگدپ يرامس دصداپ تكيدزن و

 زا رازراک ٌهصرع ناریلد نوج - دومن ندعت وا تیالو ریخلو تبجرپ

 چوک تیلو زاغارس هک یراب يرک ٌةنگرپ تافاضم زا هلسفه عضوم

 قاسپ یا مزاول ماچنارس هک لامک مشایید دزنندگ تس وجاه

 ه۸|د یعرم ناحرذو لح رد يك د مزح بئارم دوب هدسیار رد

 ندمز رس نآ هاهسرونسدب - دشیملزنم اجره ر- دیدروديم هررک رد
 - دینوک یم تظناع* ردهدروارب رکشل رود رب لک قو ینزا ةراپ

 رب هک يرپوهدراصع# هدومن لحارم عطم و لزاذم يط هنوگنیدب و
 ماکحنس) داوم تهچارپ و - تس هثفاپ ساس| رتپ مرب يابرد لحاس

 یینابساوب هنایپ رازه هد و راوس دصناپ بیرف - :داد ماجارس ارذآ

 گنفتو پوت گنج هافکپ اتو -دومن هرصاعم هدبسر - دوب هنشافگ نآ

 ٌهعامح و - دروارپ رارشا تسد زا راصح الینس) و رقب راکرخ] هنخادرپ

۳ 



 لاس لوا ( 4 ) 1 ۶۴۶۷ هفش

 بات یدنخ و - دیدرگ حورج* و لوقم لبذاخ ریزغ غیا و ریثک

 ةلیموب تیچارپ ربزگان - دننشگ رارف روس هر «دروابن رادب] غات شت]

 نارس دزن دوب واهاکرارف هک هلبمک عضوم زا ار دوخ لیکو تاکنساو زج*

 تشسدب و یرهگد 5 بسا دصر لیف دص ندادب و - هانسرف رتذظ رکسع

 تلرد یایاراب ههنان,گر لابع سذرپس رو شعشیپ لببسرب دوع نر .9

 روا ییامنلص .لامع اش و نابخ مرکم ّس لومذ هعاصم زاربا هرهاق

 سه دود 5 لوس مد نا باوح زوده ِ دورود ییدلا ءالع هدش هد هدف د فو

 دد ر+لاگفب مظان نشون افنا یریرد - دیناسر لوصوب ۷1 تب جارپ هک

 زاسا و لادد زا تسد دیرادن تسدر ۳ تستر و جوک ت.الو ات هک

 مایایاضقنا یرتوهد نضحرد روصنمرکذل نازبانب - دیرادن زاب

 تصیب اب تبچترپ دامن یمکب رر اببآ هک نیمه ز - دیزگ ففذوتشراپ

 راصع+ تردس دد تروبه وید :دابپ رازه هد و راوس دضراج بیرفو لذق

 مامت نوژفا زور تخاود شا ییزاس یکردت ژا و - دش ةنارر یربوهذ

 نیرب هعلف مدرم هک اچاازا - ددسر هعلقب هناژور هدیدرون ههاریب بش

 نددسر نکات زا د دنان|دن یه وآ ازاد تسمه و |وران تم رء

 - دنادر یلوئسم راصحرب راک هک دش کیوزن و - دندانعا بآرظفاب وا

 راصح ریز اخ زارفرب یهوژپراکدبو يبلط راز ا لامک ف و ناخهرکم

 تنددنا درگ ک راکیپ و کنج: ار یزرریف هادس هدرشف هادجنسا مد

 لیذاخ" تسف لنف تسخت هدمآ وب هعلف زا مالسا رکشل نادهاج*

 نعطو فود« ترضب دنذوپ هکووناسز راویب کیدزن هدددارد هعاقب هک |)

 ةلیهک بوصب هفصکش مهزد ار تفلاخم جوف و - دفن درگ رد حامز

 شلام ددقب يرپوهد زا - دندوب هنخ»رگ وس نادب ناوفخ* 5



 | ٩۷ هدس ( + ۷ لاسلو)

 رهداجگ ناموم ار[ هک يبآپ نانیا ندیسر زا سپ و - دنتشگ يهار

 هدرتگ نایامی شیپ زا رازرک وام[ رابسب یی دشک اب ات معحدرپ دنمان

 راک ماچ - تخورفا رب لادج شتآ بآ میط دن رپ يهاشداپ ن داغس اب

 ناروالد فرصنب ار دوخ نیاعس و هدرواین اول رغظ نارداهب ریشمش باث

 بئاخ نآ نوچ و - تخارگ يکشخ هار زا هداد تماهش ًةصرع

 روصنم هاو اب ییارن يه,چل هک - تدای یپگآ هتفاذش هلیپکب رساخ

 هر هدمآ رب ایا زا راجاد دی[ زن وا رس ربرگپد بداح زا هدش ورکپ

 چاوفا نازرابم - تفر - تمسادابا ساذپ یایرد لحاس رپ هک رگنهدپ

 بتاعت زاب نآ حابص و - دندش هلیپک لخاد یدرون هر هزرر ودب هرهاق

 هدم] تچارپ لیکو انثا نبرد - دندوناسر سادپ رانکب اردوخ هدومن

 رگشل نارس ندید دارا هدمآ زاب دوخ و دیهوکن راد ارک زا را هک - دراز زگرب

 ۰ اب |روا هنفر دوخ را رطاخ نیکست يارب لامک ِ دراد

 ةليوب ترچبرپ ردارب ویدلب و - دوآ ناخ مرکم دزن لاوما و لایفا
 يرارف راد را نیرد - تش)د ماش ابزرم وید بکس اب هک ينلعو

 سصاب وجاه جوک تمدالو رثشیب ردگهر نیزا - تدر وا دزد هدش

 مالسل| دبع ییدلا هات اهر لر 3 دم[ رد ةرالاف تملود یاوا

 ٌهغیاط و لامک ِ اب و - تشاذگ هلپک رد یفوج اب ار دوخ ردارپ

 - دیدرگ یهار رگریگنامج؛ هتفرگ هارده لاوما اب ار تپچ# رپ رگید

 نیدلا ءاع غییش لاعأرا ورگریگنامجییلاوعا ناخمرکم ندیسر اقاقتا
 نایمرد لالقفسلاب مکاح هک ور ناژا و - دهدیم مب تسد هدنرم کی

 روما نیگنوگچ ناخ مرگم و نیدلا ءالع ِ فلاخ گنئوه دوبن
 4 ۳ ۹ ۰, ۰ ۰ فا 4

 زا سپ ر - دندومن تشزد هفرع يداكم تلچ ترصح تگ



 لاس لوا / 3 ) ۹۴۷ هه

 نوحو - دنددنادرگ نیلعم هاک رد ٌهناور ار تم,عارپ بلط غدلرپ دررو

 مشرع# باطخب ک یدلا ءالع ۳ رذارب مساف خب هلاگنب تسوکح

 -تفاد ضیوفغت - تخا درپ يمريگنم راکرس مظخب و دوب روماذ ناخ

 1 لائسرف وجاهجوک تظداع) ر ناخ مرکم هدفانش رگنریگنامجب وا

 خاش ع ییکولسدب زا راک ماجن) - دومن تساق) اجنارد لاسکی ةبلا اراشم

 هدیجنر - وب ةرهب یب يراک ژاس مزاول لب یرادرس مسار سارم ژا ۹4 م-اق

 هک ار مدکح دوس مساف ی زر ب4 نا ور اقدازگ ازو,گ هار زا

 بیرم اب اردوخ مژالم رکپ اپا دبسو - دوب یهاشداپ دمنعم یاهدنب زا

 تضخاس هداور يرايب يرامس د راج و هدایپ و راوس رزه هدزاود هد

 نانیا - دنزادریب مان کلم یخساب هدروآرد طبخب وجاعجوک تلو ات

 دا هتهگ هحونم مان[ تمسب لاکشب مایا ندش یرپس زا دب هننروج اپپ

 نوخ یبش دا من ماشنایم ۵[ - دم[هدید ون لزفم راپچ هس هک یردمه

 ناش نیا نوجرو - دزدیناهرگ کاله ر يهاشداپ رکشآ راشرب هدروآ

 هیوص دوب ةدمآ عوقوب مماد خش یهربیدت یبوآ یبوک درخآزا عیقش

 ۳ تفایرریغت وزا ۳ ییراد

 ماج رف هدیهوکن نایماش ماشآ تیفح

 نوچ - تسا هنسویپ وجاهچوکب بناج کی زا روکذم تیالو
 - دنعد یمن هار دوخ موبوژرمی ار ناکنکیب کلم نآ ناکشیپ تلالش

 ینغا رانفگ زا - هددن لصاح یه امک چراغ و لخادم رب عالطا

 دم] وجاه چوکب یگدنز یاوح جاجاا یارب هک نانسژرم نی

 ةدم| رد رادیاپ تلود یابلوا راس ددفب 5 ةفباط و ۰ دنراد ده



 ۱۶۷ لس ( ۹ لاس لوا

 دوعو لیف و . عبسو تسا یفیالو ماش[هک - هنسویپ جوضوب - دندوب

 ناوارن ضابح و هایم و دنهد شراذگ رگاب نابز یناغدودنب نازا هک

 بیرق نآ تمیق هک يرابع مک يللط نیمزرس نارد زین و - دراد

 یلصتا - دسریممرب یینوش گیر زا تسا رابع مامن تمیق .فصخب

 زا هک دراد ناتسهوک یلامش - تسا لصنم اطخ تمیالو روغدب نا

 کروم و تهرت و عمار و - هنسویپ اطخب هنفرگ تبت و ریمشک

 برس کلم نیانایزرم - تسا نابکیدزن وجاه جوت و رابب جوک 9

 نکس - دراد هدابپ رازه دص رب هدایز و لبف رازه هک تدیرتاک ماد وید

 زا ٍر - دننبچیم شاقنمب تورب و شور و -دننارت یم رس موب نآ
 اب تروص رد دنروخ* دنبای یم هچره يرع! و يرب نارادناج

 - روج؛۵ بش یارآ تملظ ناشیورییهایس - دنراد توباشق ٍافارف

 نارس دوخ یریانآرس - رود و کیدزن يازفاترنن ناش یوخ ییهابت

 اما - دنوشیم راوس دوخ کلم نرگنات پمسا و لیف رب راثآ نوزاو

 تا هدومآ برح ٌدامآ یاغفس و - تمسا هدایپ لک رد یهاچم

 گنفتو نامکو ریتناذیا حالس رتذیب لانغ زور رد - ددراد رایسب برض

 رادفم نازرابمو ردفص نار دایب فیرح نادیم گنج رد هچرگا تسا
 یانئ) رد - دنا هنادرم و رهام تیاغپ ینشک برح ر اما - دننسیذ

 اج ره هناگبب تیالو رد و دوخ کلمرد رایپ و گذدح ددجد) یدرون هر

 رب هک و ین و بوچ و لگ زا نیم ٌهعل یفثو رثمکب - دنسریم

 ةنخاس بترم ضیرع یایفخ هب ارنآ تاعرش و - دنزارما یم

 نیمزب زین رس تایشخ قدفخ یرر رب هدومن رغح قبمع یمددخ



 لاس لوا 6: ۷ 7 ۱ ٩۴۶۷ هذس

 روکذمویدلب نوچ و - هدرگرذعتم مصخرب نآ ةراذگ ات - دنربیم روف

 - دوب هل ارگ ماشاب وا تیالو و تمهجارپ رب روصنم رکشل هبلغ ماکنهب

 جوک ریخت رب ار ماشآ نابزرم لوذخ* نآ و - دمآ هدرازگ هچنانچ

 ینسرفب تیار ناربيجرداب ارم رگا هک - درازگرب هدومنضیرع 3 وجاه

 ق تسموگح ک يطرشب 1 1 یمرب ی هاشداپ ياهداب فرصت زا

 ورکمرپ ویدلد تالبوسفپ دازنوید هاهندد نآ - يزاس ضوفم نمب کلم

 دینا درگررش» و - هاژسرف وجا جوک بوص يهورگاب ار وا هنشگ رورغمویر

 ردق ره هنخادرپ تمساع) مزاول ماجا رسپ راکیپ ماگنه و راک تفو هک

 جرمو چ ره رد دایذب تکرتش ویدلب و - دندرفب فدوتیب ده وخ رکشل

 هب هدداب ژادنا ت.د تصرف قحال مظان بصن و باس مکاح لزبع

 کهورک 1۵ هیاوب«دوب .یعحون : نآ نارادنیم: :بنرصترد ,هکفکنرد

 گدنا رد ۱ عناو ردپ مرد,.بنآ ی ییبوذج هوک ی ماد رد وجاه

 زاغآ يزادنا تسد رگید لاعمب هدرو] رد طبف ٌةطیحب ارنآ يفثو

 ةنتخاس نانسدمه دوخاب یوسف وهناسفب ار تانکرپ نارادنیمز و - داپش

 ناچء ان هناهت ۳ هروآ درگ یلاگندو یهاش[ةدابپرازه هدزاود 5۵ بیرف

 کیرزن دوب یم هدبعب تنفاسمب تبچارپ یینابزرم مایا رد هک ار

 تبام شیوخ ردپ تیاینب هک نام نت تسوکح رد و - ددناسر

 لالقتسا شیپ زا شبب وا لفاغت و لهاست زا دوب هلگنب مکاح ناخ

 99 دررآ رد فرصلب زین ار ينثموابب و يکوا ٌهنگرپو - تفای

 ةهار کام رد میم لاخ و - دابذ یناربوب رر لاع رثکا رذگهر یریزا
 چارخ بلط منه يحاوف نآ یوج تر ياياعر هچ - تفاپ

 سم ۰ ۱ ۰ راد ۲ ًص
 هدید ارد زین رگید نادادزرمزا یدخ و - دددم | یمرد ناشیپا نایم



 ۱2۴۷ هد ( لام لژ)

 یزادهبوص مایا رد ناخ مماق یوچ و - دندیزرويملابما رز يادآ رد
 هکرادرهس و راد ریشمش هدایپ رازه هدزاود :۵ هدمع رادرس دنح دوخ

 وحاه جوک ر۵ ی نیزا شیپ و - دنناوخ 1 یاب ار هفیاط با رادد نارد

 .راگزور - دندوب هداد هلاگنب ماکح هک ,ی ربگاچب کوب دودح 7 ۳

 دبص هک هدیبک هاگرهر - دننخادرپ یم زدن تعارزب و - دندرنارذگی

 یارب - دندروآ یم اج! تمدخ مدارم - دهآ یم نابمرد دشاب لدف

 تخادنا نادنز رد هدیجبلطرگن ریگنامج) دشذ عناو رارف زا هددگهکن

 مار دح و رکشل سوئئسو - دومن صالخ هنفرگهنامرج هدیور رازه يخ و

 هزن هنخب گ ناهارمه زا یهورگ اب هندوب هفْیاط نیا نارس هک رکشت

 هناخاه» لامتسف ار هعامج نیا زا من هنلفرب ماشآ رادفیمز, وید ترم

 - تشگضوفم ناخمالساب هلاگنب مظنهک نآ ازا صپ - هاداج دوخ شیپ

 یناب دذپ یطاب ثول زا هک ردناپ راد هناهت شش شک ناسف تحت

 هک منه نیرد هک - قانترف هنفگ هندلب هب دوب قوم نافلاخم اب

 یم لوصع بلطم یرآ راک یزرب یهددرت زا هددسر در دح مکاح

 ۱ يمانآ هورگاب دورطرم در دیه هکد ر انفکب لورم ویداب - یماجتا

 13 مالساا دبع # هکر, هعاهع هما شیپ بگرد زا ي یجوک

 نیا ماسلا دیع جییذ- تبخا وآ رد دوب هدات-رف هدیبکيارب وجاهجوک

 - تساوخ کیک هدنون ناخ مالساب از وا یر ؟ریخ و یرس هدرروش

 شردارپ یریدلا 2 ض# سونا تذهبم سولح زا من لاس رد زا

 دوب:اذپ سیفاوخ هک راد رایس ن زاخ ۳ دل و زا هک وجذک خیلاص یوعم اب از

 نیدباعلاییز دیحو - راد بصنمرگید يهورگر يراخ# دهع* ازریم ژ

 يچغت هدایپ رادقم نیمه و راوس رازه بمیرف اب ار دوخ فددع مزام



 لاعلوا 6 | 9۷ هل

 تسیود کیدزنو بارغ هد و دوخ نافییات و هاگرذ الاو یاههذب زا

 ییدشک هکفاکش ییاهگ 9 لمصامد«ج مه دن ۹1 9 ر

 زد 45 اجداژا و - ناسا «قارم نفعاب ی راکر 3 یزادربراب و ۳

0 5 ۱ 1 1 ۶  ۶ ۰ 

 اگر هبوص ناژا هد وه لحاس نا رب لاس نیا شراب ۷

 بآ ار اه ] فارطا ۳# ءساخت هکدا ددخ " نی اد 7

 م ییزا ین و - ددناد درک و گود ندددرنم رن لدس و قرظهننرگ ورد

 ماد و یمسا ک ار کرزب یینشک و - تدافش ینشیاب بآ هیرر الاب هک
 ك

 گعامح - دنریخاضدمن هناوز هیت ید طساوب تا درب دناوت

 ياب دنشک رب هنشاذگ قرا ؟ هژوهگ ردراب و هذب اب از دوخ ء نآ وا روکذم

 زا دعب ناغیا بادسا , .يمسا هک دش ررق» و - دننشگيهار کچوک

 وبنک ایم دمع اونیرد - دسرب قع زا تآ نا سن ورف

 وجاهب نارگید زا شیپ زور رد - دوب هنناب ضردوز ور زجت یلسوکهک

 مالسلا ددع 2 هد,« ماپا رب تدخرکس ژرر نامه و - دنتز يم

 لیذاع# بدذما هک دنرهاظ نانچ سیساوح رانفگزا هک دیامنیم او

 ات - داد دیاب یم اب کمک مدرب یعمج - هزیربم سم ةناهت رف

 دمک# رویزم فن ِ دیآ هدخا درچ ریهاقم عفد و ةناهن تباظدامب

 نوج - لوهد ی بیعت راذآ نزژاو تدحزنس فدمب وا ناهرمه ی از میلان

 ادم 11 دندیدرون ةار زا ي زن هک یدمه دندوب هدش یهار زور نایاو

 ورف ار راکزدر مالظ قت و - دارد ششیوخ ٌةناخ نان هب ژورفا ناو



 ۲۹۴۷دنس ( ۲۷۳۳ لاس لوا
 یربخ مات هک درازگ رب یلاص دمعمب زادرپ رکم تدجرتس -تفرگ

 ةنشا دلطعم ار وا حابص ات و - یامن فقوت اجاب) وت مریگب هناهت زا

 نآ هناهت بوصب مظءا زین عولط زاغآ رد میلاص ددعم - داتسرفن ربخ
 لوبخ ةراون اب هک دید قیرط عطف ءانثا رد - دش هناور ردرپ قاغن رو هلیح

 زا هک يارگ رابدا تیجرنس - يدرک گنرد ارج دبسرپ - دی یم

 البئسا و ترثکب ناروهمشم 5 - ۵اد خدا دوز هنشاذگ هذاهت يئور ود

 فرصت تسد زین هراون رب |دابم هکنآ مهب زا - دنا هنفرگ یس زا هناهن

 ناکم نارد زورنابش کیو - ما هدروآ هدینازیرگ ار امینشک دننادرگزارد

 هجاپب هنفخا طرشغ و نیدباعلا نیز دم نادمآ ربخ رگید زرر *دوب

 هیاینرب وجاه زا مااسلا دبع عییش هکتف رگ رارق ناربابیار و - دننشگ رب

 هساپ هک ناغالسا مزالم کیب لیضف و وا رذآرب یریدا یعم ۳ و

 هداا يموم ناخ نانیبات ژا یچگلغت ةدایپ ردت یمه و راوس دص

 زا یکی تسارع+ مادکره - دوب هنفر وجاپب مالسلا دجع پت توس

 هزاوذ !نراهرمه ای نیدباعلا نیز درس و - دزادریب وجاه یو !اوح تاعلاهت

 هک دیامن یعس و دورب تسا ماشآ هار رس هک تاهگ تر هدافرگ

 وجاه ماکعلسا و طبف زا رطاخ هکدازا سپ - دنراذگ شزپ مدفر یهاقم

 وبنک تر دمعع# و ریدب اعلا ریز دیس - فیدرگ مهارف نآ تاناضم و

 نارادنتمژ ژا يرايسب و ناخ مالسا نانیبات و يهاشداپ یاهدنبر یامو

 روهقم هورگ 4 دننشگ یبهار مدخو تنتقاع مدذغ شلام دصقب هراون اب

 تناصحب و هندوب هنخاس هعلف ود هدمآ شیپ هورک رد ردناپ ٌهناهت زا هک

 هکرعم هدمآ روریب عالق زا وصنم رکذل لوو هرجمب هتخادرپ یآ

 تابارمچرپ رب يزوريف میسن رک رخآ - دندیدرگراکیپ و کنج یازآ



 اس لرا ( ۲۴ ) ۱۶۴۷ هم
 2 یوزابب یریلد ٌکصر# نارداهب و - دیژو رکدپ رفظ رگصع نازرابم

 نآ ِء ییدژزف دوجواب از فااخ" تیعمح نرعا ریش یورید و ماش

 ناشفا سن 1۹ ناشد وب نام یا غبت هب ریذک ییعهج و هک مهرد

 - فن دروآ تهی بوت بو ندخینازرب ر نا هدینار ذگ مه زا

 نارد لیداخ» هک یناک یر بوصب اقفر اب ییدباعاا نیز دیس و

 يدرون هرب دندوب هدما درگ هدید تمدکش ٌةغِیاط ابدربن تمیز زعد راکم

 هکاخ یک ز بفآ جف 6 ددسز اس در دابو قرب نمعرسب و - دارد

 - هادرب اف دابب یهورگییگدنز یسرخو - دینادزگ لعاشمرازرک شت]

 هددزاود :دیلوشیپ ی ار رالاسب دسهفیاط رآ نابزب رب هک ییکوفب «لمچازا

 مخخ هنیزورف) اردپ تواقث یارگ تلالض ییعمج اب - وب ینیمادنآرازه

 ٌةفياط و - دننشگ زپاف تداهش تداعسب :يناخا زتدنمالسا رکشل زا - دش

 دنحاب دذمان یراپچ" ۳۳۳ هکنالک ییفشک متر - دندیدرگ حورج*

 - دمارد امننا رفظ نارولد فرصتب تسا هبوچ کی ینشک هک سوگ

 غرم دفنام زاب رگبد زور هدینازبرگار دوخ یاینشک رپاس نارومقم و

 نا دهاجم و تسویپ رد گادح نوج و خ دندروآ موج" يهام و

 را یا رادیم هم اب ار ماجرد هب ییماش 19 بیرف اول یزوریک

 ثم

 يايمخزب ر ردهد ۶ ٌءامح رو لددشاس خبت تعاع تلاخ و ۹ ! رپ 1

 زب رگ رد لوخ ییااهر فیدسا) ةیقب - دنددنا درگ راوبلاراد و دامآ نا 5

 تسدد ضوک لمح و یرامع: هدزاودر - تزداخرک هراود 3 هنسن|د

 هننانش وجاه جوعب هک ةعامج تاچنثون هک ورنازا و - هاذفا ید ةازغ

 وب نوزف| رازه لمج زا تمدو نارد 1 ریهاقم ترذک رد رعشم دد دور

 هویجنا یههدوگ نت اه 2 3 دروس رم مه بیو ها یاد یکاسک نادر و



 ۱ ۰۴۷ هل ( 2۷2 لام لو

 هیوص نآ نارادنیمز زا یرادسب و دوخ نانیبات و هلگنب نادکموک زا

 -ددرگ یار دوخ ناهوژپ هففف عفد یارب هک تداوخ هنخاس عمج

 تما هلاکاب یدشن مکاح هک رگن ریگنامج زا وجاه جوک هکنآ ٌهظحاامب

 تعاصع هبوص رشئاذگ يلاخ و دوخ ندمارب رد هدش عقاو رت روه

 دمع# و ناخ راپعللا اب ار دوخ ردارب یل ۶ یدلا نیز ریم - هدیدخ

 و ناساس هردم| و ينافمس مساق ربم و باهول| دبع و شکابا کبد

 هلاکنب ییکموک یدحا و رادبصنم رگید یثوج و یراخا دمعم ددس

 نارگون زا رادنامک و يچّگلفت هدایپرازه رابچ و روس دصناپ و رازه و

 لاعفا ءازجب ار شیدنا تلاطب ناشیک لطاب ات - دومن ردبعت دوخ

 و رادجوف يناريط نامز دمح و - دنناسرپ هعیغش لامعا و مییبجت

 ررقم و - تخاس هذاور مدرس یا هارمه هدیبلط زین ار تلبس رادلویت

 تفاپ تک نوجو - هژشاپ هدروآ يم لمعب ار وا دیدباوص هک دومذ

 هدش ورکب ناردخ* اب نیمزرس نآ ناژرواشک و نکیاپ يمامت ك

 رایسب هلغ اربانب - دنناهریمن هقوذآ تاهگ یرس و وجاه رگشلپ

 وزادنادعرب هدومآ يگنج ٌةسوک اپ و تسش هنخادنا اییتفک رب

 هنازخ ابار هقوذآ ات - دومن هارمه رادنیمز موصعم ییافس زا رادنامک

 رادجوفو ردش هجاوخ و - هننامرب وجامب هع سا یتخاو توراب و برس ر

 هک- تشون دوب هنفای ضیوغت ودب زدن هلجک ۳ دحوف هک تیاهگ ِ

 تمسی وداب هک: رویم ناخ م زالم ی ادسح دم قافتاب هنسیاش تیعمحاپ

 هدنررامب جوک رادنبمز دزن نر لیصع" *یارب هدایپ دم هم و زاوم

 زا هکلاعم رگید و اکتاپ رادنیمز ینبسب اب هدیسر یرپوهد هناهنب دوب

 تدم دبا تلود سیا ءابلوا یعراداوه رد و - تسا تجارب ناشیوخ



 لاس لرا ( ۷۹ ) ۴۷*۱ هنس
 نددسر زا ی دب افاهئا -۵ درگ یهار وجاه ر عدل کموک ۸٩ - دشوگ یم

 نیدیاعل نیز دیس ات  تفانش تاهگ یرسب مالسلا دجع خیش دمر

 وجاه راصح یاپ زا بآ هکنآ ٌهطساوب و تشاد تماقا اجلارد هک ار

 خ ما تی خ عرق رس او .دشب را یدم رد اب مللساا دجبع مش کوک ذوب ةنفر زود ةورک هس رد

 - تناتربرس يفع هم لوبف زا زاغآرد هچرگا را دنرآ لمعب دنک اضاقث

 هابآ قن راکرس نابزرم دیزپ اب ساج و نورد هربت تیجرتس ووبنک

 بوع هننا دک زابرگپد موس و تمسا عفاو رگنریگنامج ی >اودر ِك 2

 بیرث هکر یهاقم هک دوب هل دگ یددج - دما وجاهب مالسلا دبع خیم

 7 ۳ ار ام یاد و «دروآ 5ام ی ناماس و زاسب یدشد دصذاپ

 و مرگ ششک ةماکنه مب ریثابت روظ ات

 ها ِ 5 لزلزدم زن دن ین روت ةدهاشع زاو - تمگرب

 هدوهذن لوبت ددشوک را تدواعم باب رد ؟دادذسرف ]  لوخ ي نارسپ او خب

 همذ رش اب ار دیزپاب صلجم و ملاع دمعم هبغاب ٌهیفو - دوهیپرارف هار

 لود نا دره ت)ددرد ی لوک 0 - در بناحر» ژا 5 در د هلباق

 يهاشداپ ةراوت هراپ و - داش رطسا درد اب صاچج*و تخابرد تایح دز

 یامینشک ۸ ٌعامح 4 رنخادب تمبح رس و - دارد ریهاقم یرصاب

 - ددن| درکرب ریوزنو رکهب راه[ هدش راح واد هر رد دندربرم رگدلب هقودا

 ۹1 وذخ دربذ تسرح سومان هو رگ لوصو زا سس هک لوپ ۳ بلعا



 ۱۷ هم [۰ ۷۷۰ لاملرا

 ت رپ رابدا ناندزگ ترا اد دن دوب هدوفا . یا هرد راک ؛یدا داو » نارارف اب

 زا هناربلد يچوک ر یماش 1 یرشد اب را ییاذ لو يدشکد هر هربح

 لزفم هرد دوخ ی نٍتا و مسربو - ۵اهن وروجاه دوذع و ددایو ت ابگ نیز

 هرصاح نا ۱ 7 هدنسر وحاه هل و - - دم ی ۰ شدپ ةککناس هو

 عفش راچان - دیسر یهذ هذرذا| | نایفشن-راص هب ۳ چاه زا هک دون

 زرکم هدمآ نوردپ نیدباعلا نيز دبس و نیا ی ع خو ۳ مالسلا دجع

 مادنم ارد) ٌةعلق دنح و هدیناود بّقع ار روهقم 9 و - دندومن رازراک

 هفوذآ ییمک ژا نوج و - دندمآرد راصع# هدروآ لقب یعمج و هدخاس

 هیدرگ عطقفم یکدنز دیما تلالض بابرا یینوزف و کموک ندیسر انو

 امب ار دوخ اد راکیپ زا لد ه۶ دندانسرف هدفک مهیپ ردهاقم و

 یلگس تابح ر یدوژپ نما هب وا ردارب و مالسلا دبع 4 - هدناسرپ

 رذع هورگ نآ - دنننر لیذذم هزن ۹ وجاه زا هقعل و هعبت اب

 ماشاپ / روکذم ٌیفیاط هنشهاو تسد زا ناهدیو دب,ع یاقثو ٌوورع هوژپ

 ٌةنرخزم تاملک و هروزم تالاقم ییدباعلا ریز دیس و - دندومن لیسک

 هلتاقم و هلداجه نامرمه اب هنخادنا رابغعا رظن ژا ناشفم تواقش

 ۰ نیز و - تخارفارب دی و و - تمخادرپ

 ناراد بصنم رگید و يناربط نامز دمع* و ناخ راپ هللا و ياع

 هسانج - هندوب هدش یهار راثآ یژژاو نانیزگ رابدا شلام یارب

 لاصینسا تسذخع هدش نور رذپ مرب یار دلحاس هارزا - تمذاب شراز 5

 دننرذا درگ تسمه هحو ار وجاهجوکرا دنیمز تم رپ رپ نیارث ردذح

 تمه|ترابء هک لوککد تافاضم زا یرام لود هنگ رپ رد اقباس وا

 لوکنکد راک هنب لاع*رثکا نوج دوبيم رثپمرببآ تمسار ببرم



 لام لوآ ( بم ) | ۶۴۷ هم

 زادرپ قاغت ژاس گر دز 2 دیدرگ ررقم امآ رو تدجرتس لوید رد

 لر ف یچراذگ لمع و یراد هاب ار دوخ ةداز ردارب هچاان یٍوگ

 اجازا - هانسرف ب تمسیررشمٌکدامت و درا د راوغسا یراصح ۳۹1 تب یراب

 بان ههنانيپوگ ۳ دن ددداط یراب یرکب ر ییارت ردنج دذ دوب دما

 يفقو گکدنارد و - تشاذگ یلاخ ار هناهت هنفاین دوخرد تمواقم

 ۳ نیارنردنج رسر رب يماش 11 يچوک هاب و رازه توفه شش نا بیرف

 - دزد[ مهار ار و دوب هدیز ؟ تماتا يراب یرک قحاول زا هلئم عضومرد

 یایسمز رد رددهرب ,یابرد لحاس رب شیدنا داسد یعهح کیرعاب وا و

 نابعش مهد هدفاش ب۵ ی نآ دی رنمامت هحرش اتم, هه | دهاعم
 نت ۵ ن

 قم هک لوک رثوا تمس زا سونام تنمیم سواج زا مهد لاس

 یهورگ هک ِ راب یرک یمذاعدش اب رذیمرب یایرد پچ

 -دننتسرفب نیارن ردنچ هیبنتیارپ هدینارذگ ابرد زا از دربن نارولدزا

 رگید زررب ار شروپ یا - دندوب هددسر ژور نایاپ رد هکنآ ٌهظحالمب و

 نددسر زا دوب تلفغ ةدونغ هک ییارن ردنج افثآ ریرد - دننش|۵د فوقوم

 رارف ةهچوکزج تمالس هار هدانفا رارطفا و بارطضاب رعدج نانیزگرکیپ

 یراملوم هنگرپ هب هدماینردیراب یرک راصحا راسا میب زا و- تنایف

 ماگنهمللسا رکشل ناژرابم - تفر تشاد تماق) اجدارد زین رتشیپ هک

 تیعر و کیاپ زا ار هنگرپ نیا نارم هدومن روبعبآ زا مظعا ریتعولط

 یی اوحلکذجو هداگفارب ریارنرداج هعلقو - دندروآ رد دابقنا ةریاد رد

 ددنخاس هناهن یارب ةعلددوب رویزم راصح نابم هک ةویرکرپ هدورپ ارث[

۳ 



 [ هرعوپ هم ۱ ( ۷٩ ) لاس لوآ

 تسراع#) کیاپو چت دصراچاب !ررادنمز موصعم رشووخ لالج و
 تافاض زا یگندرم ةنگرپ ربارب و - دننشذگ بآ زا زاب هنشاذگ نآ

 دراد مان تپجترپ زدنوا هکار نبمز رس نآ نابژرم هدمآ لوک یرکد

 دیامن یعس دوب وا اماد هک ییارن ردنج دذهرد !داجم هکنآ یارب

 ار رگسع را هدمآ تم جارو چ دنودباط دوخ دن ددما و مدب هب

 ردنج فوخ زا هک زدن یرام لوم هنگرپ رادندمز !ونیرد - تفایرد

 ایازا یژرریف رکسع - دود هد یرارف تارگ هعنلوپکل ییارث

 دنوب هدمآ وجاه رکشل کمک هطساوب هک ار ٌععامح هنفانش یرپوهدب

 روهقم تیجرثم و - هدنام اجبام» نانیا رسا و لثق یففنش زا صو

 راهظفس) دوب هنسویپ روکذم ٌةفیاطب ابینشک رگید و هلغ ریافم اب

 قافنزا یارگ نسخ تیجرثس هک دش رهاظ نوچ و - دیشخا

 یتشک رب ماگنه باش هادد یاهداراب یشیدنا تلالص و یشدک

 نتفرگباب رد زین ناخ مالسا و - هدرگیم بیاغ نایم زا هنسشن

 یگنسد ار راث) هدیهوگن ۳1 ید ةارغ - وب هدومن هعلابم وآ

 رادنیمز ردنکم رسپ وا - هندوفن هناور رگن ریگناپجب هنخامن

 مخییش هدش عفاو بناج:| لزنم هس رگن ریگدامج زا هک تسا ۶

 هارمه - كوپ هدانسرف وج »جوک شیاشکب هک یرکشلاب اروا یریدلاءالع

 ریست زا دعب دما رک يورب نایامن تاددرت وزا نوج - دوب 1درک

 ینم هوک و ودناپ مراد هنابن جازنما رفظ جاوفا تعجارم و کلب

 نایماناب رکا عابتا و عبث ٌلیسوب اجنارذ وا و - دیدرگ ررقم ورب

 طالنتخا جوک نررادنیمز اب هنسبيینابزرم دوجای ردین اسرمهب یتانفآ

 تخ|ددا تمماق) حوط «ثرک موگ اچ زرد ندهژرم نارد 9 دوم مات



 لاس لا (۱/۵) زر | عابر

 دفنشگیم دعم هلاکنب یعراد هبوص» یی دلا تا دعب هک یعمج و

 ها تامدقم رامظا و شکشیپ لاسراب دندومذیم بلط هاگره

 ناخ مالس) دمتداعس دهع نبرد نوچ و - درکیم تقولا عفد زبم]

 - دومن بلط مامت دجب ار راجفه یب راکپان نآ - دیدرگ هلاکنب مظان

 ی ار دوخ رسپ هدرتدا۵ گو لس یراذگ هلبح و یزادرپ رکم دار وا

 ماک ان و ماک و دتسشادگ دوخ یاج؛ هدیبلط دوب یم رگدر یگناهح رد

 ثزمان وجاپب 4 یرگشا وریدلا یع* عیش اب و- دما روکذم ناخ دزد

 ویدابوو ماش[ نارادنیسز اب یشیک قافن زا و - دیدرگ ص خرم دوبهنشک

 - دومنیم دودعانا راب خ) یاپما هنخادرپ شزاسب تبوعبرپ ردارب

 فرصم دانع بابرا یارغاو داسف باعع) یاوغا رب تمهو

 هار زا اررگید نارادنیمز«دومنن افتکا هدیدنسپان ٌهَشِیدا یریربو تشا دهیم

 رد رازوز هنشگ رب نیا راک ماجا) - تشزد يم زاب دادس ةداج و داشر

 نوح و - تمادنگ یمن یلرئهر يماک ان نارازیب»دش ينادنز رگنریگناپه

 ةيضن وجاه رد - دربن یپ ناب لقع ره هک یبپلر مکح ياضتقمپ

 تروص ناهارمهاب را ردارب و مالسلا دبع ح نادش راثفرگ ٌةدضرسان

 هکنازا لفاغ هنشگ رورغم ماشا رو جوک لیذاخ« - تفرگ عوقو

 هدزارد اب ار نارادرس زا يب - هیآرد رسب دیارب رپ ارروس هاگره

 دذدین درگ هداور رایسب سود و یگنج ییذشک هاجفب و :دایپ رازه

 بآ] هک يئاب را سانپ بآ یر نیا و تسدهوک زارد هک هدک يکوجردات

 ق : دراد «هکارد رم عصضانع و ۰ بهش عناو هدسویپرثپ مرد یاپردب روکذم

 هو يكوجرد يناداف 8داب ناشوهدم نآ - دندنب هب رث) رفظ رکشل رب هاز



 ۵ ور ۳
 | ۶۶۷ هدس ۱ لاش لوا

 حس و - دندومد اب مکع* ٌیاَو تسا رپلشم زود کرده قد هک ياع» رد

 ی ؟وج ی هیشب هدشاد ۱ زاپ هدک ءبناپسادپ ه نادر ٍ راز ظ یس ریهاشم هورگ

 ۵ رد یرصح نورد اهدادپ اب دوخ و - درب روپ؛ربه ةد ,رشیوخ هارمه

 یزرری رکاسع نوج و - تخدشاد زاب رانک رد ر اصخح نت] ربا  ر هراون

 لحاسب و دننشگ شیپ هوم دددوب تر زهر دشدپ ک یهای- ای

 دوشبس قحعاهرنیمرب قد هنشدگ تسارگ ۳5 ژا هک ویزا یابرد

 زایسب یاهدابپ و نارادذبمز اب هک ۳ ۴ دذدوهد 5, دع زاغآ هددسز

 ربخ - تفربم رگشل شیپ سضشرپ ار نالرک و و لگذح عطد یارب

 الا و يلع نیداا دز ددداسر ناغلاخ* زا ضد یتشگ رادومن

 دژدرک *ذاور ژا د:ا رید و یچگن فن دارپ رازه 9 و ناهرمهاپ اروا ناخراو

 ٌیلمعب وا - نیامد ةددرد ر ردهاقم هرس دودح نآ ضایع و لابچ- 5

 رگبد زور - درژآ رکسعمپ نادیا یاهرس یزد زا 2 ی

 رغظ نازوادنک هک ریمه - دندوب هداد ۹ ۳ ی درب تسد

 - دندرب هاذپ لگنج و دوکب هدمارب راضح زا دندبسر کیدزن هعلقب زارط
 نآ ریهاق«شلامب هراون اب ار یعمج و رادنبمز موصعمناهاوخ تلود

 یخر» هنابرذ راکبور رشمامت دره ترس ناغیا - دز داخسرف 1 یدر

 - هننخات هعاقرب هدمآر ب یفسزا ینخلو - دندومنلاغتشا هراون دربن هب

 * دننشگی رامنیژ لابح و ضابغپ هد | نو ورذپ راصحزا زارد یادبریهاقم

 یرمشد لابق ییگنریذ هک اازا و ب دومد روجع سادپ بآ زا رثا رفظ رکذا

 *وز نیا وداکت یب ار لاوز یب تلود یا ناشپدنآدب هراومه نام



 اس لا ( ۸۲۳۸ ۱ ۶۴۷ هم

 ناشیگداسو نم رس دن یرذارد ردلح - دنا درگدم ملج ؟ِدک لابو سر از

 یدور ناهکناژا دعب - دی درگ يئسين ٌناذلارن گن اور یردج+ لک 5

 لوک ذد و روصتم رکشا زوجعب تسا موسوم لوک ثواب 25 زدپ مرد ّ

 ءادلوا - دیدرگ اف صم هراکم و هه اهرم 7 دارن ردذج یششگ یرپ» 4

 و هدبزگ نازدلد ژا اد ۸5 دندرد نریلصم نان رم هاف تلود

 یرادا بزرم زا هکره ات ات 5 ۵اسرف ِنآ یور نآب 1 درد راکدپ ناروللذ

 یرپدپ ی نامرف ت ااعهد تاود یینومذ»ر و تغع) یمزرالقب لوک کد

 ژا رس هکره ز - دنرزایپ رکشل نارس یزل هنخاس لامتسمددرگ دعسخسه

 دننافرگک ای وا دوم هاسفدوحو ثوا زا يتلسه صرع دبادرب هابشد)

 بآ یر نآ هدادپ رازفراهچ وراوس رازهاب از نامز دمعم نازبانپ

 ناسز دمعم تذواعم ژا هعد - درو[ لابقا رکسعمب * ثدذا ثریگ تعاظ)

 نیارف متواٌةشاکن هار رد - تشگهلوک ندفچ ٌهنارر اجنازا اشک هعلف هاپس

 تسنکم ردقب هوخ اوه نردا ز ه دّمآ رگنددبب يمافآ و يچوك رازه

 بآزا دیدن دوخ زد تسراقم یورین نوچ - هدومن رداکت تردقم ز

 ره هحره تعرسب ات - دش هناور تاپگ ههننوپعب هژشذگ سافپ

 رگید یعمجو نامز دمعم رکشل ودر سی _ِح دنامرپ امشب ر دوخ

 عفدب رادنامک دف کت نیکلعت داد و زاوس زا یجوکاب ر هاگزو یاهدنب

 ارخا برا" _ِ درز وگ نفقوت کت هتوک ندفحر  دوخ ؟نائسرف و لوادخم نآ

 نیم رم 1 جراضم و لخا دم رب نوح و - دم ةددسر زد ی يریارت متوا

 زوصنم رکشا نازیلد 5 دیدذرگ نریعم ناغیا ییهارمه هد دوب هاک] تکی
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 رویزم بآ لجام رب لیذاخ* »5 ار يراصح هدیسر هراموپ بآ رانهب
 ویدلب ندوب هک - رگن8دب هب اجنازاو - دنددنادرگ حوهفم دندوب ها س

 هدمآ - دنتشاد راهگ علض نارد نازودنا تواقث رگیداب تب هدس

 دوحو اب یژرریف رکشا هجوت عاهدسا زا راکزور هنشگرب ۳ دنژفابریروج

 ییرادنیمز ۸5 یرب,ذوچ هد دوب هنخاس رگنودپ رد ۸5 هایصح نوصح

 راز تخرد هک دوک ساد رد هءتفر دوب قلعنم ربادرس هی زدن نآ

 یلگنج ور - تسا هنششن هنخارفا رب مالف دراد هنسویپ مهرد

 هک روپ شبرد و - دندابن دندادیم ناشن نارد ار هارمگ نآ هک

 یاضقنا یارب دوب لگنج نآب کیدزن و تمئاد یعاغترا شنیمز

 نوح و - دزدیزگ فقوت لورطم 111 گاها بایسا دادعز و تاسرپ مای

 شوک ششک زا تسدوخ دربن هورگهکتفایرد همتاخل| میخ وویدلپ

 دکناز دعب هک دید رصعم نیرد راک ؟راچ ریزکان - دیش دنه اون زاب

 دشودمآ هار و دریگورف ار فانکا و فارطا راعب نشروش ورابنا صشوچی

 - دوش هفنسب رگیدکی لاوحا زا رثآمرفظ رکاسع یههک او هاغ ندیسر و مدوم

 ییکمم شالت و هدرت زا هچره دیارگ تلقب رشج هرانس رکشل ٌةقوذآ و

 زکف و ماخ ةشيدنا یاب علاط هدجمر 8دیروش نآو- دنامر میدقب دشاب

 زا دندوب هارمه واب نارسخ هار ندرپ- رد هک لیذاخ رگید اب مامتاذ

 تیعمج و + دابن ,شدپ تراسج مدق يرهتوچ یماد.دوک لگنج

 یرم زا. نایماشآ هدر کرس هک یکموکندیمر زا هعب راکزور هدنگ ارپ نی

 رگ هلیح ربدم نآ و - دیسو رازه لبچب دوب هدانسرف ودناپ و تاهگ

 هک یبآ لحاس رب ان - هینادرگ هناور ریثک عمج اپ ار رادرس دذچ
 - دراد رابنقشا يناپ)كپ و هدش عناو روپ شب ییهورک مین و کی یی

ِ 1 ۰ ۶ 
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 هدادپ و راوس رپاس اب دوخ و- دنندشلب هدخارفا رب هنیصح نوصح

 3 2 ربسع یبآ رانکرب راومه ان یناکم رد بقع هورک کی

 یاهداتسرفر - دنگدا تماقا لحر هنخاس عالف رورملا بعص یلگنج

 مامت تبسانم ناش يار و يورب هک بش ییکیراث رد روپقم نآ

 همان یزررین رکشل ياپمعع# ییذاعم ر  دننشذگ بآ زا دراد

 گاز هوزپ صالخ) رگ نیرب راک هلمعلا یفو - دنئسشن هذخاس دنع

 دوب ودناپ رد هک نایماننآ ةدرکرم وید کس یدنچ زا دعب - هیدرگ

 يهانآ رازه تسرب ییرف اب ار دوخ رسپ داماد ویدلپ ٌنتوخب

 یعمجو - تسشد هدخاس يراصحي دعم و ترو دودرم تان - لانتسرف

 لدرذ منه هام عیمک زا نوج و - تمسدرب هلوک ندنج هار هداخهبرف ر

 یرلنب تن دوب ةئوک ندنج رد هک یژوریف رگشل - دسر مالسا هاه

 تصرف یزد هاره هکنآ ةشیدناب وا درم ياقنر وویدلب - دیدرگ روپ

 نانع لابقا رکش کموک ندیمر مه یپ زا دعب دورن شدپ زا یراک

 هدناداا یدامج منسوب هبنشکی بش -"تمفر دهاوخ تسود زا ریپدد

 ار یعمج تا صسوئام تامکم سولج لام مهدزاب هک لاس با

 هدمآ رب عالف زا ات - دندومن ضیرعت دندوب يناپلک یور نیرد هک

 اپو تسد زا صپ و - دندرو] یوخیبش رواپ رفظ ناروآدنک نوصح رپ

 هدنفرگ دیاب هحبلانچ ماکعفعا و مانقخا زوذه هک ار هعلق ود رابسب ندز

 اهدنب رگید و نامز نوع جم ناددمد ماگنه - دژزرشگ فرصت دوب

 تخد) هدوذغ هورگ ات شلام لنرصد هدر درگ هک ازسان یارحام نیزا

 لیذاخعاف رپ هنشاذگ دوخ نوصحیمنابهگن هب ار یعمج و - دندومن

 و تعاجت ییدرماپب دوب رنکیدزف هک هعلف راوپد ورد زار - هنثنر
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 راصح زا یرایمب و - ددخادن) نورد ار دوخ تماهپش یجراینسد

 یخرب - دننشگ راوبلا راد يامنهر رادبآ ریشمشب ار نانیزگ
 نوچ دوب يقاب ناذیا یینادرگرس زا داچ ینعاس هک هوژپ تلالض هورگ

 ردرگید ٌهعلقب مامت بارطضا و رارطضاب دوب هنسودپ مهاب ریهاقم عالف

 ناهرمگ نآ هارمه هدیشکن زاب بقاعت زا تسد ید نازرابم - دندمآ

 اینازا < دندینادرگ من ح ج یارگهرا ر ر ,ذشک ٌهعامجو - دندش رد راصع#

 یرکعمب ۳ تابث زین اجفبرد دوب هنفر تسد زا لد ار لیذاخم هک

 ناگنشگرس نآ ندئآ نرصن نادهاج* نینع** و - دزدمآ رد موش

 غدت فلع ار یعمج و - دندیناود یم هدلقب هعلق زا ار رابدا ٌةیداب

 دنداشکرب راصح :دزناپ رهپ ود ضرع رد هچااذچ - دندرنا درگیم غیردیب

 نایم نیرد - دننتشگ لوتقم دابن موش یعیماشآ رازه راچ زا هداز و

 هارمه صک رازه شش جاب بیرف مادکره هک ناربنعم را مدح

 بیو د دزد درگ رومام روماد رادوس هس و - دندسر لقب تسشاد

 یعمج و - دش رک دج نآر وادنک تمدنغ رایسب یلس) رگیدو گدافت

 هدردس خژرد نافزاع تابح ثعیدو رکذم یامخزب هک از رگید

 دیئاد ةءدهاشم زا ریهاقم - هننناپ هایم رااک و ضایع نو دن نوپ

 بآ یور نیا عالف ریاس ينافاخ ترضح لابقا ییانربن دید و ينابر

 هدیروش ویدلب هب هر تمیزپب و هذخوس بآ نیورنآ نوصح اب ار

 تحابنس| و هدومن روپنشب تمیزع ج# ناه |وخماود - دننسودپ تک"

 تمیرصب هیشاد مدقم رگید ماتم رب ر عمقلا بحاو عمج نیا

 لا نیا بجرملا بجر مهدزاود و - دننشگ يهار بوص آپ منا در
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 - یو رد هارمگ هورگ 1 هار هدما بآ فرط زا هراون هک دنفذخاس

 هذذر دک یهار زا هنگع جاوفا زا ي وف ره زور رپپ مینو کی زا دعب

 و نوصح ثناصع» لیداخ»ت دومد شروپ هنسودپ مس عالع رپ لوب

 یاذئا رد - دندبندرگمرگ راکیپ 0 ياپ تیعهج ترذک

 کات میلگ هبس نادناعم تفاط قاطن نیئآ رفظ نازرابم ییعاسمب هکنآ

 زا ٌهغِیاط و نت باچ زا 9 دربن ناراکدج زا یخرب دوب هدش

 منپج ةنیزورشا رادبآ خدن هب ار ناناپهاکا هدبما رد راصع" رگید بناوح

 زا یهورگ ۹ دننشک لوبنم نایماشآ زا رد یعمجو - نشیخاس

 -دد۵ادفا ریزی راوید زا هدخادن| دربن تاودا سای یینوزف و ساپ بل

 دندان دوب هلاض ٌةبف سیا برابم.هک هنکم) رگید و ضایغ یوسدور و

 ور *ک يبناج ربب دندوب هتفرگ درگ مالسا نادهاجم ار یکاما تا شرت

 صضت] نیا بات ریزغ عمج و - دننشگر تسکاخ غبت نارین هب دندروآ

 لاصاد و - ددنفاش خزود نزد بآ هار ]و .دندز ابر دب ار دوخ هدرواید

 رومام ی عمج اب ذوب ي ندنآ تلال۵ ورک تا ياوشیپ هک یا نابژرم

 مه ۳9 روش غیت هب زین ار نارانفرگ نیا ارآ دربن نازول۵د - تشگ

 وا راک و ارک ره 0 ماجآ رد ز زور 1 ات و - دددینار لنگ

 ابرد و ارعصرد هنسخ و هنشک زا ةلمصلای - دزدرداسردم ماجنابپ

 نیزا بیکانم - دم[ دیدپ ازسب ةدیام واونب يلزن ار یهام ر غرم

 اردوخ هدومن رارف - دندوپ اجره هدش یاساره يبپرد يپیاهدربتسد

 دوب جن [ نانیا ةراون وراب و هذب و رادوس هک ودناپ و تتاهگيرسپ

 زا جی -تنر کزردب دوی هک ییاحزا روپقم وبدلبو- هندیناسر

 ک مدلا جلیم نایماش[ تحابتسا ت.اود یابلوا مند ف نیا لوصح
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 بوصب هدید مها و 2 دز دوب هدش م هارف ودناپ و تنارگ يرس رذ

 هدوکندنج زا هراوژ ناف تیک ۳ وجاپب و - دننشگيهار وجاه

 نیا ینسفیپ زا دعب و - دندومن گنرد دوب روپ شل رد هک , يجوف و

 - دندینادرگ تمه هارنشدپ ودناپ و تاهگ يرس شیاشک هءامج

 لوزد يرامهپ هدکا ییلاوح را ترَضن رکشل حر مرابح و تی

 ٌهس روصذم رگشا رادرس لابقا عب  ریشابت روهبظ ماکفه رگید زوز - دومن

 هدش رب راهح بوکرسب ات دانسرف هوک ٌهلق رب هداف ببترث نوشق

 دمحم و - دننافرگ بولغم ار نانغب هدونغ گنفت و ردت یتخادناب

 یدذح و يراخ# دمعک ددس و ينانمسمضات دمعد*ربمو شک ابا گیپ

 رس هک یعالق ییذاع ةوک تبقن زا يهاتاپ ياهدنب زا ار رگید

 یعمج و نامز دسع ر ناخ راپ ءللااب دوخ و - دومن هناور دوب هاژ
 ددسر اکیدزن شیپ جوف نوج و - ته يا ر ناثیا بقغء زا رگید

 ةخورفا رب راز راک شا گنفت و پوت نتذادرمب نیزگ تملالف هورگ

 زاس رک تسارح هک اچنازا - نزتخیگنا رب یزیخلمر هلغلغ و افوغ

 يابلوا لاح لماش هراومه و زاذرپ ترصن تیاهح ر يقيقعن

 یرازآ نر !دهاج زا ی 9 تسا تعاوص هدنخلب تلود نیا

 اتسب ]ر بوکرس هدسارپ "لوک ژارف رب هناگس چاوفا و - ددسرت يببسآ و

 نیاغفس اب هدیمر ناشن یزرریف نازرابم ٌوراون نابم سرد - دندروآ

 رک دریذ ةماگکنه دندرب هتفرگ مالسا رکشل رب هار رس هک ناشیدذآ دب

 دنندنگ منپج 93 گ هر تگنغت و رید تملال دب ردذک يعمجنو + دیزادرگ

 ناشذ ترصذ ناریلد - تشگ رشذنم و قرفنم نایماشا ةراون و
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 و ناخراب هللا و ةننغاس تمه جو ار نا بخت هدیناسر اتاهگ»

 یگار بقع زا"راعش رفظ ناروا هنک راظقسا یارب زین نامز دم

 هدومن هطاحا اراه هعلق بناجره زا تماهش صرع نازرابم ودننشگ

 - لد !ددنا درگ مع درون هبداب نانس و غبت یینوههرب ار ریذک يعمج

 - دنذخ دنا رارف هارب ار فیسا) ةدقِب هداشک رب زین ؛روبفدم لقاعم ۲

 ةددناود وداپ بوصب هسوک و بارغ يگمه ن ,ریاعس مدرم نوج و

 هراون ترثذک و ودناپ یصح تااصعب ةدک بآ یرر ۴ ناردخاب

 ورک نیا - هدننخورد| رب لانف ور داد دندوب هدرشف دادجخسا مدق

 :دروابن یبئآ رفظ نانیزگ رگیپ دربن بات زدن هوژپ تراسخ

 موصعم رازراک یا یانذارد - دندرپس زیرگ هاررگید ریهاقم دننام

 همآرب هار هدرب ار دوخ یاهینشک رتمامت هچره تعرسب رادنیمز

 توطس میب زا ۱ نازیئس لحا و تسیرب ایمان 1 یپاغم

 - دندش رد تامم بادرگب هدخ|دنا ابرد رد ار دوخ هرهاف چاوفا

 ندژاو راکزور قرفرب رارف کاخ هدیناسز لحاسب ار ییافس یخرب ر

 نیلشک د یراپچب مسقزآ هنیفس دصناپ بیرق و - دننخبر دوخ راثآ
 ةامک و ید ةازغ تمینغ پوت دص هس و یگنج سوگ و نالک

 نانایژ رم ریام يب ردیپ یاهدریخسد نیژا - دش برف ترصذ

 تمعاطا مدقاسم جا" هب هنفرگرب تی يدحاوت نآ "اشک ی

 یرثا یکیدزن نآرد ّس لب نابماشزا و - دندم]رد یربدپ نامرتف و
 

  وجاهجوک عفاوم د لاع يمامت هرهات دتمارد يايلرا و - دماین دید

  فرصنب قباس روتسدب هنخدارپ او يماشآ نانیزگ هذثف زا ار

 یابزد لحاس رب تن ندناکس ۸5 یلجک ریس مزنعب و - دددرو |رد
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 سب يبآ و - تمسا هنسویپ هوعب نآ کس فارطا و رثپ مرب
 ٌةنهدهک ور نازا و - ددرگر» قعلمرثپ مرب هب هنشذگ 9 طعو ژا میظع

  لو یم اجلارد ک دمع رادرس هارمه رایسب ییهاش] تسا ماش تبالو

 بوصپ روهقم ویدلب شلامب «دادپ و راوس زا ر یخ هنشگ يهار

 ناکم نآ نامراح هدرت کدناب و- دنداتسرف ب] فرطناب ار یریافس

 هردع ایرد زا نازا یحپ - دنثخ|دنا زیرگ ییداوب «۵او تسکش ر

 بارخ دندوب ه۵امد اب زاب رید زا ۹1 ر لیذاخ نوصح ؟لومد

 رازه هنخآرفارب زاوتسا ٌهعلق ود یلجک او تناخ ود و - دنددنا درگ

 رادنیمز زی و کیاپ رازه هس ود و یهگلقت و نایب رازه ةس و راوس

 قیسنت ر میظفت یارب هام ةهس کیدزن و - دننناذگ نآ یینابمایب

 فثوث ناکشیپ درمت و ناداب ز رم 2 یشخاس لیا و دودح ماهم

 یلجگر تابگيرس نابم لوکرتوا تمس رد هک هنه هوکب اهنازا هدومن

 - عفترم دراد یفومزو رومعم تیاغب دوب يرهش رنشوپ و تسا عفاو

 نوح و - دندنگفا تساتا لحر شزراب مایا یاضقنا یارب هدمآ

 باعش هی بوکذم 1 3 ددسر گنردب دوی هدفر ویدلب هدینت قر هک جوف

 تسدوخ درجن یاررلد هکنآ مبب زاو - دیزخرد گنت یاهرد و لابج

 یرگنیس عضومب هنخارگ ماد دوک هار زا دنراد یمن زاب بئاعت زا

 - دمآرد هدش عفاو رثپمرب يايرد و نوک نایم هک ماش تافاضم زا

 دیدرگ ملیج يارگهر هفاش للعب دوخ رسپ ود اب یدفز گکدنارد و

 عباوت و کنرد طبض زا رطاخ وا سخت "ریگ زا دعب ررصخم رکسع ةازغ

 - هنخادرپ اورگبد ناجبپ هذنن ينخ لاصیتماب و هدررآ مهارف نآ

۱۳ 



 لام لوا ( ۰٩8 ز ۰۷ نم
 نانیا راهم دنج اب و - دندینا درگ داقنم ار ییمز رم نآ نانابزرم

 ییرجام یا نوچ و - تفنشگ لابقا رکشل لخاد هدمآ هنه هوکی

 لالح و هاح عماسمب هلاگنب تیالو نایرنم و ناخ مالسا صضیارء زا

 راوس رازمجا يرازهجأب هک ناخ مالسا بصنم ناراوس زا - دیسر
 ةدس| ةس هیسا ود رگدد زاوس رازه دوب «چ-| هس هچدا ود راوس رازه هس

 زاوم تسیربت یدصناپ ٌهفاضاب ناخراپ *اا وا سامللاب و - دش ررقم

 نامژ دمع* ةفاضا و لبص) زا و -راوس راز ود يرازه هس بصخمی

 سیل ییژ دم د - راوم دصشع و رازه یرازه راد تصفهب یماریط

 زءع - ناخ تدابس باطخ و راوس تسیود يرازه بصذمل یلع

 بصنم ٌهناضاب زین باهولا دبع و رای نامحر و - هنتخودنا راخلف)

 - دننفاب شزاون

 هاشب هماخ مارخ قارب ماکقرب دنمس ناذع نوفکا

 دئادرگیم فاطعنم روضح عباف و شرازگ هار

 در
 رور و" شراذگ

 نهج زا یناذاخ ترضح لاضما ضیف رابب ونب هک ماگن»ه برد

 هنفگش يداش سیحایر اهرطاخ غاب رد و - دوب هنفر مغ درگ اباد

 ٌهعِولط و - تخارفارب ابند ٌةناخرک تفیز تیار زورفا ملاع زورون

 ۳ مراج ریرس یاب ةددزارن 2 مزمذ» ار ید رکشا عبدر هام

 جلب لچ و تعاس میفپ ءاضقنا زا دعب - مراط هذ قاطشپ ؟ددزورف

 تفه و لح و رازه هم ةدعقلا يذ ,راهچ هدنشکب بیش ٌهفیدد

 ریمرپم ۷ یادرف - تمخورفا رب لا دعا ياوا وترپ هب فرشلا تی



 | ۴۷ کس ( ٩۴ 1 لاس لوا
 و دنزارف گ ينابنامج رثوش ةدنزارپ د - لالج هدشروخ رپچس - لابث]

 سینام تنیمم سولج# ار عمرم تخت - ینانس روشک لیلکا

 هدنخرف زور برد - دیشخ» يي ینامسآ تعفر :دوونآ الع) ةیاپ

 ٌهناضاب ار هوکش اراد دمعم رپگ الاو 8دازهاشداپ تنالخ رابیوح وره

 جرب رفخا و - راوح رازه هد و تاذ یراز ه :دزناپ بصخمب راوم رازه

 رازه ٌةفاضاب !ر ردابب بیژ گنررا دهعم هدازهانداپ یرادنامج

 زارفارس راوس رازه ثشه و تاذ يراز» :دزاود بصثمپ راوس

 تش» بصذمب تا ییرازه ٌةفاضاب .ناخ لضوا يمالع - دندوهرف

 ۷ تیق اب یکی ایراد او اره
 - دش تملاذع لدف ناخ يیدربو هللاد [ هدعقل) يف ] ر

 ٌهناضا و تعلخ ثیاذعب ار یوفص مثسر ازریم هاو نسح ازرچم

 راوس رازه و تا3 یدعناپ و رازه ود بصنمب تاذ یعدصناپ

 ناخااگآ - دنفخاس دنلبرس بآ ودرایم ییرادجوف و سا تمحرم و

 رازه و تاذ يرازه بصنمب هک وچ بآ یرر یا رادجوف

 راچو - تفای شزاون زین بآ يور نآ یرادجوفب دوب زا رمارس راوس
 هک ناخ حالس رسپ روا - دش ررقم هپسا هس هچسا ود راوس دص

 ثمهحرم و زدن الاو ٌهناخ لدف یگغوراد تسدخ؛ تسا هذاخ رو ٌهةعوراد

 - نذدخا ارفاربرس ی داخ تمیاخء باطخ و بصنم عفاف و تعلخ
۳ 

 ندداپ خب ِء تی ناخ لمس ردن دزد ک یا ۳4۹ درس کریم
0 

 رثش ر پس ی تا «اشندنا تدانعدن هیلع 3 مجدندپ دو «ذفرتراغفس

 تم دخ و 3 تسمحرمب روشاع یجاح 2 دینارذگ شکشدپ

 یشاب اژریم گدب ردرعب - دیدرگ دذلب رس هشدپ درگاش ت رگیشخ#"



 لاس لوا ( 7 ۷۳ 1 ۱۶۴۷ هنس

 هناخودنا تنااخ نانسآ لیبقث تداعس هدما اراخب و جلب زا هک هربغ و

 هجاوخب رازه راچ هیلع راشمب - دش ماعن| هیپور رازه هدراچ دندوب

 فراع هجاوخ# - رازه 2م يلع دمعم) - رازه هس یدیب «د يگنم

 گیب لف ر ياف هاش شیوخ گیب يجاح ژا یکیربب - رازه رد

 یرازه بصنمب هفاضا و لصا زا روهئار _ساد سیم - رازه

 بطاخ" فیطللا دبع نوچ - تثگ یهایم راوس دصشش و تاذ

 یالبئسا زا دوب قلعفم راب نترتفد ییهاربرس هک ناخ تدیقعب

 یار تذاید - تخادرپ تسناوندمز هعوج رم تدخع) یرامیب

 دد و تاذ يرازه بصلم ر تعلخ تیانعب ار هصلاخ راد رثفد

 واب زین نت رتفد تممدخ هنخاون رب هداضا و لصا زا راوس هال و

 ِ# دندومرف ضیوعت

 قیرطب بسا تفهو لدف هم لضنا ادآ [ هدعفلا يد ۱ مذاقه

 تروس علف ییراد هعلف تمدخ هادهلا درس - دینارذگ شکشیپ

 ۷# تشگ نرو

 تماود کلس رد هک ار ناخ نادرمیلع [ «دعقلا يذ ۱ مهدزاب

 و راوس رازمجلب و تاذ يرازبج#پ بصنمب هنشگ کلسنم ناهاوخ

 نُبرب لمقشم روجگتفطاع روشنمو - هننخاون رب هراقنو ملع لاسرا

 # تفای روص فیش تایانع

 تسا ایلع دبص ترضح تاحر خیرات هک[ هدعقلا يذ ] مهدفه

 سصلجم لاسره مسرب سدفقت تو یک رفس نآ ٌهمدقم ٌهضور رد

 تاداس زا لزنم ضیف لفع* نآ واضح و - تشگ دقعنم سرم



 ۱۶ ۱۶۷ «ثس ۲. ۴ لا لوا

 دروم ضیف دقرمب ینادنابج یارآ ربرس - دننشگ رو هرهب تایرطع

 دننخادرپ هعباف هعلاغِب هدومرف فیرشت یبل[ تهحر ةفوفعم نآ

 تسیپ ر [ریق بسمب صاج* ییرد هدپور راز تسدب ررقم ین دئاب و

 هدعننلایف مراح ژا - دندومن اطء ناقینسمبنآ يادرف رگید و ۲

 زا تسا فرش ژور هک هام نیا مود و تسیپ ان وب ژور ون ۲ هک

 غلبم و و و رادقم الاو راکماک ياهدازهاننداپ شکشبپ

 یسعلا اویا هجاو او ناخ رغظ - تمفاپ يتاريدپ فرش هدیور کل هد

 تبت نادژرم »ادب اپ تر بسح تمبت میف زا دعب هک ریمشک مظان

 لببغت روپزم رادفیمز 5 خیرات نیرد - دوب هدش لالح هاگراب ٌناور

 نوج - دندومرف هلاوح ناخ تم ور ار لادبا - دمت هدنس ودس

 ندمآ رد زا شیپ ناریا يارر نامرف یفص هاش هک گیبب راکداب

 هناور تراغس ناونعب اروا رادمان تملود يابلوا نصب راهدنف

 ناخ ریمب - دیسر هنالغلاراد ییلاوح دوب هنخاس هانپ ییقاوخ هارد

 یلعم ناتو هدومت لابقتس) هابآا تشرب ات هک دش مکح فگزون ردم

 یبنمهک ار هاش همان لاو ٌهبنعملئسا فرش کاردا زا دعب را - دداسر

 اب دوب ناوریا ۳ ریخت تمدقفدک و ناریا قیاقح و رابخا زا

 نبرد ناریا يادر نامرف هک نالک گنعت هسو پسا هدزاود

 هلانسرف روپزم ریفس نوع و دوب ةدروآ تسدب نایصوز زا جلف

 ٌةهقدح و يشابازف جات اب تعلخ تیانعب و - دینارذگرونا رظن زا

 شکشیپ - تخارتنارب راخلفا قرف و رابتعا تماق عصرم

 هک راد 4 ههوصخح# باحتا و بم زا خب یعلاو قیلاتا شونفالب

 هاگشیپ زا - دم] رد سدقم رظنب تشاد شزرا هبیور رازه هد



 لاس لرا ی ۱۷*۱ هثس

 دوب هدرزآ شکشبپ هک وا مزالمنامز دمع+: هییرر رازه تسدب تیانع

 تانکر زا ماعنا نامز دمعب هبپور رازه هس و - دناسرپ وابهک - دش هلاوح

 فرش دوب هدانسرف گنج رهظ رداب ناخ دیعس هک يئارع پسا هد

 رهوگ الاو ةدازهاشداپ سامذلاب ناخزرابم بصنم - تاپ ی اریذپ

 راچ و تاذ ییرازه راچ راوس دصناپ ٌهیاضاب رداهب عاجش هاش دمعم

 ةفاضاب وجاه جوک راد هنایتیوره هل! رون ریم - دیدرگر رقم راوس رازه

 دصناپ ورازه ودیرازههس بصنمب راوس دص هسو رازه و تاذ ییرازه

 میحرلا دبع ب ناخزاون هاش دلو کش رکشا - تاپ یزارفرس راوس

 هلاکنب هب هننخارفا رب رس هبپور رازه راج ماعداب ناناخ ناخ

 * تسشگ صخرم

 تعلخ اب ناونع تیاذء نامرف | هدعقلا يد ] مودس و تسددپ

 هصاخ ,یس و عصرم ریشمش و هرانکلءمپ اب عصرم رهدمح و هصاخ

 »* تاپ لاسرا ناخ نا درمیلعب رادرب رگ گی رون بوعصم

 گیپ دمحا و گدب یدقن [ هدعقلا یذ ۱ مسش و تسیب

 هک يکوكسم رز و وا تشاد هضرع اب ناخ نادرمیلع ياهدائسرف

 هددسر ناکم ناویک هاکردپ ناخ ردقلا و۵ هارمه دوب هنش)د لاسرا

 هرقن قاری ای بسا و تعاخ» ما دک ره و - دنندایرو یشنروک تملود

 و لصا زا ناخ ردقلا و۵ و - تیدرگ زارفرس هدپرر رازه هم ماعنا و

 * تخارذارب تاهابم قرف راوس دصناپ و تاذ یرازه بصنمپ هفاضا

 ردق الاو 8دازهاشداپ تمنالخ لیلکا رهوگب هجا يهن رب ةرغ

 - دش ثیانع هرقن قرپ اب هصاخ ًةقلح زا لبف هوکناراد دمعم

 * تار شزاون «دیرر رازه يمس ماعداپ نارپا ياراد يعچلبا کیب راکداب



 | ۲۷ هنس ( 9 ۷ لاس لرا

 هلبوط زا پسا ود و هراقن و ملعو تعاخ [ هک |یذ] مراهچ

 هصاخ ٌهَقلح زا لیف و الطم نیز اب یرگید اط ریز اب يکي هصاخ

 ردقلاوف بوعصح لبف هدام و تفبرز لمخم لج و هرقن قاری اب

 ربم| و - دزداخسرف لو تیافع ناخ نادرمدلعب گنب یدقن و ناخ

 هاکردب هبلا یموم ناخ شاد هضرع هک ناخ نادرمیلع مزالم گیب

 ود ماعد| و هرقد نیز اب پا و تعلخ تیاثعب لوب هدروآ هاح ناویک

 « دیدرگ زارفرم هیپرر رازه

 رثسگربم نااخ مودقب هلردلا نیمی لزنم[ هجک ۱. يف ] متشه

 موسر تساق اب هلودا ییمب - دیدرگ تشمرم طعم ور تداعس طبم

 ییفاواو هسیفن ٌةشمقا و هنیمث رهاوج ماسفا هنخادرپ راثن وزادنا اپ

 رونارظن زا دش هیپور کلراچ عومجم تمیف هک ییمدس و نبرز

 ماعنا ٌهغیصب هیپور رازهجأب يدنبشقن يافص هجاوخب - دینارذگ

 « دن دومرد تمحرم

 هدارنهاشداپ و - دیناسر طاشن ؛دزم یعفا دیع هجح | يذ مهد
 نید هاشپنش - دندروآ اج؛ تینبت مسر رادمان يارما و راکمک یاه

 تعجلرم او ناخن وب ژامد یادا زا دعد هدرب فیرشذ هاک ددعب هانپ

 نماد راذن رز 6 یناپج ررقم یبئاب باهذ و یج" رد و - دوم

 * ددمر میدقدب نادرف تذس و - دومآ رب هزرآ

 ود و تسیب ناریا ربفم گیب راکداب ژررنا ترسم زور نبرد
 شکشبیپ دوخ زا رایدنآ تافوسنت زا یخرپ اب رفسا هد و یفارع بسا

 دش هبپور رازه راپچ ۳1 تمدق 5 عصرم رچاخ تیافعب و - دومد

 لوبقهب موسوم لیغ ناخ لواع لبق زا هک هلل) ءاطع - دیدرگ زارفارم



 لاس لوا لار | ۶۴۶۷ هذس

 گیبربما و - تشگ اورماک هدپور رازه اپ ماعناب دوب هدررآ ی

 ٌتعاک وا نویصصو - تداد شزاون تعاخ: نا !واع داننس هرف رگید

 * دندانسرف رونزم ناخ؛ ةرانکلوهپ اب اهب نا رگ عصرم رهدمج ورخاف

 نبات پسا تسیب و لیف هد [ هجعا یذ ] مهدراچ
 نابزرم زا گنج زورین رداپب ناخ همللا ددع ه5 ایشا رگپد ۳ و

 هژخاس هاح هام هاکرد ٌگنارر شکشیپ لیبس رب هر فریگ گنروم

 روهپار طلب یفارع تا لقش و یس ناخ چیت ناگیشیپ و رو

 خب عیلاد ناح دمع* رذن بجاح روفغلا دبع الم - دمآ] رو رثا

 زا ناخ همان و - تخردنا تماود هِیامرس یلعم نان-[ لیبقت هب

 یدنمنخب کرات تعلخ تمدرمب هدینارذگ رتسگ ضیف رظن

 « تخارفا رب

 هلودلا دمی تدایعب تدار یینوز+ زا | هی ید ] مهدزه

 یلراوگ شزراوج# هنخادرپ دوب هدن یراط ررب اقسنسا ٌةضراع هک

 سا خیل روجن| هلودلا ماصمص ریم - دندیشخب ییکست محارم

 راهدنت یهسیون ةعفاو و ی رگرشخ تسدخ هنخاون بینم یینوزف

 یر زره بصنمب هیدومسدس ساد لکوگ - دندومرف ضوفم ودب

 ددعس هچاوخ# - دیدرگ رخنقم هفاضا و لصا ژا راوس دصناپ و تاذ

 » دش ماعنا هيئور رازه اباب يفوص ةب و هیپرر رازه
 گنلاراد راد هبود ناخ تریغ ] ۳ يد ] مود و تسیب

 ربغس روفغلا دبع الم - دیدرگ هزاوآ دنلب هراقن تیاذعب يلهد

 راج ماعناب گیت زوتاع و - هدپ +رر زازمج* اب ماعناب یر 0 دمع رذذ

 ۱ * دننشگ باپمک هیپور رازه



 | *)عر هخم ( 7# )) لاس لزا

 ناریا ییچل؛ - کیب راکدایب [ هچع | ید ] مجابو تسیب
 ةجاوخ» - دندومرف ماعذا هدیور رازه هد وا ناهرمهب و هدیور رازه هاب

 ددما یور رپذلا ءاروام زا هک ییع دم و گبب یلع و فیرش

 ندنسخ هب - دش تیانع هبپور رازه راپچ - هندوب 7 لاو هاکردپ

 ناخ نادرمیلع مزالم گبب ردنیاب - رازه ود رگید ود و رازه ود

 هوبور رازه رد ماعناب دوب هدرژ] هبلا یموم ناخ تشاد هضرع هک

 + تمدای شزاون

 تبارف تلودب 5 هگخ مک هجار [ ۱٩۴۶۸ هنس ] مرح هام مود

 یاجار رگید زا هاپس ییناوارف و هاگتسد یینوزم و تازنم برق و

 هدنب هاشداپ - تسد رپ ينسه تضخر تسشاد زابنم) نانمودنه

 عمرم رهدمج و تعلخ تیافعب ار وا فلخ هگنس تنوسج زاوق

 یگجار باطخ و راوس رازه راچ و تاذ یرازه راچ بصنم و

 !طم نیز اب پسا و نراقف و ملع تمحرس و ردپ تیصر بجومپ

 هحار و - دنددنادرگ تدبرت لومشم هنخاون رب هصاخ هقلح زا لیف و

 مسرب تالآ عصرم يخرب و لبف هدزاود و رذن ٌهغیصب رپم رازه

 تنوسح هجار نالک ردارب هگفنسرما و - دیدارذگ ربطا رظن زا شکشدپ

 هاشدای تشعاس چانلا رد تمدخ رد مکحا بسح هک ار هگنس

 راوس رازه ٌةفاضاب دوب هنفر لیاکب ردابب عاهش هاش دمع* هداژ

 دزلپ رس ي وار باطخ و راوس رازه هس و تاذ يرازه هس بصامب

 - تشاد یمارب زاینسلب هیروپنار ؛داوناخ گرزب لوا رد - دندیندرگ

 شرع نرضح ییگدنب هب هگنسحروس هچار ردپ هگنسپدوا هجار نوح

 یگجار باطخا ار را ترضع تخررفا رب تزع ییبج يناينشآ

۳ 



 لاس لوا ( ۲۲۸, ۱۲۴, هذس
 ياج۲ هلیبف ییزا هکره ییزا سپ هک دندومرف ررقم هدینادرگ زارفرس

 لامس الرخ ردارب رگا و - ددرگ بطاخ" یگجارب دنیشن رب ناکاین

 9 رو : یا لاح ۳ دو بس يوارب رثتالک در «ٍداب نیدب فالخد و

 فزب هکره فاخا زا ماوفا رگید رد هچ تسا هدتوپجار قرف ریاس

 شهاو تا شرددام هکره هفیاط برد - ددرگاکرزب ندشناج دوب لاس

 هجیلانح ۵ هننیزگ رب ينيشناج: از وا دشاب صاخغ* رهوش تبعم و

 ردارب هس زا هکنآ اب ر هگنسجزوس هحار هگنسددوا هچار ستشذگزا دعب

 تشاد وا هدلاوب هگنسپدوا هجار هک یقلعت ببسب دوب لاس درخ

 ۲ یواربب دوب رثتالک لاس رد هک ار هلگس تکس و - دزدیزگ یکجارب

 رد رادیب تخ# زا ردپ عیگ دنز رد 5 يببت يار يلع هلو مدآ

 ٌةبوص نایتانیعت لخاد و دوب هدمآ رد یلعم نانسآ ناکدنب رمز

 شیوخ نالک ردارب لادبا یننرگ رد ناخ رفظ اب و - هنشگ ریمشک

 رویم ناخ هارمه - هددداشر میدقنپ هلیمح یهعاسم تن ریخست ۰

 راچ و تاذ یرازه بصنمب - دوب هنداپ اعسس) هیفس ةدس مالئساپ

 روخمدب هک دن مکح و - دیدرگ زارفارس هاضا و لسا زا راوس دص

 تعمحرم را لوجت هب تبتو - داب روکدم ٌهبوص نایتانیعت زا قباس

 رظن زا هناردوگ نابزرم ادناج وار شکشیپ لیف راچ - دندومرف

 - دش تیانع هدیور رازه 5 ناخغیس دلو یی ددب هل - تشدک رونا

 - دندومرف لدب ج ایغح| ناعاپ مرعک دام ررقم ٌهییور را رازه هد غلبم

 زاد راکرس ناخ تمدحر هک درسر عساج» قیاقح عءاسمب نوح

 زاد هبوص ناخ دیشرب زین راکرس نآ ظجبف تشذگ رد هنگ اجیب

 يرازه راج یخ مپ را محبی راه ٌماضار / وا هدومذ ضیوقت رویناهرپ



 | «عر هذس ( ۱ 3 لام لوآ

 ار وا ردارب داد یداه هناض) ر لصا زا و - راوس رازه راچ و تاذ

 * دننخاون رب راوس رازه و تاذ يرازع بصنمب

 رفظم ازیم رسپ ردیح ازریم دلر رذون [ مرعم ] مهد راپچ

 زع هناش) و لصا زا راوم دم راچ و تاذ يرازه بصنمب یوفم

 شمیپ پسا رابچ ناریا یسچلدا گیب راکدای - تاپ زاینم)

 هدیور رازه یس ماعنا و هصاخ ٌلیوط زا پسا تمحرمب و - دومن

 هجاوخا و هیپرر رازه راهچ وا ردارب یلف يفصب - دیدرگ زودنا ماک

 « دندومرف تیانع هبپور رازه رابچ یخلب رم هاش

 رد لابقا ویدخ رماب لالج ءاگراب نارکشیپ [ مرعم ] مهد زناپ

 ماچ :دنخرف زاغ] هنسجخ مایا رد ترضح ییلعا هک ارآ ناپج غاب

 سدقم سولج زا صپ و دندوب ۹ ثا دح| يکد اه اشتاپ

 لاقثنا زا دعب و - هدومن تمحرم ینامزلا زانمم ایلع دم ترضع+

 باونب سدق ملاعب ایند ؟دکشروش زا یبلآ تمحر ةنوفعم نآ

 هب و - دش تیانع بحاص مگیب نارود کلم باجاحا هیشروخ

 يارآ مزب - نبرب تشیب زا تسا يجذومن تراضن و تهازن
 یعذاحم یزابشتآ تل هداد ببترت ناغارچ و - دننشگ ترسم

 نایاپ - دندومن بصن نوج یایرد لحاس رب اشکلد غاب یا ترامع

 و برقت طاسب ناکنفاپ راب زا یخرب اب ریرس دیشروخ هاشداپ زرر

 دنزنخادرپ تشگلگب هدومرف فیرشت غایب ناریا ریفس گکیب راکداپ

 یانامنب یننرگ تیراعب رون نازا زورفا ملاع یبص هک ناهگماش و

 تمحرمب گیب راکدای - دننخودنا طاشذ یزابفتآ و ناغارچ

 کللا باعت شکشدپ - تسارارب تزع تماق رخاف تعلخ



 اس لا (۱۳۹۲۶۶۲) | ۶۴ هذه

 ناخ ۰ دلو یرکشل - دیسر یناریذپ فرشب لیف جلب اب رهاوج

 پا زا یخرب خلب ییعلبا روغغلا درد ء 1 مرح* ۱ مهدزداش

 ددلبرس «دیور رازه تسیبماعذاب و - دومن شکشدپ ایشا رگید و رنش و

 هدم هابنشا :نوالوگ هاگردب خ زا هک هحاوخ ناحاژریمپ - دیدرگ

 ۳ وا یاهفر و راکت ریطرمع یتعاعب و *هتپورارازه راچو تعلخ دو

 * دز لومرد تیاثع هدیور رازه راح زین لود

 ناخ نآ درس ياعب هندمد رهاوج» حیصرم رمک هنخاون رپ تعاخح)

 * دنهاتسرف وا یاس د

 هفنخ|درپ علودل] دمی تدایعب راب رگید 1 مرح" ۲۱ مود 2 تسدد

 دوو لدف تمهحرمل ناخ فممرکم - دذلوصرف تعحارم هناغاوذب

 یعلوزف و روچکنام ییرادجوف تسدخا یباوک فی د ردم دلو اقِی

 » دننشگ رلشم بصنم

 نانسا لمدقب نراعس هیصان هدرو] الاو هاکردب روبزم ناخ تفاد هضرع

 هدیور رازه ر پسا و تعلخ تیاثءب و - تخورفا رب ناکم شرع

 + تضخارذآ رب راخنفا یراق

 . هصاخ رهاوج راد لیوعت نابب زور هجاوخ رفص رهش رغ

 « تشگ زارفارم لیف هدام تیانعب

 الاهج هگنسیار و هبیور رازه ود گبب رومیت هب [ رفص ] چپ



 [ *۴ هنس (*۱۱۳۳ لاس لدا

 ژا کیربب و - دم] هننخاون رب راوس دص راچ یدص تشه بصنمب

 هدیور رازه یدنرشقن ينغلا دجبع هجاوخ و افول|وبا هحاوخ

 ۱ * دش ماعن)

 دصراچرپم کیو تعاخ يچدا گبب رادایب [ رفص ] مهدراچ

 کلملا بطق مزاام رصان دمع+) و - روکذم نزوب هیپور کی و هلوت

 « دندومرف ماعنا هیپور رازه تشه دوب هدروآ را شکشپ هک

 راهبٌهبوص زا گنج زوریف رداهب ناخ 1! ادبع [ رغص ] مهدزون

 لیف کی و - دبنارذگ رذن رم رازه و - تمدایرد سشنروک تلود :دمآ

 * دو. شکشپ لیف هدام اپ

 ییرارد - تنای بیترت یبالگ هیع مزب [ رفص ] متسیب
 رایانیم و عمرم يابيحارص بئ] صالخا نانیئون و تملع ءامه

 » دنددنارذگ هداس يالط و

 تشه و لچ ر رازه هنس لولا عیبر رهش مود هبنش رابچ زور

 ة؟داز هاشداب ییبمب زادرپ ناهجراداد هام ریت موبس و تسیب قباطم

 رپم رازه تنالخ جانلا ةرد نآ - دومرف اطع یرسپ يمارگ ردق الاو

 نآ یناقاخ ترضح - هندومن مان سامثلا هدینارذگ رذن ناونعپ

 هدیور کارد غلجم هددنا درگ رومان هوکش رس هب |ر تل ود ورچش ةرمذ

 تنطلس نیا ءایلوا بیصن روشن زور ات هک يئارا یشج یارب

 گیب راکدای زورفا ترسم ژرر نبرد - دندومرف ماعنا داب نوزفآ ژور

 ماعنا و ثشاد شزرا هدپرر رازمجلپ هکرمک عمرم تمحرمب يچلبا

 * دددرگ یهابم دقن هدپور رازه لج

 یدصناپ ر رازه بصنمب روهنار هگنسیره [ لولا عببر ] مشش



 | «ع هنس ۳ نا

 نیدلاردب عییشب - تشگ دنلبرس هفاضا و لصا زا راوس دصب و تاذ

 9 دش ماعنا

 .لیلکا رهوگ لزنمب تمشح نودرگ هاشذیش [ لولا عببر] مهد

 ةدازهاشداب - دفدومرف فیرشذ هوکش )راد دمع* هداژ هاشداب تفطلم

 تال]آ صوح ورهاوج ماسدا راذن و زادنزاپ رم تمافا زا سٍپ راگماک

 تنطلسنابعا زا يخرب سدنا مکع؛ هدومن شکشیپ هشمفا سیاقن و

 لضدا ی - هددواد تعالخ دندوب زپاف روضح تداعسب هک ر

 رفعج" 1 بدراچح اب تعاخ گکنح ژررید رداهب تر هللا دجع و نخ

 یوم و ناخ زاونهاش ِ ناخ فبس و ۸گفس تمدوسح هحار و ناخ

 ناخ تصرکم و ناخ تلاصاب و  یجوب 8 تعلخ ناخ دمنعم و ناخ

 یعمج و ناخ زرریف و ناخ لا لیلخ و ناخ تبالص و ناخ تب ردو

 ب تعلخ رگیو

 سلجم لاسره هوبعم مسرب [ لداا عببر ] مهدزآرد بش
 دیدرگ نوع ذرم تایکرلا تاولصلا لصوا هدلع نادیاک هال تالدسم

 هدیور رازه هدزا ود ءاطعب کربنم بش ارد یانش ادخ وپدخ

 قافعسا بابرا و میامع باع-) رگید و ظافح و الضف زا يهررگ

 ۱ ۱ ۴# دندد.ا درگ ور ماک ر

 کاملا بطن مزالم رصان دمع» [ لواا عیبر ] مهد راپچ

 ۳۹ ندواو تدواعم تصخر هذخاود رب بپسا و تعاخ تمحرم) ر

 بوصب ربچ#" و رپس یزودنا طاشنب [ لولا عیبر ] مهدزیه
 نازا ثعجارم نزاع زرر جا ژا چپ و - هننشگ هجوم سابیرر "



 | هع۸+ هنس ( ۳ زر لاس لوا

 مدالخاراد برا مچفپ ر تسیپ هنخاس فطعنم ناشن تهازن نام

 يرکكسع و کیب دمحا - دندیشکب هژات غورف دوعسم دوروب ار داب زا ربکا

 دندوب هدم[ هانپ ییقاوخ هاگردب ناریازا هک ناخ فیس ناشیوخ

 کیب لبلخ - دندوما رب ددما یاد هدپور رازه تشه ماعناپ

 هلودلا دمی زا دوب هاودلاندمپ رکوف هک ار, شادرف وبا ةداز هریشمه

 هالپ و دعو تاذ یدصناپ بصنمب و تعلخ تمحرمپ هتفرگ

 و قم

 3 دندخ ام

 کوکش راد نوع هدازاش دای لابتا رک  رهوگب ينانلا عببر ٌةرع

 يچوا گدب راک دابپ - اش تداذع اط نیز ار هصاخ هلِروط زا بسا

 تیاذعد تسا زورپ عدنب هیدخ 1و لومشمي دا درک و ریدت زا ۹1

 مظعا دلو ناخ تفنلم و _ يباماسر دم تیتر الو تمدخ و تعاخب

 گغوراد میرکلا دبع ردم و - تادوبپ یهناوی۵ و تعاخ تمحرمل ن اخ

 و تاذ یدصناپ و رازه بصنمب دابآربکا ٌهنالغا راد تارامع

 * دننخ ودنا ژادخس) مع هفاضا و لصا زا راوس تسی ود

 هگنس تنوسج ةجار ششبپ لیف شش [ ینثلا عیبر ] مجاپ
 عذما یخرب یچلیا کیبب راگدایب - تسشذگ رنسگ ضی» رظن زا

 رازبجنپ ناخ دمع رفذ ییچلیا روفغلا هبع المب و - تشاد تمیق

 ربم رمع یفاقب و - هبپور رازه ود هجاوخ ناج ازربهب و - هدب دور



 . لاس لوا ۱۷ ۹۴ ) | ۶ *مس

 ترش ماعن) هبیوز دصزاپ و رازه رووز ۳) ناخ رز

 لیدتآ ری هوگ روپ هوکش رپ ناطلس 1 یناثلا جلیز 1 مس

 ژوز ل.مج ییگ دنز زا یحپ دوکش اراد لب و 8داز هاشداپ تدالخ رک"

 باود زاکره ناوبد کبب قعس) ۱ ي)اذلا ۳ 1 مهدزارد

 تسعحدود و تا یرازه صصهب بحاصگیب راگژور گلم باشد رود

 * تدای شزآود هفاضا و لصا زا راوس

 نرو یرمق رشج شراکن

 ملشه و لچ و رازه لاس ينالا عجبر مهدزناپ هبنشجب زور

 ماشهو لچ لاس یایننا نزو يرمق یشج رویرهش میس قباطم

 ماشفحا کان هاشداب برق دیا نینس زا مس و و لچ یادابا و

 سانجا رگبد و الطب سدقم نزوو - تخاس دومآ طاشن ار ناینامج

 هاشدابلللج چرب بکوک زا مادک ره جم هر - ددمز میدقدب

 ببز گنروا دمع# لابتا جرد رهوگ و -رداهب عاجش هاش دمع هداژ

 ررقم راوم رازه هن و تاذ ییرازه هدزاود راوس رازه ةداضاب ار ردابپ

 هرگبدراکاذیم یللطریز ابيکيهصاخ ًالبوطزا پا ود و - دندینادرگ

 یروئسد نابانلودب هک ةکوکدهاژ ومعم برعصم هداس یالط یزاب

 هرم ۳ دز داذسرف ف رداپب ببز گنروا دم هداز هاشدایپ تفاد

 و دیدرگ تمزالم ژوددا ات داعس هد[ لوخ عاطفا زا ناپبح ناخ

 تاذ یعدصناپ هناضاب ناخ تبالص - هینارذگ رذن رپم رازه

 - تخارثا رب ره راوس رازهو تاذ یدصناپ و رازه رد بصنهی



 | *عرفنس ۲ ۳ ] لاس لرا

 یم ر عصس قاری ریشمش و رخاف تعلغب ار یچلیا کیب رکداپ

 هگنسجار - هنداد تدواعسم تصخر هذخاون رب دقن هبپرر رازه

 دونه نابزپ 1۳ وب ور) هم هح ار تالماعم رادم هک ار روپئار

 داحب
7 

 ييلعم نام نراک دخب رمز رد نماد ناهدرپ ار یسک ند

 زاوس دص راح و تاذ یعراز ه بصذم و تعاخ تسمحرمب هنروا رد

 وا رادپ شیپ ۳۹۹ ينيئاب هگنسحار هقذش مکح تیانع روذو زا

 یار تمداید - دزادرپ هد هجار تامم مظذب دو نالماعم لفکنم

 هعفاو 2 ی یخ اقداس هکر داص رثم - دیدرگ زارفرم لبد ام تسراذع)

 ریعت زا روپزم ٌکِبوص یعناوید تم دج» دود تارچگ هبوص سی ون

 « تشگ رغم بسص زرم نیدوزف و ناح «حاوخ رم

 ۱ ی ۰ ٍض 3 ۵

 ترصن ةدازهاشداب یعس یسح و ینافاخ ترضح
 ف ۰ # ۰

 ردأب تیز فنروآ دمع* دنم

 دوصقس دار هاشب هنشاکن هنالکب ییگوگچ زا ین تسخن

 رابچو يم و هناگرف عااق رب تس)لمتشم هک روکذمتمیلو - هدرگیمرب

 لام دص راچ و رازه تدم نآ یفابزرم و هیرق کیو رازه و هدگرپ
 وه و بآ ت تداطاب  دوب لاح رادنبمز یجربب ةلسلس رد یرسک و

 ضلوط - تس رازور دز نابز رامث) و راجشا ییناوارف و راهنا تیدوزف و

 زردداج» نآ تسم» یعرش لوطرد 5 داده شرع و (تسوجب ۳ رو رک ن

 8 و حس



 لاس لوا ( ۱۰ ر | دزغر هاش
 0 اتژو رددب ش ی ! رک و ۳ 9 2 تم 4 ژا

 لیروح و وجدت و هدگناه و ةدواد و 5 تولانت ِ هقگرط و روم و ردملوم

 یوم یابح ربریپلاس - ردپلوم و ریپلاس نآ نیرت مک" و - تسا

 دنناوخ ربپلاسار 1 ۸4 قرذرنب یکی گراد هعافود نوک نیا - تن| رومشم

 نارگثعذد یعراکنسدب کنس تخأ تکی زا مادک ره -رمک رب یرگید

 اج) رپ گنسپ هک امغخر ينضعب و اهزاورد رگم ِ هدنای م د دشت

 چوب رام تسده|ر لرا راضح ان لبج یئاب زا - ۹ کما و

 زورملابعص یهار راصح رد ره نابم - راذگراوشد ٌهنيز یراپسب اب و

 یراینسدیب و - دناهدرک اماخر گنس رد اپ ندرکدنب یارب - هدش عفاز

 هک تبیا يبلات راصح ر# رد - دان ناوغن ماک یرگپد ییراکددم و

 هبعش رد الاب زا هک هنفای اغب يهوک رب ربملوم - دشوج یم نازا تا

 7 روم سصح هژلب رب و ۲ تمسا ردملوم هعاد ثسب ٌهبعشرپ 8 دراذ

 ست ح اوک ن 1 رمک رب - تسا اروم زا رث نوزفآ ری,لوم تمعسو

 ۱ ید هناخ هک یرابرش ارن] نورد ژةرومعم و يراب از نا را هک

 ۳ هد لا رد یوع - دیوکیم- وب  اهناردرا ناقاهام و

 1 راپب بیز گدروا دم راکهک ةداز هاشدایپ سونام تنمحم

 ۴ اب هنالکب هایانلود هب روح هاکشیپ زا تدواعم تسضخر ماکنف

 ریکاصع هدیسز نکدب هک دتروب هدوهرذ مگح هدومن تمحرم تافاصضم

 نر یادش منشه ح دااسرعب تمدالو ۹ یارب هروص



 | عرب دم ( ۱۰۷ ) لاس لوا
 رازه ود وراثآ تالجراوس رازه هسراک ماک نآ [۱ ۶۴۷ هنس] هنسجخ لاس

 رد ر يفکد یعجولام ییرادرسد یهاثداپ یاهدنب زا يچالفت ؟دادپ

 نآ دمنعم نارگون زا هک رهاط ددع*ییگدرگرسب نوخ مدرص زا راوسرازه

 یزورید رکشل نارسب - هندومب سسعت بوصتادب تسا رادنتا او

 هذنخادرپ لبس طرضب و - دند ]رد یدرون هرپ :دومن هثوذآ ماجت رس

 زا هداد ببترت نوشق هس ناضمر مهد و - دندیسر ریرلوم ٌةعلقیاوب

 یعمج اغر صرع نازرابم - دندومن شروی يراب راصح بناج هس
 دما مهارف ةعلق ٌةزاورد رپ هک یو اعوصخ هلاض ٌهغِیاط زا ربثک

 رگشل زا 2 دنراشک رب راصح :ددنا درک دشمش گنبن ٌمعط دندوب

 - دندیدرگ حورج ٌهفِیاط و - دندیسر تدامش ٌهجردب یدنچ زی مالم)

 راصعترارشا ناوعا زا سک دصشدر دصناپ بیرف اب راو «هیسارس یجربپب

 نید نادهاج؟ بدصت ناوارنتمیذغو- دیزگصعت هدمآ رد ربهاوم

 دملوم هعلقٌهطاحاب یراب نصح علف زادعب روکذم نارادرس - تشگ

 0 ۲ یدزيا دیناتیراینسدب هدخالپ ررقهاهراهلم و - دننخادرپ

 و عاغترا تیامن دوجرابهک راونسا یاهرد نیا شیاشکب دم س لابق)

  دننسب رب ایم دوب :دوم] یراد علف تاودا و تالاب ماک | و

 هلداجم و هعنادمب گنفت و بوت شزبرب نانبزگ یصح هنچره

 هدرب شیپ اهراچل* زورب زور ناشذ يزوريف یاردایب - دندیشوک
 - هنذخادنا بارظضا یاهگنت رد ] داروصع»ت هلغ لوصو باوبا دسب هب

 ار دوخ ردام لاوش مهد راعش ترصن ناردلد توطس زا یجربب راچات

 ردفدنلپ ةدازهاشداپ تسدخب «ناگنشه عالف دیلاقم و لیکو یجانشک اپ

 تا عداو 4)الکد راوج زدهک روپناطاسٌمنگ ٍ رکا هک دوهنسامدل| هدانسرف 4



 لاسلرا ] ۱5۵۲ ) | هرع ۸م هخس

 تساالمب هنشاذگ اجنآرد راب و ذی اب ار قحاول و عباوت لو تسیاذع

 س مژارفارب ره هاح ناودک هاکرد ییگدنب اتلودد ک مراو دما و - ممرپ

 اضررعمربظد شرع رپرس یاب اروا تاسمنلم یراد ناپح چرب ر ثخا

 نوج - دندینادرگ صخرم هنخاون رب ایاطعب ارواردام و - هننشاه

 رها تماود یابلوا یعریدب ناهرف و تعواطم قیرط یرثتا یجرهب

 کد رکبهع زادرس باطب راک ماکده و دانسرفدم شکشدپ کیر

 تشاد ةدعرع ندیسر زا هدعب ناغس کلامم ناداخ - هد یم رضاح

 اتج+ روپ ناطلس ٌنگرپ تیافع و زاوس دصناپ و رازه ود 9 تا ییرازه

 زارطترصن رکشل نارس و - دمآر براصح زا ا ۶۸ ز رقص نام ٌةرغ هنگ

 رهدهح و سعلخع) و - ددمر راگماک ةدازهاشداپ تمسماد + هدفایرد ار

 دوخ لبف زا رادیب تخ» ۳1 دوب هدش تمحرم ردت الاو ةدازهاشداپ

 تفه و ثبلو نآ تموکح و ری,لوم تسا رع# ار رهاط دمع#
 هعاو و - دندخاس یررعم رگپد کیلو تمعه یینادبساپ ۸د ر رگید لهژعس

 یجرببموف زارادنبمز یابدور ناو تساهداگف عاد ٌهلمج زا هک لویدپ

 عیار مرامچ و - تفای شیاشک رادیب خب نآ یعسب زین دوب فرصتم

 عمج - دیمر یناخس روشک رابیوج ورس نآ تسزالهب ابدور [ ۱۶۶۸ ] لوالا

 نیمژرمنآ نانابزرم رانفگزا هجن] یجرپب یابآ نامزرد هنالکب تیاو

 نوح - دا رد تدم هبا تلود نیا يناکددب فرصذب هک لونیرد و - هدوب



 | ۶ عزددس ۱ ( ۲۲ 1 لاس لوا

 هک ماد کل تسش و رورک کی نآ عمج دسر فنر شلصاح

 ۱۳ ۰ دیدرگ رقم دوشدم هدیور کل راهج ام هدزاود قباطم

 ءادس رجا هاشدپ یاردپ ناپج لابتاب هنالکب تیاو یگمه هک

 دوب عیاش راید نارد زاب رید زا هک رفک تامالع و  تفاب شیاشک

 درخ بوت تسیب و دع ییزگ جلف نبراد - تشگ لدبم مالسا تابآب

 « دما رد هر هرهاق تلرد یایلوا فرصب هروطسم نوصح زا فرز زب و

 زا هک رگنمار علف شراکفب نونفکا

 دزادرپ یم تسا هدالکب تافاصضم

 زا راید نآ یینابزرم هک يجربيب داماد وید موم ار روکدم تیالو

 یجربب نوچج ,- تشاد تنرصت رد هوب هذنای ثراب دوخ ناکاین

 دل تلود یایلوا يوج اوه و تیدوبع ربهر علاط یینوملهرپ

 فزن دیدرگ نانگمه مولعم اشکناپج لابقا ییگنرین و دش تدم

 ج» مکه

 هک اازا - تدانش نخ دنلب ءدازهاشداپ تمزالمب هددبلط د,ع

 را تطاموت و - تشگ یجنلم هنور تروصب نامزلا

 نابژرمب ار تیالو نیا ریگااو نآ دوب نوزفا شلخد زا رگنمار چ رخ

 قیرطب هبپور رازه هد لاس ره هک - دننخاس ررقم هنشاذگ زاب روبزم

 ضورعم هاج نامسآ هاگردب تقبقح و - دشاب هدادیم شکشیپ

 سدنا نامرف ریس هدونس نآ داد رارف قبطرب و - دنئش)و

 . تسولپ رودصب

 زوهال هنطلسلاراد بوصب رارط رفظ ٌةيولا ضاهتنا

 تایار وترپ هب روها ٌةنطلسلاراد ,تحاس یهشخب  غورف ژا نوج



 لاسلوا ۶ ۱ | ۰۴۶۸ هنس

 ناد سدن) تضرن - وب هنشگ یرپم لاس راپچ تدم اشکناپج

 # فش ررقم بوم

 تمحرمد ار ناخ فبس [ يناثلا عیبر ] هام یا مهدزناش و

 تشونورد هک ار سادلپدپ هجار و - دابآربکا رهش تسارح و تعلخ

 بتعاخ تیانعب دوب هدیسر هاذپ ییذاوخ هاگردب هریدنهد ژا الاو مکع#

 ربکا علف یعراد هعاق تسدخ و الطم ییز_اب پسا و عصرص رهدمج و

 قباسرونسدب بآ یرر ود ره ییرادجوف تصدخ و - هننخاون رب هاب

 نیسح نیدلا فرشب رپش ییااوئوک و دن ققشاد را لاخ هک[ رب

 » هدومن ضوفم
 تضکر هفلاخاراد زا هنسیخ تعاس رد [ یناثلا عیبر ] مهدفه

 دومآ تداعس فرشا لوزن رفب ار یماس تاهگ ةناخللود هدوسرف

 صاصدخ| زع هماخ تعلخ یراق هلردلا دمی و - دژدینادرگ

 + دننخاس صخرس هفالخلارادب تشاد هک یفعض ٌهطساوب هدبشخ#

 هارمه ار یهاشداپ تاجناخ راک شراب مایا زا دعب هک دش مکح و

 تعاخب ناخ رکشل و ملاعناخ و مسر ازریم - دوش روضح اور هنفرگ

 گندژوریف ردابب ناخه!!)دبع و - هفالخلاراد تصخر هننخارفا رب رس

 " هصاخ ٌةقاح زا لیفو الط یبز اب ذصاخ ةلیوط زا پسا و تعلخ#

 و هصاخ تمعلخب نابج ناخ دیس و - هنلپ ییرونمد هنشگ زارف) رس

 ۱ .دننفاب لوبد تزاحا هدید رگ یهابم لط قاری اب هصاخ هلیوط زا پسا

 شرع هارد داور هایاناود زا ناوت ردق نامرغب هک ناخ هنسیاش

 هجارب - تفایرد هبئرم نودرگ ٌةبنع لیبقث تداعس دوب هدش هابنشا



 | عرب هذم ۲ ۲ لاس لوا

 یيناویدب هک فسوپ دمع* [ يناذلا عبدر ] مود و تسیپ

 يروئسد نیمرکم نیمرع؛ دوب بوصنم تفالخ روپ نیپه

 منه هک هدیور تل جنب هلمح زا هیبور کل کی عادمو - تناپ

 هب وا بوعم دندوب هدومرف نیفیرش نیمرح رذن یئارا گنروا

 * دننشاد لاسرا اج] نادنم زاین

 اجنازا درون ینیگ بکوم [ يناثلا عیب ] مرایچ و تسیپ

 * دومد ج وک

 یانرد لحاس رب ارنبم عیلاوخ [ يفاذلا عیبر ] مشش و تسیب
 تسزالمب اجآ رادلویت ناخیدرپ و الا لزفم برد - دش هرپا۵ نوج

 - دشاب تلود بار رد ملاپ ات هک دش نامرف - دیدرگ زیاف سدنا

 هک دندرد یروئسد هدومن تیانع یپسا ار وا نالک رسپ رفعج و

 * دورب ردپ ریگاجب

 کلملاراد یعلزنم هم هک الوکب حضوم ییلولا یدامج مرابچ

 این[ راد هبوص ناخ تربغ و - تشگ لابتا رعسعم تسا يلهد

 عماسم يسدب نوچ - دومن تمزاام تداعس زارحا هدم | هریدپ مسرب

 هدمآ مهارف ددخ یریش دابآ دیرف و ياب عضوم ییحاود رد هک ددسز

 يلهد نادر تسار هار زا .راخلصف) یمالع هارمه ار فزب یودرآ

 رد هس ریش هدالف شش زرر هس رد و : هجونم داطصمپ هنخام

 طعم اررضخ هجاوخ تاهگ منفه هدومن رکش گنفئب هدام هس و
 + دنددز|درگ تمظع قاره

 ژارطرفظ ٌةبولا دوروب یلهد تحاس [ یلرا یدامج ] منشه

 ک سددا لرز و رد و - دیدرد دو داهس| دقا لوزنب هتگرون نا - دیذدرگ دومآ یناوا



 لاس لوآ ۳ ۳ ( ۱۴۸ هذس

 ِ ناخدقنعم , شکشدپ لیف هدزاود خیرات سیرد - دش هیاپ

 ۹05 تشذوسچ هحار ناشدرپ هگنسحار ئ تشذگ روا رظن زا ۸ سد لو

 * دومن شکشبپ لیف کی

 تنج ترضح دئآ دلخ ٌهضورب [ یلولا یدامج ] مهد راچ

 اطء قاقعدم| لا زا رگید یو ناشد صضیو ناکم ما ٌکندسد

 هرس هللا سدق خیاشملا ناطاس هقرم ترابزب ؛چنامه زا و - دندوسرف

 راد زا مارخ کاف نوگلگ نراذع [ ییلولا يدامج ] مهدزناپ

 لاذرک بآ دنب رانک و - دنتخاس فطعفم مل اپبوصب یلهد كلهلا

 دوب هثسب روکذم کملا راد راد هبوص مایا رد ناخ تملاصا هک ر

 ردارب یریسح لوح و- دددومرف ماقم ر گید زدر هددنادرگ لابتا لزنم

 یدصناپ و رازه بصنمب راوس دصدادپ یهدصراب ف اضاب ار ناخ تسمه

 # دننخ ون رب راوش دصداپ و رازه

 ملاپ ٌةبصد رپ لالح تایار لالظ 1 نیلوا یهدامح ] مهدعه

 ترشع مایا رد  تش جوک ایعاز) 1 يیلواا دامح ] مهدزون

 (کبرد لاح ات هک وه] ود و :اهلپ زرر کی ربعخ و ددص ییژودنا

 ِب تداد ارهذم تدواعم ییروذسدناخ یهدریو«الا - دیدرگ هصاخ راکش

 تممحرم» ناخ دمع# رذن و راکش ریس رمع يضاف ر لوارف ناخ لامح

 » دننشگ زارفا رس پم)



 ۱ ۶۸ هذم ۱ ( لاس لوا

 ٌةنگرپ تافاضم زا هلاورکب عضوم [ یلولا یدامج ] مچأب و تسیب

 هگنس تنوسح هةحار و ناخلضف) یمالع و - تشک لالج هاگراب میخ ملاپ

 روصنم رکسعب دندوب هدنام یلهدرد مکعاا بسح هک ناگدنب رگید و

 فلخ یینسخت هوکش نامیلع ناطل تنطلم ٌةرصاب ةرقب - دنسویپ

 هک اجناز) - دش تیانع هماخ ٌهقلح زا لیف تنالخ فا جیم

 نیا بانطا تعاب تسد رب) هاشداپ لاضن| و ماعنا لیفت شراذگ

 لامجا لیبسرب ران قدص ٌهماخ ریزگان ددرگیم باصن تنمیم باذک

 هاشدایب هدیور اهل هدزوز غلبم لاف خرف لاس نیرد هک دراکن یم

 لامه يب لضفم هک دیم)-دش ماعن) مدرم رگید و رادقم الاو یاهداز

 و یناما باع! رب لاون ایرد هاشداپ نیا لاضنا و ناسحا باوبا

 * داراد حولفم لاما



 لاس مود زاغا

 کراب« سولج زا مودرود

 یرج* تشه و لح و رازه هنس هیناخار يدامج ؟رع هدلش ژور

 یاشکهرهجح تصا مود رود لاس مود زاغآ رس دک رم مهدخه قیاطم

 هاشفهش دوج ضدف و - دننفرگر س زا ترشع نایناپج - تشگ ترسم

 :يايرد لحاس رب هذانک ٌهبصنف یولاع* خب را نیرد - رب رد لاضفم

 مزالم يلق نادناخ زور نیرد - همآ هنخارذا رب عافترا یکلف مایخ یوج

 ناریا ییلاو هک يمور هدزارد اب ار وا تشاد هضرع ناخ نادرمیلع

 تمفریدپ شراذگ هعلانج دوب هداخسرف راهدنقب ناوریا ثف زا دعب

 ینانسنابج گنروا ةياپ نامزنلم تطاهوپ :دروآ هاج ۳ هاکر دپ

 تعمحرمب نایمور ر هیپرر رازه ماعنا و تعلخ تیانعب وا - دینارذگ

 * دندیدرگزارفا ر» هیپور رازه راچ ماعناو تعلخ
 ةنگرپ عباوث زا روپ راینخ) عضوم [ هیناثلا یدامج ] مدعش

 ۱ ییکلاپ و ههاخ تعلخ تفطاع یینوزف زا و.دشلابقا لزنم یبهنا

 ۱ تمحار نآ یراوس زا لاحات هک ناخ نادرمیلعب 1ط قاری اب جاع
 ۲ لاهراوا مزام یلف نادناخ بوعصم هدومن تیانع هوب هنشگن زودنا

 خب رادبب 8دازهاشداپ هک الط قارپ اب يلبف نآ حابص - دنتشاد

 ۲ - تشذگ سدقم رظن زا دندوب "ةداتسرف رداهب .بیز گنرا دمعم

 ۱ 0 با و هصاخ تعلخ فهحرم) ر گو تو هحار خیرات نبرد



 ۴۸*۱ هثس : (  ۷۱۱۴ لاسمود
 ناخ تربغ - دئدیشخب يگياپ دنلب لطمییز اب هصاخ هلو زا

 یلهد کلمل) راد تعجارم یروئسد هنشگ رخلغم تعلخ تیانعب

 هدرت ردصم های| مالس) نادسفص ةیبخت رد ۶5 ار ناخ یفای - تفاد

 قداص هاو مارهب -دندومرف شزاون هراغن و تعلخ لامزاب دوب هدش

 و نأخ راثاث دلو گیب تفراع ربغت زا يلراكب تصسدخ) ناخ

 تسی ود ناخرمف دلو بکوکب - تشگ زارفا رم تعلخ ثمهحرس

 * فش ماعنا رپم

 یرکرسب ينرامع نارد هک هلاجنا غاب [ هدنانلا یوامح ] مدزاود

 هدنای بیذرت بحاص مگیب نامز ٌةکلام ناپج کلم تامرم نالفکتم

 ناینامج ؟دازهاشاپ و - تمدای هزات تراضن و توارط سدقا لوزن هب

 صلجم ارآ ملاع مکعب مهد راچ بش - هنتخادرپ تفایض مسارمب

 هیهان نارگ اینخ ٌهمغن واج يئافص و - تفریذپ شیارآ یبانیم

 ضیف یمچ ناردزور هس و - دیشخا رورم ار لد و رو ار هدید اون

 # داش ماقم یسمجنا

 * دندومن چوک هلابنا زا [ هیناذل) یدامج ] مهدزناش

 تسولپ هک درس زاخالورپ [ هیناذلا یدامج ] مهدزه

 اتدح ترضح مکحا - دندومرف فیرذت هدشانب هذخر ظواح غاب

 یانرپ ر زگ تسیب و دص ییزاردب یبلات غاب نآ لصفم یناکم

 دراب هعبدااج بآ شوارت زا نوج - دوب هنفاپ ثادح| هد و دص

 هجوت ءانثا رد .سدت) سولج متفه لاس - تشگ یمنزیربل

 تمعن زا دعب هک دوب هدش مکح روها ٌهنطلسلارادب تامس رفظ تایار

 حرط و - دنیامن زاج ار شوارت هنخادرپ بآ زا بللات لالج تایار



 لامسمرد ۲ ۱۱۷ ) ۶*۱ هفس

 ار سدقم لعم و الاو هگباوخ و کرابم هو رپ و صاخ ٌةناخنلود

 هلاوتخ دنرپس ییرورک ربکا یلع رجب هنخاس ررقم سدفا روضح رد

 یبانیم و باات فارط) رب ار اشکلد لزانم یا هک - دندوب هدوهذ

 تعجارم نیح رد و - دنامر ماچ ابحرط قناوم نآ نایمرد هرتوبچ

 درک مدن تارامع نیرد دنچ يفرصت هنطلسلارا۵ زا زارط رفظ یولا

 و بیز لوموم تداعس لوزلب روصف يب روصف نآ !ونیرد - هدومرف
 هاماز ترامع اصوصخ یناذج یناغم نآ ییگمه و - تنای تدیژ

 غاب بناج# ور هک صاخ ٌةناخنلود و - تسا ب] بناج# ور هک سدقم

 هنکماسایم هبذبا ناردزور مینبو دانا دنسپ لکشم رطاخ 8دیدنسپ

 1 * دندبذارذگ نرشعب

 تیانعب لب ییچلبا روغغلا دبع [ هبناثاا يدامج | معدزون

 یخ جلب هدیدرگ )ورماک هیبور راز مچ ماعلا و پسا و ثعلخ

 * دش تمحرم هدپور رازه وا ناهرمیب و - تشگ

 رسپ اب ناخفصآ هلودلا یدمپ [ هبناشلا یدامح ] مکد و تسیب

 نایلاخ را و ناردم ربم رسپ یفکلا دبعدوخ ٌکماون وراففد,ب دوخ

 4 تمام ت داعدس زارحا 5 دسر بعء زا هشیرش صاحب راک تم

 - تخارفا رب صاصخ) رس هماخ تعلخ تیاذعب و - دوم

 1 ] تروس تموکد و تعاخ تممحرمب کلمل| زعم ژدر سبرد

 ۱ تارجک ةفاخ ناریکرک ٌةغرراد انیما و نامزلا میسم میکح ریغت

  زعم یاجا و پسا تمحرم و بصنم یینوزف و تعلخ تیاذعپ
  دننشگ زارفا رس دنرپس راکرس یینیم| و يناويد تمدخ؛ کلملا

 ردم تمشاد قلعت کاماازعمب زین نآ ی درس زاکرم یرادجوف و



 | ۶)ع۸ هم ( ۱۳۱۷ )) لاسمرد

 از ردارب گرب راگدای - دندومرف ضیوفت اجنآ یرورک ربکا یلع

 نیگدنب یوزراب هک راررت عیلاو ناخ ياف ماما یئاغط گرب رذن

 هدومت هینس ةدس مالثسا دوب «دمآ اراخب زا هانپ یدطالس هارد یا

 و رجذخ و تمعلخ .تیادعی و تمشگ کادهنم ناک دن کا رد

 پسا و راوس تصبرد و تاذ یعدصتفد بمصخمو الط قارپ ریش هش

 دیدرگ دنلب رس هدپرر رازمجأپ ماعنا و

 ناریا زا هک ناخ ردفص [ هبناثا يدامج ] مود و تسیب

 رازه و - تمفایرد تسزاام فرش - هددهر؛دیرحو دوب هلو هل تمعدحارم

 لیبدرب فوب هدروا هارمه هک ينارع بها هنو رذن قیرطب رم

 رادقم الاو راکع ؟دازاهشاپب [ هیناثلا يدامج ] مویسو تسیب

 هارمه زاوهار مب و قاچمت یاب پا هد رداهب بیز گنروا دمع#

 کد هذکرپ ِ تمواد لاسرا ژوداه فارس لو ع# بو هاش زومه

 »# دز یو مرد تمحرم ناخ لضدا

 یابلواب گم رادیمز ردارب ییارثکنام ندُش یراهنیز

 رکید ثداوح تودح و تلوص هملپ ثلود

 قیاقح عماسمب هلاگنپ کلم مظان ناخ مالسا تشاد هضرع زا

 بی وا رسپ کنخر رادنبمز توف زا ۳۹ ۹1 فددحر عماج*

 يكي - دوب هدشییشناج نبسز رم نآ قتف ر قنر بادرا زا يعمج



 لاسمرد ] ۱ | ۸ ۱ ۱ *ع ۸ هم

 رادر ریگ دنوادخ هدسشن رب وا یاج) دوخ و - تفرگرب نایم ژا ر

 ماکناج تسوکع) مامت للقتماب را ییگدنز رد هک ییشیپ رادنیمز

 و ماد روا ئ لاژسرف ر یعمح - تماناد یفنارگن لد تمخاثرپ ی

 نانیا - دننادرگ ینهدن یارگهر هدروآ تسدب هلبح ورکم ٌةناد

 دندرورب اجزا سیبلث و ریوزت هب ار یارثکنام هدیمر ماگناچ هب

 هعامج ناژا يکي مالعاب تناسم ینغل عطف زا سپ رارک ماجا)

 هنخاس دوخ زا ار ةورگ ییپا رثکا و - تگ علطم نانیا زادنا و زار رب

 و ناکم زا یعمح و مادرم 1 قافغتاب هدشک اروا دساید رو واب هکره و

 هنشاذگ زاب واب اجا یاهرک رگید و مگتاج ٌةراون شردارب هک اریگسمان

 تدهح و تلاصا زا هک ٌةعامح و 5 دنا درگ یقلم دوخاب لو

 تارطازا دندروآ یمد دورفره 99 ةیالب نآ ییرادرس و یرس د

 و زاس تکدج تار ر ماک تاج یاینشک وا - دننسودپ را هب ه دم[

 دوب هدرو] مهارف هک یرکشل و اجن [ نایگنرف یریافماب :دومن ناماس

 ةراوناپ هننادن توام بات دوخ رد کذخر رگشل و هراوت ییرایسب

 یجسپ و ردشیپ رکشت ود - ددنویپ یم تکدخر هاوصل تمشاد هارمه هی

 یئادج سیا ندید زا یارثکنام - دین یم مگناچ؛ ور هدومن قافتا

 یوسب يکشخ ار زا ناهرمه زا يعمج ر لاددا و لابع اب یتافوبب و

 کم دحرسد لک هیدگح راد هنات ناخ زترح و - دش نادر هولهب



 | ۰۴ مخخم ۲ ۰۳۳ لاسمود

 تسیناجمم هانپ ینیگ هاشداپ ٌهبع زج ارم هک درک ماغیپ تمکیدزن

 مالساد رج" نکن زا یرجام نیا نوچ - مرآ لمعب دور هراشا «جرهب

 هک تشون هولپب راد هناهت هنوکم یسح ددم و ریلجپ ددسر .ناخ

 بجومب رج - دنروایب اروا هدیدر گم دحرسب مامت لاجعتای

 وا دزن کمک ممرب هک هبوص مظان ؟دایپ وراوس و دوخ تدعمجابهناثوف

 یدنچ هننر تسا کهو هااگنب دحرس هک ینبهپ بآراذکب دندوبی

 هکر یارنکنام ناندمط) و تلامسا ی رپ ۳۹۹ ناخ مالسا شو ر ر

 تسد و۵ ۹ ناهرههاب دوخ و - دانسرف وا دزن هددنارذگ بآ زا دوب

 نزدوب هدیسر یارتکنامرب هار رس نففرگ دصقب هک ار تگء ٌهدلح

 هدمآ بآ رانکرب هک ار یارتکنام هدونا درگرب گاف و ربت برضب

 زین هنوکم سسح دبم لوخیرد - درزا هد دگچ) هددنارذگ بآ زا لود

 طاینحا هار زا يدنچ و - تسودپ نانیاب تثلاد هنابئرد هکیابعمج اب

 راکبان رادنیمز نازا یرکشل رگا هک دندوهن فذوت هیدگح رد قافتاپ

 ٌةعامجب هک دنراذگن هدومن بیدات و هیبنت دنک بقاعت یکشخ هار زا

 - ددناسر .دنناوت یبیسآ دندم[ یم مهيپ هد[ رب ماک تاج زا «5

 هدژاود هد کیدزن هناکنب مدرم تمارد یلبلوا تدنیسح یمادمب و

 گنرف دامرا دنبرد يحاون 1 ماکناج رد هک نز و درم زا یرت رازه

 راگژور زا صپ و  هدنداب يراکنسر لاس لجح زا دعب - دندنکبم ناج

 يارنکنام تشلاومب هک ماکداج نایگنرف و - دنددمر هفولام ناطواب ژارد

 هدمآ رب اجنازا دننشاد تفلاخم اجن[ مدرس و .گنخر نابزرم اب

 لیانپ کی و بارغ کیاب یدنج و - دننذر نانسگنرف فرطب يخرب 1

 لوح ۲ شه حد 3 اویل دو ۳۳14 هه و هرات ۸ نا و ما ره و



 ۱ لام مرد لر | ۱۶۸ لس

 ۲ دز دی درگ دعسخسم مالسا ث داعسب نازا یضعی دما بناح یاب

 ٍدندوب :دمآر ب رزا دعب و وا هارم» هک یعمج و ناقلعتم اب یلرنکنام

 ۱۳۵ عب کات ر تکساز سک را هات مکیاوت و زالیف نفراتشب
 ناخ مالسا هدیمر رگف ریگناهج هب دنا گنج يابرد گلنین ییمز رس

 ریظنسم ی محارمب اروا ناخ - داد یوب لیف هس رو - دید ار

 تمرج: یلزنم و - دیناسر دوخ بناج زا هبیور رازه جلب هدینا درگ

 ندیسر ات شناهرمه را راذگ تافرا ٌةطهاوبینغلبم و هنخاس یییعم را

 لورجامییا تیفبک «دینادرگ ررقمریگاج و بهنم بابرد او خیارپ
 راکدپ تمیزعب هک گم ریهاقمو - تشاد ضورعم هاج نامسآ هاک ردپ

 یایلوابوا هکدننسن| د نوح ماکناج نددهر زادعب دددوب هد[ یارنکنام

 نوا دعای ماکناجرد - تحسا هد | رد هولهبهب هدش یچنلم تملود

 ينشک هک هولبب و روپ يرس ناپم يايردب هدومن راکیپ ۵ادعنس) رازراک

 هشیدن) یاب تنفر دناوغن شیب رابکب یژور وس نآب ور نیزا نارد

 نیزآ هک دهاوخ هدن رگنریگنامج گناور هولهب زا يارعکنام هاگره هک

 0 وز ناژا - دندم] رد -دنناسر ماجناب را رک هدیسر هاکان کلیب درذگب بآ

 ۱ 1 راهمظنساب زادنا تسد هاکوباقب لیذاخ# سددهر زا شیپ یارثکنام هک

 ۳ ینسد رب دوب _] رگن ریگن ۳ هنشدگ با ژا تلود يابلوا

 دعِب هلاکذب رکشل رثکا نوج و - دننناین
 ت

 ۱ 3 دصناپ ژا هدایژ 5 دردبن ییافس ترثک و ةداخ بوت ییفوزغب نانید

 ۲ هانوک تشاد لاغشل ماش

  مدق دوب زاسرپ هرخ زامج لزنم بد دیار ی

 3 ام
 و و ۹ و را ۳ ۱ 0 ما ۱ ۰



 | 6۸ هفس ۲۱ | لاس مود

 1 82 یور ود رهرب اجاارد و - دمارب تصرش ييهورک راج هک

 ژور ود رد - روهقم ناکم هار رس و - تسا روپشم روپرضخ نام هب

 مکس کنج تا رگیدر گنفت و پوتب هنخارفارب نصح راپچ

 تشاد هارمه یلیلق ةراون هکنا اب عاق یا ماکعتسا زا صپ - تخام

 ترصن هک اجناز| - هزادرپب رابان ةعامج ییا رگیپ هب هک تساوخ

 دنا مک | عامس) زا تسا هاعیم دبا تلود یا یابلوا نانعمه

 قارب سارهر ساب مالسا نادهاج* نننر شیپ دارا و هپامد ر

 هدر تسد زا تاسامت هدشر رس و - دش يلوسم سانخ ٌهعامح

 * دومن تدواعم رهشب ناخ مالسا - هنتشگ زاب دندوب هدم| هک يهارب

 هنرهس زا رغظ تایار [ هدناملا يدامج ] مرابج و تسیب

 * دارد يدرون هرب

 مایخ برضم ۳ بآ لحاس [هیناثلا یدامح] مدقه و تسدل

 روجع دندوب هنسٍ) ایرد ندرب ضس زا هک یرسج هارب د رگددزور - تشگ

 دابا دمحا نایتانیعت زا هگنس جروس «حار داو هگذس لجح - فندومرف

 * دیدرگ زار درس هفاضا و لضا زا راوس رازه یرازه بصنمب

 عباوت 9 رد تیالو نوچ هک دث نامرف ناخ فا بحر ٌرغ

 تاظفاعم - هدش تمحرم هبرکتناخ فمسوپ داوناخ تزع لودت رد

 دمعم|ژریم ریگاج رد روادیدمز تمیالو و گنشم ضوفسم ودب ن] نوصح

 رونسعالقب ار نانپا - مب !هدوصرف ررقم هدلا يمومب نآ) علف تمارح و

 - هنامن بلط - هذشاذگ هعلق ورد نیرد 5 ار دوخ نارکون هلائسرف

 يرازه هس سصخمپ راوس ۵۵ را يدصناپ ٌةفاضاب ار ناخ تزع و

 یرازه بهم ةداضا و لا زا ار دمع» ازربم و - راوس رازه و۵



 لاس مود ۳ ۰ | *۴۸ هم

 ۱ رداپب ناخ دیعهب او غدلرپ و - میدينادرگ زارفارس راوس هصناپ

 ۱ اوت هدنب زاسرک تیاذعب نوح هک - ثنفاپ رودص زع گنج رفظ

 رگیبب هبار ناخ دمعم فموی هنناپ ماج یسح دودح نآ تادهم

 راهدنت هی ۵ و هعلق تعالک و هاتسرف نانهویس کن ر ناخراذن ناح و

 نازا دعب و - دیایب لباکب رکشل ٌهمنَتاب دوخ هنشاذگ زاب ناخ میلغب

 لیجعلب دبای هزان ءایض امثنا رفظ ءاول هچهامب روهال_هنطلسلاراد هک

 * دذاسرب نیلعم هاکردب |ردوخ

 * دند ومن هربع هایب با زا [ بج ] مش

 راوسدصناپ و تاف یمرازه ةفاضاب ناخردفص [ بجر ] مفشه

 سصیپم - دیدرگ یهابم راوس رازه هر تاذ یرازه جنب بصثسب

 مزالم نازا سپ و هوب هگنسنجگ هجار رکون قباس هک روپتار یاد
 تعلخ هنفاب کاسنا هارد یاهدنب کلم رد هگنس تنوسجهجار

 » تبخار فا رب تزعرم راوس دص هم و تا3 یدص تشه بصنم و

 تعفر تاقدارس طع* لمرذوت هجار باات رانک [ بجر ] مهد

 هبئر کاف ًهبنع میشانب نارسپ اب باجاب راد هبوص ناخ ریزو- تشگ

 یجاح ساقو - دینارذگرذن رس رازه هنخودنا ینابج ود تداعس

 ناخ رابنخ و - هرکناک هوک یسماد رادجوف ناخ ياف هاش بطاخم

 فرش زین باجپ تانیعت یاهدنب رگید و لگنج یبکل رادجوف

 لبن و پس تمحرب ناخ یلق هاش - هننشگ تمزالم زودنا

 1 * تدای شزاود

 دومآ غررف سدتا لرزنب اخ رایشه غاب [ بجر ] مهدراچ

 یناهافص نایچگلقت رادرع حانف ربم ردارب نیسح ددع* - تشگ



 ۱ ٩۶۸ هذش ( ۱۳ لاس مود

 هناسب ناریا زا مارحا مرح 8دس مالتسا مارحا هک هیوغص تلود ربتعم و

 - تشگ ژودنا تلود فاطم گیالم ٌهبنع فاوطب دوب هدمآرب

 کگیب هد - دیدرگ دنلبرس هبیور زازه هس ماعنا و ثءعاخ تیاذعب و

 پمصا هن و - تفابرد شنروک تلود هدمآ یاب زا شونکنای شیوخ

 هدخاون رب هدنزر رازه همماعنا و تعلخ تیاذعب و - دوم یشکشبپ

 زا هبترم ردقب رادرب روق ر لواسپ و رادرب زرگ زا صکدصناپ - دمآ

 » دننناپ یزرد نوتبالک لمخ* ییحونف تعلخ محارم ةکشیپ

 هام رذا ؟رغ قباطم هدنش رد کرابم ژور روکذم هام مهدزناپ

 نام تکرمب یع ناهو  یکلف توش اب)ناکم نامللس نافاق

 راثن میس و رز هو - تشک هجونم , روها هنطلملا راد یالو

 يرگرد و رپپ کی ندش یرپ- زا دعب هثخاس بایما ار نایناپج
 ماعو صاخ ٌناخ تلرد ٌةکوریج هدیسر نایشآ لابقا نلکم نآب

 ناخ دمتعم الاو مکعب و - هنتخورما رب ندئآ ربم ییبج راوناب ار

 نوردب ات ار ناخ نآ درم ياع مرد ییشخع) ناخ تیبرث و یشخ- ریم

 تماس نیرد هدومن لابقنسا ماعو صاخ ٌةناخ تلود ةزاورد

 فرشب دوب ناسانش هرانس راذخ* وا تسزالم یارب هک هدنخرف

 شنروک بادا یادا زا دعب وا - دندینامر هبترم کاف ٌهبنع مالئسا

 تیاذعب و - دج.ارذگ رفنرم رازه تمزالم تلود کاردا و میلست و

 رجذخ و عصرم ًهقبج و یدزود الط بقرراچ اب هماخ تعاخ

 رازه و تا یجرازه هفاضاب و عصرم هصاخ ریشمش و هرادکارهپ اب عصرم

 تمحرم) و راوس رازه شش و تاذ يرازه شش بصنمب راوس
 شعشدپ مهرب  هرصب مکاح ادتاپ ياع هک یٍ)ر۶ یکی پسا ود



 لاس مود 6.۱۲۴ +) | *)۶۸ هثس

 رک عمر میبز ی اطوب شاد نلاسرا نافزلا.یلبحم مهکجت نوجصب#
 هوکش دوک نالک لدف کیا هامجاازا لبف رابچ و الط نیز اب یفارع

 ۰ تخودنا راذیمثا زع تفبرز لمخ" لح و هرشن قاری اب راد 1

 ۰ تشاد قلعت راذا  ضبف رکرسب هک هلودل) هامنعا لرثم ماعنا و

 ۱ خیرات زا - دیدرگ تایانع ةمیمض تسا هنطاسلاراد فاکنب لزانم زا و

 رهچس هاگرد ییگدنب داراب راهدنق زا روبزم ناخ ندش هناور

 يارب تارمد هدیور کا یاب غابس سنح تمژالم ماکنه ات هابنشا

 تیانء یایوح ياوم هجا زرر نیرد - دوب هنفاپ لاسرا وا ییدنلیرم

 تاعفدب هک رگید تایانع و - تشاد تمدق هدیور کا کی زین دش

 نارکونزا سک *۵ و -.تفای د هاوخ شرا ذگ دوخ لح* رد هد«]راک یورب

 تسدب ماعذا و لاح روخرد بصنم تیانعب هدلا راشم ناخ دهنعم

 یلع د تگدب ندسح هلمج ییزا و - دننذگ زودنا مک ه«دیور رازه

 تشه و - عصرم رجلخ و تعلخا دنراد ي يابارق روکد ناخ» هکتگدب

 « دننفاب شزاون تعلخب رگبد

 رخآ رد وا لاوحل هک دومع* دنواخ هجاوخ» [ بچر ] مهدزه

 تلود هدمآ ییلعم ناتسأاب ریمشک زا و تسای شراذگ لرا هلج

 راکدای - دش تیاذع رپم تسیود و لاش يیجرف تخودنا تسزالم

 تعجارم .ییرونسد دابا ریکا ٌهفالخاا راد رد هک ناریا ریغس گیب

 ؟دومن  فذوت یدنچج روهالرد رپ زگان ماجتارس ٌهطداوب و دوب ۳

 مات نت ,تسیاذعب و - دیدرگ 4 هدنس و دس بت فرشب زا

 تمزالم ز زور زا - تدای فارس. تصعخر هک 1



 | ٩۶۸ هم ( 9 ) لاس مود

 واب هدپرر رازه هاچ سنج و دقن هیپور کل رد تصضخر ززر ات

 عصرم ٌعلابپ و يحارص یفقص اس ۳ وا بوع 4 و - دش تیادع

 لاسرا دوب هدپور رازه و !یاپ همه تمیف هک یباکر اپ

 * دندومل

 يناکم تشح ترضح ست[ تشبب ٌضورب [ بجر ] مهدژ ون

 ترایژ بادآ میدقذ زا سصسپ هدرب فیرشت هناهرپ هللا راثا

 رگبدب زازمج*# و فبذم ناکم نزآ نانکاسب هبپور رازه من غلجم

 » دئدومرف اطع قاقعسا لها و افعض

 تشمیم لاس مهد هی یذرد هک ینبسح [ بحر ] منسدب

 مالنماپ دوب ةزفای یروئسد نبمز نارتبا هب لابا سولج زا لامغشا

 نسل اتانعبا و .. تعورفا رب علاطا رج .ياهن کلف اعآ

 # تضخارنا وب راخنفا رم

 ًةدمعب زیمشک ٌهبوص تلایا ضیوفت

 ناخ نآ درم یلع ناشلا عیر نآنیئوت

 نادرمیلع هچنادچ هک دومن آ یاضنق) یهاشاب تفطاع اونیرد

 هنشگ يهابم يلاوت و رتاونپ نایاذفع رگرد و يلاع بصخد ناخ

 زاینما تاجبوص رگید زا وه و بآ تفاطل رد ۹1 ٌةبوص تسوکع ۳

 مودر کسب هبخخود فرابم زور نارپانپ - دیاب یدنلپرم هشاب هغش)د

 - تسا نیمز يرر تاهزنتم دمآر س هک ار ریمشک ریذپاد ُةطخ بمجر
 و یریحایر ینارارف ورابفا و ضایر یینوزفغب و -نیرب سودردزا ٌةضور لب
 روبزم ناخ عاطقا رد ناخ رفظ ریغتزا - راه دنق تیالو لدبلا معنرامئا



 لاس مود ۳۶ |*۶۸ هذس

 ًاشکلد یاوه و اراوگ بی زاب رد زا هک را تعدبظ اث - دز دوسرف ررشم

 ت هژودنا هزان طاشد نیگآ تسهز) ندمژ رس نیزا 2 تا رگوخ

 و هراثکلوچ اب عصرس رغنخ و یردان اب هصاخ تعلخ تمدرمب و

 و تارجک رات رز زا ناشد تمشد,د نادمودٌه سد شما يخرب

 هدومن تیانع - هداس يالط نادافس و ناوخاب هصاخ ناپ هب ولمم

 ناتسودنه مظعا اوس یامعت نیزگ زا ۹1 ناب نادروخ- و داد دوصرد

 مکع ۳۹ گنج ترصد رداهب نارزد ناخ ِ دیامن ادنعا - تسا

 عاج هاش دمع* هنازهاشداپ تذطلم لیلکا رهوگ تسدخ رد - الاو

 . اجزا نابرجاضف نامرف بجومب و - دوب هدم] کتاب لبک زا - رداهب

 هدعد تفایسم یا ربپچ دفعه رد تساسح دوحو ار و - 5 ثومز راغلپ

 تداعس فرابم ژور نبرد و - بسر هاح ناویک هاگر دب هد دروذ

 هداخ تعاخ تمحرمب و - دینارذگ رذن رپم رازه هنخودن) تسزالم

 واب دص رو - ددسر یئاریذپ هد ۵ راج ةهمجا زا هک - يخارء بسا

 رظن زا ناریا ّةسیفن ٌهعنما و هشمقا فانصا و - تشگ تمحرم

  ناخ ردفص - دش تمیق هیپور کا میاپ و - تشذگ رثا ربسکا

 ۰ ردئآب ترافس تسدخ لون ایرد ویدخ شزاون و تیبرث یسیپ
 ۳ اش وا -- ید ةدعاف و یناد بادآ زا - ددناسر میدقخب هنسداش

 "ناموث رازه هن هاش - دومن فطاث ماسفا و - دم یو ٌةناخ) یفص

 . .عافم وا و - داد و اب تاعفدب ایش) رگید یذبن اب پسا دانشه و دقن
1 
0 



 هجاذج ح لازسرف تاغوس قیراطب رایسب یصذج و لود تماود ۳

 رازهرد - لول ررغم وا یجراد نامهمد هاش بناح زا هک یسع» دمع#++

 هک ی شکشیپ هنسداش - هددشک تمس و رود وقس ندذج رد هک يتاجارخا

 ۷# دزار ذگب رورپ دوح وی۵دخ دخسپ راوشدرظن زا دداد یئاریذپ تفرش

 تا دوحوم رورس جارعم بش ی 1 حر ۱ مدعه و تسدل بش

 روها ٌهنطلسلا راد ظافح و الصب ررقم میر رازه هد غلب« - تسا

 * لات تیمحرس

 ناکم لاو نانغدنوت زا رگید یدنچ و ناخ رععح و ناخ ردقص و ناخ

ٍِ 
 تمدر ماعداپ ناخ يلن انشا - دددومرف تداذع ينانسمز تعاخب

 لیف کی ينكد ناخ شن[ - تفای شزاون دقن پور رازپج# و

 تمعلخ تسمحرمد هگنس تکح هجا ار دلو پررحار - دومن شکشیپ

 ر وا ناخ نآ درهدلع هک يدر یادا طوتک  ب تگ یفابم ةریگداک

 ییگنسب لد زا نوج - دوب هدانسرف یلعم هاکردب رگید یوسور دذح اپ

 جرذآ يیرا دگ تم دخ ر 5 یا یاشنم لهاک ٌهشدپ ۹1 موب و داژ

 تمعالخ تیانعب اروا - دومد تصخر یوزر هنسنادنلالج و یاح نا

 # دندبنادرگ صخرم هذخاوذ رب دز ٌدیور رازه رود و



 لاس مود ۱۳1 | "۶۸ هم

 ربم رازه هذشگ تمزام زودنا فرشدوخ نارسپاب - دوب«دا اعم ۷ لع

 جو یزرد لط بدراچ اب ههاخ تعاخ تمحرمی و - هدنار ذگرذذ

 زسپ لالج- تخودن) راخأفا زع عصرم ریههش و هراتکاوپپ اب عصرم

 ناخ ياهاش ریخت زا ومج ییرا دجوف تمسمدخ و تمعاخ» رکاک ناخ روالد

 تفهیراخ هحاوخ سح و هج|وخ فسودب - تخارفا رب تزعقرف

 - لوپ هدم| رپفلا ءاروام زا هزات هک یرعشک گدب کلوت هب و هییور رازه

 * دش ماعبا هدپرز راه ود

 هک یتارجگ لاج دیس هیوضر ثلسلم لس [ نابش ] مهد

 هدش ریظن هردس ربرس گياپ ناور تارجگ زا لاضفا ویدخ بلطب

 ةناضاب ناخ دمع*" فموپ - دومن تسزالم تداعس زارحا - دوب

 ۱ زا را ۳م قراره هستی راوق ":هصناپ
 دصناپ ٌةناضاب ناخ راثن ناج و - رکپب تسوکح ربغت زا دعب ناثلم

 رگرب مظفب و زاوس رازه ود یدصناپ و رازه ود بصنمهب راوس
 "دکیو -

 دصناپ و رازه یدهناپ و رازه بصنمب راوس هصرن ٌةناضاب ناخ زان

 # هندشگ زار فارس نااسوئس تسوکعت و - راوم

 ةدیور تکل چاپ تسیانعب ار ناخ نادرهیلع [ نابعش ] مش دزاب

 * دندیشخ» زاینما زع هلگنب مییاسن زا هجراپ زوشن هد و دن
 ح 3

 جایدحا بابراب هررغم هجیور رازه 5۵ غلدم 1 نابعش ] مهدزداپ بش

 اچ هدسر میدقب کربثم بش 1۳ گصوصذم تدابع و - دندومرم اطع

 سشخ: دارم ةدازهاشداب و تدالخ روپ سده 1 نایعش ] مهدزناپ

 تنوسج»جارو تکنج رعظزدابب ناخدزعس - ین تسیادعءصاخ یدنسوپ

 ۷# دندواب شزاون تعیرز ةربا زومس نیخسوپ تممهحرمد زید ۸گنرمن



 ۴*۱ هفس ( ۱۳ ) لاسوو
 هاش دمع« هدازهاشداپ تفالخ رعا رهوگب [ نابعش ] مهدزون

 را انیمیالط ییز اب هصاخ هلیوط زا پما رعصاخ تعلخ رداهب عاجش

 * تفای لامرا

 ویدخ مودقب ناخ نادرمیلع لزنم [ نابعش ] مشش و ثسدب

 یادا زا سپ ناشذ صالخا ناخ - هیدرگ لابفا فرشلا تمیب رادنامج

 ناٍدما زا يشکفيپ یهاشداپ فاطلا شیاب و راثن و زادنا اپ مهر

 ضیف رظنب - دش هیپور کا کی ببرف نآ تمبق هک قارع ٌةشمتا و

 هصاخ ٌهلیوط ژا پما تیانعب و - دیدرلوبق ٌعیادب و - دروآ رد رتشگ

 ژابناج - تفای یزارفارمرا انیم یللط زاس اب ابیب لعل )موسوم

 تمشه و تاذیمرازه بصنمب هفاضا و لصا زا و تیاذعب نا

 + تجار فارب رسنآ تافاضم ییرا دجونرهدافچوابضقت تمارح وزاونم دم

 * دی درگ ضوفم ينا مچ ةللا دبعب رج ٌةعلَ مراد هعلق

 رادنبمز ارابب دل و جوهب شکشیپ پس [ نابعش ]راهح و ثسدن

 یسح ترامع نافکنم تشاد هضرع زا - دمآ رد سدقا رظنب هچگ

 ندذس تاخرپ دودح سرد هک - .تشگ سدذا ضورعم لادیا

 ةودرک و ار و تمشد يمامت هو دوهن شراب نادنج فرب هدضام

 ۰ دوم] رب تتکاتس و

 تاآ عصرم و رهاوج ماسنا ناخ ريزو شکشیپ [ ناصمر ] مرد

 هبام و رن نارذش و یکرت و یفارع ناوسا و هشمنا سیافن و

 منپ غلبم دیسر يئاويذپ هب هچ] تمبق و- تشذگ رونا رظن زا

 يیناوید تم دخ و تعالخ تم رم ناخ تیاذک < :لنش ةهددور کل

 خلب ياد لمذعم رذوذ ياباک یجع ریم - دیدرگر خشم راهدنق ٌبوص

۳ 



 لاس مرد (۱ ۱۳۹۱ ) ۴*۱ همش
 نامس]ماگرد ییگدنب داراب تخادرپ یم ناشخدبرظنب وا بناج زا هک

 تعاخ تیانعب - تفایرد تمزالم فرش هدمآ ناشخدب زا تبثرم

 لاک ٌهبوص یعناوید تمدخ و راوس دص و تا يدصناپ بسصخم و

 -تخودن) تاهابم هدیور رازه رامج ماعنا و میرکلا دبع َ یاجب

 :داز هاشداپ تفالخ جرد رهوگ راکرس ییناویدب مبرکلا دبع ۳

 ناخ رادرصيلع شيوخ گیب يلع - دیدرگ زارفآ رس هوکشارا د دمع#

 مظن تسدخ ضیوفغب هنخاون رب هبپرر رازه رامج ماعنا و تعلخب ر

 شامل بسح هدلا (نیبوم ناخ تبابن هب ریمشک ٌهبوص قسن و

 تمشآ دهم ۶ هک و مز شا ی رسپا - دزنخا رفار ! رخ ض وا

 هنخاوت رب تعاخحا دوب هدروا شکشیپ ناوذعب تال عصرم يخ رب اب وا

 ادارپ لطمو الط نیز اب قاچ# پسا ود و ههاخ تعلخ وا بوعصم

 ۰ دن دائسرف

 یاجت هک هصاخ ژارد ریشمش ناخ نادرم يلعب [ ناضمر ] مج#

 نا! ر - تما دژ نابز بوهد هب نکدرد و - دنراددم تمد رو اصء

 تیانع الط نیز اب هصاخ ٌعایوط زا پسا گنج ترصن ردابب نارود

 بر نیرد - دش ماعنا رم ۵ یلاد اژریم نارسپ هب - دژ لوصرف

 رت مامث هچره تعرس) هک تر نامرف دابا ربکا سراح ناخ فیس

 عاچ هاش مع رادیب تب و دارهاشداپ لویت رد هک هلاگخب هب ایسازا

 گوصزا تنطاس جانلا ةرد نآ یدودر ات هتناتش تسا هشگ رقم ر داهب

 هدمج و هصاخ تعلخ تیاذعب ناخردفص - دشاب رادربخ روکدم

 زا هنشگ زارفا رس دابا ربا تسوعح و لیف و هراثکلوپپ اب عصرم

۲ 



 ۱۶۴۸ هفس ( ۱۳۷ نلاس 9

 تیانعب ار گنج رغفظ رداهب ناخ هدیعس [ ناضمر ] مرد

 نیز اب یکی هصاخ هلوط زا سا رد و عصرس ٌهقدح و تعلخ

 تمحرم) ارد نارسپ و - ههاخ ٌهناح زا لیف و الطم سبز اب یرگید الط

 ژا و - هذد|د تمصخر رواشپ د هددذ| درگ دغابوم پسا و یسلخ

 وا ناردارب يلب دیمو دمع# ددس و ناخریلد دیس لباک ٌهبوص نایکموک

 برش گاردا گنج رغظ ناخ اب هک نامژع خیدشو نبرث لولاع و تایعو

 ت دوام تصخر هنگ دنابرس پمسا و تعلخب دندوب هدومن تسزالم

 ناخ راذن ناج ییگدنز ةناهیپ هک ددسر سدقم ضرعب نوج - دفتفای

 هدش ضوفم ودب يدنکش ات ناخ دمع* فشسوپ ردغت زا رکپب مظن هک

 ناخ یلق هاشب ان[ تموکح - تشگز یربل یدرون هر یانثا رد دوب,

 نرقعبم هدیشخ؛ یدنلبرس پسا و تعلخ تیانعب و - دندومن ررقم

 نسح زا «5 "ِ لضفا ردبدت دراطع ریزو وج مایا ریرد - دنخخاس

 ٌهیاپ یصفاب هدیدرگ يهاشداپ راظرا عیمطم سفن تسالع و قلخب

 هک شرمع یدنس زا و دوب هنشک يشثرم دامعا مجرد و رابثعا

 کاخ نودرگ هاگرد نیا ییک دب رد لاس تسش» و تمسدب هدوسر دانفرپ

 نیا یجرازگ تسدخ و تش يناما يايننم و ینارماک ياغنبم 1

 هدربرسب تسا لامآ عبنم و لاضنا یاشنم هک هانپ ییفاوخ الگراپ

 لیصفت هنانچ - تای عاغننا يراوگرزب داوم و يراکماک بابسا زا

 هافریذپشرازگ يلاعو مرام ةفيع*ییا رتفد ییفسخنرد را لاوحا

 ور چازم فعض ضرم دادننا زا و -تشگ یراط ینامسج ٌهضراع

 شزاون .تداپعب ار هدنب نیرید نیا نادردق ناقاخ - هدارن ينوزغب



 لاس مرد ۲-۰ ۳ ) | ٩۶۸ هثس

 * دینارذگ هشهفا ع)وناو تالآ عصرم ماسذ) و رهاوج فانما زا

 اد هاکنه زن هب ایند دابآ ترودک زا وا [ ناصمر ] مهدزاود

 ربزو نآ توفرب سانش ردق هاشنهش و نابرپم هاشداپ - دومن لاقننا

 هک هناهاشداپ محارمب اروآ ناکدنام زاب و - دندومن فسات ناوارف اناد

 - دندیشخ) یبکسنو هیلصت فدای دهاوخ شراذگرخافس ٌهمیقر ییراث

 « عرصم * لام کبن نآ لاعترا خیرات

 ( يماذ كابن یوگ درب يبوخ ز )

 هداشرا هاشداپ ازت یمایمب وا - دز|هخداب ( تةفر رهد زا یمالع ) و

 تر ددو تشکر دوحراب وزا ۹1 دوب هدومن قالخا بیدبت ترم هاگلسد

۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ 1 
 ۹ نابژ رب ررکم هعانح - لس یررم شریک اطسد شیدد|دپ ت# د

 دب نخ" یکی به ةرابرد ناخ لصضنا زا هک هدفر نامجرت فاصنا

 نافاخ عبرت یهیب 5 هلاگنب راد هبوص ناخ مالساب - دشف هدیخش

 تفای لاسرا هماخ تعءلخ تسا رازگ را و ناد بادا رگ ضیف

 تعرسب ناخ فیس ندیسر زادعب هک دش رداص نایرح اضق نامرف و

 تبارم لار تسدخ یا ع دناسرب لللح رو تمظع هاکرابپ ار دوخ مام

 ٌهیاک روم وا نی از ,ةکلسش ر رقم و - تدایدهاوخ ضیوغت ودب ت هراژو

 تناید ارنآ هیرج نووش و - دسر ات ةب سدت| روضح رد یناوید

 دهد ماجارس ثوب ضوفم ود ند و هصلاخ رنفد تصسدخ هکیار

 عامتسا تمارکب ار بسانم بابرا هاوخأت هایم ناخرفعج و

 لویت دانسا و - دیامن طخلسد يلعم مکح قفو رب هدیناسر فرثا

 * دوش تدذث رتافد رد وا ٌهلاسر و رپم و طخب

 رسپ ود و ناغ لصضنا ردارب ناخ تام) [ ناصمر ] مهدزناش

4 
/ 

# 

 ۱۳ ی



 ۱۰۴۸ هم ۲ ۲۳۳ لاس مود

 * دننخامس زارفرس تعلخ تیانعپ

 8 1 ان
 یسمس نرو نشج سر

 مزب هدنخرف یمیب مراج قیاطم [ ناضمر ] مهدزه هدخشکب زور

 زا م دشه و لح لاس حانتفا و مدقه و لح لاس مایذخا نزژو یسمش

 راد جرب هاش رد یناذاخ ترضح یینادواج ییناک دنز نیرف هبا نیفس

 تسا یناممآ جدر+ رازگ هراغدب تعفر و تردد ور هک روها ٌهنطلسل)

 الطب هلاس ره مسرب هک نازا سپ لالج جرا دیشروخ - تفاب شیارآ

 عولط عصرس یخ علطم زا دمآ هزخ» رپ !دورعم سانجا رگید و

 تذمیم زور نیرد - دین درگمیس و رز ناکراگزور نمادو بیج هدومرف

 هوکش اراد دمعم هدازهاشداپ يلاعم ٌهفیع تسرهف بصنم زورفا
 ررقم راوع راز» هد و تاذ ییرازه تسدب تاذ ییرازمجنپ ٌةناضاب

 ییجرفتیانعب ن نا هیلع - نیر هل » غوط ناموطر هراقن

 جصاخ 9 | ٌةلابپ 7 اپ راکانیم یالط ناوخ و:جیهرم نادناپ و هصاخ

 -دننخار فارب رم عطرصس ٌقبح تیادعب کدح ترصن رداهبنارود ناخ و

 یرازمجأ بصنمب راوس رازه يرازه ةفاضاب هگنس تذوسچ هجار

 ۳ ۳ بصخمب زاوس دصاپ ٌفاضاب هگنسیار هجار 9 راوس رازپج

 بصن ,ب تاذ یدصناپ ٌةناضاب ناخ تداعس و - راوس رازه ود یرازه

 تنام) هذاضا ولا زا و - دنخداپ زا د راوس دصناپ و راز هیراره وه



 لاس مزد ( ۱ ) ۶۸*۱ هثس

 سشرسپ *!ا ثیاذع و - راوس تسیود و تاذ یرازه بصنمب ناخ

 داو تهوع و - تخارذآ رپ تاهابمقرف ررکم ضرع تمدع) 5

 زارفارس راوس دصراح و تاذ ییرازه بصذمب مادک ره - ناخ قداص

 یجاح - تشگیهابم راپار یار باطخ) یار تناید - دندبدرگ

 یادش و - شخ# دارم بس یلاع و ناز هاشداپ ييناويدب ار روشاع

 سمحرلا دبع ربغت زا هناخ بانک ییگغوراد تمدخ# ار سدون شوخ

 دیه تیاو نادناخ ًراغفص توبن نامدود ٌهلالسب - دننخاون رب روکذم

 تهحرم هبپرر رازه رد نایعلا رون دیسب و -رپم دهناپ يراخ: لالج

 «* دن درکتمیاذع هدپور رازه م داک بلاطب - دش

 ر» يارب هک یگیب شوق ناخ زاون هاش [ ناضمر ] هام اس

 مدنلدب دوب هدش صخرم هنرهس ییلاوع؛ یراکش روبط ندومن تسار

 لاس ره باب ةبيور رازه یس هام ریرد - دیدرگ زیاف هیلع ٌهبنع

 * ددسر جایدحا باعءاب

 اعد و تدذپت یاراژا - هاد ترسم دیون رطف ددع لاوش هام ٌورغ

 گنروا - دیچیپ نامسآ رد هلغلغو نیمز رد ولو انرکو سوکیا دصو

 ياداب هدومرف فیرشت هاگدیع هب ی 1 هوکش اب ینابنامج یارآ

 ب و رز ندداشف) هب ندمآ و ندنر ردررقم یبئاپ و- دننخ| ثرچ امد

 شکشبپ رغش یسو پس) هدزه - دنددناسر لد ماکب ار نایملاع

 . يخرب ر لار راکرم زا قلا یگنات تسیب اب چواب ناخ یجاج

 ناخذداعس ۱ دندومرف ماعنا ناخ نادرم يلعب تا الط و تال عصرم

 ناخ دمعم رذن ۴ ربم رمع یضاف - تخارثا ربرس لیف تیانعب

 رم ه۵دع تاب " در هدیور راز مش رد ماعبا و تعلخ تمحرم) ار



 | ٩۴۶۸ هذس ۲ ۳ 1 لا مود

 ۰ دندرمب تصخر خب هب هنخاود رب یکلوت يه

 ناذاخ ناخ ناخفصآ هلودلا نیمی یینافم [ لوش ] ین

 مجارم ةلوداا یر دود - تفاب ینامسآ تعفر ماود ضدف مدقم

 رهاوح ماسف) زا الاو یشعشیپ :دیناسر میداتفب ران و زادنا اپ

 سدتا رظنب هسیفن ٌهعنما رگید و هشهقا عاونا و تا عصرم فاذصا و

 لفع* ن - دانو) لوبت ضرعم رد ءدیوز کل راچ عادم و - كروآ ردش

 تا دمع هداز هاشداپ لالج ٌةیمان ةرغ لابقا جانلا ةرد يمارگ

 لذدومذ تسزالم تاود گکرردا دن دوب دردسر لباک ژا ۹1 ردابب

 ناخ تدبرت ربغت زا ار ناخ تبالص - دندینارذگ رذن رم رازه

 یدصناپ ًةناضاب و هصاخ تعلخ تیانعب هدبنا درگ مود ییشخب

 ماک كار ت یرحام دخلر رم راوس رازره تا یرازه بس بصنمل سیا

 یبمز فرش هد[ لباک 3 گلد تگح ۳ لاوش ] بوت

 مودقب گنج ترصف ردابب نارود ناخ لزنم [ لوش ] مهدزاب

 تا ده هذخا درپ ژا دد) اب ٍپ و راثن مسرب وا - دیدرگ فک غورف او

 دش هدبور کل هس همه تمیق هک «دیقف ءایش) رگپد و رهاوج يدر#او



 لاس مرد (۲- ۳۹ ) ۱ ۱6۸ همی

  سناخ هتسیاشب دن ةبوص تلابآ ضیوفن

 کفبج و ربث رداهب ناخ ةلرا مع ریغن زا

 هازن هب دالوا و هلیدزب راهعج رارش) دما رس تحایتسا زا دعب

 مان جارهدترپ شناهاوخ اوه زا یتخا تنای شرازگ هچنانچ وا

 هاذپ هک هکمارنم ضابغ رامغیزب دودرطم 1 نادنزرف زا ار يکدوک

 یمان تینج - دندوب هددنازیرگ تسا نارادرک هب نیا دبژور یاج

 ار هدیدرگ رب تخ» هدیمش رخ لفط نآ هوربگ نیا لیذاخ« زا

 ار رگ هنثف ریش هدیروش هفیاط و- هدخاس تراسخ لٍیتراسج زیوا تسد

 تانگرپ رگید و دابآ مالس) لاع* یضعب یاياعر لاح# هدروآ مهارف

 1 ۳م (ناحزیتاب هک دادینامزا یلم تنهام نهار
 بضح تلفغ ناکدونغ نیا جارات و تخات رد دک و دج مسارم راکرم

 يايشيب رد هبغاب هبف نآ هک اجازا ام) درزآ یم راک اس رودقملا

 1 رم رس و ات دندم|يم رد رام و روم دننام موب و هاز

 نآ تکلاسم و لگنج قیاضمب هک راخ یفاب - دندومیپ يم نیز

 ناسو قرع نهنگ رپ  و دمع زا در یمد ار دیاپ هد "اذح ام

 یيزوربن تایار هک ماکذه ییرد - دمآ یمنرب دابن هذنف ةعاهح نیا

 وباف هوزپ تصرف هورگ آ و دومن تسخرن داب) ربکا ةفالخلا راد زا

 . هگشیپرب - دننشگ يعاس قباس رب هدايز داسف درگ ینخذگا ربرد هتنای

 . لیزاخم یا داسف نایفب مدهب هک دنگنا وت رپ ربوذت دیشروخ ریمض

 نیا مهدزناش یارباذب - ددرگ یریعم گنج زوریف ردابب ناخ هللا دبع

 هصاخ تعلخ تیانب ار هلوداا , بمب کاخ ناخ هدسیاش ام



 | ۴ مدام ( ۱۲ ) لاس مود

 و الط قارپاب هصاخ ٌهابوط زا پمسا و هراتکلوپپ اب عصرم رهدمج و

 نامرف و - دندینادرگ صخرم هدخارفا ربرس هننپ ٌهبوص تسوکح

 تدای رردص فرش گنج زرربف رداب ناخ 1# دبعب شزاون

 شتاب و - درامگرب نارومقم نیا ساس) علق رب تمه یگمه هک

 رک نایز راوخ ينشم یا دوس یب دوجو کاشاخ و صخ غبت

 نیا ناشن و مانزا یرثا ات دهد رب اهن هاب هنخاس رتسگاخ ار

 زار رد ناشیوخ و نارضپاب ناخ لوبتو - دنامن دنح یناشن و مانزعب

 زارط کلدلح ٌکلبلح یوفغص ماسر اژردم رنخد نوح - لش سس دادا مالس]

 قحما رد و لدلخ ردم صشناردارب و ؟دلاو بوم ر وا زوپزم

 دن وب ه لافسرف ییلعم هاگ ردپ

 رپم هب دهد تداعس هک یئعاسب * عرصم # [ لاوش ] منسیپ

 وشاوح رگبد صد مدد و دقد فصن ةدیور یلل کی * ریدس و

 دمنعم اب قچاس مسرب ایشا رگید و هشمقا نآ ُهملت و تاآ عصرم و ۱

 ف

 ةدنخرف نوچ و - دندومن لاسرا ناخ مظع) ٌةناخب ینررد نارازگ

 - ببرف هلانب دد هدامآ تداعس ةدازهاشداپ تصخر تعاس

 ی ۹4 دد۵ومرف ررقم- لود لردعد دقع ماج) تددم ماگنه و

 قدم) ریس شردارب و هدلاو اب ار تمصع بایح جن
 روذح هگشیپ رد هک ينتو هنسجخ اجنارد ات - دنیامن هلاگنب اور

۱۸ 



 لاس مرد [ ۱۳ ) ۴۸*۱ هه

 با تدانعب ر قع») رم هدند| لاس فرابملا ناصمر مهدزآ ود

 * دور ثارجکب ردپ دزن هدلاو اب قع"| ربم هنسجخ جاردزا دعب 45 دش

 هدخام یمان ماذب ۹1 یفغیذصت ؟زیاحرد هبپور رازره جا ماعنا و

 عاچش هاش دمع ردق الاو دازهاشداب یشکشیپ[ لاوش ] هام میام

 زاگساک نآ و دما رد ید رظنب بیم | و شما و رهاوح زا ردارب

 یعرازه هس ةفاضاب و تالآ عصرم و هصاخ تعلخ تدانعب ار رابثالاو

 ود تحرب و زاوم رازه هذو تاذ یرازه هدزناپ بصنمب تاذ

 یردز ای ي رگبد - رکاذیمآ یالط نب ز 3 یکی هصاخ گلیوط زا پا

 رهوگ زور سیرد دیداد هلاکدب ییروشسد هدخاس دذاپ رس 5 لارتب یالط

 بی گنروا لو عم هدداژ هاشداپ یراکهاک ٌةوصات ٌةرغ یر)دنامح فدص

 ییرازه ه۵زداپ بصذم) یباق ییرازه قمی فضای زید ار ردابب

 تعلخ رب الاو نآب و - دندینادرگ زارفا رس راوس رازه هن و تاذ

 » دندوسرف لاسرا داب انلودب هدومن تیانم هدام

 لباک بوصب هنطلسلا راد زا یزوربن هّولا ضایتا
 هدشن لابخا بکوس درو «سداتم سواج زا هود لداک هاگنهزد نوح

 تهزن یجمز رس نآ هک دنگنا وترپ ریذپ ضیف ریمف هاگشیپ رب دوب



 | ۶۴۶۸ هنع ( ۳۹ ]) لاس مو۵

 لاعذ لالوب و - ددرگ للظملاف نوبام»رنچیامهلابورپ ٌةیاسب نیگآ
 بجاو هک اجن] ٌهنئس مهات - للپم رادید هلازغ رانفر لازغ بارم

 بکوم دررو تلود لوصح هاررد ناش مشچ هراومه و دنا ةیاعرلا

 تداعس نا لوصو یارب ناش دنموزرا لد و - تس) زاب یلعم

 ناشن تشرب ناتسودذه مظعا لاومس  ناکس يگمه ناسب - زاورپ رد

 سدقم عجصم ترایز مه و - دنریگ رب هربب یهاشداپ یایاطع زا

 رذح یلعم رذس دژرم و هناهرب هللا راذا يراكم سودرن ترضح

 لادغفه تنب مگیب ناطلم هیقر - ينابنارج نامدود ٌهلالس مظعم

 تیبرت رجح رد ار لابقا ویدخ 14 یناکم سردرف ترضح با ازریم

 هتشاکن لیصفت هب لوا هلج زاغآ رمرد هچنانچ - دنا هدومن شرورپ

 لخادم و اراخ؛ و خ) الو ففیقمت مه و - دوش هنفایرد دش

 لماح يبگا عفار رارف زا کلم نآ قلازم و قیاضم و جراخ# و

 هیئات دیاف و قینوت دیار هب هشاب یضثغم تقو هاره ات - هدرگ

 ثوروم کلم ییا ریغست رب اشک ناهج تمیزع و اس نامعآ تمه

 مپذ هبنشکی بش الو نامرفب هناخ شیپ ٌهلمع ناربانب - دیز هنشامگ

 تسا رکبراهدنت ٌگبوص عیاثو زا هکورناژ| و - هندروارب هناخ شیپ لاوش

 - یئاناد روصف زا ناریا ییلاو هک دوب ةدیمر هیمح عماسم عامنما

 دن شوخ تسملاکم و - دب نافدشنمه تسلاجم و - یئانرب رورغ و

 بابس) ةدنیارآ و - دنا يماع ان باوبا 8دنیاشک هک. درخ یب نایوگ
 ررقم - هراد دودح ن] ندمآ دارا راهدنن یخ یوبب - يمان هب

 دهع# هدازاشداپ - تلاسیریشمش روح ی یایرد رد ۶ دندومرف

 رع/نالدفر راوخ نوخ راثد تدالج ناریلد زا میظع رکشل اب هوکش اراد



 ۴ لاعمرد 1۱۳۹ ) | ۶۴۸ هنم
 - رازرک دعنسم زادنا هقعاص زارآ دعر یاببوت و شررخ شنآ شوج

 و. اچ ینب بضبن یا نایا یاراد زا رگاهک - هنهاب رگیپ ةدامآ و

 هنوش راهدفق ٌهناور وا ٌةعفادم و هوا يارب دنزرب رس ازسان تکرح

 -دنیامرف هجوت لباک هاگنهزن ریچ ترشعو ریس طاشاب سدقا تاذب و

 لباک هار یاهانگنت و اهایرد زا نارگ رکسع ینچ رازگ هک اجزا و

 دنلب وداز هاشداپ هک دش خیلری ثفالخ هگشیپ زا - دوب راوشد رابکی)

 بآ زا رتشیپ هنشگ ررقم ردق لاو نآ عیهارمپب هک یرکشل اب رادقم

 . فلع و بآو تسا عیسو شنیمز هک هرهشون رد و - دنرذگب بالین

 مهدرامچ و -دننیزگ فقوت اجناب ماجفا رفظمااعادیسر ات دراد ناوارف

  تیانعب ار لابقا کان .بکوک ییبم یمیب میس قباطم هام نیا
 هدومن هیبعت هنیمث یا نآ رود رب هک هصاخ ییردان اب هصاخ تعلخ

 ۳م, دزمزو لجل و. دیراورم سیفت و :عصرم ٌةهقيج و دندوب

 . نکد میمب ترضح ییلعا تهخر نبتسخ رد یناکم تفج

  رهدمج و - دوب هبپرر تل کی نآ تمیق و دندوب هدومرف تیافء

 . پسا تسیرد و «هاخ رپس و هصاخ ریشهث و هراتکلوپپ اب عصرس

 نیز ابيرگيد عمرم نیز اب یکی هصاخ 21 زا پس) ود هلمج ازا
 آری اب مانلاسرنس هماخ ٌعقلح زا نازا يکي لیف مینپ و رااذیم یلاط

 ِ 1 دزددنادرگ صخرم 2 دقن ٌهدپور ۳ هد ماعنا و ةرقز

 . تعلخ زین رثخا دنلب نآ نولع شیپرکن هدب_تفطاع روفر او
 6 گنج ترصنردابب نارود ناخ يهاشداپ یاهدنب زا و - دش تیانع

 و۵ و عمرم ریشهشو هرانکاوپپ اب عصرم رعفخو «ماختعلخ تمحرمب

 . زا لین و اطم نیزاب یرگید !ط یسیزاب يعي هاخ ةلبوط زا پسا



 | ۰۴ هنس (۳ ۱۴۴ ) لاس مد

 پساو ثعلخ! شرسپ ود ره و -لبفهدام وعرقن قاری اب هصاخ ةقاح

 هگنس تگج هحار و هگنسیار هجار و ناخ یئادف و - دننخارفارب رس

 دجع و زارط رفظ رکشل سیا یوشخا ناخ راقفلاوذ و ناخ تداعس و

 یهررگ و - پسا ر تعلخ تمحرمبرک-ع یا راگن عیاتو یحرلا

 ع هش تیاذع زین لبف هگنسی ار هجارپ و - دننفاپ شزاون تعلخب ریو

 نوزفا زور لابتا اب نانس کلامم ناذاخ هدعقلا یذ هام ورغ

 قدارس هدومرف تضب روها هنلطساا راد ژا ینعاس هنسجخ رد

 تداعس هندوب هنخارفا رب یرار یايرد یورنآ هک ار لالج و تماع

 تعلخ ثمیانعب ناخ نادرم یلع لزنم نیرد - دنددنادرگ دومآ

 قارپ اب هصاخ هقلح زا لیف و عصرم رمک و عصرم ٌهقبِج و هصاخ

 رصپود هب و- تفای ریمشک تصخر هنشگ رخلفم لیف هدام و هرقن

 تیانع هچب لیف رد گیب لیعمما و گیپ هللا دبعروکذم ناخ

 تمحرم هرانکلوپپاب عصر رهدمج و هصاخ تعلخ ار ناخ ریژو - دش

 تعلخ دومع دنواخ هجاوخ# - دنداد روها)تدواعم ییرونسد هدومن

 ميکعاا دبع المب و رپم تسث يلب5ک لفاف المب و - رم دص و لاش

 « دش تمحرم -ربم هاجلب یلوک لاپس

 هب هرانم نره ۸! فورعم دابآ ریگناهج [ هدعقلا يذ ] مجب

 بافتلاب بطاخ دارم ازریم - تخوردا رب یژوریف تایارگچهام وئرپ

 « دیدرگ هیاپ دناب لیف تمحرمب نخ

 - دش چوک هاب] ویگناج زا [ :دعقلا یذ ] مثفه

 ماچ | رس یارب هنخاون رب پسا و تعلغ) ار ناخ تمرکم و

 هک هنالکب نابزرم یدحرهب نوچ - هزداتسرف لباکب ردشیپ ًةقوذ |



 لاس مرد و ار | ٩۸ ۸س

 تایح طاسب دوب هنشگ طرخلم یلعم هارد ناکدنب ءرمز رد

 بیز گنروا دمعم راماک ةدازهاشداپ سامنلال) بسح - دیدرون رد

 دنهنللودب و تفایرد مالها فرش لاعلا يناث هک اروا رسپ يجمرچ ردابب

 * دندنخاونرب راوس رازه و تاذ ییدصناپ و رازه بصنمب دیدرگ موسوم

 ناخ لضوا ؟داز ردارب هال تیانع [ هدعقلا یذ ] مهدزاب

 ریغت زا تاتوبب ییناوبد تسدخ و ناخ لفاع باطخ و تعلخ اضهحرمب

 بابق نودرگ باون را رس ناوید يدزي گیب قعما و ناخ تفذلم

 تسمدخ و ناخ تقبقح باطخ؛ بحامص مگدب رایناپج 8دازهاشداپ

 يیگغوراد و - دندیدرگ بایساک روبزم ءالا تیاذع ریغت زا ررکعم ضرع

 ناخ تنایدب هللا تیانع ریبغت زا ناراد بصنم ٌهعیعصن و غاد

۰ ۵ ۰ ۰ 

 رورون شراذگ

 هاشداپ لاضفا ربا هب ناینابج لاس سچ هک ماگنه نیرد

 ةبنش ود کرابم بش زا هقیثد تفه و لجو تعاس تفه ۰

 عمشب ار لمح ةناشاک تشه و لچ و رازه هنس هدعقلا یذ مهدزناپ

 بانح يايرد لحام رب توالخح هاگراب ناراکشیپ ِِ تخورفا رپ لادنعا

 اختر ترسح کاشا تارف و هلجد شیئاراوگ و افص کار زا هک

 لابثا نبشن تگنروا - دنتخارفا رب اس نامسآ یابناب هیاس تسا

 - هاشک رب اخ* و دوح باوب :دومرن سولج لالج و تمظعریرس رب ۱

 اتم مداح - لشش تیاذعراوهار ایم ودلالح دده یوضر  ٌهلسلم کلالسد



 | ۲۴ هذس ( ۱۴۳ ) لاس مود

 ضوفم متسر ازرهمٌةریبن ماکدارمب ناخهللا لیلخ ریغت زا يگيب لوارق
 بمب هفاضا ر لصا زا یوفقص یسصح اژربم دلو نکش فد - تشگ

 ماک دارم رییغت زا يگيب روف تسمدخ وراوس هاجلپ و دص ود و تاذ ییرازه

 -:تفاب شزاون !لیف :تمحرمب لوارق/ناخ لامح - دیفزگزازنا ره

 لهبراهب ربیغت زا هفطلسلا راد ییناوید تسمدخب دنح اپبس یار

 دنددنادرگ نانلم ٌهیوص ناوید ینارودناخ دیشر دمعم یاجب )روا هک

 * تخا رذا رب تاهابم قرف

 زور - دش هرباد تب یایرد رادکرب [ *دعقلا یو ] مودس و تسدپ

 نیدلار خث ربم - ددلو هر ف هراذگ دندوب هذسٍ ینشکب هک یلپ هار زا رگید

 بابسک هدیور رازه ماعناب دوب هد هاج ناودک هاگردب نت ژا هک

 - .دننخادرپهغرمق رکهب یارم ميحاون رد مئشه و تسیپ - تگ

 جوف هدزناش ایم نازا - دش راکش هراکمج یس و یهوک جوف تسش

 * هصاخ گنهفذب

 مکعل| بسح- دوب لابقا رکسعم ی دنپ لوار 5 جا يدذ هام مود

 * دومن تسزالم تاود زارحا هدسا ةرهش ون زا هگنس یج هجار

 ریذ فرش زور نیدرورف مهد زون قتباطم روکذم هام مراهچ

 یزبس رس و یئاشکلدب هک لادیا یسح غاب و لزانم مظعا

 فرش لالج رپچس باتمآ لوزنب تسا ازفا حور نامسآ ياص وچ

 :دازهاشداپ تنفالخ رابیوج ورم هدنخرف زور نبرد - دید رگ دومآ

 مدژلخب - دندوب_هنفانش هریذپ مهرب هرپشون ژا هک - دوش اراد دمع*

 لنت رب, راه .ویدرک زردنا تم سل
 رفظ ردامب ناخ دبعس و گنج ترصن رداپب نارودناخ - دندونارذگ



 لاس مرد ( ۱۴۴ ) | *۴ر هذس

  هگنستگج هجار و ناخ تباجا و ناخ يئادن و ناخردایب و گنج

 . دندوب ادم یلعم هاگردب ينابنايج لیلکا رهوگ نآ باکر رد هک زین

 و ردامب نارودناخ زا مادکره و - دنزشگ رخلفم هدنه زدم لیبعد هر

 رد ریرپ هدفب ویدخ رظنب رذن لیبس رب رهم رازه ردایب ناخ دیعس
 ۰ - دیدرگ دذلب رس هدیراورم يالام تهحرمب هگاس یج هجار - دررآ

 هب تدواعم تصخر رداب ناخ دیعم و رداپب نارودناخ یآ حابص

 شگنب طبض و تعلخ تمحرمب هگنس تگج هجار - دننفاپ هرپش ون

 هک - دش نامرف و - تنای یروئسد هنشگ زارنا رس ناباپ کذب و الاب

 دیامن يعس و - درآ مهارف هفوذ[ لب کب زورفا ناپج تایار لوصو ات

 ۳ هاغ شکنب ودره زا اینآی روصدم بکوم نددسر زا دعب هک

 ۱ * دشناب هدیمریم

 3 رم و را ترسم ,هدیوت نوع هلع | هچ | لود ۸ ادرف مهر و - ددناسر ترسم دیون , یع ددع یا ذ ] مهد

 . یراخب لاج دیعتوبن ٌةرجش رم کرابم زرر برد - دیمر میدقنب

  هجار و هگنس تنوسج هجارب - تشگ بایساع هیبرر رازه هد ماعناب

 * دش تیانءهصاخ هقلع زا لبف هگنس یج

 دمعم :ازهاشداپ تفالخ جانلا ةرد [ هجا یف ] مهزارد

 ۱ یعدصناپ ٌداضاب راخ ژورجف - دندومرف تعخر هرشود هب ]ر هوکش راد

 تسیود وراز» و تا یدصناپ و رازهود بصنمب راوس تسیرد و تاد

 * دش ماقم لادبا یسح غاب رد زور «د - تمخارفارپ رس راوه

 تضرن یژورین و يخرفب اجلازا [ هجا ید ] مهد زناپ

 ۱ ۰ دندومن هربع کلا یابرد رسح زا مهدزه - هدومرف

 . تایار كروم ةرهشوف تحام [ هچعاا یذ ] مکی ژ جم مجد



 | ۰۶٩ هخع ( اعم .) لام مود

 دمعم هدازهاشداپ لابقا درگ ٌةمیمت و - دیدرگ تامس ترصن

 یراودناخ - دننشگزز یاف تسزالم فرشب نانیئون یگمه اب هوکشارا۵

 لیف تمحرهب گنج رفظ رداپب ناخ دیعس و گنج ترصف رداهب

 هکنع رما وار و ناخ زرابم و هگنسدج هجار و - هصاخ ٌةَقلح زا

 هک اهنازا - هننناپ يگياپ دنلب پسا تیانعب ناخ ضوعو -

 ثماوب زا هاگنسد رفظ هاپس ناش ندید و رکاسع ٌهظحالم

 یینوزف عیعارد و - تسا لام یژوریف لاطبا یابد یورین دابدزا

 بکاوم هک - دش غدلری تمنالخ هاگشیپ زا - لاکس دب هورگ سارهو یاب

 مجبور تسیب و - دنیآ مهارف هرشون روابفپ ّةصرع ردرامش بکاوک

 یدیثروخ رف اب ياشنماش خینویساا یناشک نامج گزوا ةدنزاری

 عیسو یارع نآءب رظنم يرنشم ریس هام رواگت رب ينام-[ هوکش و

 نارازگ رک و - هدش عناو ن] طسو رد هک هوبرگب و - دندومرف هحوث

 سامناب هیاسب هنخاس هاگ تم نآ زارف رب لابتا و تمهشح داراب

 ينيگ گنروآ رب هدمآ رب دندوب هنتسارآ راس نامسآ قدارش و رکن رژ

 هدر فارطا رد هک جاوفایاشاماب یتخآ و - دندوهرف سولج ینانس

 ينوزف زا یآ باعینما نوچ و -دننخ|درپ لامجا رظنب - دندوب هتسپ

 هد راوه ته کاف لیف رب - وجن رسبم يراوم ردزج ترثک و

 رکشل یا ددع - دندومن هدهاشم ةلصفم ار هروصنم رکاسع یمامت

 دگس يج هجار ژور نیرد - دمارد ملقب راوس رازه یاب را رفظ

 ينايهآ شرع ترضح ییگدنب یمیب هگنس نام هجار شدج ردپ 25

 هگشیپ زا را ییفیشناح بجسب - دوب زارئا رس هجار ازریم باطخب

 هجارب و - لیف هگنس رما وارب - دیدرگ رخلفم رویم باطخ# شزاون
۱ ۳ 



 دص راج یدهناپ ةفاضاب ناخ داژ هناخ - دش تیاذع ملع کس یار

 . بصنمب هیدوسیه ساد لکوگ و - راوس رازه يرازه بصنمب ماریج

 7 ناخ قداص داو نهحرلا ددع - دندشک بادماک زاو» دصش يرازه

 »تم و اد شزاون ناخ تمح رم باطخب

 هدازهاشداپ تذطلس ژورفا رهوگب ۱ ویعل| ید ] مش و تمسپ

 7 اهدنب راس و ناکم دفلب ناغیئون اب هک - دش مگح هوکش |را۵د دمع#

 سود - دنا هنشگ یستعم لابتا چ رب رثخا 1 تدخ رد 5

 رکاسع روبع ا دنشاب هدمآ يم رثا ترصن رعشل بقع لزنم

 و - دوش عفاو یناسأب اهانگنت رگید ر رببخ لنک زا یژرریف

 نرازبب منشه و ی لو تمسعد رنشدپ نوزمآ زور فمارد ای دوخ

 سدنا لوزد  ناخ رفظ غاب و - دننشک رراشیپ لخاد یگنسچخ

 ه تفای یصودرف تراصد

 هجار و هلودلا دهد هار ییگهت اتحرع# زوکدم ام خ»

 بس ع 7 کس یاد مک ناخباب و - داد دور د فیرشد دورمح لزدمی

 ۰ دنیادن

 ا۵؟ نامجتایار طعم دچس» یلع عفوم [ ۱۰۵۰ ] مرعم ةرغ

 فال راد زا هنازخ یلاتاخ رماب هک سادلرنیب هجار - دی درگ

 * تخورفا رب تخب ٌةيهاد ناکم هردس نام لیبقتهب - لوب

 نیلعم یودراب ناخرععح ۲ گن تدو هه هدر [ مرع* ۲۱ موجس



 ۱۱۵۰ هم (۱ 1۳۲۰ ) لاس مود

 ه,واخ ٌهلیوط زا پا ناخ رفعج) محارم هگشدپ زا و - دننسودپ

 « هفش تیاذع الطم نیز اب

 ك تفایرد تسزالم ات داعع هاوداا ندهد [ مر" ] منقه

 - تدریذپ هزات تراضخ سدئا لوزنب افص غاب [ مردم ] مین

 « ددسز قاوقیفس) باعصاب هام نیا ررقم گددوررازه 5۵ و

 دومآ تدمدم ثوع سم بوم دوروب لاک درخ ۲ مرک* ۱ مهدزه

 تسنآ کیدزن هک وترانچ هوک رب و دش يناراب ردقب اجفر۵ - دیدرگ

 هداز هاشداپ ثلود جرب رنخاب - دینارذگ دننسرابف شتآ و

 سادلهنیپ هجارب و - الط نیز اب هصاخ ٌهلیوط زا پصا شخ دارم

 تمرکم ۹ دژدومرف یمهحو» ال طم نبژ ار هصاخ ٌلبوط زا پسا

 ۶ دم مدل هب دوب هنفر لباکب رثشیپ مکعا بصح هک ناخ

 » تنگ شداف هدذم

 رداپب ناخ ددعرم یمارکب عضوم رد 1 مرع* ] موم و تعدد

 شرع بنع مالق-اب هدمآ بقع زا نایک نافاخ نامرغب گنج رفظ

 »+ دیدرگ زودذا فرش هبترم

 لزاذم ندرذب ۸ گنج رفظ رداهب ناخ تدعم لزذم رد ۳۹1 دوب ۷ لب

 صاخ ٌهناخ تمارد و ماع و صاخ ٌهناخ تحاود ةکورمچ تسا لباک

 غاب:لصذم هک هناخ وه] غاب رد دوب هدیمرن مامتابزونه و - دنزاسب

 و دندومریف لوزد تمسا زر



 لاس مود / ۰۲۲۲ ) ۱۰۵۴ هثس

 ۹ رفظ رداهب ناخ یمعس ندش 3 تو

 لباک یل اوح تاجراره شلامب کج

 ٌعبنم ٌهعیدو هک اریهاشداپ راوشد راک یناکم تنجترضح نوج

 مایس و - دندوب هداهن يئارگ ترشعرب لد هتفرگ ناسآ تس يبلا

 تاج:وص ماظن 2 ار اتم د رود تالساعم و ناراکدپ ۵ ر روصح

 را قنور هک یراذگ ناصرف ییناوف و یرا دناببح عود هنشاذگ زاب

 نآ ماکح عیطم هراومه هک ار لباک روغت تاجرازه تاقامیرا زا یضعب

 دندوهن یم ماین يراگ تسدخ و يراذگ لام ممارمب هدوب تیالو

 لبباک ٌةبوص مظان .تعاطا زا هنخام دوخ داقنم البئسا و ینسد ربزب

 یدابناپج یارا گنروا سوناسم لابتا سولج ژا دعب - ثوب هنشاد زاب

 او هدیروش زا ۰5 هوزپ داسف ةورگ ۳1 هدیذت هب درگ اشک ناپبج

 و تعاط) اهن لد زدد دم تداعس دبع نیرد يهوژپ شروش و

 هدایز نگ هدف میده رگید هک دا هفخا درب نافح دنا هنشکد دابقنا

 . هینادرگ زیمآ ربنع ار ریمز رس نآ یاوهر امش بکاوک بکاومراس رینع

 هنخادرپ هورک نآ شامب گاج رغظ رداهب ناخ دیعس هک دش مکح

 یاریدذپ ينيب تبتاع زا هکره 7 دراد زاب شوفگلذپ تبادم زا



 ی ( ۱۴ ) لا دن
 نایصع و تشلاخ# یارگ هر هک ٌةفياط و - دهد ناما لام و ناجب ار

 لمهم هقدقد تراغ و بین ردو - دروا رد لثق ضرعمب ار ابنآ دنشاب

 رفلخ رداپب ناخ دیعس لباکی يزوريف ٌةيولا لوصو زور و - دراذگن

 « دندینادرگ صخرم اهدنب زا يراپسب اب ار گاج

 ندئآ دلخ ٌةفورب رورپ نید نافاخ رفص هام ورغ هعمج زور

 هناهرب هالا ران يناکم سودرف ترضح ینانج کیارا يارآ دنسم

 فیرشت مگیب ناطلدهبقر ناوضرو ترفغسًةنرفعم درومضیذ دقرم و

 جنب و او راک زا هدپور رازه :دزداپ ترایژ بادا یادا زا دعب هدرب

 هندسب هادود هدروآ ردن قیرطب تمظع ءامم ییرارد هک هدیور رازه

 » دندومرف اطع جاينحا باعصارگید و

 بقعزا هک زین کنج ترصن ردایبب نارود ناغب [ رفص ] منفه
 هب اهدنب زا يرايسب اب هک دش مکح دوب هدومن تصمزالم « دره[

 رگید بذاح ژا و وا ترطکب زا و - هبانشپ تاجراز 2 هتک

 نایمرد ار هوزپ هنثف هورگ و دم رد ناغیا ییمژ رسب رداهب ناخدیما

 ناخ رفظ - دنزادریب یصاع تحابتسا و عیطم تلامدساپ هزفرگ

 دوب ةنخودنا تسزالم تداعس 1 يلبكپ هارب ریمشک زا هک

 نایدحا عیشخب ناخراپهناجو - هرقن یبز اب پمسا و تعلخ دبشوطتیق

 گنج ترصن ناخ هارمه هنشگ یهابم ملع و با تیادعب

 عماجم ی هات عماسمب نازک عیاقو زا نوح - دزنفاد يروئسد"

 ۰ ع نذپ رادجوف ناخ زارفارم هک دیسر

 تسب رب نابج نیزا ینسه تخر



 لاس مرد ( ۵9 ) | ۰۵ *هذش

 هک - تسودپ رودصب ناعفالا بحاو رما مهدغه درک یمن افو لباک

 هارمه هک یرکشل اب هوکش اراد دمعم هداز فرو تفالخ لدلکا 5

 ددعد لزذمب هناخ وها غاب زا ربرس رپچم هاشداپ ۳ مهدز»

 سدنا مکح قراطم نآ لزاذم یخرب هک گنج رفظ :رداهب ناخ

 ماجناب تفو نبرد تنطلس هاراب ناراکذیپ تنای شراذگ هچنانچ

 دم یفهوب سیصد راوس رازه  دن لومصرف فیرشت دندوب هدیناسر

 هچس| ود وب زاوه رازه بین و تا ییراز» بس. هک یهدنکشات ناخ

 تعاخح تمیانءهب ناخ تفدط ردا ٍب راظن ناطلم ِ دیدرگررقم هیما 4 می

 تمحرمب تاجرازه رذپ لدعمسا ردم [ رقص مک و تسدپ

 نارارق هک وترانچ عضوم ربچغ ترشعب [ رفص ] مرابچ و تسیب

 تاذ)هنخا درپ فذدوب هنوز بوص نآ دب رنشدپ هغرمق مزاو ماعارس یارب

 مبب يحاون نآ لابجرد هک راوخ رام و کیژ زا یرابیسب سدنآ

 هغرمف برد هجا ] عومجم- دندجنا درگ کگنعت گنبن ٌهمعط سر یج

 تسا لراز و ناخ لامج - لوب رادناج تسصاش و هصکی دش راکش

 ۱ هدیور رازبج دژدوپ هم آ مهارف هخرمف تسرجا هک ایاعر زا يهدرگب و

 * دش تا

 ٌةناضاب و تعلخ تمح یمب ناخ قازف [ رغص ] مش و تسدپ



 ۱۰۵۶ هم ( ۵۱ ۱ لا مود

 روح دصشثش و رازه یرازه ود بصام) راوس دص تشه یدصاپ

 ناخ زات هکی ربیغت زا ناتسوبس طبضب هنخا ارفا رد راخنف | رس ملعب و

 رادجوف «الارون میم دک ددسر سدقم ضرعب نوج - دیدرگ صخرم

 ار ناخ راغنفا دلو ناخراپ ءالا دیدرونرد تایح طاسب وجاه چوک

 » دننخاس تیالو نآ رادجوف دوب کلامم یقرش نایکهوک زا هک

 ناهدرپروبتار ساد صیبم و ناخزورین لواا عبدر رپش ةرف

 پم) تمحرمب گلبزوا راپ دمعم یجاح و هگنس تنوسج هجرا

 » دننناب یگی اپ دنلب

 ود اب راهدنن یهلاوح نابزرمو دردغم کام [ لوللا عیبر ] مویس

 ترش هدمآ هاج نامسآ هاکردب راهددد زا نارماک دوخ ردارب و رسپ

 تیانعب و - ددنارذگ شعشدپ پا هنو - تشک تهزالم ژودنا

 * تفای یزارئارس عصرس رجفخ و تعلخ

 ییزاب هصاخ ٌنلبوط ژا ۳ ار هلودلا یبمپ [ لرالاعدبر ] مهد

 »+ دن تسمحرم راکانیم یالط نیز و عهرم

 يارا ردد دالبم صسلج [ لواا عببر ز مه دزارد سشب

 ندئاپ ادای همدکژا وامت) تاوصلا یر م هدلع توذف نژسم یازئا ردق توبن

 بش یا ررقم ٌهيپرر رازه هدزاود غلبم و - دیدرگ دقعنم لاس ره

 یراخ) لالج دیس تاداسلا ةلالسب و - دیسر قافعخ| بابراب کربتم

 * دش تیاذع هیپور رازه هس

 یارما اب يناب ناهج کلف بکوک ند+* [ لواا عیبر ] مهدج

 لوصح ریسکا هک تممژالم ف ارش هدومن تدواعم ییذزغ زا يهاشداپ

 # ننزواد رد تسا ینابح ود دصاقم



 لام مود ۱ / ۱۳9۲ ( ۱ 0۶ هکر

 ریذس یجاح زوص»م ندیم

 ناکم ناویک اگر دب ناخ نوح رذن

 لباک بوصب اشکناپح تایار ضابشا ربخ هک دنامن 1 ددشوپ

 نیناوخ اصوصخ راکزور نیطالس یازفا بعر راهدنق ریخست داراب

 بب.بروکذم تیالو شیاشک زا صپ یوچ - دوب هتشگ یبهز ناروت
 تکرع! زاب هرهاف جاوفا تفریذپ شرازگ اقباس هک یعارد یضعب

 هاش دمعم راگماک ةدازهاشداپ ینشگ یدعم زا دعب هکنآ اب دم] رد

 ناخ یلق ماما لباکب لاج هگشپ زا هنشذگ لاس رداهب عاچ

 )و تمه دامن شیپ زین تیاو نیا ۳ ادابم هکن] هشيدناپ

 ردامب نارودناخ هک دوب هدومذ هراشنا دوخ :نینافط کیب رذن هب دشاب

 رپفلا ءاروام هک دسیوفب گنج رفظ رداپب ناخ دیعس و گنج ترصف

 ةدارا رگ رقعم تسا یئیلو ناتسودنه ٌةعبس و تکلمم بنج رد

 هک هروصنس رکاسع بیعت و هدشروذا رطاخ زوکرس تیاو یریا ریخست

 هک دنیامن تشاد هضرع - دشاب تهح سیدب تسا دودع14) هحوذم

 دزادرپ هب قارع و ناسرخ میاغب هرهاف جاوفا هاره - دنرذگب نآ رس زا

  رودقم ردقب قافتا و قاثو و ينبجت و يگنکي ممارم میدقت رد

 ۰ رکشل نارس هب گیب رذن نشون هکناز) دعب و - دم دهاوخ هدیشوک

 تمشاد هضرع هانپ 4 هاگردب ار تقیغح و هددحر رگیپ ترصن

 ۱ حلوا تسخرمن سبس هک هنداپ رودص فش ناوث ردق نامرف - دندومن

 ناخ دمع* رذن - دننادرگ یئمطم ناشیا رطاخ هدومن مالعا یزوريف

 زاربا رب لمتشم همان هنشگ ساره ر ساب بولغم دوب



 | ٩۴۶۹ عذس ( ۱۵۶ .) لاس مرد

 نوجصم تانوهذت اب يلاک کیذ بمزار» راهظا و تدوم چرادم ۱

 نوج و - دومن لادرا تسا راکزور هدخس راک هنخپ هک یجاح روصنم

 ژا ينافاخ رماب لاشفاف ناخ ضوء دیسر لباک هحرءب يجاح

 « دیدرگ روضح ٌهناور هدش هارمه وا اب دنب روغ

 ناختمرکم و ناغنلاصاب دمآرهش ععااوعب هک لولا عببر مهدزون
 نانیا بوعصم یجاح - هنناسر فاطم نیطالع ناتسآب هکدش مکح

 سدقمرظن زا ۳5 دمع*ردن همان هنشگز یاف )او ٌهبنَع مالئسا تداعسپ

 » تگ زارفارس عمرم رجاخ ررمک و تعلخ تیانعب و - هینارذگ

 هاتشه ناخ دمعم ردن ییناغسرا [ لولا عیبر ] مویسو تسیپ

 هکنازج و قشو و رومس تسوپ سس ژا ایش) رگید و ردذش ءاجنپ و پعا

 9 روآ رد رثا ریسکا رظنب دن هدپرر راه لهچ بیرف همه تسیق

 تشاد شزرا هبپوررازه هدزناپ هک ایشا رگید ورفش و پسا زیندوخ زا و

 تسیبماعنا ولط» نیز اب پا و تءلخ تمحرمب و دومن ضشکشیپ
 راشم نارسپ ءلا دبع و سعکو - تضخارفا رب رم هبپور راز» و9

 هدیور رازهجدپ و رکانبس یالط یاهدگب و تعلخ تیاذعب زین هبلا

 زاب تسد راپچ هک ناخ دمع* رذن راکشریم رذن هب - دننشگ یهابم

 تیانع هدپور رازه راپبچح و تعلخ دوب هدرو] ناخ بناج زا نوغعیوط

 * دش تمحرم رپم دص یسدو نأاج دمعم يجاع - - ۵د۵وهرف

 ٌةیور لامش هک تونگبب عضوم رد ( لول ا عیپر] افت و تسدد

 - دش راکش تگنر هدزناپ و دصناپ و - دننخادرپ هغرمقب تسا لاک

 تعلخ ماعناب دوب هدرو] مهارنکدن هفرمق نوچيگدبلوارق ماک كارم

 ماعناپ دننوبهدم[ درگ «غرمق تسحک یياياعر ۳ دی درگزا مفارم پا و

۲۰ 



 لام مود ( | ۶۹ هنس

 رداهب نارودناخ ضیارع زا خیراث ی برد - دننشگ زودنا ماک هدپور ر جن

 هک تسوبپ حوضوب گنج رفظ رداهب ناخ ددعم و گنج ترصن

 تالغ ر يشاوم تراغ ر بم ر تاج رازه نایارگ هنئد بیدات و

 تعاطا مینم زا رس هکره هنفای تروص هاوخلد نانیا لاوما ریاس و

 تعیانم کلسمب هک ره و - دم رانفرگ لامعا رغیکب تفاترب دابقنا و

 مالخما مارحا هغیاط یا نارس یگمه و - تفاپ ناسا دما رد تقفاوم و

 نارود ناخ «ک دش رداص ماش ناب مکح - دنا هدسب لالج ملرح یاتشآ

 بوصب نایاپ شگنب و الاب شگنب هارب اجامه زا گنج ترصن ردابب

 رداهب ناخ دیعس و - ددرگ یهار تسا قلعتم ودب نآ طبض هک هولام

 دد رظذ و دش و ناخ زرابم ۳ درآ هاکر دب ر 4عامح نآ گنج رفظ

 ر ت

 عصاخ تعلخ تمحرم) هلو دا دمی لو! |عدبر ] هام نیز خ»

 بساط نامرد وا سلمنلاب ی مراتب درب و .هللا و - تفاب صاصخخا زعءع

 تیافعب و - یومن تمام تلود زاردحا هدم| ارم زا دوبهنشگ رداص

 ار ناخ راقفلا وف - تخارفا رب راغلف کراث الطم ییز اب پسا

 ناخ هللا لیلخ رییعت زاهناخبوت ییگشوراد طمدخ و تعلخ تم هحرم)

 ۱ * دننخاون رب

 هک ت. .جرازم هان زا سصک ته و ت»د) و ۳ ی هابم هدشخس

 3در م شر هک دع لددقت تحلود د دوب هد[ گن رفظ ناخ هارمه

 نا رک ۸ دب راک 0 تیم ۳ دنتشگ زا مفا رم تمعاح تمدافعب هجده هنخودنا



 | ۲۴۹ هنس 9 لام مو۵

 يزبسرسب هک ارآ ناهج غاب رد نامیگ نافاخ نامرفب لالج هاگراب

 برط بابسا تما ازنا طاشذ و اشکلد تنج ٌهضور دئنام تهازن و

 نوج ناغارج شزورفا هب ار نالک رهن بناج ود ره هنخام هدام]

 فیرشت هزن ناکم ناب راذنامجویدخ - دندبنا درگ رونم نامسآ تحاس

 نیا یاشامد یار ار ناخدمعهرذن روغفس تفطاع لومش ژا هدومرف

 * دننخاس زارفا رس تعلخ تیاذعب ر - دندیبلط رثسگ حور یشج

4 ِ 0 ۳ ۱ ۰ 
 نرو رب نه هست شراذگ

 من و لچ و رازه لس یينلذا عیر  مهدرابچ هباشود زور
 ماننخا نزد یرمذ ؟دنخرف یشج هاورط مویس و تسیب ۹

 دی رمع دنس ژا م واینب لاس مادثدا و می و نهج. راز بس

 رگید و الطد تدالخ رگدپ نا و تدای لاقعدا لابتا نر دشد گنروا

 1 ناخ میلف زورفا طاشن ژور نبرد - دم[ ده رب هدوعم ءایش)

 رس تسزام فرش كارداب دوب هدش هناور راهدنق زا مکعاا بسخ

 «دیور رازپهچ لالح دیس ةیوضر ٌهیئس هلملس هلالسف تشک دندب

 لالج و هاج عماسم) یوچ - دفدومرف تارجگ تصخر هدومن تیاذع
 لحارم نادلم هبوص مظان یدنکشات ناخ دمع* فسوپ هک دیدز

 ٌةناضاب و تعلخ تمحرمب ار ناخ تباجت هیدرون رد یگدنز

 و راوس رازه راچ و تاذ ییرازه راچ بمصنمب راوس رازه و تاذ یرازه
 یجاح روصذم - دندنشخب یگیاپ دنلب روکذم هوم تموکعب

 ٌهلابپ و هرقن ناوخ اب الط نادناپ و الط زاس اب ریشمش و تعلخ ثیانعب

 ؟
 زارفا رس هدپرر رازمج»# و تسیب و هرقذ هیناوخ اب هجارا زا رپ الط



 لاس مود ( ۷۵۷۰ ]) ۱ )۶۵ هم

 ياثفرب ر هببور رازهجپ وا نارسپ هب و - تنای خب ییروئسد هنشگ

 تا ییرازه بصفمب رومئار هعگنس جار - فن تمحرم هدیور رازه ود وا

 ژا راوم دص راچ یرازه بصنمب الابج هگنسزار و راوس دصشش و

 نصح تسارح ناخ رادنید هب - هنذناپ شزاون ةفاض) و لصا

 ار ناخ یربسح راکداب شیوخ گیب شع»ا - دندومرف ضوفم لباک

 . -دندینادرگ لباکٌهبوص سیو هعذاو ریشخب سا دیساک یار ردغت زا

 * لش تمحرم هدیور رازه ينانسبس رددح هب

 تملخ تیانعب سادلهنیب هجار [ يناذلا عیبر ] مهدزناپ

 - تمشگ صخرس لوبت هب دوخ رسپ سجرا اب هنفای شزاون هصاخ

 یزارنارس ناخ رجاخ باطخب ناخ میل ةداز رهاوخ دمعم ازویلم

 ناربا علما ینخ و ایی | اتمدندد ناخ ۳ سشکشبپ ِ تداد (

 » دم[ رد رث) ریسکا رظنب

 هصاخ تعلخحب ار رویزم ناخ يناذا ۳ مراپچ و تمسدد

 راهدنقب هنخاون رب هصاخ ٌکنلح ژا لدف و الط قارپ اب پسا تیاذع و

 عیناوید تسمادخ و تعلخح) هلودلا ماصمص رویم - دددخآس صخرم

 ۰ هارمه یک زودنا ماک و تج تیاغک رییعت زا راهدنف ةٍلوص

  ح دیدرگ هزاو] دنلب ةراشن تیانعب ناخ تزع - تداد يرونسد ناخ

 « دن وسرد تسحرس هدیور رازه نچدام لصد) نیع+ب

 لباوزا ماجا رفظ مالعا ندش هئاور



 | ۴۶٩" هنس ( ۱۵۷ ) لاس مود

 شلنب هارب اشک یارج تاب ار «عمج زور زا رهپ کی ندش یربس

 هار نوچ - هیدرگ روها ٌةنطلسا) راد هجونم نایاپ شکنب و الاب

 >دازهاشاپ یئارر نامرف جردره وگی دراد رابسب اگنت و لنک زجذ شگنب

 نایدگ یودرا ندش هناور زا دعب هک دش نامرف ةوکش |را۵ دمعم

 يهاشداپ ياهدفب رگید ر هگنسدج هحار اب هدوب لباکرو يدنچ یوپ

 ۰ دنیایب بقع زا

 رضخ هجاوخ گه ماغم رد [ یناثلا عیبر ] من و ثسیب

 لباکب ؛دومن تیاذء ههاخ تعلخ ار گنج رفظ رداپب ناخ دیعس

 تعجارم تصخر دوب ررقم ورب قباس رونمدب نآ تسوکح «ک

 رجلخ و عصرم ًهقبج و تعلخ تعمحرمب ار ناخ داش و - دندومرف

 رب رس ةرفذ نیز اب بسا و رک انبس یالط قارب اب ریشمش و عصرس,

 سیافن اب ناخ دمع رذن همان باوج و - هندائسرف جلب هنخارفا

 کلی نآ تمیق هک ناشن تشبب نانهودنه مظعا داوس ٌةعنما

 * دانشاد لاشا وا بورعص« دش هدبور

 .ار يوفص ردیح ازربم دلو رذون ازریم یلول یدامج رغ
 تباجت رییغت زا لوک ییرادجوف تسدخ و لیف و مع و تمعلخ تیاذعب

 ریزگان تیعمج اج طبف تیج# نوچ و - دندومرف شزاون ناخ

 تا يراز» ود بصنءب راوس رازه و تاذ ییرازه ٌهفاضاب تسا

 1 دز خزون رم زاوص دصر اح و رازه و

 تا یدصناپ ةماضاب ناخ تافنا [ یلوللا یدامج 1 مشش

 * دیدرگ زارفرس راوس رازهو تاذ يهناپ و رازه ود بصنمب
 - هاب تیاذع هچیور راز» زیدرک تا اسب [ روا یدامج 1 مدشه

۰ 



 موم 6 ۳ ) | ۰۶3 هذس

 روهلگنطاسلا راد تصوکح رد ناخ ریزو هک ددسر سدقم ضرعب نوج

 ناخ دمنعم هدومن ردبخت اروا هدش هدیدنسپان روما ضعب بکترم

 رفظ مالعا ندیسر ان هدیدر اجناب تعرسب هک دندومزف یدعت ار

 ار ناخ داز هناخ - هزادرپب هنطلسلا راد رهش تسارعب ماسن)

 هنخاون رب یدنزغ یجراد هناهت و پمساور تعلخ تیانعب

 # دندار يرونمد

 سادلهنیب «حار نالک رسپ «دورنا [ یلولا يدامج 1 معرف

 دشرم - دش دنلیرم راوس زازه يرازه بصنمپ هفاضا و لصا زا

 تامهم ينغماجنارس يارب هک ناخ نادرم يلع ؟دمع مزاام يلق

 هداس ودد مالدساپ دوب و یئوژ راهددت رد يدنچ روبزم ناخ

 یلبم هدیور رازنبج# ماعنا و تعلخ تیانعب و دپ درگ زیاف

 ۱ * تشگ

 یرازه ةناضاب ار ناخ؛دربو *للا [ یلولا یدامج ] مهدزاب

 نود" راوش "اره یپ ر تاذ يرازه چاپ بصذعب راوم رازه و تاذ
 يزارفارس يلهد کاملا راد ییراد هبوصب ناخ تریغ رییغت .

 0 ان لورم تصخر 8 دوش

 لالج تایار لزنم تنادوک عضوم [ یلولا يدامج ] منسیب

 ناباپ شگنب و الاب شگنب راد هناهتهگنس تگج هجار - دیدرگ

 2 5 راکع زر - هومن عقب !یسا هل تشاد :ینشاقاجنارد هک
 شش و هاجلبو - تشگ سدنا تعیبط يلزفا طاشن اجن

 یدنح هلمجاازا - دش راکش هراکهج و ينوگ جوف و راوخ رام فدع

 ه هماخ گنفت ربهخت



 |۶۸ ( 1۵۹ ) لاس مو ی 8دی

 زا ييربب - دن لو صرف رودع لپ هارب يذير رذگ زا رگید زور ِ دیدرگ

 رازه يشذم ریم ناخ فرشا ةردبن ينيسح و ههراب مداخ دیس

 * دش ماعن) هبیور

 قرص نا جم رس ضیوفت و کلم یا نابژرم یار یل نالک

 نادرم يا هک مگنه برد - دما هنشکن لادب) درخ ردارپ مداب

 هنناپ یزارفا رس ریمشک یو مظنب تفالخ هگشیپ زا هک ناخ

 یدحوف ای ار لوح شیوذ تک ن به > زوبزم ۷ درا د لاح#

 هیبختهب روکدم ییمز رس نادایزرم زا هچ د دندوبردمشک تافدعت هک

 - تشگ دصغم ٌناور هراپ نمجد هارپ گیب یبسح رغص مهدرامج

 ک تماس واب یابت ه دادید 3 شا 2 5  ۱ ی زا نلچ و

 لخمب یگنس ۸د د هپرک ی ییحاون نخ يناشاا عدبر مج 4 تم دد

 ماجل| دیدرگ درجد ینارا هک ۵در ثمدعهح یعلوزف رورغب وا - دددش رردرر

 دار 5 ۵ نددخ و سنشکب شیوخ رثا تخکف رکشل ژا ؟وجنا هورگ رک



 . . لاسمود ۱ | ۰۴9 هم
 دک تسد)د لوح ی ۳ هر هانب و وپرک طوکی و تدرگ .رشدپ زر

 . رومآماب لوئقم تمسا راوشدو رود شهار هک نمام ندیسر ات

 ح گببیسح دزن سک هدشک وج رامنیز راسکنا هار زا تشک دهاوخ

 ۱ (کلهب ددرگ یشمطم ناهدد و نامیاپ رگا هک داد عدد و هانسرف

 . ناشیوخزا یکی بوع هداد ماچنارس هنسیاشیشکشدپ هددسر دوخ

 و هداد ناما گیب ییسح - دنسرفب هاج الاو هاکردب دوخ کیدزن

 .ناهرمه اب يیلولا يدامج مود و تسد 5 دومذ ررقم یشکشیپ

 « دیدرگ رب رپمشک هب



 لس ترک راغا

 سدثتم سولج رود مود لاق دنخرق

 من د لچو رازه لاس هیناذلا يدامج ور هدنشجمب زور

 ترشع دیون مود رود زا بس لاس زاغآ رهم مشش قفاوس
 # دنزفرگ رس زا هزاد طاشد نادداهمح و 5 ددناسر نادملاعب

 تعالخ تمحرمل ار ناخ تا [ یبناثذلا يدامج ] مرد

 رازه و تا ق يرازه دس سصنمب زاوس دصناپ ٌةفاضاب و هصاخ

 یشخاریم ناخ دمنعم ریبغت زا هدینادرگ هیاپ دناب راوس دصناپ و

 ییرگیشخ! تمدخ و تعاخ تیاذعت ناخ تلاص) و - هننخاس

 راوس هصفه یدصناپ ٌةناضاب ناخ راپسناج - تخارفا رب رم مود |

 هرهدهب یرادجوقب و راوس دصناپ و رازه یرازه رد بصنمب

 * تفای شزاون

 مایخ برضم تب یابیرد لحاس [ هدناثلا یدامج ] موجس

 هزسد : هیهبرذگ رد هک لپ هار زا 0 یادرف - تشک ماشنحا نزار

 ۱ * لندومرد روبع دددوب

 یناکم سودرف ترضح بالات راذک [ هبناذلا يدامج ] مجاپ

 کا ملا لزذم تسا عناو ؟رهدجب هذگرپ تافاضم زا :َگ عضوم رد ۹1

 تسا یرثا هک نآ تختار و تسکش مبمرت يارب رپم رزه و لایما

 راچهناج؛ راهدپ ین بحوم و رادنقا ال و هاشداپ "1 راذآ زا

۲۳| 



 ۳ لام موم ( ۱۲ ) ۱۰۴9 هنم
 ۱ ههئروس تیاو مکاح ناخ رت ییسیع ازربم - دندومن هلاوح ناخ

  ةپما رد راوم رازه راوس رازبجفب يرازمج بصنمب راوس رازه گناضاب
 ۷ بصنمب وا نللکرهپ_هللا تباذع و - دیدرگ رخلقم هوا ةس

 « تشگ زارفارس هفاضا و لصا زا راوس د.هناپ و تاذ یرازه

 زا ما تیانعب هگنس تنوسج هجار [ هیناذلا یدامج ] ملقه

 1 ناد ,مدلع يلف دشرمب - تفای یدناب ره الطم نر اب هصاخ گلبوط

 * دش تدافع يگلوت دص رم ددعکی یخ

 ۲ یزوربن دونج رکسعم باذچ یابرد رانکآ هیناذاایدامج ] مین

 ۱ . * دندومرفزوبع لپ هار زا رگید زور - دیدرگ

  غورف سدقا لوزنب ار دانآطناح ترامع [هيناثلا یدامج] مهدزای
 1 هذطلسلارادب لالج تایار لوخد تعام اث وچ و - دنددنادرگ دوم[

 1 وه] رکشب هدومن ماقم ناکم نارد زور راچ دوب نادمرد دنچ یزور

 ِ ناخ تعاع# دیس بصنم نازاوس ٌهلمح زا ۲ ندرشگ ایفا طاشف

 ۷ روا هدبنادرگ هچعا هس هچسا ود رگید راوس رازه داب| «لا ٌکبوص مظان

 1 ۱۳۳۰ دعنپ وزازه هم راوس رازه.راچ و تاذ.یرازه راچ,میسصنیپ
 3 او یربداا صمش یصنم - دندیشخ , یگیاپ دنلب عید هم هدسا رد

 ِ راوم دصخشه و تا یرازه ةفاصا و لصا زا یگشیوخ ردایب رظن

 ۱ ۱ * دندومرف ررقم

  مالعا زکرم هلادنج باللات راذک [ هیناثلا يسامج ] مهدزناش

  یلق دشرم بوعصم پسا راچ و هماخ تعلخ اجلازا و - دیدرگ

 0 نانسا لدبقت مارحا ریمشک زا سدشم مگ هک ناخ نادرمیلعب



 | ۴٩ "هم ۷۳۴ ز لاس موس

 - ددرگ هچفس 8دس مالنئسا ژودنا فرش هفطلسلا رادپ يلعم بکوم

 يدصقه بصثمب درب هگنسوگک هجار رکون اقباس هک روپتار هد روگ

 یگجر هبپور - راز ندنرقلاردب - تفای يزارفا رد راوس تسبود

 * دش ماعنا هدپور رازه رد يار بکار ههنان

 دروم ر تاکرب" طبس روها ییلاوح [ هینادلا یدامج ] منسپ ۱

 نایتانیعت ریاس و يشخ# و ناوید اب ناخ دمتعم و تشگ تاداعم

 «# لومت تمزالم تاود زارحا ین 1

 روهال ةنطلسلا رادب یرورب ثایار لوصو

 رد مدبید و تخن ةدنزارب [ هیناث| يامج ] مکی و تسیب

 - دندوسرف لالجا لوزن روهال ٌهنطلسلاراد رد تاعاس دعسا و تاقو) سحا

 هدازهاشداپ يلاعم و رخافم ٌةفيع* تسربف هدنخرف زرر نبرد

 - دننشگ زیاف تمزالم فرشب هدبسر بقع زا هوکش اراد دمع#

 يهاشداپ یاهدنب رگبد و هگنسدج هجار - دندونارذگ رذن رم رازه و

 ماانسا تلود زدن دندوب هدمآ تفالخ زوپ سیهم تمدخ رد 5

 تداعس هدمآ ریمشک زا ناخ نادرمجلع - دننخودنا يرادنامج ٌهبنع

 تعاخ تیانعب و - دینارذگ رذن ربم رازه و - تفایرد تسزالم

 رازه و تاذ ییرازه ٌهناضاب و اهینارگ عصرم ٌهقدحو يردان اب هصاخ

 تسوکح و راوس رازه تفه و تاذ يرازه تفه بصنمب راوم

 ی مدکح - دیدرگ رخدغم ریمشک ماظن تسدخ دوجو اب بایلپ

 * تفایرد تمزالم تلود هدبسر تروم ردنب ژا نامزلا



  لاس موس (۲ ۰۱۳۳ ]) | ۴۶٩)* عذه

 ۲ هفاضا و لا زا راوس دص راج و رازه و تاد ییدهداپ و رازه ود

 ۱ مح

 یادجوف و هفاضا و لصا ژا زاوس دهراچ و سا یرازه بصخذمب وجلا

 ۳ راچ ِ تخارفارب ناهادم رس ییسح ازریم رددعت زا با ود نایم

 ۱ ششیپ ممرب نودیرف يجاح بوعص* نمی ماما هک يبرع مس

  ثتمحرمب یجاح و - تشذگ سدقم رظن زا دوب هثشاد لاسرا

 * دش بابسک هدیور رازه ماعتا و تعلخ

 3 13 هاور هلاکب زا ۱ بلط نامرغب ۹1 ناخ ملا بجر کام مشش

  هدخودنا یر ستاشن تا ةدخس دس لدبقنب دوب هدیدرون هار تلج*»

 . تمعلخ و لک ییناوید تسدخ تیانعب و - دینا ارذگ رذن رم رازه

 3 8لوا بو عاطنا و عصرم ن|دملف و یزود الط بدراح اب هصاخ

  طبفت ةباین وآ ردارب ناخ تداپس هک دش مکح و - تشگ رزلفم

 » دز درهب زود ٌکبوص تموکح و

 ۱ ةلبوط زا ما رد تمیاذعب ناخ نادر یلع بجر مثشه

 پسا ود ناخ مظعا هب ۰ تنای شزاون الطم و الط نیز اب هصاخ

 بویصم هصاخ ٌهقلح زا لیف و الطم و الط ییژ اب هصاخ ٌةلبوط زا

 ما هذخاون رب سا تبانعب زین وا هک شرسپ لبلخ ربسم

 ۱ # دز لومرف لامرا

 1 1 سمهرد ییامزلا زاغمم ادیلع دم نرضح ٌ؟دحام دا و نوح

 ضشدرپ تممج» ر یکدم هام میم گود شک ار کام نردزگ رفس مایا

 ار هروفنم نآ .ياهدنام زاب ةدرمرف فیرشذ هلودلا ییبمپ لزنهب

 8 و * دنددشخ) هدست هاهاشداپ محارمپ



 ۱ ٩۴۹ هفس (( ۳۱۵ ز ناب رو

 ؟دارهاشداب نتامعلاب ار ةلیهور نمحرلا دبع [ بجخر ] مهد

 راوس رازه و تاذ یرازه بصنمب رداهب بیز گنرو) دمعم ردق الاو

 ملاعرماب هک ناخلهرکم - دندینادرگ دالب رس هفاغا و لصا زا

 زوفنا تداعس دوب هدنام لبک رد مابم یضعب ماجنا یلرب عیطم

 ششیپ يکرت پسا دص هنشگ تسزالم
 و دومن

 ماوت ضیف مدقمب ناخ نادرمیلع لزنم ۲ بجر ] مهدفه

 و ژادنا اپ مسارم تماقا دعب ناد هدعاق اخ - هیدو # نومآ نر واتس

 نآ تمدف هک هعنما سیافن رگید و رهاوج زا یشکشبب ییزگ راثن

 تعلخ تیانعب ر- هینارذگ رثا ریسکا رظن زا دش هیپور کل کی بیرق

 شعهبپ اپسا ةلمج زا يبرع يسا ود و هراثکلوپپاب و

 و هرقن قارب اب هصاخ اخ ٌهقلح زا لبف و الا لط ی مپ ماما

 + تشگ 8 لدف هدام

 بابراب رقم ٌةیپور رازه هد [ بجر ] مثقه و تسیب بش

 * دش تسمحرم قاوعلسر

 ةصاخ تعلخ تیانعب هگنددج هجار [ بجر ] مین و تسیب

 » فای يرونطدت ننظوب هیعاره رو
 علاطب هن و لچ و رازه هذس بجر مود هبنشکی بش رخازا نوچ

 ةدازهاشداپ لعمجا رب رورشم رگن ربکا رد دوعسم تعاس و نسخ

 هدش تمارک ریم یيرتشم رسپ ار رداهب عاجش هاش دمع رپگالو

 سامنلا و ازفا طاش دیون رب لمئشم تشاد هضرع ناجعش ورُغ - دو

 دوخ ناسزام زا يمان دوعسم بوعمرذن رپم رازهای .هک ماب
 نم یزپ ار دبکلا لود نر ام یزجم رد رثا اهمیک رظنب ب دزدوب هدانتسرف



 لاس موس (۲۴۱۹۹۱ ر ۱۰6۹ هفس
 رازه_ماعنا و تعاخ تممهحرم) ار زوکدم لوعسم و - دندینادرگ رومان

 ضرعب راکساک نآ رگب۵ .تشاد هضرع زا و دوب هدش دلو روپزم لاس

 زا ناخ ردقلاوف - دیدرگ موسوم مگیب وناب خرلگب - دیسر سدقم
 ۰ ح 1 ِح هم ۰ ۳

 ییرازه اس هد ناخ نادرمدلع ساهدلاب ریمشک گبوص نادتاندعت

 ه تخارف) رب تزع رس هفاضا و لص) زا راوس دصشش و

 تسا یجولیهک ندیمر مناوص را

 ندءهوگن رادرک یا رجب

 رابثعا ةياپب ماظن يب ییرکون رد هک سانشن قح ساپمان نآ

 تدم دبا تلود ناب هدیزگ يادح وژا دوب هدیسر نت

 ماظنن) هاج نام [ هکرد نیا ناکدنب ٌةكرج رد و - تشگ نیل رم

 ۷ هک ایا رزا - هیدرگ زارفا رس دیج لویت و فزب بصنم هدفاب

 - هر يا افو زا و -كوب هرسان صالخا رد هدی درگرب تسکا و دیمش د ثرخ

 زا دیراج تلود یاد یناطبت سواسر ر يناسفن سجاوبمب

 هب ناخاداع دزن هنخارگ تعفر هردس ترضح ییزا هداد تسد

 هدیزگ نامرح هارد نیا ییگدنب تداعس زا نوچ - تنفر روپاجیب

 تملود ییحاونب اجنازا علاط نوژاو نآ - تشادن هان ناخللداع دوب

 یلبارث واب هک نیلعم هاگرد ناکدنب زا یخرب ریکاح رد هدیسر ابا

 لابقا ٌةيصان ژرغ - دینارذگ يم يمان مگو يمک ان نارازیب دننشاد

 هنواب 1 0 ِ بیز گنرا دمعم هدازرهاشداپ



 | ۶۴۶٩ هنم ( ۲۰۹۷ ۳ ) لاس موس

 رایسب صح#+ ار تشرس هذتف ن] وا - دزاس هناور ینتسدن کلمب ار

 * دیناسر لقب مامت یعراوخ# هننای

 ار وا تشاد هضرع ناخاداع مزالم گیب ضوع [ نابعش ] مین

 عومج و دوب :دادسرف شکشیپ مس ۸5 لدف و تا [عصرم و رهاوج اب

 ضوع و - روا رد رثا دبشروخ رظنب تشاد تمبق هدپور کلود

 و - تشک بابساک هدیور رازه شش ماعنا و تعلخ تیاذعب گنب

 لحف منو و تسیپ ناخ م السا - دش تمحرم وا ناهرمپب هدیور رازه

 تسش و کل هم ۸5 هلاگنب ٌهعنما رگید و یررگنات هال و هرقا قاری اب

 لوبت ادب و ددنارذگ شکذشبپ ناونعب تشاد شزرا هیپرر رازه

 فرعب ناخ نادرمجلع دوب هدیسر کیدزن تارب بش نوج - دیسر

 نبرد 5 ناغارج یاشامت ررکم ترصح ییلعا هک دییاسر سدقم

 ٌةیضنت لاسم) دنا هدومرف تسا راید نیا فراعنم گرزب با

 ژارف رب ناخ صسمالم دیآ رد رونا یسدنا رظنب ناریا ی

 و صاخ ٌهناخالود فارطا را میلعنب شناراکشیپ و - دمآ رب ۳۳

 بوج هزات زرطب ماب بل ات تسا ضیرع و لبوط سد هک ار ماع
 رب و هنخادرپ لاکشل| هفلنخم یاهکبشم هنخآ زا و هدرک یدنب

 ۰ دننش؟نایئاشامنیازفا ترجح هدومن یدنب قاط ماب یه راک

 ناهج یارزآ گنروا دوب ةارباا ةلبل هک [ نابعش ] مهدزناپ بش

 هدمارب ماع و صاخ هناخللود ةکورمچ# ینادواج تلود نیرف يداب

 هزادنا یب غورف و هزات ییمرگ ار ینانثور ٌهماکنه رثا دیدروخ رظنب

 نرک* رد یخرب هک يزاب شتآ تا[ سدنا مکح» و - دندیشخ»

 دندوب ؛دبچ سرد شیپ ياضنرد ي دخا و ماع و صاخ هناخ تمارد



 ناموس ( ۱4۸ ) | ۶۴۹ هذم

 [علبم  دننشگ ارگ ترشع اشامن یزا لابثا ویدخ - هننخورذا رب

 ۱ اطع ناجانعءهو نا دنمز این 6 کربثم بش یا دوهعم ةدپور رازه 1

 ۱ ماعناب ینوک لابس ميکعا دبع الم و لضاف الم زا یکیره ر - دان

 1 » دیدرگ بایماک نزو رز زا يفشا تسیود

 تفرش ه لرمآ یلهد کاملار ادزا ناخ تریغ [ نابعش ] مهدزناش

 لد کی «جاوختوف زا سپ ناپب زظ هجاوخ - تنفایرد سوب بمز

 گبب ۵ - سصذنم ییدوزف و هداخ رغاوح یعراد لیوعلب ن اخ

 دندش رخدعم ينات مجب هلل| دجع ریغت زار یذلاع علف تسارع#

 هبپور رازه هس یدیب :د مع هحاوخ دار رافغلا دبع هجاوخ هب

 و دندادهرف خب هدوهد تیافع

 تخر ارس يجنچسزا ناخ دمنعم [ نابعش ] مشش و تسیپ

 و تعاخ اررا یاکدنامزاب زاون هدنب هاشداپ - تسدرب ی ينسه

 ۰ دژ لوعرف سزاون ْلاح روخارد 0۳

 ناخ نآ درم یلع مامتهاب وه ال رهن واش ثادحا

 ناهرمهزا يکي هک ددناسر فرشا ضرعب ناخ نادرم یلع نوچ

 .دوشیم دیعنم راد تراپم لامک تاونق رفح رد هک یودف یییل

 ًا :راومه نیمز رب هدمآ رب نانسهوک زا يوار بآ هک يئاج زا هک

 یعلاوح ان هدرک ادج هنیهدب نیطاسب و عرازمهب نآ بآ هکیربن دوریم

 .ازفا ترامع یاربپ کلم هجوت هک اجنازا - درایب روهل ٌةنطلسلا راد

 :فورصم دابع تیهافر 7 ٌةيبعت و دالب ییداب] بابسا هیت رپ

 ۹ .تاجارخ| يارب نف نبا ناهلک ]راک هک هدپور کا کی غلیم تس)



 ۱۰۴٩ هنس ۲ ۸۵ نام زوم |
 ییلعم مکح بجوم) ناخ - دندومرف هلاوح ناخب دندومن دروارب نآ

 زا صپروا - .تشامگ رب یآ مامنهاب ار دوخ نادمئعم زا یکی

 - تسا عقاو روپ رون بناج# هک روپجار عضوم زا تابرورم ماجل )رم

 دیامن نایرج ربذ نارد هک ينيمز تناسم هنطلسا راد ات اجنازا و

 تشدقح همت - دومن رفحرد عورش یبیرج هورک مدذ و تشه و لحج

 * تفای دهاوخ شرازگ مهدزناش لاس رد رپف

 1۵ هنذپ زا یرزو گدب میحرلا درو یابملا ناضمر مود

 مر لیمو رازهر چسب: ماهنابر وا و وتو یود هر
 * دیدرگ زودنا

 .زورینردایب ناخ هللادبع یئوخ تشردزا کن علوم بیارغ زا

 - هش یراک زاسان رویزم ناخ و وا ایم رابب راد هبوص کنج
 زا سپ هثثلکنا ینشیوخ ترضم بجوم ارنآ گبب میحرلا دبء

 لخ رد لاس كي ات و - تخاس رهاظ مکب) ار دوخ هزور دنچ ضرامت

 وا ناوسن ینح نی چیده هچ ههانح - تسدرب ینایوگ زا نابز الم و

 ضرعب 4و ۷ عیاقوزا ارجام نیا هکن) ات - دیدرگن علطم ينعهيرب

 نازا سپ دش رداص وا بلط باب رد ییلعم مکح ر - دیسر سدقم

 یگنگ ببع هدم رد فرع) - تای راب تلود و دیمر هاگردب

 * تخادنا تریع# ار نانگمه و تشاد ضورعم

 تصا راومهان و گنت هک ربم۵5 هار ار روصنم رکسع راذگ وچ

 هار روئف نارد نادر یاهبآ یینوزف و نارابر فرب ترثک زا لاسره و

 نایاپ رد سدن) باکر ناژودن) تداعس زا یرنشیب هکن] اب دبای يم

 رسپم حالصا یب هنرب یم تمدخ رد یلیلذ هنشافگ لثک



 یاس موه ( ۱۱۷۶ | ۰۶۹ هم

 - هومرف تبثر نآ ریمب رهاظم ضیف رطاخ اونیرد - .تسیف

 هرمز هار عیموت و حلصا تهج يناخ ادرس يلع گیب يدقن

 ربغت زا یگیب هنخا تمدخ و تعلخ تبانعب ناخ تیبرت - تشگ

 ۱ ه دیدرگ زارذا رس ناخ تلاص)

 :داز:اشداپ تفالخ لیلکر رهوگ تش)د هضرع [ ناضمر ] مین

 نانم] مالئسا دصاق هابا تلود زا هک - رداهب میز گنرزا دمعم

 مدرک راداد ندومرف تسارک رب لمئشم - دندوب هدش ناشن کلف

 ناضمر مرابچ هبنشجنپ زور ارترم ییحاون رد رتخا هتسجخ يرسپ

 زا لپ هدنناپ و يرگ کیا زا دعب یلاله هن و لچ ورازه لاس
 رطن بوجعم ردذ رهم رازه اب هک مان سامنلا و - مظعا شن عولط

 - ۵مآرد ییلعم سدقم رظنب دندوب :دانمرف دوخ نامزام زا گیب

 - دندینادرگ موسوم یاطلس دمعم» ار داوفلا ةرمث نآ یناقاخ ترضح
 بمعاخ هنخاون هدپرر راز» ماعنا و پسا و تعلخ ار گیب رظن و

 ٌهبصان ةرغب وا بوعم الط نیز اب ةصاخ ًهلیوط زا بسا و هصاخ

 » دندرمرف لامرا ينايناهچ

 .نتشاذگردوراهدنق ریمزرسب ناتسیم هاپم ندمآ

 قلعت ردب راهدنت ٌةبوص نیمز رد همین تساپر هک لدبع نوج

 تیاو لصفم ر را نکسم هک يشفخ علف تسارح - تشاد

 رادلودت ناخ تزع و - دوب هنفرگ دوخ رب - تس) ناتسیم و ثسبپ

 لامدب لاح رهاظ هک وا ییرادرب نامرف و یراذگ تسدخب یهب



 ۱ ۶۴۶۹ هم ۲ ۰۱/) لاس موس

 مدرم همکع نارد وا دامتعاب هدروخ بیرف - دوب لاکس قافن نآ

 نیدلا لالح رسپ هزرهع» ررکم رورپ رکم نا - دوب هدشادگ یلیف

 واب ردپ ژا فعد کلم ۳1 ثمموکح ناربا ياراد و : ناخدس یلام

 ٌةعامح رگا هود دومن ی م راهظا همان و مایپ هد ینابن - كثوب هداق

 لقع زا هزمح هک اجنازا - مراذگیم زاب امشب ار هعلق هینمرغب ار

 - ۵ادادخ .تلود يا یابلوا تفلاخم تشاد رب نیب رود

 نآ اسب - ندومیپ رابدا هارو - تسما ندومن هزبنس اضق اپ هک

 نوژاو 113 - هدنارذگ ی م لفاغنب هننرگن ناسآ هاگز هاتوک ربدم

 ةدئس دم مالخساپ راخ جلت هک یهاکنه 1لومدد اغیکا نر علاط

 تس یلاخ راد هبوص زا راهدنف هک  تشون هزمعب هدمآ لباکی

 هدادن تسد زا وباق - هنفاین ماکعلم) دیاب هیلانچ تسپ ٌةعلق و

 هک راک ماجا ٌهظحالم زا هرمح بل اش دیاب یرصذم ار هعلف نیا

 تفرن هار زا وا ءاوغاپ زین هبترم نبرد تا هاک | دنسدرخ زیزگان

 ناتسود زا یکی راهدنقب لباک زا ناخ مییلق ندمآ نیرق هکنآ ات

 روکدم هاش صلج* ر ] ید تشوذ ثوب ناریا ياراد دزد ۹1 نرو

 ةدوشک زاب يراک ز راس و ينسود ار راهدن ٌکبوص مظان ی وت هک دوشدم

 یٍ) وئرب رذگهر ندز زا - يراد رس ر۵ نانسوداه نذنر لابخ

 هکنآ یب و - هنرادرب هنادم زا ارت ۹1 دنن| رگف رد هدش امنعا

 3 ر ق» اب ددنادرگ ها ار روپقم لدبع هلاخمرف عرسم نازا یسپ
 ۵ و و ۰ "۷ ست ۰ ۳" »آِِ

 هیمز هدعد ناهرمهاب نوج 4 دی - اد سرف ی 0



  لاعروس ( ۱۷ ۱ و هاس
 ٍ لثقب ار ناخ تزع مدرم هدروآ رد راصعب ]ر نانیا لرذخم لدبع

 ۱ ۲ ۱ 1 يناچدنا گدب بطا «دای يبگآ ینعمنز درب ن ۳۹ ِ ددناسر

 1 ترصن د زا «ءعاف اذ - لومت هذاور دوخ ناغیبات و نایدحا زا یژمح اب

 1 نوح و -یاخسرف نافدا کموکب اکس) ژا نمک ۵,۵ می زین ناخ

 ِ ماجنا دندوش۶ هراعمب نراسج تمسد هد[ رب هعلق ژ| سصک دصذاب

 3 صرع ناریلد دندمآ رد راصع رارف یایب 5۵و دشکب یعمح راک

  یبگآ زا دعب هزمح - هننخارفاررب اهرایلم هتنرگ درگ" ار هعلق اغو

 هک

 . هبراعم و هاتاثمب مهارف رطاخب هتشاذگ اج ] دوخ راب و هنب هاوس

 1 ددشرمرده ب یرر . نیا و - تساخ ر ٍِِِ درگ زا هدفابزد ددزادرپ

 لاغثا و لامحا 99 دما تا ي یشذخ ییهورک اب هک روایپ عضومب

 ۱ ۱ 3 لیذادم د مش لادت لورم شا نگ اا) ناهرمه و لوخ

 نا هنشن بقع هژساخرب ایناز ناریلد هک دندید :هدیسر يشنخب

 . دنخره همر زا ریش هک نازا لداغ لس دردن نیا ساره و

  فدطل" برام نابعش رغ هتشذگ ۳۳ بآ زا زن خ - دور

 9 دنهدذ| درگم .رگراکبپ ٌهماکفه هدش ةرپ دپ او ٌهضبغ ناریش دندانور گپ

 هنرخاس جورج" را بو لوقم رذ دص گم کیدزن م دل میذغ زا و

 1 زا ارط رغظ نآ دهاعم برض و ابرح ژا ينوزد دوجو اب ناهرزپ راپدا»



 | ۶٩)* هخس ( )9۳ ] لاس مو

 بناج# هنشاذگ ار یشذخ هل و - دندد تسد زا کمامت نانع»

 لاح تقیقح رب عالطا زا صپ ناخ میلف - دنخبرگ ناغشیس دنپ

 ناخ رچلخ اب دوخب ناذیبات و راهدفت نایکسوک زا راوس دصناپ و رازه

 - دنز|دردب ریپا دم بئاعتد عئسودب گدب تعدطلاب ات - تخاش :ارمه

 نانچ نایناتسبس هیبنتو بید ات و نانستس کلم جارات و تخات و

 تارج نینچ نوماریپ باط شروش بدا يب مد رگید هک دنیامن

 هنب ات قافتاب هنمویپ تگبب فدطاب ناخ رهاخ - هدرگن تراسخ ور

 يحاون نآ عفاوم زا یزایسب و - هندومن لیذام بتاعت قاناعیس

 ینادابآ تسبودنب هک ار زوکذم دنب:هددناهرگ تراغ و برن ٌهضرع ار

 ییشااب بآ يگمه هاچ - دننسکش يوب هدسب زابل یر ی م نانهدس گلم

 بآ يب و بارخ نآ عباوت و نانسیم ور نیزا و - دانفا بیشذ,

 وا رقم هک میان ٌةعلق رد ساره و ساب نارازه ابهزمحاو - تشگ ۰

 دفب یتسکش و ریهاقم شام زا دعب لابتا رکشل. نازرابم - دیزخ-دوب

 نیا تقیقح ناضمر مبن نوچ و - دندومن تعجارم يژرزبف برف

 - هبسر عماج« قیاقح عماسمب ناخ میت تشاد: هضرع زا «ءفاو

 4 تفایرو هدص فرش تسایس و تاوطم هکشیپ ژا نایرح اضف ناحرف

 داسف یا ریشم هک ار هدیدرگ رب راکزور هدیمر تخب لدبع هک

 * دنناسر اسایب هنشگ رانفرگ ناخ تزع تسدب و تس)

 رادمان یارما و رادقم الاو یاهدازه اتداپب ناضمر مهدزاب

 هذاخربغت زا تالق سراح ناخ ضوع - دش تمحرم ينانسمژ .تعلخ

 دنب روغ ٌهناهت تظفاعمباخ تمه و زین یینزغ تمارعب ناخ هازآ

 ضشکلب مظنب گنجرفظ ردارب ناخ دیعم دلو هلللدعس و.- کاحف و



 [3 یاس موس ( ۱۷۴ ) ۱ هرعو
 # دززفاپ ش شزاوننایاپ شگنب ظفعب روبدمناخرهپ رگید ةللادجءو - الاب

 بصذ لا 8 دارهاشداپ صدقم فن ناضمر جفت

 ۱ نایشخ» و ناخرفعج و ناخ مالم) و ناخب نآ درمیلع "۷ شخ: د ارم

 ۲ 8دازهاشداپ تدالخ رابیوج ورم ناخ تلاصا و ناخ تبالص ماظع

 هانپ یدفاوخ هاک رد 5 دومد لابقدس) ر رداهپ بیژ گنروآ نمعمت

 . رپم رازه هنخودنا تسزالم تداعم ربگ الاو ةدازهاشداپ - دندرو]

  قاریاب هش هبپور رازه هاجلپ نآ تمیف هک لیف کی و - رذن لیبسرب
  پسا تیانعب و - دندینارذگ شکشیپ مسرب لیف هدام عم و - الط

 . هک يلويخ ًٌةلمج زا لط یییزاب هماخ ٌةهلیوط زا مان رایع مامت يبرع
 یکرث و یئارء بسا هد اپ دوب هدردآ ابرع زا ناسزلا معجس# مبکح

 يرورن سادسار هجار هک دیمر سدقم ضرعب نوچ - دننششگزارفارم

 ررقم شدح ؟دبع رد ۶ یروئسدب نآ یبعاونو زورن صح تنایص و

 - ۵ندوصرف محرم وا عاطتا رد ر يحاون 1 هدومن ضیوغت ودب دوب

 ماعنا هبپور دصناپو رازههدم] تیالو زا هزات هک يدنکشاتهجاوخ دمع+ب

 .جاینح| لداب لاس ره مر هدیور زد جم ام سرد - مش

 * ددسر قاقع+س و

 ۱ ثوپعمب هاک | قح هاشداب - ددناسر مدزامش دجع دیون لاوش ٌةرغ

  دعب هدرب فیرشت ها دیعب مارخ نردرگ لکبه هوک لیفرب لاس ره

 با»د و یج" رد و - لندومر تحعج|رم )و قزانلوور زامن زا

 بش - دوما رب ناوئاشامت نام)د راثن رز ندینایب ررقم نبدئ] هب



 تسرپف ياشامت يارب ماع و صاخ زا تل و رد سدقا مکعب هدنیآ

 فیرشت روکذم هناغالود ٌةکورپج) تفالخ کلف بکاوک اب لابقا ویدخ

 # 0 اشامدب يتخل :دومرق ۱

 نآ 9 هدرب فیرشت دوب هتشاد زاب هی یوربن زا ار شتسار

 طبم و تاکرب دروم موزل تنمیم مردق رفب ار تنطلم ییکر یکر

 هنخارفا رب رم تعلخ تیانعب ناخ ردص دیس - دندبنادرگ تالاعس

 * دد ک صخرس

 2م

 نزو یسمش نشج هدنخرف شراذگ

 مته یباطم هنر آلو اره" هنس لاوه" مرا
 و منئشه و لچ لاس یابثنا نزد یسمش یشج هنسوخ یپمب

 نارقبخاص ترضح ییناکدنز زا مهنو لچ لّأم هدنخرف لاس حانفا

 و تروص ویدخ - دش هنسارآ داب زرطم ينادواج زارظب هک ین

 ءایشا رگید و الطب سدقم نزو زا دعب ابند و نید دنوادخ و ینعم

 ةک ار ارعش و اعل و الضن هدومن سولج عصرم تا رب هدوبعم
 ساد راذن رزب هندوب هعسنسم روضح تداعسب یئاورماک مزب نارد

 يگيره بصنم ناراوس زا زورفا ترسم زور نبرد - دنرومآر ب دچما
 بیز گنروا دمع* و رداوب عاج هاش دمعم تفالخ جرب رثغاژا

0 
۰ 

 و۵ راوس رازه یعمش لود راو» رازه ۸ و تا یراره هدزیاپ هک رداپب



 لاسوب ۳99 9

 رواشداپ و - دن دوم شزاود «ددور کل هد ماعناب ر رداهب سس ) گنروا

 یزازه هد بصذمب راوس رازه ٌهفاضاد ار شخ# دارم رابت الاو ٌةداژ

 تلخ تیانعبارناخ نادرمیلع - دندینا درگ زاردارس راوس رازپچاپ

 يرازه توفه 5 وا سصنرم ژا راوس راز» گم و - دزنخاون رب هصاخح

 تمحرم و - لذ دوم زرفم < هیت هوس) ود لود زاوم راره تفه

 »* دش تایاذع ٌمیمض لبف هدام و هرقن قاری اب هصاخ ٌهقلح زا لیف

 بیز تگنروا دمعس رپگ و و دانهاش داپ لزذم [ لاوش ] مجب

 ۱ رگبد و تالا عصرم و رهاوج ماسذآ هدیناسر میدقنب راذن و زاهنااپ

 شش یگمه تمبق هک هرقن قارپ اپ لیف هدام و لیف هایلپ ر رسیاغذ

 3 هعذم) ریاه و هبپور رازه تا و کلءس قاریاب نالیف دش هدیرر

 ۱ رفعج و ناخ ریزوب و - عمرم رهدمج ر بثراچ اب رخاف تعلخ

 * دندرک تیافع

  هس بصنمب راوس رازه ةفاضاب ار راخ شابلزف [ لاوش ] مشش

 زا رگن دمح) ٌةعلف تمارعب هدینادرگ دنلبرسراوس رازه هس يرازه

۴ 

 . ورم نوید یفت دمعمب - دنداد یروئسد ناخ یضترم دیس رییغت

 13 رگمب 9 ما رداپب بی گنروا نوع «دزهانداپ تفالخ ر ابیوح

  هدم] هزات ناریا زا هک یپلچ يقت دمعمب ر - رپم دع هس برع

 # دندومرذ تمعرم - ؛دیرز رازه دم لوب هنشک تصزالم ژرددا نداعع



 ثیانعب ار یناخت نا درمدلع ی اق دشرم [ لاوش ] مهدزاب

 ضوع - ندندخآب زرد ره باجنب ٌکبوص ی ییذاوید ادم دخح و تسع

 رازه لح ک عصرم رمک و ح دندومن تسصخر «ددنا درگدنلیرم بعا و

 هلومد تیافع ناخ لداعب وآ بوع ۶ تمد شزرا هدیوز

 # دز #

 یوهآ فرو ثس و راز ۵ ود برف اجارد ارت ناخ ل اامح و لات

 - دندرپ فیرشت وب 5 دروآ رد , مادب هدنار فارطا زا هراکمح و هایم

 شیوخ تگدب رس - دندومرف دازآ ار ۳ نو رگ هد ار هص هس و

 ناخ پمارپ ! ردارب ِ پساش رگ - لدف تیانعب ار ناخ نآدرمدلع

 ۷ دندونا درگ خاقم هدیرر رازهرد ماعناپ ر

 * تنفای شزاون دقن ماد کل کی

 یرایسب سخوم ورگنربگا گرا رد نداتذا شتآ

 رب او 6دازداشداب تاعناخ راک زا

 رداهب عاجش دیع

 لاع و هدید مناوس یللاس نپک هک هلیاه ٌهلزان نیا لیصفت

 هثداح نینج راید نبرد ران قارحا ترثک اب هدیشک عیافو نا دروخ

 دای داب نانوط هک یزرر رد هام نیا مشش - هگنآ دنهد ناشن رثمک

 رد هنانچ - تذرگ رد ضت] رگنربکا ما نورد دادیم داع رصرم زا
 ب تم



 لام موم ( ۵۷۸ ) | ۶5 همش

 تیخ» رادیب ؟دارهاشداپ لعم رد هک یناپاگنب هب یدلهف رصذخم

 نارامع تارجح و نیوارا یاهورپ و امنایماشب نازا و - ددسر دوب

 ٌگیصان ةرغ - دانفا دوب شوپ بوخ هک تارامع فوقسب هنفرگرد یمدشذ

 زا وعشم فیافع تاجت ریبدت یلارب رادقم الاو عدازهاشداپ لابقا

 هناخ تولخ ایم ةزاورد افاغتا - دنننر لع+# هنساخرب هناخ تولخ

 کبب و - دینادرگ دودسم دش دم] هار هنفرگرد شتآ زین ار لعم و

 یاضف هدش رشذذم هناخ تولخ فارطا تارامعد تارارش ندز مشچ

 ةکورپج مادب رپگ او نآ ریزگان - تخاس ربثا ورک رادومن ارثآ

 . ینعمذیرب هندوب ةناخ تواخ رد هک ٌةعامج - دندببلط نابدرن هدمارپ

 ار مدرم نابدرن ندیسر زا هعب و - دندیود یرط یاب هتشگ 1

 . تسداوت ارگ تسدخ زا _هکره#ر لعم لها اب هدرک ومکی

 هکورهح ٌهلکنب هب شت]هکنازا دعب - دندم] ریزب نابدرن هار زا دیس

 زا ار دوخ فوح هلمجازا دندوب هدنام + یعمج تمدرگرد نابدرن و

 جورج و روسکم یخرب ءاصعا دندنگو| ماب
 ۱ ۴ ری ۳۹ تک

  رهاوج زا و - دفنخوم لع"مداوخ زا سک جیب و دانغه و - دندمارب

 ۱ تاجناخ راک زا یرایسب و هناخ کنون و هناغفاریکرک و هناخ

 3 ا لاوش مود» و تمسدب نوح و - ددامد ض .رذآ رتسکاخ زج ر گید

 3 عماج* ییاقح عساسمب هشحوم کن داح , مر هاب 4 هبوص ناجینس ةنشوف

 3 اب هنادشرم فطاوع و هناهاشداپ محارم رب لمئشم ينامرف دیسر

 ٌةرصاپ ٌةرف یارب دقن هدیور تکلود و هدیرر کارد یشمقا و رهاوح

 * لندومز لاسرا یراکمک چانلا درد



 | ۴۶٩ هثس ( ۰۱۷۱ ]) لاس موس ۱

 اسآ نالح ریمشکر یسب اشک روشک تابار ار هجود

 نکام) یاشامت و نئآ تنج ریمشک ربم هدنخرف لاس نبرد

 عامج) و نوساه و هوک ناک دندرون قادطاب هک نیمزرس نیا هزننتسم 01

 یاببنآ ينوزف و - لگ ییرایسب و - هزبس ترثک رد نیوکسم عبر ناکدندرگ

 تمعهازن رطاخ رم رد - درادن ریظن و لیدع - بیارغ رگید و - ناور

 نیحابریاشامترثآم دیشزوخرطاخ داهن شوپ نوچ تشگعبطلانم رظان

 لیاوا هکدآ اب وا هگنهزن نآ نوگانوگ راهزا و گنرگنر

 يم دودسم تا قر طربرذبپب هک لاعفپ ربپ ها ماکنه نارد 5 نٍیدرورف

 ژارط رفظ هیولا هک دش ررقم - دوبن ریذپ تروص دوش هنر - دشاب

 ةنوگش یاشامت زا دعب نارباغب دیآ رد ریذیلد مطخ نآب جونپ هار زا

 مجلب و تسیب روها ةنطلسلا راد ییتاسب یایفوگن رگید و ولانغش

 عیحاونو - هننشگهجونم هنسجخ تعاسب رایدنفع| ٌةرغ قباطم لاوش

 ببسب ار ةلودلا ییمهی و - هیدرگ لابقا تایار طعمناخ مساق ياره

 ییرادهعلقب ار ناختربغ و - دننشافگ هنطلسلا راد رد هروکذم فرا

 و - مک دارم رییغت 2 گری لوارف تمدخ) ار ناخ 2۱1الباخ و - روعا

 هنطاسلاراد یوسیود ۲ یرگیذخ+هب ار ناخ دمنعم داو ماکنسود

 یفرشا دص یوفص فراع رم دلو هللادبع ریمپ - دننخارفا رب رش

 ۱ * دش تیاذع

 دژواخ هحاوخ داو دمحا هجاوخ» [ لاوش ] منشه و تسدب

 * دندومرف تمسمحرم هدیور رازه شش دومعع

 و ةصاخ :تسعلخ تداذعد ر نخ نادرم یلع هدعشلا ی۵ ًةرغ



 اس موس (( ۰۱۷۲۱ ) ۶۹*۱ هل

 ییگلوص بحاص هک روهالپ هدونادرگ دنادرس هرانکلوپچ اب عصرم رجفخ

 تهدرم تعلخ ناخ مالساب و - دندومن تسصخر هدوب ررقم ورب ۳1

 یاهراک ییهلرب رسپ یدذح هفطاسا) راد رد هک دز نومرف مکح ؟لومز

 تیانعب ار یفکد ناخ شنآ - ددرگر یمشک هناور هنخادرپ یرورض

 ۱۳۰۸ 1هیزا دون تسنخ وا هیپور راه وفا ماعنا و.پسااو تسلخ

 و اف میکحب - دننخاس زارفا رس نآ ييحاون و

  هب و - ریه تمبرد وب هدم] روپ اجبب زا هک رفاذف یجاع و
 ۱ قداص 7 را یکیرب و - رم اجر و ده نیدلا ماسح ربم نآرسر

 * دش ماعنا رپم دص هدنناوخ یافطل و رعاش ییعربم و

 . - دوب لابثا لزنم باذج یابرد رانک هک [ هدعقلا يذ 1 منش

 . تعلخ یمیانعب ار رداهب بی تگنروا دمعم ربگ الاو ةدارهاشداپ

 کی کی هک - دبرارمر لعل زا يچلرسو يجرن اب هصاخ

 م هس نارد هک - دبراورم خابمت و - تشاد تمدق هدیور رازه هاجلپ و

 " رازم هاجنب شتبف و - دوب مظننم درمز گعطق راپچ و لمل قعطق

 خمرم رمک و ههاخ شرت و هصاخ ریشمش و هصاخ رهدمج و فیوز

 ۲ ۱ ّ ٌلبوط ژا یک نابم نازا سا تممهدود و تا حرم یضعب و

 ۳ ددام و هر قارپ گ هصاخ هقلح زا لدف و راکاخبم ءالط سلژ اب ةصاخ

 زا رپم زازه و - دندوسرف دابانلود تمخر هدینادرگ بایمک لیو

 ۱ 0 تم هابانلود و رود ناهرپ قافعنس| لهاب هک هش ةلاوح تنرف رز زا

 و هصاخ تعاخ تیانعب ار یخ دارم هدازهاشداپ و دژیامز

 اب نارگ عمرم ریشمش و هرانکلوپپ اب عمرم رهدمج و عمرم ٌةقیح
 یرگید رانی« یالط نیز اب يكب ههاخ ٌلبوط زا سما رد و



 ۱ ٩۶۹ هذم ۲ ۱۵۱ ) لاس موم

 لدف هدام و هرقن قارب اب هصاخ ٌةةلح زا لیف و هداس یالط ییز اب

 هاکره و - دنیزگ فثوت هنئر هرهدهب هب هک دندومرف مکح هننخاوف رب

 رادره و ناخ ربزو و - دوش لبک ٌةناور ددنویپ رودصب لاو نامرف

 و هوهجهب رادجوف .ناخآ راپسناج و ههگنج وهدام وا ناخ زفظ رز ناخ, |

 کرت و ماردج هجار و رکاک لالج و ناخ راشفل) وذ و روهنار هگنسلره

 يهر هرگاب نایدحا عوشخ! گیب لیلخ و یگشیوخ ییباب و ناخ زات

 بسن يلاع رابت لاو نآ تمدخ رد اهنبرگید یقوج و نایدحا زا

 ٌلبوط زا پسا و تعلخ تمحرمب ناخ ریزو و - دننشگ نبعم

 نبرد - هننفاپ شزاون تعلخ تیانعب نارگید و الط نارپ اب هصاخ

 اهدژا گنفنب رویزم یابرد راذک ٌةشیب رد هداس و رث رهش ود خیرات

 * دندومرف راکش رکدپ

 بسا و تعاخ ار هگنم تنوسح هجار [ :دعقلا يذ ] مهذ

 هنددنرگ صخرم یطوب هدومن تیاذع الطمنیز اب هماخ ٌهلبوط زا

 وا هارمه هنشنک رخلعم عمرم رهدهج و تعلخ تمحرمب هگنسحار و

 ه تشگ صخرم ریگاچا نواخ ينادد - تاب يرونمد

 هکر دب یلهد کلملا راد زا ناخ:دریز 2)]) [ هدععلا يذ ۱ مهد

 یگنم ٌنحاوخحم ِ دیدرگ تمزالم ژودنا فرش دم[ هاج ناویک

 دوب هتشاد لاسرا شکشیپ ناونعب خب زا ایشا يخرب هک یدیب هد

 » دزدانسرف هدومن تیاذع هدپور رازه هم

 طومیم ربنهب ٌهبصفرب لابت تایار لالظ [ هدعقلا يذ ] مهدزون

 تسرکم و یلهد تدواعم تمصخر ار ناخ؛درپ و «01) هدیناد رگ
 سیانعب مادک ره و - دندومرف روها ٌةنطلسلا راد تصخر ار ناخ



 1 لاس موم )ِ)حا" ۲ ( | ۶۶۹ هدس

 1 ناخ تسرکم 11 دان مکح و ت تخارف] رب تزع قرف پسا و تعاخ

 رگبد قیسفت و میظفتو راهدنف و لبا ةفو[ ماجنارس یلارب روها زا

 هلاوح ردب رو رز زا رهم رازه هدزارد - هدرگ يهار بوص نادب روما
 تدشنمو لابلا عژودم هلغ ییبایان زا هک لباک ةدلپ نیقعتسمپ هک دش

  تمحرمب کی زو| گرب مدحرلا هبع - دیامن میسقت دناهنشگ لاوحالا

 فرات زاوم رازه و تادیرازه ود بصانمب هفاض) و لصا زا و تعلخ

 اشکناهج تایر تعجارم ان هک تنای يرونسد هنخارفارب راغلفا

 تعلخ تیانعب ار ناخ تفنلم - هیامن فثوت هنطلسلاراد رو

 هنخاون رب یرپشا میلاص ریدغت زا هلاگنب ٌهبوص يناويد تسدخ و

 . هداز هاشداپ تفاخ لیلکا رهوگب وا بوعصم و - دندومن تصخر

 رهاوح زا هدپوز کل کی عانم و هصاخ تعلخ رداپب عاجش هاش دم

 یربشا میام و - دندانسرف هریغ و تفررزیاهجراپ و تال] عمرم و

 -  تخارذ| رب رس رادنقا الاو رادبب تخ# آ راکره ییناوید تسمدخا

  تذطاع یرر زا هماخ ٌةفلح زا لیف دوب لیبنمرد هک ناخ مثمرپ

 ۱ تسویپ ذافنبسدقا مکح و دش ماقم رینهبردزور رد - دننتش)د لاسرا
 ۱ رفعح و ۱۳ یودرا بّقع لزنم کی لا دزد زوپ دیس هک

 ۱۳ تفعافدنی ریدر د اتنطلم ایمان ةرغ نآبلقع ناه

 " هارنیا قلازم و قیاضم زا روصنم رکسع روبع ات دنیآرد يدرون هارب

 چوخب هار عیسوت ةهج) هگنس دن هحار و - دوش عئاو یناسمآپ

 همفاتش اجلادب وا - تداب یرونسد لئکرم زا فرب یشئلدرب و

 هطخ سراح هک یحاون نا مد ارم و ردمشک نارادنیهز عر اید

 نفشذگ يارب ۳ لود هل اتسرف هار رشخام ٌةطماوب 1 لومد جن روک دم



 ۱ ۴9 هشت ) ۱ ۸۳ ۱ لام موج

 روجع يارب و - تخاس هچوک هدیرب فرب تاچلاخراک لاینا و مدرم |

 ۷ ددنا درگ را ذگ ر " ژارفرپ ةنفوک فرب ها دم ملا هاشداپ |

 باکر مزنلم هراومه 45 يهررگ اب [ هدعقلا یذ ] مود و تسیپ

 ینه یکوج یهدل و ِد دددورف روجع رجبی لدک زا دذا یژوردد

 ات هنطلسل) راد زا هچ رگا - هدیدرگ دوم تداع» کرابم لوزفب |

 زورون شراذگ

 یاننامنب یاریپ ینیگ نافاخ يا ارگ طاشن تعیبط هک الوغیرد

 نارازب راکزور ثاعفم هک راببرگ تعنصییزیگنا شن و یزیمآ گنر ۱

 يگتفگش لامک رادزا و نهدایر نوچ دوب هتسارآ رب هعیدب شوقن |

 هقبفد ود ویم و تعاس کیا ءاضقن) زا دعببات رایج بانفآ تشاو |

 تولخ زا هن ولچ ورآزه هنس هدعقلا یذ مشش و تصب هیذشهم زور زا
 ایردهاشنمش دوجزا ناینامج و - دومن لاشدنا لمع هاگرابب توح ناز ۱

 ناخ زاون هاش ژورفا ترشع زور نبرد - دندیسر لد ماکب لاونربا لد |

 راوس دهناپ و رازه ٌگناضاب و عصرم رهدمج و تعلخ تمحرمپ ۱

 ییزاب هصاخ ٌهلیوط زا پمسا و راوس رازهراچ یرازه راچ بصنمپ |

 صخرم ناخ دشنعم رجیغت زا سد وا ٌبوص 0۹ هنفاب شزاون الطم

 یگیب شوف تمدشب ناخ زاون هاش ریغت زا ناخ تببرث و - هیدرگ

 هم تاذف یهدصناپ ٌهفاضاب ناخ ژوردف تسمرص ام - تفاپ یگیاپ دژلب



 ۱ ۱ لاج موم ( اهع ) | ء۱ع٩ ةفس

  يوفص سح ازریم - دش ررقم روس تسیود و رازه و تاذ ییرازه
 : هناضا و لصا زا انموم میکح ةنایلاس - تخارفا رب رس ملع تیانعب

 0 » تشگ ررقم هیپرر رازه رایچو تسیب
 مینو - هش جوک هذبث لزنم زا [ هدعقلا ید 1 منشه و تسدپ

 . رظنب ینابرو يگنفگش لامک رد لنک زارف رب خرس یا,لگ نآ عیهورک

  هنخارذارب دق روطرجش دننام هوک نارد شراجش)یئوگ - ۵م[ رد سدقا

 1 هنخورفا رب ناغارج رادید يرثشم هاشداپ مودق یعداش زا اپ - دنا

  نآ ياشامت زا دندوب هدیدن ارن] نیزا شیپ ترضح یلعا نوچ

 * دنناخودنا هزان طاشذ

 وا تعجارهو مور کلمب فیرظ یرتنر
 موب وزرم نآ یاور نامرف ریفس اب

 مپ

 یفعم نیا و - دانفید هدیدنسپ دروآ :دیرخ هجره وا و - دندوب :لومن

 . تطاسوب یدنچزا صپ را - هیدرگ شنلاهخ ر یراسمرش بجوم

 و برع رد بوصبرگا هک - .تشاد ضزرعم برشت طاسب ناکنفاپ راپ

 . هصاخ یعراوس لباق دنچ یپسا تکلمم نازا دبای يرونسد مرر

 . ار دوخ هننر ربصقتو هنشذگ تلچخ زا ات درایب هدومن عایفب)

 . مکح ناخ لضف) یمالعب و - هیمر یئاریذپ هب وا صمللم - دناهراو

 تسد ارنآ دن يعوجر اذایحا رگا هک هیامن هلوح ردب هنشاکن مرر



 ۴٩*[ هنس ( 0۸۵ ] لام موم

 ندنچ زا اینت همان لامر) هک ور نازا و - دزاس دوخ راک یئارر ژیوآ

 - دوبن تلود ریبک ناشروخ رد هاگتسد الو نانچ هاج نودرگ هاشداپ

 ناخ لضفا ینافاخ رماب و - دمآ هدانمرف همان اب اهجذارگ عصرس رمک

 لاس هدناثلا 2 یلح و - دومن شراگن مظعا ریزوب يطخ زین

 یرهل ردنب ه) و - دش صخرسبوص نآ دب فیوظ ارآ ملاع سولح زا مهد

 - دیدرگ برع رب ٌةنارر ایرد هارب هدیمر تسا هذت ٌهبوص عباوت زا هک

 شیپ هک رصم ياشاپ - دم] رصمپ هدومن نیمرنع* نیمرح ترابز و

 مسارمب و - دررآر یشب ار وا هدش هریذپ دوب هننای یبگآ وا ندآ زا

 ةضبرع نوج - تشاد ضورعم رصبقب تقدقح هنخ|درپ تنابض

 هک دومرف مکح - دیسر دوب دادغب ریخ») هجونم رصیف هک یساکنه وا

 ماظن 44 را لیهبت باب رد و - دژاس يهار مامت مامغهاپ ۳ فیرظ

 هک یرهش رهات - دنک هارمه یصخش هثشون هیکانپ دودعت[ دالب

 هار رس هک لصومب ار وا هدوم وا ةب دغاب هذش|د نا.رفس شهاوخ

 - دومن تصخر ار وا رصیئمکح بجوم) روپزم یاشاپ - هناسرب مدام

 - تفر لصومب هدیسر هالب رگید یخرب و ماش و لیلخ سدقب را

 انناپ دمع* فیرظ - دمآ لصومب زین ناخ دارم ناطلس انثآ نیرد

 رگید زور - دیناسر ناخ لضفا یمالع ٌهلسارم هدید ار رصیف مظعا ریژو

 هکنازا سپ - دنروایب ار وا هک تفگ دوخ یارزوب ناخ دارم ناطلس

 هنسشن امیسرک رب یناق نورد هک ارزو دش رد رصبف هاگرابپ فیرظ

 - دندرب روضع ار وا نانیزا سک منپ هتفایرد قیل ییئأب دندوب

 رهرب هک ار ناهج ناقاخ همان هدیبلط شیپ ار وا ناخ هارم ناطام

 تعاب 4 درازگرب یکرثب هنفرگ مامد میظعلب دوب فیرظ تبسد و۵

 هم



 لاس موس 01۵۵۹ ) | )۶۹ هذس

 وهم ببس شراذگزا دعب وا - تسیح زارد هار همینب) 9

 دنداشکرب نوج - دردآ رد یاطاس رظنب دوب عصرم رمک ورد هک ی

 هک تفو نبرد هک - دنار نابز رب هنشگ حرشنم رمک ندید زا ۳

 . هک یهاشداپ بناج زا رمک و همان لوصو مدهجوفم يميم نینچ»

 - دنیامرفیم ربس وا مارأب ار هرانس و - دننادرگیم وا ماکب ار نام

 - تسا ام یزودنا ماک و ترصن تامالع و - یزوربف و - تاراما زا

 تشپب یاتسود» 0 صیاذن زا هچراپ رازه فیرظ مرد زرر

 مادک نانسودنه رد هک دددرپ ناطلس - دوز شکشیپ دوخ زا ناشن

 -رنکب - تسا رابسپ میلس) هک داو یماپ وا - دننوپ یم رتشیپ جالس

 سکره نابم نیزا - دقلج - هرز - یثاماف - یغ+  رازه ِ يفداص

 هددرگ هارمه ثوخ یارب ۶ ار یرثکپ و - دشنوپ یس هنگ شوخ هجره

 هدوناسر روهظب فطلت ماستا واب تبسن رصیق - 0 هدیجاط دوب

 .رازه هد و - دومن فاشکنسا زارط دیواج تاود یا ییفرگش زا یننخل

 مارصنا ژا دعب هک تفگ هداد ودب دشاب هدیور راز تسدب هک شورف

 ۱ میهاوخ هامه زدن ار دوخ ریقس *۵|۵ تدواعم یمرونسد ارت دادغب مع

 جوسر يگناکب يینابم و - دریگ دگ ماکعاس| ينهرد دءاوق ات - لائسرف

 ., ددمب نارپا یار نامرف هک یرکشل هک دیسر ربخ یوج و - درب ذپ

 فوت رصیف - دمآ رد هعلقب دوب هدانسرف دادغب مکاح ناخ شاکی

 فیرظب و - دیدرگ بوص نآ ةناور رثمامت هچره تعرسب هدومنن

 تسا رومام هل[ عاپدباپ هدوب لصوم رد ص تعجارم ات هک دومنرما

 عازننا شابلزف زا ار دادغب ناخ دارم ناطلس هکنازا رپ - دزادریب



 | ۶۴۶۹ هذس (1۳۳۲ ) لاس موه

 کی و - هینادرگ نیعم ترافسب دوب وا نادمنعم زا هک ار اثآ نالمرا

 عصرم نیز اب دوخ ییزاوس ناوسا زا رادفر داب لکده نوک یبرع بسا

 هلاوح ردب یفاغسرا قیرطب مور حرطب ژود هبراورم يابع و ساملاب

 لاذدغ 2 رد هک ناخ فلخ یعراوس ناپ-ا زا رگید بسا هدوهن

 نانسا هناور ام نالمرا اب اروا و - دیش! فیرظب دوب هدر تمدب

 اجنازا و اسعلب لضوم زا روکذم ریفس اب فیرظ - تخاس یلعم

 ةهضرع زا ينغم نیا نوج و - ددسر هنث هب ابرد هارپ هدمآ هرصجب

 اب تیانع روشنم یکی رب دمآ رد عنرا ضرع فقومب وا تشاد
 بک

۰ 

 هک دش ناسرف اجن[راد هبوص ناخ صاوخب و - تاب لاسرا تعلخ

 و - هناسرپ اق ] نالسرا ماعنا هجو رد هصاخ راکرم زا هدیور رازه هد

 و هد مظاذ ناخ«اوخ زا يکب ره هک تمودپ رودصب سدنا مکح زین

 قازف زا مادک ره و - هدپور رازه شش ناتلم راد هبوص ناخ تباجف

 رازه راپچ رکپب طباض ناخ يلف هاشو - نانسویس راد رکرس ناخ

 ٌةنطلسلارادب نائیا هک ناز پ - دنهدب ریغسب تفایض مدرب - پور

 یردرا بقع زا هدیرح ها ذگ ر 11 نالسرا کیرظ دندیسر روال

 علاط ٌةیصان هدعقلا ی منو تسدب و - تشگ يهار درون نابیگ

 تعلخب تیانع هاگشیپ ژا و - تخورنا رب هبثرم شرع ٌکبنع مالتساپ,

 تزع قرف راوس تسیود و تاف ییرازه بصنمب ةفاضا و لصا ژا و

 باطخ زا شیپ هال تباده هک - ناخ یئادف باطخ؛ هنخارفا رب

 ریبغت زا يگبب هنخ تمدخب و - دوب بطاخم اب یناخ راثن ناج

 ةدررآ نایم| هدفر روهالپ هک دش مکحو - دیدوگ زارفا رم ۹-۳ تعدبرت

 ژردلم نیسح هدج« دروایب هاج ناویک هاگردب هداد دیوخ ار دوخ



 ۲ لب موم ( ۱۸۸ ) ۱۰۴۹ هم

 ۱ هانآ تمزنب هنطلسلاراد زا ار وا هک - تناپ یرونمد اف نالسرا

  تعلح روبزم یچلیاب نیسح دمع* بوع# و - درایب ربمهک
 ۱ « تفاپ لاسرا

 ناخ ارم ناطلس ءالبتسا زا يينخ نونکا

 ردرغت زا هک دادغب ریخهت و شابلزف رب

 دراکن یم رب هنسویپ حوضوب ناخ يئادف

 ۲ هارم ناطلن ؟دارا رب ناریا یار نامرف هكنآ ناتساد نیا جرش
 .- دیدرگ یهار ادب بوصب ناهافص زا دوخ رکشل اب هنناب يگناخ

 - تسواقم باث موب و ژرم یآ نازرابم باغ و مور رکسع یعنوزف زا و
 . دمآرس يناهافد حانف ریس و - تسشن نانسب قاطرد هننابن دوخرد

 ار يشاب ژوپ و - ناطلس و ربم زا یفوج و نایچگلفت اب ار نایچیگنغت

 ناخ شاکی گوکب ناخ دنفلخ یدک رسب هدوخ رکشل رثکا اب

 هددسر لصومب مور جاوفا هک یماکنه نانیا - دومن هناور هادغب مکاح

 دننخادرپ هعلف ماکسفعاو هقوذ] یعروآ درگب هدش هادغب لخاد دندوب

 ۳ 91 اب هنتهذگ لا بجر مود ربخ سیا ءافصا زا ناخن دارم ناطلم
 خ و ناخ شانکبب هدمآ دادغب ٌهعلف یایب ناوارف پوث و نارگ

 ۱ يشاب يچروف ناخ يناج نز رپ ولماش ناخدقن و يچرفم ناخ
 ۱ -ماب هبراع" ییربن هچ ار يلغرا بش يازريم يفص هک - درک ماغیپ

 ار هملق هدمآ یوریب سم بمضغ شتآ لاعتهازا شیپ هگآ یا

 ارم ناطاس دندفن يضار يفعم یییدب نافیا هک ورذاژ و - دیراپمب



 | ۶۶٩ هقس 8 لام موم
 - تشگن مونفم هعلف و دندش هنشک یربفرط زا يعمج هب ۱راع ریزد

 دیدرگ ارآ دربن چرب نامه بناج مظعا ریزر اشاپ دهعم مود برم

 گنجسیرد مظعا ریزو افاغتا - هند[ لنقب یهورگ فرط رد ره زا و

 هنشگگان بضغ رثذیب هعقاو یریزا ناطلس - تشذگرد گنفن مخزب

 اغثا برد - دنیامن شروپ هداد رم تگاغ" و پوث هک دوم مکح

 راننرگ يمور تسدب هاحرد هک ناخ شاذکب مزالم شابلزف یعمج

 دزرآ د شروپ ددق |درف هک دنداد يهگ 7 نزاخ شانکب هب دندوب ۹

 ندیسر رد وت يئاهر - هنریگب ربج و رهقب ار راصح هکنآ .بلغا

 نبرب ار نانبشن هعلق رگپد ناخ شاذکب - تا ناطاس ندیدو ودراب

 نفادزوف يفار نوج - گومن ضیرعت هعلاق میلست رپ هنخاس ها[ هدارا

 ار هدوخ هدمآ نوریب "دادفب طش تمس جرب زا بش ناخ شاتعب

 هدش مظعا ریزر اشاپ دمع* ردش هتشک زا دعب هک اشاپ یفطصمب

 ناطلس مکعب نآ حابص - دید ار ناطلس وا ثطاموب و - دینامر دوب

 فلخ - دش راومه نیمز اب وراب و جرب د دندز هعلع رب یرایسب بوت

 - دننتس)وخ نام)ریزکان هنشگ نامیشپ هدرکزا نادیشن «علف رگید و ناخ

 مدظع يقلخ هننرگ شابلزف زا گنج قارب را مکع! ناطلس نایرچک#

 نیدملسملا ماسا راثآ ضیف رازمب هک ار يعمج و - دندیناسر لثتقب

 رداقلادبع دهیم قب بابرا رالاس هلفاف رونم دقرم و ينوک هعرذح وبا

 ناژ| هک یبد)ا يب هب رظن - دذدوب هدرب هاذپ اهیع:رض هللارون يليج

 ٌهمعط زین دوب هنناپ عوقو کربنم عجضع ود یاب تبسن هفیاط

 دوب تربع مانه هک ثفو ییرد ناطاس و - هندینادرگر یشمش مافرض
 يراسگ هدابب ةنسشد . دندوب هداخدا نالودقم 1 رود رب هک کموخ رد



  لاس موم ۳ | ۶۶٩ هذس
 درکيم ناگششک یاشامت هنشادرپ همیخ ياهدرپ و - تخادرپ يم

 یایاطع زک و یدزپا معف ی نجیب زا هک لدذسا و هجلع یدنچاش اح

 ریست زا صپ ناطلس -رکس هن تسا رغش یاج تسا يدمرم

 -دومن گنترد و نادمه بلط هدانسرن ازربم يفص درن يچلبا هادغب

 | ناخ وراهاو 2: درک لوبق گنذرد ن۵]۵. هدومذ تزع اربیچلوا را

 يفار ۲ 79 گنترد ن افرگب ۸4 .رگا ناطلس - تخاس هذاور ترافسب

 ناخ وراس تعجارم زا نحپ - دون يفار مطعا ریزو اما - دشیمن

 و - هینا درگ صخرم مامث زازءاب ار ناطلس ییچلیا ازربم یفص

 هنخ|دریاو نانیشن هعلق رسا و لثق و هعلق یشیاشک زا رطاخ ناطلس

 اجنارد رآ دربن نارولد زا یرشح اب ار مظعا ریژو اشاپ یفطصم

 هذرذآ ندم] مهارف و راد هعلف رارقدما و هعلق میمرت ات هک تشاد هان

 ثنایص شابازف رکشا تاسدص زا ار دادغب راصح ریزگان رگپد و

 هادغب ييلاوح رد ناخ شانکب - تشگرب مور بناج) دوخ و - دیامن

 و يمانا ی حاثف ریم و ناخ فلخ و - دش مدع یارگهر

 * دندیسر لنقب لوبننا رد وا رسپ قداص از

 دندوسرف روبع فرب لک زا ترضح ییلما ها یذ مراپچ

 رم كوب هنفای یروئسد هار یرشخاس یارب هک هگنس تگح هجار و

 لابقا رکسعم دانآ ردیح و - تخودنا صوب نیمز تلود . لقک

 طیضب ناخ نادرمیلع بناج زا هک گیب يلع لزنم نبرد - دیدرگ

 * تشگ تسزاهژودنا فرش تخادرپ يم ریمشک بوص

 لابح یلهنئنم ذک هلوم هراب ٌهبص رد [ ِِ ۱ ید ] متفه

 يکشخ هارب و تم هورک :دزناپ ي 1۵5 نا ّط د ریمشک اعمپ زا و تم )



 ۱؟)۶۹ هد ( ۱) لاس موس

 حور صرع و - اه هریاد اتمدمد یایرد لحاس رب هژرک مدد و ه دزاب

 تریع# ار نایگراظن ربظن سردرف ریمشک هابآ تعزن یازد)

 ةنسودب ی اعم یودراب تفالح زوپ نیپم ناکم ندرد - کش دنا

 ناوبد ی یردسح همعت و ناخ ردقلاوف و دننفاپرد تمام تداعس

 عاوناب سیزم یهاشداپ ٌةراون و - دننخورفا رب علاط یناشدپ لالج هبع

 نابج ناقاخ رگید زور - تشگ ناکدننیب یازدا طاشن هدیمر فاکت

 هام مینو - دننشگ هناور ناذک ریمراوم ینشک يگنسچخ نارازم اب

 ٌگفوگش 1 دزددنا درگ نوذاعس عبذم یکرابم مدقم ضدفغب تسا هدفای

 هدخر ناراب و داب تدش زا 9 گرد یاب فر یی هک ماداب

 هاک درعب زامن یادا یارب هانب سبد هاشداپ 2 ید مهم

 0 دزدخا درپ نایرف تمدسد تمعحارم زا دعب 5 لو رد فیرشد

۰ ٍ 

 ناخ لثاع و ناخ یوموم و ناخ رفعج [هج ۱ ید ] مهدزاود

 مالغساپ هددسر بعقع زا هاذپ یردخاوخ هاگرد یاهددب زا رگبد یهزرگ و

 « دننشک رخلقم هیذس 5 دس

 فرش زور هک نیدرورف مهدزون قیاطم [ هجک - 3۹

 ریمشکب دوخ هنشاذگ هدطلسلا راد رد ار تگیب ست هک ۳# هر 2

 تسدخ# دوب نکد رد هک ناخرکهل دلو *اا فال - هدرگ يهار

 لاح شوخ میکح رییغت زا تک الاب یسیون هعفاو و يرگيشخب



 ۳ام ( ۱۱۲ ر ِ_ٍِِ
 * تفاپ شزاون

 هدیمر هنطلسلا راد زا ناخ تتش ( هجا ید ] مکیو تسدب

 اکبزوا هک دیسر سقم ضرعب نوچ - تشگ تسزالم زردنا ماک

 - هدنن ییلعم هاکرد ةناور لبک زا ناخ یلث ماما ریغم هحاوخ

 نا ییلبکپ دار ژا اروا هدفر رثشیپ تگرب یزاغ هک دش مکح

 وا ماعنا رد کنا ةنازخ زا هیپور رازه جعابا د + تریابب یکم و

 » دداهدب

 ةنيفس رب هاگراب کاف هاشنش [هجحلا یذ 1 مچلپ و تسدپ

 شخ+ ضیف ر شخ حرف لاثمونبم ضایر تشگلگب هنسشذ ثلود

 - دش ررقم اخ تلاصاب نآ تارامع ینغل مامتا و - دننخادرپ

 راچ هک سرد سدقا رظنب خرم لگ ةتوب شخب حرف ريم هانئارد
 هذاخ تلود هاب رد رگید زور - تشاد هچف و لگ هصناپ ورازه

 ۱ هدزاود و دص رد نا ةنفگشان و هنفگش ياهلگ هک دندید ینسوس وب

 . نیمزرس یا ءامن ووشن توف واوه و بآ توافث - دیسر رامشب

 ردارب رای نامحر - هومن دیاب صایق یرب دالبرگبد زا ییئآ سودرف
 هاجب و دصنقه یراز»ه بصئمب هفاضا و لصا زا ناخ راپ «))

 . يلع دلو مارهب هب - تخار دا رب رس رسج یراد هناهتتمدخ رراوس

 *دش ماعنا هجپور رازه رداپب نادرم

 # ٌةیپور رازه هد [ ۱۶۵۰ هنس ] مرعم ةرشع نینسخت رد

 1 ء ادندومران اطعاریمشک ناناون نیب وارقغی
 ۲ ناخ  دمحم رذن هک یچاوخ رانسد تا( مرع* ] مهدزای

 ةاشداپ تفالخ جانلا ةرد دزن تمیلو نآ عیناعمرا یخرب اب اروا



 ربکالاو نآ ٌهلیسوب دوب هدانسرف ترافس ناونعب هوکش اراد دمع* هداژ

 یسو پسا ما و لچ هنخودنا يرادناج نانسآ لیبقت فرش

 رازه هد ماعنا و تعلخ ثیانعب و - دومن شکشدپ دوخ زا رنش جنب و

 ناخرت یسیع ازریم شعشیپ - دید رگ یهابم و رغنفم هدیور

 رونا رظنب دوب هنشاد لاسرا هتگانوج ژا ۹ یهچک بسا لح

 ۷# دم رد

 رهش ییلاوح گیب يزاغ اب هجاوخ کبزوا نوچ [ مرع* ] مهدزون

 هاگردب و هنفر رپهش راذک ۳ عنرا مک: نلخ تددرت و ناخ تلاصا درس

 مام) همان وا - دندرذادرگ ضیاف سدقا فمزالمب هدروآ هاج ناوپگ

 نوغبوط زاب هنو رنش دص و پا تسش هک یناغمراب ار ناخ یلغ

 - هینارذگ سدقا رظنزا دوب ایئا رگید یفغ و قاملف مالغ هن و

 ه دیدرگ زارفارم عصرم رجلخ و تعلخ تمحرمب و
 دلو جاردهترب هک ددسر عساجم ریاشب عماسمپ خیرات سدرد

 هکدا هعقاو نیا لبصفت - دمآ راننرگ راسا دیقب هلیدنب هگنس راپچج

 رداپب ناخ هل دبع [ ۹ هه ] موعا| یذ مشش و تسیب نوج

 ترینح و دورطم جاریهئرپ هک تفار نیا دابا مالسارد گنج زوریف

 هاسشن یسئاهج و «مح دذوآ نایم هلیدنب لیذاخ زا ي رایهیاد بوکنم

 دوخ هاک تسافا تسا عناو همجدنوا یهورک هس هک ار یلگذج و

 نارباخب -  دنزادرپ یم يسداهج عضاوس تراغ و برد هب هدخاس

 تظناع+ب دوب هثشگ تاددر ردصم هک ار ناخ یفاب هک تساوخ



 ۱ لام موس ! 136 ۱) لو
 # يناب - ثور نانیا هیبنت هب رگیپ دعنسم یجون اب لوخ هنشاذگ هنپ

  ر کنج زرین هدشن يضار یفعم ییاب يبلطرا یینزن زا ی
 رابد) هرگ نآ شلام 9 و - تشاد زاب فنر زا مامت ٌةلابمب

 نارک هبت هینسرغب یسابار جوف نیمه رگا هک - دراذگ رپ هشگ هوزپ

 . رس هدیروش رگ هنتف چیه رگید هک مناسر یم ازسب ناذچار راگزور هربت

  هداد هارمه ار دوخ جوف تکنج زوریف - دد.گن تراسح یدفج درگ

 نانع منه بش هدرک راغلپ اجنازا ناخ یقاب - دومن ثصخر اروا

  ریهاقم هک تفایر دروج 8دانسرف یریگنابزب ار یدنجو - دیشک زاب

 زا رپپ کی هدنندز هاکآ رثا ترصن ناژرادم و ردفص ناروللد حوت زا

 دننام یر" ؟دیپ- رد و - دمآ رد یدرون هارب زاب هدنام بش

 " هربن یارآ هکرعم هنخنر رابان رافک رس رب ةتغب نایگان ياضت

  شت] هنخادرپ زیرآ وزینسب راثآ هدبهوکن رارفا هچرگ - تشگ

 . نانعمه یزوریف هک ررسازا اما - هندینادرگ بهنلم برح

 :یتسا ماجرف دب رفک رب مالما ةازغ - تسا روصنم رکفل نارداهب
 " نوخ غبت هب ار لیذاخم زا یهورگ و - دنننرگ هدنز ار چاریبثرپ هنناب

 .- دانا رارف هارب زاز راک نادیم زا تپاچ و - دندینارفگ مه زا ماشآ
 4 هللادبع دزن هتخادرپ او ناشنم تواقش بیدان و هیبنت زا ناخ یفاب

 1 گنج زوریف تشاد هضرع زا هعفاو تقبقح نوچ و - دما ناخ

  هدسپ ار جاریهترپ هک دش مکح - دیسر عساج« قیاقح عماسمی

 3 ۲ یابنو و - دراد سوبعم رابلاوگ راصحرد ات دراپسب نابج ناخ

 1  نایارگ هنثف ری و تیفچ لاصینسا گنج زوریف رداپبناخ هللا دبع

  تشاد ایررعم زاخ ردابب و - دوم تسدناودن نیا هجلانج هلد دل



 | ۶۵ هه ( : ۵ ۱ لاس موش

 زا راوس رازه هس - ددرگ نیوتن هدنب هب تسمدخ یا میدقت کف

 زرقم هچسا هس هدسا رد دوب راوس رازه راج یرازه راچ هک وا بصنم

 ردق نامرف و - هننشاذگ زاب وا دمعب اهلیدنب عمقر علق هدومرف

 زا دعب گنج زوریف ردابب ناخ هللا دبع هک تسودپ رردصب ناوت

 * ددرگ یلعم نانعآ ٌةناور روهل ٌهنطلسلارادپ زارط رفط ٌةیول) فارصن)

 افص غاب ریسب رادنتا نودرگ ناقاخ [ مرعم ] مشش و تسیپ

 مین و هورک تفه ابرد هارب يهاشداپ ٌةناخ لود زا هک روپ

 مگیب ینابناپج ةرچش ةرمث نببب راکرس تام نالغکتم - تسا عبر

 ماچلاب بالات رب فرشم عفترم ینیمز زارف رب يترامع نارد بحاص

 ةقيدح یا نیمز و امن شوخ تیاغب درا دیرین - دندوب هدیناسر

 ره رد هنخام هبترم هس بالاث لحاس ات ترامع یعصزا ار نیئآ دلخ

 یاب اپره و دن)هددن) درگ بترم اه راوفاپ يضوح و يلاع یراشبآ هدئرم

 نایاشامت یازنا حرر نیشن لد یابنمیشن و نیحابر و هزبسب نازا

 تاکلم یمدق کلم دندومرف فیرشث لاثم لاله ةنیغس رب - تسا

 افص هوم منه بش و - دندیناسر میدقنب شکشیپ و راذف ممارم
 یرایسب اب تسا عفاو روبزم غاب ییذاحم بالات يرر نآ هک ار روپ

 بیقرتب بآ يرررب ترامع ربارب يگنمارآ لامک رد هک نیافمزا
 - دندینادرگ دوم] غورف ار راکزور هدومن ناغارچ هندوب هنشاد زاپ

 هدینارذگ ینار ماکو يشخ# ماکب هدکنهزن نارد زیر هم نارود ویدخ

 ه دندومرن تعجارس الو ةناخنلودب مرابچ ژو
 ینغلابپسا تفه و تسیب هجاوخ کیزوا [ مرعک] هام لس

 لطم نیز اب یفارع پسا کپ تمهحرمب و - دومن شکشیپ اینا رگید



 و کیب کیوعب ۳ دیدرگ رذلفم *دیور رازه لب د تسد) ماعنا و

 . ائا و روخآ ریم یلعربش و يگيب شوف يلف ناطاس و گیب میحر

 ذی دندوب هدمآ وا اب هک هجاوخ
9 

 . تخب ٌبصان لالج ٌهبنع لیبقنب یئافط رذن مزالم لواسپ رذن - هش

  تیانع هدپور رازه هدزا ود و تعلخ

 رلش توه و تسدبو بسا یّشش ر اتمسوخا وا شکشیپ هذخورفا رب

 - هینارذگ رونا رظن زا دوب هدررآ هجاوخ کبزوا هارمه هک ابش) رگید و

 . رازه ود ماعف| و الط ندب رزاب اب دراک 6 دکب و تلخ تمحرم) و

 » تشگزارفر» هدپور

 هنطلسلا راد زا ناخ يئادفب بطاخم فیرظ رفص مهدزناپ

 مور یاهدمع زا هک یبرع پما رد و - دبسر تمزالم فرشب هدمآ

 ود و هاجفپ اپ دوب هدومن فلعت واب شزادنامیم اپ راد میلم

 اررعل مکاح اشاپ لمعع رک بسا قد رگید زور درو]رد

 ۳ قم اخ یتادف دارم ۵۵ 2 نود کن نوعصم ۹1

 ربم دصراچ نیدلا نیز هجاوخ - تخاردا ربرس هیپور رازه و
 ۱ « دن کیانع هییور رازه عس يخاب ةجاوخ و دیعس وبا المب و

  عصرم رط تفطاع عینوزن و تمئار لومش زا [ رفص ] مهدفه

 ]زا هییور رازه تسش خلبم هک درمز و یلال ی ببست و عصرم دیر و
 3  داژ هاشداب تفطلس لدلکا رهوگب هسدغن هشمذازا ینغلاب تشاو

۰ 
۳ 

۹ 

 4 دلو و لس میخاذب ؛دما روه) ژا ناخ ناددرم ياع [ رغص ] مش دزون



 ۵۶*۱ ةئس 0 لامموم

 « دبذارذگ رذن رم راز# و 3 دیدرگ ضیاف

 مع هک ناخ دأرم ناطلس ردقس 11 نالسرا [ رغفص ۲ متسیپ

 هدیناسر ریمشعب هنطلسلا راد زا ار وا مکعا بسح زردلع  ییسح

 نوگرگ داکر دی هدش هریدپ ن راختیافء و ناخ ینادفیناماعرمابو دوب

 دفاوخ ناذمآ 1 تداعسم اظء نابش حد ٌهلیسوب دز دوب هدروآ :ءاح

 # هنفايرد تسا داعیم دبا تلود نیا دوهعم هک یباداب ناکم

 دیراورس ينابعد یمزم نیز اب هک ماد تیم هصاخ بسا و رصدد

 تعلخ تیانعد و دینارذگ دوب هنشاد لاسرا نیناتموا قیرطب زود

 + تشک بابک هدیور راز ۲) هدزناپ ماعن ۱ و ج» ۳ رهلخ رمک و رخاف

 زگمک ؟داژ هاشداپ یسشاد هضرع زا نوح [ رغص ] مکی و تمسدذد

 روپناهرب ندیسر زا دعب هک رداپب بیز گنروآ دمع* رادقم هنلب

 |دناح رسپ یچ+اب هک - دیسر سدفا ضرعب دندوب هژشاد لاسر

 ژارفا رم ينيشن اج؛ ردپ ندش یرچ» زا دعب هک هناودنوگ رادنبمز

 نیا ٌةنارکشب هیپور کلراچ غلبم هدمآ روپ ناهربب !ونیرد دوب هنشگ
 غلبم ۹۹ توپ رودص# سدنا نامرف دومد سکشیپ یسشزاون

 ۳۹ میدومرف تیافع رادیب تخب نآب زوکذم

 ییداوید تسدخ و تعلخ تمحرمب گیب یزاغ [ رغص ]دام خلس

 2 دیدرگ ژوددا ماکر وشاع يجاح رییغنزا شخ:دارم رابتالر ٌةداز هاشداپ

 نآ هک دش غیلرپ و - دننناد لاسرا رابت الاو ناب هداس یالط و راکنیم

 ییرا دجود نوجار ناخ راپهناج و- دوشیهار لیاکی هرهبهب زا بن يتلأع

 قاچبت پما کی - هراذگبتاتا رد ار ناخ ریزو و اجنارد ثسا هرهبهب



 لاس مو ) ۳۹۸ ( ۱ ۰۱۵۶ هی

 بصنم هب باهش ددس هفاضا و لصا زا - دزدوسرف تیانع هجاوخ

 هاجنب و هدصود یرازه سسصنمد ناختغدقح و 2 ژاوس نصشرش یرازه

 * دش تمحرم بسا اهدخب زا رگید سک 1د و نایبار

 ضرعب علل امس ينرش عیادو زا رغص مدشه و تسدب نود

 ٍ وي - تسبرب ینسه تمخر ناخ فدبس هک دوب هدیسر یدقم

  ةریشمه هک وا ٌهجوز وناب هلام لزذمب زاون هدنب هاشداپ لولا عیبر

 1و هرذ فیرشذ تسا ینامسزلا زانمم ابلع اطدرم» ترصضح ییقدنح

 ةنطلسلاراد ٌةعلق تسارح هک ناخ تربغ [ لولا عببر ] مرابچ

 ةهس بصنهب تاف ییدصناپ ٌهناضاب دوب هدش ضوفم ودپ روها

 ناخ|وخ ربیغت زا هد یعراد هدوصب و راوس رازه ود زر تا ییرازه

 ةک ناخ راققلا وذب هنطلسلا راد کرا تسارح و - تشگ يهابم

 دندرک ررغم دوب کلش نیعم سشخ» دارم راپت او و دازهداشداپ 5

 # ددرگ بوص نآ ٌهناوورت مامت هحره تعرسپ ۹1 تور غیلرب و

 طردشمه هک روبتار یممرک داو ههگنس مار 1 لرالا عدبر ] مهدزاب

 کرات هبنس ٌةدس مالنماب هدمآ انار شیپ زا يرادناهج ناثسآ

 اتاق یرازه بنصذم و تعلخ تیانعد و ِ تخارذ) رب ترخاغرم

 ه: شنای نیز رو ور



 ۱۰۵ ۰ هرس ( ۹ ( لاس مو"

 هیلع ثادوجوم رررس هالیم لفع [ لولا عببر ] مهدزاود بش
 رازه هدزاود غلبم و - دیدرگ دقعنم تابع" میارک و ةولصلا فیارش

 ۰ دندومرف اطع جابنحا بابراب لاسره م-رب "دیور

 هناضا و لصا زا ههمراپ ملاع دیس ( لواا عیبر ] مهدزه

 ناخ رکاک باطخ راک ناخ ناپج و - راوع رازه یرازهرد بصذمپ

 * دننشگ زارفا ره

 نامرغب تاود میرح ناراکشیپ [ لواا عیبر ] مراپچوشسیب با

 لیصفت هک ار شخب ضیف و شخا حرف غاب یمامث نابج نافاخ

 هنفاب شرادگ همان, يمارگ نیا لوا دلج رد نآ تراضف و تهازن

 بناح دو غابود رهاشکلد لزانماپماب رانک و اهراوید رسا نابابخ زا

 گکدناب نآ بقع و - دندومن ناغارج ضابح فارطا و رپن هاش

 سپر - دننخرا گنر نر یابسوناف هدرک یدنب بوچ هلصاف

 ناغارچ بیترتب رمرم گنم یابنادغارچ رد یرداچ یاهراشآ
 هدشروخ هاشذهش - دندیدرگ تارایس و تباوث یازفا تریح هدیچ

 نیرتسگرتبم لیمه زا ةدوسرفا تغیرهت امن تهاون نام 9 8

 ناغارج یاشامت یارب زین ار اراخب و مور ناریغ» یزاون برف و
 بشرپپ کی ات و - دننثناد بلط هوب نایگراظن ؟دید شخ+ غررف هک

 تدواعمب ار لاو ٌةناخلود«دینار ذگ ينارسا و یشخب ماکب هدکترشء نارد

 ناخن درمیلع مبن و تسیب بش نوچ و - دنددنادرگ لوس ت داعس

 يجب ناغارچ دراد تریش کذل هب هک ل نایم ترامع بارطا رد
 و - دوب هنخوردآ رب یففرپدپ ینشرر نازا هام و دیشروخ دید هک

 یئازنا حرر و ينابيز لامک رد زین ارثآ هدروآ درگ رایسب ینشک



 ۳ لاس موس 9 ۱۶۵۰ هذس

 یاشامفب روطسم ناردغس و نداعس بکر نامزلم ار هلش زا وس تارد

 « دنژخآ درپ 0

 ضوع ریبغت ژا رقم و تالف طیضب ناخ لد رپ یاذلا عیبر مود

 زررب ژور وا یجددمو دز اد و فعشض هصراع اضورع) 2ک لاشناف ناخ

 و تعلخ تمحرمب ار ناخ ردقلاوذ - دیدرگ زار ذ| ره دوزفا نم

 بصخمد زاومس له راج و تاذ یعدصناپ ٌهفاضاب و ینزغ تسارد

 شزاون بسا تیادع و راوس رازه و تاذ یدصداپ و رازه

 # دز دوم رد

 نزو یرمذ نشج شراکا

  ةرغ قباطم مهاجلپ و رازه لاس روکذم هام مویس هبنش رد زرر

 . یادلبا و مهاجاب لاس ماننخا یرمق نزد نیشج یمارگ دادرما

 ۱ صدا تاذ و - تشگ «زنسارآ ندرت ماود ن ردخس ژا مکیر هاجلپ لاس

 ِ دما وزخ» رپ تسا دوهعم متسوخ نژو نیرد هک اجش) رگید و الطب

 تفالخ روپ سیپمب - دومآ رب راثن مج» و رزب راکزور ناماد و بیج و

 نامه اب دوب هدانسرف ناخ دارم اطلس مرر رصیف هک ييسا مان تم

 ۱ ناخ نادرمدلع - دندوم هرفد تحرص زود دیراورس یابع و- عصرم نیز

 ۳ اخ هل قایلخ -«هیدرگ زارفا ره !حصرم رمک و ههاخ تعاخ تیاقعب

 لناع و - راوس دصناپ و رازه یرازه ود بصنم راوس هصناپ ٌةناضاپ

 - راوس دص راچ یدنصناپ و رازه بصنمب تاذ ییدصناپ ةفافاب ناخ



 ۲۶۵۰ هم )1 لاس و

 شزاون -راوم دصناپ يرازهبصنمب يرابرد لاسیار دلو جارجوبب و |

 ود نایم یعرادجوف و تعلخ تیاذعب ةکوک دهاز دمعم - دننواو ۱

 تیانع شکثذپ - تخارفا رب تاهابم قرف هلودلا رون رییغت زا بآ |

 نیدقم رظنب لبف کی نایار یار شکشیپ و - پما ؛دزناش ناخ |

 -تخارفاربرم الطم ییژ اب پسا تمحرمپ هگنسیار هجار - دمآ رد

 ةجاوخ گنرواب و - عصرم ٌهقبج و ثعلخ مور ییچلبا اذآ نالمرا «ب |

 * دش تیانع دقن هدیرر رازه تسیب و تعلخ |

 تعاجش دیس بصنم زا راوس دصناپ" يناثاا عید جب

 بمب ار وا ةدومرف ررقم هچسا هس هوسا ود داباهلا ٌهبوص مظان ناخ |

 ژارفا رس هچس) هس ةپسا رد راوس رازه راچ و تاذ یيرازه راچ
 ۴ دندینادرگ ۱

 2 ار ناخ يثادغب بطاخ* فیرظ ۲ یناثلا عببر ] مهدزناش

 * دننخام صخرم ردنب یره)ا طدض تسدع) هنخاود رب تعاخ

 دیفس کنسریظنیب قالبیریسب ناهیگ هاشنهش هجوت

 ,ردقب ریمشک دلخااراد هک سدثا یولج مففه لاس رد یوچ

 هدشک تاکر) طریم و تاداعس ثروم تلود و نید ویدخ موزل ض»و

 دیفس گنس قالیپ ریس و هدمآرد رونا رظنب نآ تاعزفنم رثکا دوب

 تصخرب تممظع زوپ دم هک لوذیر د - وب 5 دام فتو ٌ؟درپ رد

 و - دندومن تدواعم هتنر یئ] تهازن ناکم نآ ياشامنب یلعم

 نا هکی|اب ندمز رس 1 یاهزبس ماسد) و ییحایر فاذصا ییلوزف

 دنوادخ ينيگ - دندوناهر سدقم ضرعب دوب هنفگشز دیاپ مچلاذج

 ۷ ی



  لام موس (۰ ۲:۲ ) ۱۰۵ هرس

 ۱ 1 نل ياشامت ناوآ و اهلگ شفگش ناسز ات دندانرف ار ناخ تمحرم

 1 ضورعم وا ۳۹1 ناژا سپ - دناسر دنا ضرعب هدفاب رد 5 دگدهزن

 ۱ ينب رود يور زا تسا جرفت منه ر هنفلش ییحایر هک تشاد

 1 هل لیلخ هب تسا ظ وهم و یعرم روما عیمج رد ۸5 يننيزگ مزح

 ِ هددر |و هار یتقدقعب و هنفانش ایی | در هک ین مگح یگیب لایق زی ناخ

 3 هک ماگن»ه نیرد لثک ییراذگ ناسآ و یراومهرب رظن وا نوج - دیابپ

 ۱ رد هک شراب ژا سپ رنآ تبوعص و هدومن نوبن ناراب وربا زا یرثا

 زورم تلوس و رمم شیانسرد هدروادن رط خب دوندم رثکا تاعالدپ

 * دومن "طاربا

 ۱ هدومرف تسض.من قایپ نآ ریس دصقب [ ين 1ا عابر ] مهدقه

 1 - دندومن لرزن لک ياپب کیدزن نآ یادر* و هروراج عضوم رد

 ۳ ما ادا قیاقح یی شیب هةفن رطاخ هک ویدخ نابیگ انامه

  تداعس باکر نامزنلم بیصت نیمزرس نیرد هک یبضنو بعت

 1 همه نیا دوجواب اذل - دننشاد ٌهنوگ فقوت ریس رو هنفایرد دوب

 1 دندانسرف ار رادیب تک ؟دازهاشداپ یی زاب لزنم سیزا طابغحا

 ۱ تذفیک هدید ناعما رظنب ار ماستا .تراضن ماقم یآ رگید راب هک

 الو رک نآ - دنراد ضورعم یریمزرس نآ هار یهگنوگچ و نییحایز
 ۱ ءامهب اهفاد بیرف رظب ةرع .نآ تقیقج هنشگرب زور رخآرادقم

 ۱۳ لود زطاخ تسبثز تعاب رتمیب تفیضوت یریا - نندینابر عين
 » تشگ رام

 وبرظن و دندومرف چوک لزنم ناژا [ يناثلا عیر ] مهدزون

 بار ناژودن) ااواعتب هک مکح ات هر قیف ء قالبی صرع ی ءگذد



 لی ( 8۳ ) لام موم
 هکنآ ی رامگی یرثکا - دشرارب لئکرب ۱( رابکچس هنشاذگ دیاژ لامح) تملود

 فترت دینارذگ ناو یم مه راچش| ٌةياسرد هک زور کی زا شیالاب

 نه - دنتشادن رب هژورکب ریزگاف رب «دایز هدشاگ مایخ دش دهاوذن

 4 درک شراب زا مرن ناراپ ۵ث هدیدرون ار ةراپ هدمآ رب لئکب هکنازا

 رب هک نیلغم ناخللودب ویدخ ينيگ - دابن ینغمب یر هننر هنفر و

 هورک راچ كيدزن نیمی ود لزنم زا و دوب اپ رب رازلگ ٌهصرع

 جیم ای هاگر۵د سش ندپ تحاعش 5 دسر لابتا و تلود ی یردرف يهاشداپ

 برث طاسب نامزنلم ژا رگید یدنح ۴۲ ناخ نآدرمدلء و 1۵اژ هاشداپ

 یناج؛ راک لب دشذ رسدمس نفر ردشبپ ناراب ت شک ژا - ددلومهذ و ده

 هخ ریبهب ی گر 1 تسرابن تکرح دوخ یاح ژا نمک چیه هک در

 هقوذآ نادقف زا مدوم و دوبن رهاظ ناراب عاطقنا راثآ نوچ و - دمر

 تتو هک یها ۳ دددومرف تعجا رم مکپ و تسددب - دندم[ هوم هانپ و

 مرد قورع و - دننفربم ورف لگرد لغب و وناز ان ناچتا هک دوب هدش

 اپ ریز ثود هدس] رب فااطب ۳9 زا ناراب تد#شب 5 ناغخ رد ٌةنار

 لیدو نبنهز قعراذگ زاوذد زا مدرمراک و - تشاددم زا تمک ؟رح زا هنشگ

 سکرهز - دوب کددسر نزاع اوه ی ییدرس و تمخر یجرد و نامس] یعراپ

 یناج هانپ هب ار دوخ هک تاون نزار یرکف بارطضا و رارطضا زا

 تشاد يمک بآ ندفر تمدو هک یتوج یقبمع ایا نیرد ۶ دناسر

 روبع لیفب زج هک تفر یم ولمم ناذچ لیس طرف زا ماگنه نبرد و

 نوجام تا در ينامحر محآ رم وپظم ِ تنم یهدپ - لو لاع+ نازا

 .باکر نادیزگ ات اعب نوش هند یدرزب لپات دا دوصوف فو



 ۱ لا روس قم 9
 3 لگفح نارد ۹1 فرب 3 ابیوح زا یر ؟راچ اضرع رد س دم

 ۳ ی
 7 یا ۰ . ۰.

 ۲ اب نرصح ییلعا روجع زا سپر - ددنسب رب رسچ اح ود دوب ه هادفا

 نامج نافاخ - دندسآ رد راذگب مدرم رگپد تلود یوکشم نایگدرپ

 ۱ يعسب هورکراج زا رثمک مپ شش رد دندوب هدش ناوز نادادماب هک

 رفشیب و - دندروآ فیرشت لزنمب بشرپپ ود زا دعب هدید رون مامت

 -  دندینارذگناراب رد لنک نیئاپ و الاب نآ ریغ و راد هناخ راک زا مدرس

 " ماقم بابساو مدرم ندیمر یارب لزنم نارد زور رد ترضح ییلعا

 ۱ . مرابچ ژور - هبراب يم لصثم ناراب ژور هنایش هس نبرد - دندومن

 . و تعلخ تیافعب ار مک دارم لزنس برد - دنام زاب شراب زا

 ۱ لوارک تمادخ و هفاض) و لبصا ژا زاوس دص راجد تا یرازه بصثرم

 ۷# دننخآوذ رب ناخ ةللا لدلخ ریخت زا یگدب

 رب رانچ تفه ییهورک مین [ یناثا عیبر ] مرابچر تسیب
 . اج| ات هتشذگ راذج تفه زا ب] تبب نایغط ژا هچ - بآ لحام

 . و ناخ مالسا اجل ارد - دندوسرف لالجا لوزن - دوب هنفرگ ورف ریسز

 . دننفاپزد تمزالم فرش دندوب 1 رهش زا هریذپ مسرپ هک ساکدنب رگید

 ژور رخا

 1 7 9 قیس دوب ةهدموجپ مهب اسب و 2 بآ لیس ما هک یصدقم

 راهچ بیرث و ِ ت یعبر وزگ رابج ةهددرم نیرد و - هدش یعبر

 با ار یرایسز هد و - تار ما دهن تببو لد رانک مپ هناخ رازه

1 

 و کی هک ریمشک ةناخالودب لابق) ٌةنيفس رب لاضفا راب ایرد



 ۱۶۵ هنس ( و۵ ۱ لام موه

 ریمشک دید ثداوح ناریپ - دیسر میظع ناصقن فیرخ لصفب و درب

 نانچ عیاقو ناکدنرکن ضیارع زا و - دندادیمن ناشن نایغط نینچ

 راذک لاعم زا یرایمب .ییبیارخ ِثعاب: لبم نیا هک تسویپ روپظب
 ناج تشاد هفرع یدنح زا دعب هچاانج :صماک تبب یایرد

 در تب بآ یناثا عیبر مهد زون هکدیسر هرییهبرادجوف .ناخ راپد
 راج زا هک ددسر يئاج# روکذم هام مود و تسیب و - هابهن ينوزفب

 - دش بآ هترد عضوم دص راچ و هرهدپپ ّةنگرپ هد تشه و یمس و هص "

 و - تسرن تف] سزا هوک ماد لع* رد زج باش وج ٌةنگرب زا و

 نآ ریغ و داب] سمش و روپ ندنن و کا,جرک ٌةنگرپ تاهد یینعمه

 شوج قعلا - دننشگ پارخ دندوب تیوب عیهورک شش میذپ رد هک

 زور رخآ هچرگا - دوب حون نافوط زا رادومن بالپس شروش و بآ
 هم ات ام دش يااخ بآ زا ردمشک رهش و دامن یمکیررمود و تم

 * دوب بآ هثرد فانز] عضاوم رکید ژوز

 ٌهناضاب ناخرکشل رسپ ناخ رارازس[يناثلا عیبر] مغشه و تسیب

 ربرس راوس دصناپ و رازه رد يرازه هس جدذمپ تا۵ ی دصناپ

 » تخارث|

 و عمرم ٌهقيج و تعلخ ار هجاوخ گبزوا یلولا یدامج ةرغ
 ایشا رگید یخرب و يفارع قلبا پسا ر راکانیم یالط قارپ ریشمش

 فسویز) ناهرمه زا و -دندومرف اراخ؛ تصخر هدومن تمحرم

 ماعناب ار رگپد سک هم و هبیور رازه رد ماعنا و تحلخب ار هجاوخ

 یناغظیب ردن مژالم گربب رذنهب - دزددنادرگ بابسک هبیور رازه هم

 بو عبافو زا نوج - دن دوم اطع هییرر رازه رد ناخ ييلق مام)



 ۱ ۲ لاه موس | ۲ ) ۱۶۵۰ کس

 . سخب ییزوالهب شونگنلپ داو یلف هللا هک دیسر سدقم ضرعب لباک

 3 زا ددعس و - هذما لباکب کم نود ,گ نما ییگدنب ؟داراب رادبپ

 . هداد لب ٌنازخ ژا تدعاسم مسرب هیپور رازهجاب گنج رفظ رداهب

 " فش نامرن کنا نایدصتمب ثسا هدینادرگ هانپ نییطالس هارد ةناور
 | رازهجفپ و- دنهدب ماعنا .قیرطب هیپور رازجنب کلتا قنارخ زا هک
  ه دیدرگ ررقم وا ماعنا ٌهغیصب زین هوب هتنای لبک گنازخ زا هک هدپور

 ۰ دمعم ردتالر ؟دازهاشداپ سامتلاب [ یلولا یدامج ] مشش

 تخارفارب رس هلرهپک هناهت تسارع# ناخ مامنها ردامب بیز گنوا

 نوچ - دشررقم یزاین ناخ فکرابمب رارییغت زا هسوا راد هعلق و

 ییرادجوخ تسدخ رگا هک - دیناسر سدنا ضرعب هنس تگج هجار

 ۱ *دیور کل راچ غلجم لاس ره دوش ضوفم هدنب هب هرگنک هوک نمد

 ه دنامرب هرساع ةنازخب هتفرگ نانسهوک یا نارا دنبسز زا

 نیز اب پساو تعلخ تمیادعب ار وا [ یلولا یدامج ] منشه

 . لمردوت - دندون تصخر هتخارنا رب رم رویزم تمدخضووفت وةرقن

 . یناوید تسدخ ر يئار باطخ و تعلخ تم.حرمب یناخ لضفا

 نالسرا - تخارفا رب تاهابم قرف دنرپس راکر» ییرادجوف و یفیما و
 ۱ تعلخب ار وا رسپ دمعم و .پمساو تعلغ# ار مور ییچلیا افآ

 تابار یدیمر ات و - دور هنطلسلا رادب هک دندومرف مکح هدومن زارفارس

 * دنیزگ فقوت رکیپ رفلظ

 1 ..هگنس یار هجار اب ار ناخرفعج [ یلولا يدامج] منشه و تعمیب

 بوصب هفیرش هصاخ راکرس ناعناخ راک دیا وز و اهدنب زا رگید يعمج ر

 اب دش تمحرمر پم دد درمعم دنواخ هجاوخ# - دنداد یرونسدربنهب



 لاس مراچ زاغا

 ویدخ سدن] سولج رتد مودزا لام هنسجخ

 لابقاورف دنوادخ و لاونورب
 ناوارفقب ارا ملاع سولج ررد مود زا لاس مودم هک دمع | علل رس /

 هدناثاا يداهج ٌةرغ هبنش هس زور - دو درگ یرپ- طاشن و يگتسعخ

 نیا لاس مراچ رویریش منش»ه و تسیب قناوم هاجنپ و رازه هفس |
 ددحون حل صاوغ روکذم خیرات رد - دش زاغآ یگدنخرف نارازهاب زود

 حانغم - تیاده لس حاجصم ٌهفیلخ نژپم ۹1 يشخدب هاش الم

 روح یشب زاون شیدرد هاشداب بلطل) بسح - درب یم رس) !وزنا ۱

 کارا ٌهعیرذ و ینید برام تفایرد ٌةلعسو هک لزئم ضیف لفعم ۱

 ینابرپم و طلت ماسقاب ه6| قشح هاشداپ - تفای شرازگ تی ترم

 تسدخ - هندبنادرگ صخرم هنخام طسبفمار تهرپ دزیا نآ

 نیدلا ء ابض میکعب ناخ ریم ربیغت زا هناخفاریرک ییگفوراد |

 تیالو ظفح هک ر یلبت یار يلع هاو مددا - تمدای فیوقت |

 » دنداد تبت ییرودسد هذخارفا



 ۱  لاس مراج ۱ ) ۳۰۸ ۱ ۱ ۱۵ ۶ امن

 1 يراخ رادع ۸ لدمسز یددا ضرعب هدناتلا یدامح 1 مود

  رس

 »* تسبرب ينس» تخر ربس| راصح سراح

 هاد رم مرد قباطم هبناثا یدامج متفه هبنخ رد زور

 یهدا رد 1لومذ تمسضیرد ینشک ود ی دنا تحلود زا نایج نافاخ

 . دابآ هاش و هاب بحاص و دابآ فصآ لثم علض یآ یلهاگ ریس

 - نوش روهال ًةنطلسلا راد هجونم هفخادرپ کان ریو ۸ فورعم

 . تسود و یراونشک یسروک ٌهجار ریمشک ٌهبوص نابتافبعت زا اجلیرد

 . دمع" و - پما و تعلخ تیاذعب ار جواب کیبداهرف و - يلباک گدب

 ربم مظاک 9 ناوبد ناخ تیافکر پسا تممحرم) ر یشخدب دهاژ

 # د3تدومد تصخر هدینادرگ دخار رس

  روپ

 "- دننخادرپ شکهیپ وراثن ممارم هب یلاعم و مراکم ةفيعص ةجابید

 ۲ شا یدشک رد مکه بش ه درک يدنب بوح تمدرد راذک ود ره و

  طاسب ناسزنلس اب ار آ ملاع ویدخ و - هنتخورنا رب ناغارچ دندوب



 ۱۶۵۰ عدم ) ۲۶۹ ) لاع مراج

 مالها ریگاجرد ی هیبا عوهومب ۲ هدناثلا يدامج 1 مهد زای

 فایر و !منمیشن نآ لاثم رثوک ةمشچ ره رب وا و تسا ناخا

 ه دندو مرن فیرشت هنخاس اهراشب] و ضادح ۲

 هوبب يهچ* هب فورعم دابآ فمآ [ هیناذلا يدامج ] مهدزاود

 موزل تئدمم مودقب هدخارفارب ازئا حور لزانم نارد ةلوفلا "نیمی هک
 » دندومرف ماقم ژورکی اثکلد لزغم ارد - تفرگ هزان تنیژ

 لوبچا هب رورشم دابآ بحاص [ هبناثلا يدامج ] مهدراچ

 نازود هل باذج نودرگ باوف هبو نیرب تشببزا تما ٌهعطق هک |

 و - دیدرگ دومآ تداعس دورو يمارگب دراد قلعت بحام مگیپ ۱

 ییلج متفه لاس - دننخادرپ شکشیپ و راذن مزاولب نامز کلام |
 هدیهخب هزات قنور ماوت .ضیف مدقمب ار ریمشک ٌهطخ هک ,سدقا
 ترضح ناز رد هک هم رد هس ترامع هک دوب هدش مکح - دندوب

 هلگنب آ یاجب هنشاد رب هدش هنخاس ضوح یابم یناکم تنج

 هدنگذا حرط ییتاسب و اهراشبآ و ضابح و لزافم رگید و - دنزاسپ |

 باقلا یسدق باون رکرع تامهم نایدصتم ؟دیعب ارثآ ماجنا |
 دیب هتفر نامرف نادب هچنآ ماگنه نیرد - دندوب هدومرف ررقم ۱

 ؟دیدذسپ و - دمآ رد رون! رظنب يئازفا حرر و يئاشك لد لامکرد

 طاسبنا و طاشنب لک« ن / زور ود و - داننا دنسپ راوشد عبط ۱

 نوج - دمآ هنخورفا رب لرچ مهدقه بش و - دنننناد فیرشن |

 ترامع هس ایم هک ینفوحب هدیشوج همشح زا هک لوپجا با

 عافترا و زگ ءهن ضرعب يراب [ هنشگ یاور اجنازا و دیآ يم تسا

 هک :یرهرب تراپسی,زا ۱ دزبر یم نیئاپ ضوعب هدشزگراچ
۳۷ 



 ۱۳ لاج مزاج اه | ۰۵۰ یه

 ۱ ه۵)د رارف زگ تممهد) راشبا یانیپ , ب درکدم ادعط دوپ 1 رمم

 رگد و تالفخا زا خ دنزاسب ۳1 یناوم زدن ۲ رد 1 دذ دوم مک

 1 دیشروخ رطاخ هگشبپ رپ زی ییئوزد و یمک و لوپجحا ٌهمسح بآ و

 تصضعا نوچ و - دشاب رگید ٌةمشچ بآ نیا عبنم هک دنگدا وترپ رثأم

 1 رب لوهچ) ییهورگک تفه هک هش رهاظ دمآ هنخادرپ نآ یوح و

 ۷ رک ناخ داش - درآ یمرب رس ههشج نیزا هدخر درف موب کیا رب هر

 لزنم برد وب هلفر ثبات خب عیلاو ناخ دمع* رذن دزن

 1 هدینارذگ فردا رظن زا ار هنفرگ نوخ و - تخودنا تهزالم فرش

 3 و دیروش نا خلب هب ی شر زا شیپ هک دیاسز سدقم ضرعب

 ورسخ رسپ یدفب ازریمب فورعم پساشرگ ار دوخ هنفر ماچلاب رم

 ا سوبع هننایرد بک اروا راوطا وراذآز اراخ دم فن و - دوب هدومناو

 ۱ نم لمسلسم و دبقم مدش یم ت هدر رزا سم هک ینیح رد هنخام

  ءارج) رب هک تم هند تلادع هاشنپش ٌهمیرک میش هکاجنازا - درهد

  دندومرن مکحناغأباصب - دنیاهرفیمن مادقا ربدت رقمعتیب تاسایم

 فرشا ضرعب هدومنراجفه یبراک نایز نیا ٌهلیبَق و موق قیفعت هک
 هک دش رهاظ - تخادرپ را تقیقح فاهکنساب ناخلبالص - دناسر

 ۱ ِ زوپ ناهرب رد وا نیدلاو نروج- مان ینغلا درع تسا یرهپرگادود

 ۴ هدرب زاجک؛ هلاس زد روا ردناردام دننسٍ رب نابج نیز ینسه تخر

 اتسبرعزا ردنارودام ینتشذگرد زا صپ - تخام گزب ییمز رسارد
 ژا و -دش یرتو اخ ریش رکونهنفر مندوشناج ذیزا و ۵م[ ناتسودنه 6

 قیوعد هدومن بارخ تخب هنفشنآ نابئ|دوم زا رایسب هناخ هک ایلوغیلام
۱ 1 3 5 

 نادر م ید - درک یدد ورود یکس» تعاخ شک ۳۹1 ورسح یر»)



 و در ( ۰:۳۰ لام مواچ

 ددقم و دیبلط دوخ دزن راهدنف رد ربخ یا یئفنش زا دعب ناخ

 ر ره هدبروش رگنابز نیا هاش - هانسرف یفص هاش شیپ هنخاس

 - لورب دهاوخ اجره اد - تشاذگ ار هنسنادن نادنژ و هذب لباق |

 دوخ یگننرگ یوخ زا و - دمآ رپفلا ءاروامب ناردناق یز رد ناریا زا و
 دنب هب ءامسل یم لزفت ءاممللا مکعا و - تفگیم یدنب ارزیم ار

 مدع دنبهب دیسر یدقم ضرعب تقدقح یوچ - لانفا خب یعلاو

 باسنا بذاک یعوء۵ نوماردپ مبلگ ةبس مدخو یه ات - هندیشک

 « د۵رگن تذطلس ن)دناخب

 لوبت رد هک نوپب هکل ٌهمشچ [ هیناثا یدامج ] مهدغه

 دروم تایار لوزفب تسا ردابب بیژ گنروا مع رپگل او ؟دازهاش داپ

 ۱ ه دش تاکرب

 ک انریو هب روهشم داد هاش ۲ هدناذلا یدامح ] مهدزره

 نیتاسب و راشبآ و راهنا و ضایحو لزانم - تشگ تهظع مایخ برضم

 غیلرب نآ بیئرتب سدتا سولج منفه لام رد هک هزن ناکم نآ

 ار سدقم رطاخ - همآ ردرپطا رظنب بثرم الونیرد و دوب هنر
 طاسبنا و طاشنب اشکلد ییناغس نارد زور راچ - تخام نیگآ ترسم

 یازفا تج ناغارچ دیضفت و نیگنر .يانشچ و - هندیذارذگ

 » دیدرگ ناکدننیب

 تعلخ# ار ناخ نادرمیلع [ هیناثلا یدامج ] مود و تسیپ

 دورو ات هدیمر هرهش ون هب هک دنداد يروئسد هدومرف شزاوب هماخ
 نوهب هکل هب یناسداش يريرف و - دیامن فقوت اجارد ارگ نامس| ياول

 نت )+ لاعثوخ هب اچساز) 5 ماکلگ هب هاگیهزن نازا « دوهرف تدواعم



 3 3 ۳ مراچ ( ۱۳۲۴۰ ) ۳۹
 4 يدرون هر هاذئا رد و - دننشاد ینازرا لرزن فبرشت روپ هریه هب نازا

 . نآ ندید زاو تسا عارف هدزناه عاغتراب هک رهدا راشبآ یاشامب

 ۱ * دننخا درپ دنزرهن) يم تربح نوکس» عبر ناک دن۵روذ

 ِ دندومرف تصضرث روپ هربه زا [ هدناثلا یدامج ] مشش و تسیب

 . لابفا بکوم بقع لزنمکی تفالخ جرد رهوگ ینیپم هک هش غیلرپ و

 1 لمعم یهدل و - نیامد تفاسم ی ط رد الو نآ بقع ناخ م السا و

 . بش رهپ کی اتلزنم نبرد - 3 لالج طع* سدتا لوزنب یلف

 ۲ ردقب ماجفاردو - جنب هناد ربارب زاغآ رد - هیراب یم مه یپ فرب

 ات اچنازا و - تشگنا ود یلعم هناخالود یهلاوح نادادماب - دوخن

 ۱ لابجردو باتد نا ذپ یتسا هو,کمین و لب ک لاجفب ریپ لنکرس

 * دوب هدسب خب 9 - ثش)د مج> بجو کی هار نارطا

 رد نآ يادرفو هناشوپ رد [ هبناثلا یدامج ] منفه و تسبب

 ۱ * دش هریاد هلک مردپ

 ۱ روبع لاجنپ نر لنک زا [ هبناثلا يدامج ] مین و تسیب

 » دندبنادرگ دوم تداعسم سدقا لوزنب ارهنهت عضوم هدومن

 ام هاب عر یا هدل مامنها هک هررشون لزنمب بجر موچس

 منع لیبقتب زوم ناخ و - دندومرف فدرشت دوب طوفم ناخ نآ درس

 شونکنلپ داو یلق *]ا لزنم نیرد - تخارفا رب رس ناکم ییفاوخ

 ۳ دوب هدش روضح هاکشبپ ٌناور ی رادناپج نانس] عهگدناب یوژرآ هی هک

 3 شکشیپ پا هد هناخودنا راغیلفا زع فاطم یریطالم دس مالخساپ

 تاذ ییرازه بصنم و عصرس رهلخ و تعلخ تمحرمب و - دومن

 و - داد یژارفا رم دتز هدیور رازه هدزناپ ماعدا رراوم دص راچ و



 | و۵ هفس ] ۳۱۳ ۱ لام مراچ

 بکلسس هاح ناودک داکرد ناک دنیکابس رد هدفای شزاود هدیور دصناپو

 ۲ 1 دندیدرگ

 هنخآ تمدخ و ثعلخ تمحرمب ناخداش [ بجر ] م رایج

 * تخاردا رب تاهابم قرف یگیب

 تسرکم و - دیمر هرهیهب ةبصقبرکیپ ترصن ٌهیولا [بجر] مجأب

 دندوب هدمآروه) ٌهنطلملا راد زا یضعب و ماجاا رفلظ مالعا زا شیپ

 غدلرپ سجومب ۳3 ناخ میژو رگید زدر ِ دننشگ تمزالم زژودد) فرش

 اچفاز| دوب هومن فوت دابآ ربزر رد :دیدرگ رب کا زا عیطم ملاع

 - دینارذگرذن رپم رازه و - تفایرد لالج ٌهبنع میذلت تداعس هدیسر

 - دندومرف هجوت هرببهب ییلاوح نانسهوک ةفرمق راکشپ خیرات نیرد
 هصاخ گنفذ ریچخت جوق تفه - دش راکش جوت کی و هدانقه و

 ۰ دذدومذ دره

 « لومد تصضکر هرپدهب زا لابقا تایار [ بجر ] منغه

 قاری ریشمش تمهحرم) شونگنلپ دلو یلت لا [ بجچر ۱ مه

 ناخ یلق ,ماما یگیب شوق نالک ریم + دنتشگ یهابم و رخلقم

 دارم رادت الو ة دارهاشاپ تشارق ههنرع زا [ بحر ] مهد زاب

 هنشذگ لاس هک لباک ٌهبوص تاجرازه هک دیسر یدقم ضرعب نشخ# ۱



۱ 

 اس مراچ ۲ ۷۲۲۴ ) ۵۰*۱ هنس
 1 ینادنفسوگ چاب دددوب هاش تعءاطا یاریدپ هرهاق جاودا توط مد

 .. رادلودت ناخ داز هناخ) لاسم) دندادیم کبزواب هقباس ییذم رد هک

 * دددومن ]دا دوخ

 ۳ دیدرگ تسهافع میخ تمرب یایرد لحاس [ بجر ] مهدرا,چ

 ح ناخ قاشب دز دوهریف 5ربع دددوب هژسپ ینشعب ۳۹1 یاپ زا 13 حابص

 . ناربا زا هک لیلخریم و - دومن شعشپپ پس تفهو تسیپ
 ۱ تعلخ تیانعبدوب هنفایرد هبترم نودرگ ٌهبنع ییگدنب تداعم هد[

 * دیدرگ زارفا رس هیپور رازه و

 ناخراساج لاو ناصرعب ۹1 هلابپکم عض می 1 بحرز ۱ مهدفه

 هوب هدیشک مادب هدنار فرطا زا ریچش ارد ةرهدهب زادجوف

 ود و گنفنب یهوک جوف شش و راوخ رام تشه - دن لوسرف فیرشن

 راکش مکعا بسح ناوارف و ارم| و تفلخ روپ نیبم روکذم

 . بانچ ب آ رانکرب تعفر یامسآ مایخ [ بجر ] مرد و تسیب

 # لر | هذخارفا رب

 . ار دابآ ظداح لزانم هنهذگ بانچ زا [ بجر ] مویس و تسیب
 اهدنب رگپد و ناخ رفعج و - دندینادرگ هیاپ یناممآ سدقا لوزنپ

 . ناخ نادرمیلعپ - دفدشگ تسزالم بایساک ه دم[ روها ٌةنطاس)) راد زا

 < تمحرم بسا راج

 . بابراب ررشم ٌهبِبر رازه هد [ بجر ] مففه و تسیب بش

 * دندوم رذ اطع چاینح)



 ۱ ۰0 ۰ دژش ) ۲ ۱ لاس مراج ح

 میخ هنطلسلا راد یهزرک ود ۲ بجر ] هام نیا رلد

 ۰ تشگ رابقا |

 عیاقو رگید و
 کلن لیف رب لابقا و تلود ریرف نادناپج ناقاخ نابعش مع

 ءار ءانئارد - دندوسرن تضرن هنلطساراد ناخ تلودب مارخ |

 هنطلسلارادرذ يروجنر ٌهطساوب هک رالس هپ- ناناخناخ هلودلا یبمی |
 رپم رازه و - تخودن) تمزالم تداعس هدومن هری دپ وب ةددام ۱

 ناتیئون رثکا هاپ- اش هاتمد "نامیلم هاشداپ - هینارذگرفن |

 یخرب و ناخ رفعج و ناخ نادرم يلع ورااس هپس لذدم رادنتا الاو ۱

 هداژسدا یگنسارآ لامک رد هنسب هدر هار بناحود هک رسا رگید

 رز یایناشن و ابفریب اب ار رادناب و ييگفت یاهدایپ و - دددوب

 اهناونسگرب و اهلج اب لایفا و ییمیم و نیرززاس اب اهنبینج و راکن

 هدومرم هظحالم هنشاد زاب رر شیپ بیترتهب گنراگنر یاملع و

 وترپ هب ار یلعم ًاناخ تلود زرر زا یرگراچ و رپپ کی زا دعب

 تیاذعب ار ناخریزو و - دندبنادرگ نیگ[ غررف دومآ ضین هورد

 ٌةقلح زا لیف و الط قارپ اب هصاخ ٌةلبوط زا پساو هماخ تعاخ ۱

 ناخ ردفص ریغت زا دازآربکا منالخاراد ییراد هبوصب هتخون رب هصاخ |:

 تمحرمب ناخ يلن مام) يکيب شوت نالکریم - ۵.۵)د یروخ-د ۱

 * تشگ زارنرس هیپرر رازه ود ماعنا و تعلخ
 هدمآ یاهد کلا راد زا ناخ یدرو 61) [ نابعش ] مراهج



 لاس مراچ ۷۱۳ ۱۰۵۰ لس

۰ 2 ِ ۰ 3 

 هرقن قاری اب رد رالط قاری اب يکي لبن هس [ نایعش ] مجاپ

 . دام شوتگنلی هلو يلف هللا هب - تسارآر ب راخلفا تاق تعلخ

 ۰# داش تیانع لید

 ۳ و نابعلا روت دیس و ناخ تحلاصا ] نادعش ] منشه

 -دندبدرگ یهابم بسا توح رممل ناخ یلق هاش رسپ دما نمعم

 هدیدر رازه دوب هدم] خب زا هک یدنبشقن یسحا هجاوخب

 * دش اطع

 تشمیم مودقب ناخ نادرم يلع لزفم [ نایعش ] مهدزا وو

  زادنا اپ معارم روبزم ناخ - دیدرگ ینامح لزانم یازف) کشر موزل

 . هندمث ره)وچ هدیناسر میدقنب رادناپح ناداخ فن طاوع رگش ر راذن و

 « لومن شک ثبپ هشمن) یحیاغن و تا ] عدرم و

 و تعلخ تمحرمب مور ریفس افا نالسرا [ نابعش ] مهدراپچ

 « تای شزاون هبررازه هدزپ مع

 ِ قاقعنس) بابراب ررغم گدیور رازه ۵ کربنم بیش ندرد ۰ دژدخاآ رپ

 ی

 ۲ ناخلداع هک هام هس و رد یمن لبف شث نآ یادرف ۰ دا دوصرد لدب

 لاسرا رداپب بیز گنروا نمعم رگماک ةدازهاشدایب گللملا بطف و

 ندتاوخ هگرد ٌنارر ششرپ یاونعب رگ الاو نآ و - دندوب هنشاد



 |۰۵ ءهنع / ۷ ( لام مراچ

 ماما لوارق گیب موم - همآ رد رثا ردسکا رظفب - هدینادرگ هاذپ

 يزارفا رس هیپور راز* ود ماعنا و ثعلخ تهحرمب ار ناخ يلق

 هشمثا و رهاوج ناخ مظعا شکشیپ - دنخاس صخرم هدیشخا

 -_ تشذگ یهدقمرظن زا دوب هدانسرف تارچگ زا هک پس یس و

 ار ناخ تناید و - دومن شکشبپ يکرت پسا تصش ناخ نیو

 هزاکنات و نکد هبوص ییداوید تسدخ و پسا و تعلخ تمحرمب

 و - دندومرف تمصخر هنخاون رب لضفا اف[ ریخت زا رارب تابگالابو

 لابن هب الط ریز اب هصاخ ٌهلیوط زا پسا و ههاخ تعلخ وا نوع

 - دننشاد لاسرا ردامب بیز تگنروا دمعم :دازهاشداپ لابفا مچ

 کگبب ربما رببغت زا ار رادیب تخ نآ ناوید یشرفت یقت دمع# و

 » دزددنادرگ رارب تارگ نایاپ و صیدناخ ید لضفا اّآ ردارب |

 رادرم اب شخب دارم رابتا)و ةداز هاشداپ [ نابعش ] مهدزون

 میثلت هب هدم] لباع زا اهدنب رگید و یرذز وار هلو هگنس وهدام و ناخ

 یلف هاش - دینارذگ رذن مهم رازه و - تشگ دعستسم تلود ٌةبنع

 لزنمب مییرات یبرد - تمفایرد شننروک تلود هدمآرکیب زا ناخ

 رهاوز ماسقا هدروآ اچب راثن وز دنا اپ مسر هلرداا نیمی و - دندینادرگ |
 فش هدیور کل عس عانمو - دومن شکشبپ4عما صیافن رگید و رها ۹

 ندشن هلوغیپ لاسود بدر« یگشیوخ رداهب رظف - تفاپ يثاريذپ

 تشاد لاغنشا تاوص نام. تلود یینوزفا زور , یاعدب ءنشگ

 ۵۸ قیاس بصحدم و تعلخ تمیانعب یهاشداپ شز ون هاگشدپ زا

 ژارفارس پا و دوب راوس دصناپ رازه و تاذ ییدصناپ و رازه رد

۳۸ 



 لاس مراج ) ۳۸ ( ۱ مک سس

 کش یفم ردیعت زا هثوسرد تدافع تمعاخ ر ناخن رادرم 1 دیدرگ

 _ّ عصرم یاصع و تعلخ تبمجرم) یگدب لداخ ِت هزیجاس یگیبروف

 « تشک رخلعم ناخ ربم ربغت زا یکزوئ ریم تصمدخ و

 دیراورم ٌهفاد ود اب اهبنارگلعل هعطق کی[ نابعش] مرد و تسیب

 عصرم رگید یخرب و عصرم رمک و هرانکلورپ اب عصرم رهدج و

 یللط ریزاب یکی «هاذختلیوط زا پا ود و هسیفن ٌهسبلا ناوارف و تالآ

 هدازهاداپ تفاخ رابیوج ورسب هداس یالط یز اب یرگید رک انیم

 تعلخ اررکاکناخ روللد هاو لالج - دندانسرف رداهب عاج# هاش دمعم

 هفاضا و لصا زا راوس رازه و تاذ یدد.اپو رازه بصلم و

 * دندومن دعت یکدب هنخاون رب ییم»ا تیافع و

 شخ دارم بسن یلاع داز هاشداپ [ نایعش ] هام خم

 اقآ لاسرا - دروآ رد رونا رظاب شکشدپ مسرب يکرت پمدا تسیود

 دص رهم کی و الط قاریرهدو ریشمش و ثعلخ تهحرم) مرر ییچاد)

 مزالم يچلچ ره 29 بسا تسدبر نزو نامیب هبپور گلیو شکل 1

 تاهابمقرف هدبرر رازهماعناو تعلخ تیانعب اهعمکاح اشاپ دمع#

 هدیور رازه هد رمع بوع و - دننفاپ تدواعم ییروئسد هنخارنا رب

 ۱۳ سدان تکه ربعت هيفزپ وازه| اپ و لمثاپ قمجمب

 الطم نیز اب پسا و تعلخا ار ناخ يدرو هللا ناضمر ةرغ

 رداهب رظن هب - دندوهرف یاهد کلاهلاراد ثهخر هنخاع دنلب رس

۱ 

 گنج ترصن ردامب نارود ناخ شاشدپ [ ناضمر ] مهدزارد

 * تشدگ الو رظن زا یماد رد هجراپ رازه راچ

 ق 1



 ۰۵۰ کلدلب ۱ لام مزاج

 صالخا نانیئون و راکماک ياهدازهاشداپ [ ناضمر ] مهد رابچ

 هل فاطل - دنا صاصذخا ءع ینانسمز تبعلخ تیانعب راعش

 علاط ییناشدپ هد[ ردپ هزنزا گنج رفظ رداپب ناخ دیعس دلو

 مدرب پا ءذ و - تخورفا رب تعفر یناویک ردس ميثلتپ

 « دینارذگ ششیپ

 :دارهاشداپ تمظع ءامس موج هزا کیربب [ ناضمر ] مهد زناش

 لعل ةعطق کی شخ دارم 8دازهاشداپو رداهب بیژ گنروا دمع#

 و پسا هن ناخ تزع شعشیپ - دش ثیاذع دیراررم ٌةناد ود و

 پسا راهچ ءلمجازا - دما رد سدقم رظنب هسیفن ٌةشمقا زا ينخل

 ۰ تشگ تمحرم شونگنای دلو يلق هللا هب

 طبس« هک لاصنا و لضف نانسآ یلیبقت

 لابفا و رف طاعم و تسا لاون ورب

 رادماد و)..هو داشنحاب | دخ ينيگويدخ روشک هجوت یمارگ نوح

 هک سدقم عماسمب و - تسا فورصم راد تغالب راییصف طابترا و

 وا ءاشزم و نطوم ۹1 هللا دعم الص هک - دیسر هاب ریاشب ٩ز اش هراومه

 نه رد و - تما یلعل* ریرعت فطلو ریرقت سسح و دیجم نآرف

 ر لیاضف یجواح هک دش مکح ردص ناخ يومومب هرادن مهاسم و

 هدخشکب 3 زوکدم ناخ 3 دزادرگ دعستسم سیب طامب تداعسب



 لاس مراج ( ۲۳۳ | ۱۵۰ لس

 یا یمظع تحاود " یاب ار وا [ ناضمر ] هام مي سپ مهده

  لادعتما وا ییناشیپ طوطخ زا نرگ باوص نیب رود هاشداپ - دینادرگ

 ۱ دژددنادرگ کلم ناک ددب و زا کاسرد هذنابرد یناد راک و یرازگراک

 1 ار وا رابنعا یاب 9 گام نیزم هماخ تعلخ) شراغثف تماق و

 ۲ نادملنم زج هک ررکم ضرع تمدخ و هصاخ ٌهلبوط زا پسا تیافمپ

 ۱, قناوم تخب دادما زا و - دننخارفا رب دنیامرفن دقت هاگ راب

 و تاذ یرازه بپهنمب لاس کی ضرع رد دعاسم راگزرر تذاعا

 1 ییگغوراد تدثر الا تسدخ و ب باطخ و راوس تسیود

 ۳دباب یمد ضیوفت صالخال| مژ | ردغب ه5 صاخ ناخلود
 تا

 ۱ راث] گر نارورنه ییراکتسدپ هک 17 داخل د - تمفاپ شزاون

 یوکشم نایم - تسا نارو هدید یازفا تریح رک عیدب عانص و

 ناناخ هدیشک رب رس ناویک ناویاب ماع و صاخ ٌةناغلود و تلود

  گنروا رب هدرب فیرشت ناشذ تهازن ناکم نآب ماع راب زا رادنامج

 زج ۸5 نالماعم ژا ی خرب ابرو وات دنیامر دم سهلح ينابناهج

  هاشنمش یاشکلکشم هجونب هنباین کا | نارب برقذ هاگشرپ ناصر

 ۱ نوخ لابقا لزنم یا - هریذپ یم لصیف تنکم کلم ناکم کلن

 . هزاخلسخب ینایننآ شرع ترضح د,عزا دشاب یم لصثم مامعب

 -  دش موسوم صاخ ةناخالودب دوعصم ناوآ ییرد - دوب هنشگ رومشم

 « ما هدراذگ تا همان برکت نیا لوا هلج رد هچلاذج

  ود بصنمب نانسویس مکاح ناخ قازف [ ناضمر ] مهد زون

 و- دیدرگ دنلب رس هناض) و لصا زا راوس دصئشه و تاذ یرازه

 راوس دص راچ ر تاذ ییدصناپ ٌةناضابو تعلخ تیاذعب ناخ داش



 ۱:9۰ هد ) ۳۲| ( لام مراج

 زا رکبب تمموکعا و راوس اتمسسهاود و رازه یدصناپ و رازه بصخذمد

 هننای یگیاپ دنلب پا تمحرم و ناخ یلق هاش ریدغت

 ار ناخ کیزواب بطاخ* گیب رظن [ ناضمر ] 2 و تسیپ
 رداهب ببژ گنروا دمع* رد الاو ةدازهاشداپ سامتلالا بسح

 ةعلقب وراوس زازه رد یرازهود بصنمب راوس رازه يرازه ٌهةفاضاب

 » دندینادرگ بایماک یزاین ناخ کرابم ریخت زا هسوا یعراد

 هاگشدپ زا هک ناخ رداهب تشاد هضرع زا [ ناضمر ] هام خم

 - لود هزشگ یردعم هلی دنپ نادسغم رگید و تیاح هیدنت هد توالخ

 رودزم ناخهک - دیمر عماج* قیافح عماسهب دوب وا اب هک یراکن عیاهو و

 تینج و - دینامر لذتب ریهاقم اژا ةوبن) هورگ هدومن یرب لگنج

 هام نبرد - دنتشگ رارف رپس هر راپدا ناهرمه ی دخل اب یناج و

 6 دش اتمهحرم نافعاسا بابراب ر ورم ٌةدپور راز» یه فرابم

 هاذب سید هاش, + - دیزاسر ينامداش درون رطف ددع لاوش ور

 ةدرب ییرشد هک دیعب لاذمد 7 لدف د لالح و تمظع. نرف

 زا یناهج و - دندومرف تعجارم الاو ةناخلودپ زامن یادآ زا دود

 قد هدیور راره ود ملسا لمس یفاغب ۳ دیدرگ بابماک راثن رژ

 * ,دیامن تمسق یقعلسهب ات دندومن هلاوح مطف

 ار ناخ یلق ماما یگیب شوف نالک رم [ لوش ] مرابچ

 و داب| ریگاپج هاطصمب اشعناپج تایار [ لاوش ] مچ

 ناروناج رگید و وهآ ر راک هلین زا یرایپ و - دما هفخاردا رب یهدنولت



 لاس مراج ۱ ۳۵۲ ] | ۰۵ ۰ هوس

 ۲ (زضید لوزت رغب ار تفطلم مدرح روکذم هام مهدزناپ هدومرف راکش

 * دننخاس لوم| غورف لوهوم

 نانسأب داب] ربکا ٌهفلاراد زا ناخ ردغفص [ لاوش ] مهدزناش

 لب هوم عباقو زا - تشک تمزالم زردنا فرش هدم] ناکم ناویک

 دربن رد هرهش ون راد هناهت ناخ ربلد دبس هک دیدرگ سدقا ضورعم

 نارداربابدندوب هدرزآ موج* ررب مامت توعمجب ه؛ يئز فوی ةنغادا

 متن دیس و دوخ رسپ ییدلا رخ دیس و یلب دیس و دمع* دی دوخ

 ت تشک یقذرم ت ق بش یاب وب عص  لرس رسد لر

 ۳ ۵ ۵ بی 4

 رژ ۷0و ور هیسج> شراذگ

 مهد زاود قباطم هاجدچ و رازه عذس لاوش مه دزون هبذژیلپ زرر

 زا مهاچا لاس زاغ | و مو لچ لام یاضقنا نزر يمش وب

 رگید و طب رونا رکیپ و - دیدرگ راکزور یازفا ترسم زارط دبا رمع
 نیرد - دندیسر لد ماکی نایناپج و - نرم| یر تس رب :دوعم ءایش)

 ٌمفص حول رم و - ینارمک مایا هی ةچابید هک زورفا طاشن زور

 سشخ دارم رابث الاو سد يلاع ةدازهانداپ - تسا ینامداش ماوعا

 راوس رازه تمغه و تاد یرازه " بصنمب راوس رازه رد ٌةفااپ

 الط بقراچ اب هصاخ تعلخ# ار ناخ نادرهیلع - هیدرگ زارفا رم

 هک وا بصذم زا و هذخارفا رب رس در انکلوهپ اپ عصرم رجنخ و یزود

 9 هچمارد راوس رازه هح راوس رازه یتفه ر تاذ یرازه تفه
 زا ار وا هلخاس زرقم هیسا هع هدسا رد رگید راوس رازه ود کوب هدم)

 هنتخاونرب لباک ییگیوه بحاصب گنج رفظ رداپب ناخ دیعس ریدغت



 ۱ هشرتب ۳ ۹ لا مراچ

 قاری اب رکیپ دوک لیف و الطمو اط نیزاب هفاخ ٌهلبوط زا ما ود و

 رویزم ناخ رصپ ناخ هللا هبعب و - دندومرف اطع لدف هدام و هرقذ 0

 تعلخع؛ ناخ زرابم لباک ٌةبوص نایکموک زا و - دش تیاذع لدف زین )

 نیز اب پسا و تعاخ: ناخرادرس و - لیف ر الطم نیز اب پسا و

 هلیدنب ی ردذج و ناخ راپ-ناج و - شگنب ود ره طبض و هرقن

 ات ٌهعلخ صراح ناخ تزع - دننشگ زارفا ره - پسا محرم

 دصناپ و رازه ود یرازع هس بصنمب راوس دصناپ ٌةداضاب کدرگ و

 قارب ریشمش ر تعلخ ناخ یلق هاشر - ناخ «للا زیزع باطخ و راوس

 رازه ود یرازه هم ببصنمب تاذ ییرازه ٌةناضاب و رکاذیم یالط

 راقفلاوذ و - ریمشک ٌگیوص مظن و دقن گدپور رازه هاجلپ ماعناب و راوس

 دمع* و -راوس هدنخه یرازه ود تا تاذ یعدصناپ هفاضاب ناخ

 تمحومب ناخ؛نرو هللا هاو رقعج و - ناخ دهاز باطخ؛ هکوک ههاژ

 - دددرد رگ رغلفم ناخ سس باطخب نیدلا ءادض میکح و - لدف

 نادرمجلع دمنعم مالغ فوی ر یلبک عاچش دلو دابت زا یکی ره و

 - دننفای شزاون - پسا ءاطعب ناخ تیاذع و - لبف بیادعب ناخ

 تسیود یلع نیدلا ریپظ ربم و دومع" دنراخ هجاوخ زا مادک رپب

 و تعلخ ناخ دمعم رذن ععچناوخ رانسد میلاصب - دش تیاذع رپص

 و تعلخ ناخ یلق ماما یگیب شوف نالک زیهب و - هیپور رازه هد

 - دندومن تمحرص - هدپور رازه رد وا ناهارمیب و - هیپوررازه هس
 » دننشگ بایماک ررقم ماعناب همغن لها و

 رازهود ٌةفاضاب و تعلخب ناخ رقم ۲ لاوش ] هام یریا بل

 زا پسا تمعرمب و راوس راز,مجب و تاف یرازمجأب بهنمپ راوس



 لاس مراح ] ۳۳۳۴ | ۰۵ ۰ ۸ریپ

 ۳ یوراد هدوص و ةصاخ ٌهغلح زا لدف و الطم دژ اب هصاخ 3

 دعب هک دش مکح ناخ جیلق هب و - دیدر گ هیاپ دنلب ن اش یا رییغت ز

 دیایب الاو هاکردب هدرپمواب تیاو اب راهدنق علت ناخ ردفص نددسر زا

 هب دوب هدروآ را شکشدپ لایفا هک کاملا بطق مزاام یسح دیس

 صخرم هنخارفا رب رس هبیور رازه راپچ ماعنا و پسا و تعلخ

 ۱ ۱ * تشک
  هاگشدپ نانیئون زا رگید يخرب د ناخ مالساپ هدعقلا يذ مود

 تعلخ تاجاوص تانیعت يارما و روضح
 + دش تیانع ينانسهز

 . هفاصا و لصا زا ناخ ژرابس دلو رایغخا ] دعوا ید ] مرابچج
 ۱و تا

 # تشک یهابم راوس لصشش یراز هر ] بصخمد

 یهدالب مه راوس دصناپ و راز# ود یرازه هد بصذمد راوس

 * تمداد

 ۱ ار ناهب ردفح و روهئار ساد صحیوپم ] ؟دعق || يد ] مهد

 « دندینا درگ زارفا رس لدف تداذعب

 .ناویک هکر دب یر زا هگل هد هجار 1 5 دعدلا يذ ] ۵۵ زاود

 نوچ - تخارفا رب یرادناهج نانس] مالاماب علاط ةیصان هدم| هاچ

 ریگاج و بصنم ردیخاب ر وا نما عونوب ی مدصقت ناخ رفعح زا

 ناک رک وخ ک یشنروک تذاعهب تفایرد زا يدنح ه دوم سد دات

 » دننشاد زاب تسا یعم دش| و مل بعصا ار روضح ماود

 ةریبت ۳۵شب دلو هللا دیع ریم |[ هدعقل) يد ] مهد راپچ

 ۱ بم ریبن هلا) یزسحا و - رم گره مب ماعتا 84 یوقص یازربم ماس



 | ۵ *عس ( 7۳۴۶ ) اس مراپج

 یقاب هب - دنتشگ ژودنا ماک رم دص ماعناب وج|نیسح یالا لامج

 ندعم رادیب تخ) ةدازهاشداپ دم یراذگ تصمسدخ) هک گرب

 تدادع الط قاری ریشمش سرد صیرم داو نت هب و - لیف هنشک

 « دن

 هک دیمر عساجم قیاقح عماسمب یوچ هچعا یف ةرغ

 ریمشک ٌهبوص مظنب تدالخ هاکشیپ زا هک ناخي اقا ییگدنز ٌهنامدچ

 تیدرت - هیدرگ زیر بل لادبا سح ۳ رد دوب هنشگ ییعم

 رازه ود بصنمپ راوس دص هس یدصناپ ٌةناضاب و تعلخب ار ناخ

 و پسا و روکذم ٌةهبوص تمسوکعب و راوم هصناپ و رازه يدهناپ و
 » دننخاون رب لیف

 پس تیاذعب ناخ تمبالع و ناخ تلاما [ هجا !یذ ] مجاپ

 هگنددح هحار نالک رسپ هگنس مار روذک هب هنفشگ ژارفا رس هرقن بز اب

 * دش تدحرم لیف

 تعلخ ناخ یلق ماما يئانط يبرفن هب [ هجع | یف ] منفه

 ی رم تو یا قاب اب ود ره پس و ریشمش و عمرم رجاخ و
 راهچ اقباس هک گبب ردن بوعص* هدومن تیاذع دقن هبپور رازه

 شزاون هیپرر رازه و پسا و تعلخ# دوب هدش تیاذع واب هیپرر رازه
 هذت راد هبوص هک دیدرگ سدنا ضررعم نوچ خب ران نیرد - تنای

 یگدنز لحارم گنج زوریف رداهبناخ هللا هبع از ردارب ناختریغ

 دصناپ یدصناپ ٌهناضاب و ربیشمش و تعلخ هب ار ناخ داش دیدرون رد

 ٌکیوص راد هبوصب و راوس دصنغه و رازه یرازه ود یصذءٍ) راوه

 * دنددناد رگ زارفرس پسا تعمحرم ز روکذم

۳۹ 



 ۱ .لاس مرابچ ۳۹ ۱ ۳9

 زورفآ نآمج زورون
 ناداخ یعرذسگ ضیو تبص زا هک ماسنا تا ماکنه نارد

 ۱ دوج توص زا و - دوب ییدرزرف رادوهن ناینامج یابد یراذم کلامم

 ۱ ينيگ باذف| . نذگآ ترسم نایملاءع رطاوخ ناه> ناکیادخ یردرپ

 هد و هاجاب ر هددد هدزاود و تعاس تفه یاضقنا زا سپ ژرردا

  مهاچلپ و رازه لاس هجحل| يف هام مین هبنش راپچ زور زا هیناث

 ریرس رب هاج نودرگ هاش كاپ دیدرگ لمح جرب يازفا روف یرج#

 ربا هب راک زور لها دیم) تشک هدومرف سولج یناورمک و ينارماک
 رابت لاو هدازهاشداپ و - دندینادرگ باداش رزبس ره راردا و لاضف)

 ةهصاخ رهدمج و عصر ٌةقبح و هصاخ تعلخ تیانعب ار شخب دارم

 ر راکانیم يالط یریز اب هصاخ ٌةلبوط زا پسا رد و ههاخ ریشمش و

 رس لبف هدام و هرقد قاریاب ههاخ ٌهعلح زا لدف و هلاس يالط نیز

 . ناج و ةکنسدح هحار و - دندومرف تصخر لباکی زاب هددنادرگ دذلب

 ماسحریم دلو هلودلارون و ماریج هحار و روبتار هگنسیره و ناخ راپس

 ردذچ و گیب لیلخو اداه لاسردنا و رهان و سا دیساک يارو رج[ یریداا

 یلاع نآ تمدخ رد نارادبصنم زا رگید يهورگ و هماوچگ نایب

 رهدمج و تعلخ تمحرمب هگسیج هجار دنشگ صخرم بسذ

 ۱ ییرگشخ و - تخارفا رب رم الطم نیز اب پما و هرادکاوپپ اب راکانبم

 1 ی روند ناخ نادرمدلع اب نیز شیپ 5 ناخ رادعناج: نارادبصنم

 دهاز - دیدرگ ضوفم گیب لیلخا نایدحا ییرگیشخ# و دوب هنفاو



 میهاربا - دلش رد :یير ۱ کد هفخار ف زا ریز جرتپ زاوس رازه تا بصذم)

 سیزواب ِت اس ِ 4 را ۳" یا ۳ قبر طد جد

 و تعلخ تمیانعب و - دوم شکشدپ دوخ زا رذش جلب و تسدد و

 * تخارفا رب رس دن هیپور رازه هد ماعت)

 4 م . 3
 ییع*ا دیک ادویعم مارمب باک | قح ویدح 1 عج | ی ] مد

 کاخ ع لاط ط ییناشیپ هدمآ خب زا درد لک یه مر تسا دنق میدن

 صشکشبپ ردش 1۵ و بسا هذ و - تخورفا رب هاک هدج* ییاوخ نام

 -دیدرگزارفا رس هدیرر رازه راچماعبا و تعلخ اتهحرم) و - دینارذگ

 تیافع هدیور دصداپ و رازهود خم لیزن یدیب هد راغغلا دبع هحاوخ

 یتادعب نورعم ناخ ران ناج شکشبپ ۳ ۲ مهدزاب

 « دم]رد رثا ریسکا رظنب دوب هدانسرف دوخ 9# زا هک لبفود ناخ

 لدف ٌ دام تداذعل ردص ناخ ییوضوم+| ] ی 1 يد ۱ مادر ذاب ۱

 * توای یکیاپدنلب

 هاگردب نطو زا هگنش تنوسج هجار [ هجا يد ] مه دزناش

 * تخوددا| ی الم تل ۵ هدرمآ داد یینقفگ

۳ [ 2 2 



 1 لاس مرابچ ( ۲۳۸ ) ۱۰۵۰ هم

 اخ تبالص و - راوس دصناپ و راز» ود و تا یرازه ۶ هم سصنمب

  تسرکم ر - راوس رازه رد يرازه هس بصنمب راوس دصناپ ٌةناضاب
 رازه رد بنمب راوسم دصناپ و تاف ییدصناپ ٌهناضاب یاخ

 ناخ راقفلا وف  هناضا و لصازا و - راوم رازه ود یمصناپو

 .درعم دیس و - راوس تسیود و رازه یدصناپ و رازه جن هل

 .نایس یورادجوف تسمدخ: ناخ دهاز هتل ءک لضفا دعس داو

 دیس و - راوس دضناپ يرازه بصنمب تخارفارب رم بآ رد

 * دندفار شزاون - راوس دص هس بصنمب نابعلا رون

 رسب و لیف هگنس ی یار هحارب [ هجا ی ۵ ] مکب و تسدب

 برع ءالا رکش رییغت زا ومج ٌماعج یااضب تمدخ ناخ زادنا

 ياف ماما یکیب شوف نالک ریمب و - لیف هدام ناخ تمحر هب و
 * دش تیافع «دیور رازه ناخ

 پسا و تعاخ» هگنس رسا وار [ هیعا ید ] مود و تسیهبپ

 پسا و تعلخ؛ ناهوچ جوبب رثچ و - لبف و هرقن ییز اب

 خب دارم بسن ض دازهاشداپ تمدخ: - هدخ)ردا رب رس

 ۰ دننشگ صخرس

 ۱۳ یاب ناخ هللا لیلخ [ هچعا یف ] مراهچ و تسیپ

 یيدصناپ و رازه ود بصنمب تاذف یدصناپ ّةناضاب و تعلخ

 0 هتخآ و يگيب شوف تسدح: و راوس دصناپ و رازه

 ۳ ۱ * دیدرگ زارنرس

 هلودلا ریمی دوب بره زوز هک [ ههح یف ] مفه و تسیب

 هدیور کل هس نآ تمبق هک تافوسنت عاونا و هسجفغن ءایش) فانع)



 ,۶۱۵م ۲! ۳۵۲ ) لاس مراپچن

 رگید و رهاوج ماسقا ناخ مالسا شعشبپ - دینارذگ شکشیپ دش

 لوصوم لوبقب ةیپرر کل كب عانمو - تشذگ سدقا رظن زا هعنما

 ةلمج زا هدپرر گل تفه عانم فرش زور ات زورون زور زا - هش
 يا ریذپ هب رادمان يارما و رکمک یاهدازهاشداپ شکشیپ

 یشزاون عمرم پوهد و تعلخ تیادعب هگنس تنوسح هجار - ددسر

 لصا زا راوس دصراچ و تا یرازه بصنمب اخ تدایس - تفاپ

 ه تخودنا راخافا زع هفاضا و

 میکعاا هدع المب و - لیف هکرب ریمب [ ۱۰۵۱ هنس ] مرعک رغ

 ار روهئار ساد سیپم - دندومرف ماعنا - رپم تسیود يتوكلاپس

 لح هناخاس زارفارس پسا و تعلخب هنسجار ینشذگ رد زا صپ

 * دندومرف ضیوغآ ردب گنبد تنوسح ٌهجار تامهم دقع و

 لباک زا گنج رفظ رداپب ناخ دیعس [ مرع" 1 مجپ

 رذن رهم راره و - تنفایرد لابتا ٌةبلع لدجفت تملود »دم

 « دینارذگ

 یناکم تمدح نرصح يعدارود ددرم ترایزب حک ۱ مدغه
۰ 

 رازه هد غلبم ترایز بادا یادا زا دعب هنخادرپ هناهرب هللا راثا

 - هندومرف اطع ناجانع* زر ناقعدسم رگبد و اهن[ هندسب هدپور

 ۱ ناروناج لراکب میهاربا اب هک ناخ دمعم رذن ناراکش ربمپ هیپور رازه رد

 سدْذا ضورعم نوج ی نیرد - دش تمیاذع دندوب هدر وا يراكش

 تخر یرها ردنب رد ناخ ينادعب بطاخ* یبرظ هک تگ

 راثن ناج و - دش نیعم را یاج+ لاعشوخ مدکح - تعهبرب یلمه
 نیس" رد ِت دیدرگ روساز ناخ ید دوح قیاس یناطخ+ نباچ یر ربع  ۳۹ 2 0 ۳



 لاس مرامج ۲ هی ) ۵۱*۱ هم

 * درسر نادنمزاین هب ررقم گیپور رازه رد هام نیا رشع

 85 نفس تنوسج تجار بصنم زا راوس رازه [ مرعم ] مهدزاب

 للصا زا و - دندومن ررقم هپسا هس هچما رد دوب راوس رازیجلپ یرازیجاپ

 تخارفارب رس دابآربکا ٌةنالخلاراد ٌةیوص ییاویدب هک لضنا اذ] هفاضا و

 تبابمساد سدیم و - راوس دم شث یدصناپ ررازه بصنمب

 دلو ياد هللا زا يکيره و - راوس دصنشه یرازه بصخمب يناخ

 شزاون راوس د.هناپ یرازه بصنمب الابج ءگفس یار و شونگنلپ

 * دندواب

 نیمیدلو رادنمهب و ناخ تلاصا زا مادکره [ مرعم ] مهدزود

 « دش زارفارس لیف تیافعب هلودلا

 تلودب هدم] کد زا ناخ مامنها [ مرعم ] مرد و تسیب

 تمحرمب و - دومن شکشیپ لیف هسو . دیسرناکم ناویک نانس| مالقسا

 ناخ تسمه رددعت زا دنب رو یعراد هدابذ و لیف و پسا و تعاخ

 * تفای یگیاپ دناب

 ار ناخ دمعم رذن لرکب میهاربا [ مرع» ] مجاب و تسیب

 رد ماعناب اروا ناهرمه و هیپرر رازه ماعنا و پا و تعل +

 دشرم - دنداد مارصنا تصخر هدیشخب راخنفا ٌةیامرس هیپور رازه

 * دیدرگ زارفارس نانلس ییناوید تمساح: نراخ ياد ٍر

 ناهوزپ هننختارچکراد کنودص ناخمطعا نداد شلام

 ماج رادنیمر زا شکشیپ ۳ درک و ار دابآ دمجا یحاون

 هوم قسن و مظن تسدخ ارآ ملاع سولج منشه لاس رد نوچ



 ۱۶۵۱ خلع ( ۲۳۱ ) ۱ نا مرابچ

 نارگ هنثف ناکهو - تسا هازنداسف نارس هدیروش ناک هک تارهگ

 ناکشیپ توافش لاصبتسا را - دش تیانع ناخ مظعاب - داهن شروش

 هراومه یزد و ينز رب یدرخ» و تا زا هک يک و يک

 یبارخ رد و - دندیناسریم اذیا ار کلم نآ نیددرفم و ایا

 زا شدپ هنخادس تمه هجو دنددوک یء* تیاو عیناریو و

 بناجآ ناباترد رگیدو هراو يلوک بیدار داب] دمحا ندش لخاد

 عضاوم رد و - درک هدجنت عفاو رارف زا ۳ هوزپ داسف نر سیا هنخادرپ

 یکی هدومن اذپ مکع# علف ود نابلوک ناطوا لاع* زا لبهب ٌدگرپ

 دوخ رسپ مان تبسانمب هاب لیلخ ار ییمی رد و روپ مظعاب ار

 يريچ ناراروچ عفومرد هراو یهتاکرد و - دینادرگ موسوم لیلخ ریم
 تارامع رگید و ینیثم علف تا عقاو نابهتک ناطوا نایم هک

 دودح رد شراب مایا رثکا و - دیمان روپ هاش ار ماقم نآ هددنادرگبرم

 ءادنبا زا و - داد ازسب شلام ار يحاون نآ نادرمتم هدربرسپ هدیمپ
 اراهب و ماج روغذب هک هزاو يهناک یاهننا ات رولاج تمس *راو ياوگ

 دنامن لاجم ار یدسفم مهیه تسا هتسویپ روش يايرد لحاس و

 راجت و رافس و - دنک زارد یفیعض رب یدعت و لواطت تسد هک

 و سم رز دنننرگ شبپ ارن یدرون »ر رطاخ تفیئامطب

 دیاب ار نآ را دذیمز ۹1 ينع طا ماح نرادژرم ژا وا تمسوکح تدم رد

 یدرون هرب وا بیدات تمیز روبزم ناخ دوب هدماید لعفپ دومن

 نابزرم تماقا لعم هک رگن اون عیهورک تشه نوچ و - دم[ رد
 یثامنهرب هتناین دربن داوم ییروا درگ تصرف و - دیمر تسا روطسم

 تازب و . تفرگ شیپ يريذپ نامرن کلسم نیزگ تیفاع لقع



 ۱ نخ مزابچ ۱۳ ۱۰۵۱ هذم

 رگ ون زا راد ةبوص ندید دعقر ه دومذ فارثعا هد دک نایصع و هدفر

 ۱ مظعا دیزگ لزیذم رگسعم ییهررک ود ۹ نازا صپ - دیدرگ *داور

 .رگن اون برضاا راد و دز اهنررفم شکشیپ ات هک دانسرف هننفگ ودب ناخ

 1 تسعاطا زا 4 روبزس رادنیمز - تممد دهاو خب تروص را ییراکنسر نکن

  شکشیپ مسرب یدومع# نل س و یهچک بسا دصنداد شاد فک

 .ياياعر هک داد رارف زدن و - دومن لوبف برضنا راد ینخادنا رب و

  دوخ نیمز رس زا دنا هدمآ رد وا کلمب هک ار داب] دمحا ییحاون

 هدبنت هب هاب دمحا مظان هاگره و - دنور دوخ ماقم و یکسمب ات دروا رب

 دزن یلیعمج اپ ر لوخ رسپ دزادریپ ای۲ ساوم سارک بیداد و

 اش مظعا دزننآ زجو شکشجپ یناریذپ زا دعد و - دخعرفپ راد در

 # لومن تمعحارم زوپ هاشب «1خ ادرپ و وا منم ژا رطاخ ناخ 3 دم[

 هاناخ 0 زا لدف تیادء) گم تنوصح هحار رغص مرد

 ۱ « دیدرگ دنلب رم

 روس قفم ییراد ریگاج ر یرادجوف و هفاضا و لصا زا راوس دصناپ و

 ۲ تتسسا اتمهحرس و یيگشوخ رداپب رظن رسپ ییدلا مش ریبعت زا

 4# دش تیافع لدخ بآ ود ادم

 ۳ لدف کی د لژرد راداویت سعمش رتبه یشکشیپ [ رغص ] مهدقه

 تمدانعر یددد كد ٌحاوخ فرش 3 فدا رد سددا رظنب با ه و

 « دندپدرگ دذلب ره لیف ۷ اس یاطع) ناخ رم وح - سیما و
0 ۷ 

۱ ۷ 

3 ۱ ۳۹ 



 ۱۶۵ | هم 9 لاس مرابچ
 تمدخ# ناخ دهدعم دلو ماکتسود [ رقص ] مود و تسیپ

 تشگ ضخرم هنخارفارب رم هلاکفب کو عیسیون هعقاو و یرگیشخ#

 هلیوط زا ود هلمجازا پسا دص و تأآ عصرم یخرب را بوعصم و

 ؟دیرح تصرپغب هداس یالط نیز و راکانبم یالط نیز اب هماخ

 » دندومن لاسرا ردابب عاجش هاش دمعم :دازهاشداپ رخافم

 شکشیپ رتش هدزه رو پسا هدراچ ( رفص ] مجلپ و تسیب

 » تشذگ یدتآ رظن زا نانلم رادنیمز توص لیعمما

 رد يناکم تذج ترضح سرع صلج# [ رفع ] مشش و تسدب
 روپ نیبه سدتا رماب و - تفای داقعنا ییشن دلخ آ ٌهعینم ضرر

 اج! ترایز باد] هنئر ناشن ضیف ناکم ناب ارما زا یعمج اب تدالخ

 « دندومن تمسق قاقعاس| لهاب هیپور رازه هد غلبم و - دندرر[

 سامئلاب هلاگنب رایتانیعت زا ناخرادلع* [رفص ] منو تصسدپ

 هراقن تیانعب رداهب عاجش هاش دمعم هدازهاشداپ تفالخ چرب رثخا

 یلع سامتلا رباذب نآرفح ماهنها هک یرین نوچ - دیدرگر خلقم

 ید لاو رکرس زا هیبور کل کی و دوب هدش ررقم ورب ناخ نادرس

 علل لیلخ» - دسر رهپش ی ییحاوغپ هفشگ هلاوح روکدم ناخب دا رب

 دنراد فیفو راک نبرد ۹ يئاهدنب رگید قاعتاب هک دش مکح ناخ ۱

 بارم هک يسكم غاب تموج# رهن رادک رب ریهش ییلاوح رد نارامعم و

 ياهراوف ۲ اهراشبآ و راهنا و ضابح ان دشاپ هدش|د زارف و بیشن

 نیدب ينکم هک نازا سپ - دنیزگرب دبای ببترت سدقم هاوخلو

 دیدنسپ هک يحرط قباطم سدنا مکح بجومب نمآ هدنایتیفیک

 تسیب و - دندا.من نرامء ساسا لواا عددر موس دوب دنسپ راوشد عبط

۳۰ 



 لام مراپج ( ۳ ) ۱۶۵۱ هذج

 رامتا راع*ا ماسفا نهداشن زد عورش لاح یریا ییلوالا یدامج مرامحو

 و دنناوخ بن ضسایک هک ولآ هاش و هبنا زا يريس مرگ و يربس در

 ماداب و بیس و يتاپشان و:يناطا- ٌهچكوک هچولآ رولاتفش رولا هرز
 راذج رس سرغ و - هکاوف رگید و هاوک و چنراد د نامی توت و هب و

۱ 
 هاگرد هجونم راهدنث زا هک اخ شیلات لوالا عیبر مراپچ

 رخ تیاچب رییغت زا نانلص یعراد هیوصب دوب ءهدش باطم ییطالس

 پسا و سعلع) یکمن ناخ مماق دلو ناخ ردما 3 تخ ودنا رابنع|زء

 - دش ررقم هبپرر رازه تشه ر تصسدب هداضا و لصا زا انصوم مدکح

 « دندومرف تیانع هیپور رازه ناخ برقم ٌداز ردارب لیض؛ هب
 هدیسر دوخ ربگاج زا سادلهتبب هجار [ لواال عببر ] منفه

 تموکع؛ کالا زعم رییغت زا یلف مج و - دومن لابتا نانتسآ مدشلت

 ۰ دیدرگ یهابم ثروس ردهب

 رازه هس هدیجم* رزب ار تلود ٌهفيعم یری) مقار خیرات نبرد

 متن ر مناخ دالبم ییمارگ صلج [ لواا عببر ] مهدزاود بش

 ناب هباعا و هلا یلع و هیلع هتامیلست و ءللا تاولص توبن باپ

 ییقعخهمب لومحم هدیور رازه هدزاود و - تدگ هنسارآ ررقم

 ی درک اطع

 زادلاوک دوخ ریگاج زا ناهج ناخ دیس [ لواا عیب ] مهدفه

 لدف کر و رذن رپم رازه 3و د هوم هدش اب دم لدبقت فرش زارحا هد



 ۱۶6 | هثس تر و تار لام مرابج

 25 یرورن ساد مار هجار ریبن هگنس رما هجار - دینارفگ شکشنپ

 تدخا ییدبح هجتر کلف هبْء مالئساب زدن دوب ٩ مع[ رویزم ناخ ءارمه

 * دومن شکشیپ لبف کی هنخورنا رب

 2۵)اب یاب ادعا تیک یکبت هو جو ۱0*0
 تعلخ تیانعب و - تفادرد شنروک تلود دوب هدمآ لاو هاگرد ییگدنب

 ۰ دن بابک هیپرر رازه ود ماعنا و

 هقلح زا لیف تیاذعب سادلهنبب هجار [ لولا عیبر ] مهدزون

 » تخاردا ررم هصاخ

 رفعج ریصقت وقع ناب رم هاشداپ [ لولا عبیر ] مدقه و تسدب

 * دندبنا درگ دنلبرم قباس يصثمب زر را هدومن ناخ

 نرو يرءث شج شراکن

 قباطم کی و یایدپ و رازه هذس یناذلا عیبر مرابجح هبنش زور

 شیارآ تیز و بیز نارازبب زارط دبا رمع زا مرد و هاجاپ لاس
 رگید و الطب لا ره مسرب تاداعسل) تاذف تاذ و - تفریذپ

 ر تعفالخ ری رس نایناپخ نافاخ - 11 هومن نو کدو یعم ءایشا

 ينابج دیما اد راذن رزب هنخاس يبلا راونا علطم صدقم سولج:
 بصنمپ راوم رازه يرازه ٌهداضاب ر ناپج ناخ دیس و - دندوما رپ

 هاطعبو دهس) «هس هچ-) ژدراوس رازه میاپ راوم رازه شش یرازه قع#
 پوهد تیاذعب ار ناخ مالسا و الط نیز اب هصاخ ٌةلیوط زا ما

 هصاخ ٌهلیوط زا پسا تمحرمب ار هگفس تزوسج هجار و - عصرم



  لام مرابچ ((۳0 ] ۱۰۵۱ هفس
 1 دنددنادرگ بایماع هراقنتیانعب ار هگنس یار هجار و - الط قارب اب

 .یرازه بصنمب هنافا و لما زا ار روبتار يسمرک دلو هگنس مار و
 . یدربو هللا دل رفنضغو - دنتخاس زارفا رس راوس دصتفه و تاذ

 3 » دننخاونرب گزوت تسدخ و تعلخ تیاذعب ار ناخ

 . الچ نما و رادجوف . لم ردون یار هب [ يناثا عببر ] مهد
 * دندومن ضیوغت زین لانجیپکل ییرادجوف تممدخ دارم

 رذذفم لیف تیانعب ناخ ءالا لبلخ [۲ یدافلا عدبر ] مهده

 ۰ تشگ

 بب دز گنروا دمح# رام دزهاش داهب یلو)ا یدامج رهش رغ

 قاب پا هد تذطلس ٌةدصاذ ورغ ۳1 مزالم مظاک بوع 2م رداهب

 « دندانسرف هدومن تیافع

 هدمآ هسیگو) ٌهبوص زا ناخ دقلعم [ ییلوالا یدامج ] مهدزاب

 .تلآ عدرم و رعاوج ينخل ررذن رهم رازه و - دیسر تمزالم تماودب
 .عومجم تمیق ۹1 نا ناو اب هدزناپ هلمخنا زا هدام و ردلیف تصش و

 هجاوخ زا هک نایب ژور هجاوخ - دینارذگ ,رشکشدپ دش هبپور کل راچ

 ۱ » تخارفا رب رع لیف تیانعب تا الاو ءاگرد دمنعم نایاوم

 ۱ گنج رفظ ردایب ناخ دیعس [۰ ییلولا يبدامج ]. مهدزناپ
  باچنپ بوص تسوگعب هنسارآ رب رابتعا تماق هصاخ تعلخب

 ۳ تعاخ تیافعب ار وا بفلخ ناخ داز هناخ و - دیدرگ ژارفا رس

 و هفاض) و لصا ژا ژاوم رازه و تعاذ يدهناپ و رازه تبیصنم و

 کراهجوف ر هکنس تکج هجار ياجت هرگذک هوک ماد یرادجوف

 3۹ یی هاب خدا يهابم ناخ زادنارس رددغت زا ومج



 ۶8۶ ۱ ۸م ۱ ) ۳۳۷ ( لام مراپچ

 هجار دلو هکس تکج ندیزرو نایصع

 هددوکن لاعفا شاداب وا ندیسر و وساب

 و ی ک اما ضایر جت شراب دشاب تمعد نیا روخ رد ۳۹ ۹1 ن اکدنر

 یلع افسعنا اا ر و - ةهيرک يادومب - دنادرگبا داش و زبسرس اروا لامآ

 ۳۹ شوت انا يناسفن سواسو تابض - هدناجب نیت زا و ضرعآ ن اسنلآ

 زابیرانف ,گ کیرات نزرب زا یرانمر هار ض هک دنگ هردت ناذج ۲ ۳

 قیام انو یشکرس تعاب ار یقیقح بتمعز و معن یملاوت هدسنادز

 دشوپ زاب نانچ ار نیدب ماجا و دید نیناطوش ریز باچح - دزام

 بجوم ار يقيقعت عذر عذم رتاوت هنخانشذ زاب دوس زا نابز هک

 اذا و - ٌهمرکم یا وب ریدق م ةننم مرجا - یساذشان قح و ثلفغ
 وو هم مو یوعو هه 2. و هم صوت

 لیقأ ابیلع قعف ایت اوقسفف اهیفرفم انرما برف کلبن نآ اتدوا

 تام داوم اروآ تن تزع 9 یندمردمکرد - ریست یر سق

 دنارگ ناره وخ هاجدا و نارگید رابنعا تبع اب هرتخاس تشک و

 راکب هیاین شک ددکنآ همه * راک زور ار در دوش نوژاووچ

 نالک رسپ پورجار - تسا هگنس تکج لّام دب لاح لاقم یا قادصم

 و دسک برام و هدساف یلابجم ضعب یارب رهاظرد هک رثخا هریث ۹

 سولج مهدزادد لاسرد دومديم يراک زاساف و یرازبب رابظا روزا ردپ .

 دوب دومآ غورف لابق) تایار هام رونب روها ٌةنطلسلاراد هک سدق)

 یحاون نآ نانادزرم زا شکشیپ ننفرگ و هرگناک هوک نماد یرادجوفب



 لاس مرابچ ۳۳۸۲ ) ۱۱۵ | «ّذش

 هاگهز 9 دزد لالج بوم ۳۹1 زود ن دا مویس ل اس دو هدوای یرودسد

 دب ردپ اب ار فلخ | ی نآ هک ینابنپ شزاس زا تشاد تمافا ریمشک

 دانا الم رب ینعم نیا نوچ و - زور يورب نایصع راذآ دوب فلس
 زوضح طاسب تر زا يضعب ٌةعبردب تخب هدیروش هگنس تاگج

 ۵۵ رگ وفم هدنیهب هوک ی ۹*۳ ییرادجوف رم گا هک - - ددناسر فرش ضرعب

 نافاکمد هدروآتمدب ارشوکلطاب شوهیب ۳ مه دک دیامن یم دیعن

 نیهزرم یا نانابزرم زا هبپور کل راچمه و- دناسر هنسیاشان رادرک

 يناريدپ ترشب را صم1-هک ناز سپ - دیامن لیصعت شکشیپ مسرب

 لابج عافتراب نانرب نط ر ندیمر زا دعب هلموح کنت نآ - دیسر
 رساوا تعاطا رهاظ رد هنشگ رررغم ضابغ کابنتنا و لبس قیغ و

 يیشکرس و درمت بابساب یرطاب رد و - دومنبم زاب یهاشداب ییهاون و

 نامس] هوک ةلق رب هک هذگ ارات ٌةعلَ اصوصخ عالف ماکحا رد هنخادرپ

 یبداقفعاب و - دوب هدومآ رب یراد هعلق تاودا و تالآب هداهن انب اس

 ۳1 هگدان - ددننوک یم هنخاس «لام[ ینمام دب زور يار ٍد لوخ لادس

 لمجرودناسب تدئرم ناویک هاگرد نیا ییگدبردف درخ هاتوک لما زارد

 یارگ هر یراوخ نارازمب هدیدنسپ ان لامعا رفیکب هک دوخ ردارب

 و لارز بابسا هنخادشن - دش دهاوخ 5دراز گ هعیاانج - تگ منبج

 عاهدما تمارکب لیرجام نیا هک نازا دعب - داد ماجنارس دوخ لاکن

 فرش وا بلط) ایرج اضذ ناصرف ددسر تفالخ ریره میاوف ناک دانسیا

 يلعمناتسأب دنچ ی رفع رب رعشم ین |۵ هضرع نوجو - تای رود

 یارآ ریرس تسویپ یمن حوضوب یلعم معح فالخ ناژا ز دانسرف
 ۰ ۰ ۰ ۰ - مس ۰ ۰

 89 دزدورف هدایسرف وا لاوحا صع#د) اریار بکر دنس ینابنامح



 |۰۵ | هذس ( ۲۳۹ ) لاس مراپچ

 ةدانفا نایصع هابت مشیدناد تلالض و تملامج زا هایس همان هارمگ نآ رگا

 - تس) یماک ان ٌةیامرم هک يمارح کمن تبتاع تماخو رب دناب

 تراقش نیگ] هنفغ نآ بلط باب رد ررکم الاو روشنم و - دنادرگ هاگ ]

 نامم| هاکردب وا تافالم زا دعب ردنس - دش رداص وا بوعصم نزک

 ساره بولغم ار دوخ رهاظ رد هحرگا هک تشاد ضورعم هاچ

 دنراذگ زاب نطو رد ار را لاسکی هک دیامن يم سامّلا هدومن او

 مزنلم هدومن دوخ و ردپ میارج ءافعذسا هک دنسرف یم ار پزرجار و

 هدیزرو فارعنا تعاط) دار هاش زا ام) - دشاب ینابناهج ٌهینس 8دس

 هک اجزا - دشوک یم ینشیوخ گاه باما ٌهیبعت رد و - تما

 یارگهر نآ ٌةراب رد هک ینامگ ردنس "تمادضرع ندیسر زا دعب هک
 نوشفهس تسودپ سقدب دوب هزفای "ار تلود يابلوا رطاخ: ینادان

 یامیپ هیداب نآ لاصبتسا يارب لانق ریعاسم و لاجر لاطبا زا
 ررشملاج هاگنیپ زا راعش صاخا راکدج ودخب هس را درسپ يناشبرپ

 نیدلا صمش و یکبوخ رداهب رظااب ناهجاخ دا» یکی - تگ

 لالجو یلع فعل ددس و یرورن هگنسرما هجار و ناخرراقفلاوذ وا داو

 لامخءادلو تمدمرد و گرزب رد و هبرو دهب هگنس ندوارو دومع* یریدلا

 نارادنیمزر يچفأت و زادنا ربت نایدحا رو نارادبصذم زا یءمج و یاز
 يارهجار و دوخ ناشیوخ و ناردپ اب تگاج رفظ رداپب ناخ دیعس مرد

 الاپح هگفس یار و هیدوسدس سادلاوگ و یوفعه ناختاغنلا ر هگنس

 نارادبصنم زا رگید يعمج و هگنس تمیح و یلع داد و مار اپرک و

 روپ نببم ییشخ! گیب یکم و زادنا ربت و یچگنث نایدهآ و
 تو الخ موس - ینابناهج رصاب رف نآ نانیبات زا راو- رازه اب



 . لامررابچ ( ۲۴ ۱۰۵۱ هنس

 ۱ ورسخ و یدحا و رادبصنس یاهدنب رگید و ناخ یلف هاش یارهپ

 ۱ دم ناب و وا نانیبات زا راوس رازه اب هلودلا یبمپ مزالم گیب

 ۲ ماوفا یئاسرف رک - روکذم ناخ نیشخب اب ناخ مالما راوس

 ۳ بحاو نامرف کت ر رم شخب دارم دازن ")و و دازهاش داوب هناکس

 ۳1 هگنس رماوارو هگنسدح هحار اب بس او نآ هک > تیشاو۵ لاسرا ناع۵ا|

 ۲ و روبتار هگنس یره و ربکک ناطاس يلف ربکا و ناخ راپس ناج و

 ۳در شا دوم يار و يناخ مایف ناخ تلود ر هلیدنب رم ردنچ

 ۱ . یوباب و يکلوس رعان ریدحا دص تدفه اب گدب لبلخو رپکک ناطلمس

 7 هحودم توکلابس هارب لباک ٌهبوص زا نیل دسیم رگید و یگشیوخ

 1 ةنخاس صخرم ار دل جاوفا یلرالا یدامج مهدقه و - نگو

3 
  دیعس و ناپجلاخ دوس راذت یلاع دازعاشداب ندیسر اد هک دندومرف

 .- دننیزگ ففوت روپ ماربب و روپ یار رد گنج رفظ رداهب ناخ
 3 - هزا مهارف ار یمحاون نآ نارادنیمز هثنانش ومج# ناخ تلاصا ر

 ۳7 مج ره نانجپ ییلاوع» رابت عبفر و دازهاشداپ ندم] زا لعد و

 ۱ ادب دب نیا لاسف ءاذب مده رد هددسر بسد یمارگ 1 تسدخ)

 ناخ دیس تصخر مگنه ۳ دددادر میدقنب هابمح ييعاسم

 هدصاخ ٌهلیوط زا پسا ود و ةهصاخ تعلخ تیانعپ ر ناپح

 کل کیو لدف هدام اب هصاخ ٌهقلح زا لبف و الطمو الط نیز اب

 گنج رفظ ناخ دندین| درگ دلی رم تدعاسم قیرطب در ةیپور

 رهو - لیف هدام اب هماخ ٌةقلح زا لیف و الطم نیز اب یرگید ءلط



 ۱۰۵۱ خم (۰ ۰۴۳۵۲ ) لام مراح

 هجار و رداهب رظن دلو نیدلا سمش و ناخ راقفلارذ و يگشيوخ

 تیاذعب ار الاهج هگنسیار و هبدوسدس ساداگوگ و یرورن هگنس رسا

 -دننخ|ردارب راخافا رس بسا یاطعب ار يضعب و - بسا و تعلخ

 رونرپ روصح عیاثو شراکنب ءةشا ذگ زاب شناکمب ازدا تربع یارجام

 ۰ دزادرب یم

 هاب[ ربکا هنالخلاراد ٌهعفا و زا 1 نیلوالا یدامح  م گی و تسدد

 یارگ هر عناوقب هبوص نآ مظان ناخ ریزو هک - دیسر سدقا ضرعب

 هدنب یرید نیا شزرما رنسگ رس هاشداپ تشاد اج رورپ هدنب

 هشاد بلط اروا نادنزرف و - دندومف تلاسم یدزیا هاکرد زا

 ٌهیوص تاظناحم و هعلق تسارح و - دنددنادرگ فطاوع لومشم

 تعاخ یاطعب اروا هدومن ضیوغت ساد لیئیب هحارب هفالخلا راد

 قباس سبصدمب هذخودنا تمزالم تملو ۵ وب ن ,ردشد خو گ ریگاج و

 )او نافینوت ك و ۳ مسن شب هلو دل) ندهب و - دش تدافع ينازاپ

 و تریسرذ) یاو>ح - دندخا فا ریرس يداراب تعلخ تمحرمب زین نناکم

 دم ترضح ةریشهه یشبس هلودلا نیمی رنخد وناپ هکلم ماشه



 مراچ ۱ ( ۳ ۵۱ هه

 یناناخ ترضح مبن ر تسیب - دوب هدیشوپ رد رر تامم باقنب ایلع

 محارمب ر رادقم دنلب یون نآ 1 ثومسر 3 فر 34 هلودلا نر دمی لزنمب

 ۱ نخ يدرو هللا خب هرات نیر - دندیشخ؛ ةیلست هناهاتنداپ

 هدمآ نانلم زا خر هاش ازربم دلو ناخ تباجت و یلهد کالاراد

 * دننفابرد الاو هجنع لیبقت تداعم



 مجنب لاس یادتبا

 ییلابناهج یارآ ربرس سدقم سولج رود مود زا

 زدر ** ار مذآ ياب زادرپماک و - ملاع زاس راکرم سای نارازه

 مهدفه قناوم کیو :اچلپ و رازه ةنم هدنالا يدامج ٌةرغ هبنشکی

 یخرفب سدقا رود مود زا مچ لامنشا تداعس لاس هام روی رهش

 » زاررپ رد یئارر لابب ناینابچ دبما رباط و - دش زاغآ یزرریف و

 ار رداهپب عاچش هاش مع* ردث دنلب 8دازهادنداپ 9 نبرد

 دندومرف شزاون هدپور کل کی ییلال ماعذا و هصاخ تعلخ تیاذعب

 هنخارف]رب رس لیفو الطم ییز اب پسا و تعلخ تیانعب ار ناخاباجت

 ربمپ - دننخاس ندعم سشخ دارم رابت الا و ةداز هاشداپ ییهارموب

 ماه یرب فراع ربس وا ردپ - دش ماعذ) رهم دص راچ یوقص 4۱| دبع

 یدرگنامج د يشدورد یزرد يوفص پسامبط هاش ةداز ردارب ازریم

 زیان ینایشآ شرع ترضح تسزالم تداعسب روهال ٌةنِطلسلاراد رد

 هشدمه یشلگ زا لد زاون شیررد هاشداپ نآ ترور بیرغ زا هنشگ

 و ینمرپ ادخ سابلب و - تفرگن رب ناشن تشبب نانسودنه راپب

 ترخآ رادب ترفاسم تخر هفطلسلا راد رد ةهدرب رسب یئدم يدازآ

 ناور عاطم ناپج مکعا هک ناذل ناوید یلق دشرم - تسیرپ



 لاعمچاب ( ۰۳6۶ ۰ ) ۱۶۵ ۱ هذس

 ۱۷ لید تسمحرمب هنفایرد تمزالم فرش - دوب هدش زوضح هاگشیپ

 ۱ * تفای یدنلبرم

 و تعلخ تیانعب ناخ دقنعم [ هیناثلا یدامج ] مهدزناپ

 # دیدرگ ژارفارس سانهر نصح تمارح

 ۱ یشخب دارم رابت او ةداز هاشداپب [ هیناثاا یدامج ] موس و تسیب

 نیز اب یرگید راکانبم يالط نيز اب يکي هصاخ ٌهلبوط زا پا ود

 ۱ یدصناپ هناضاب و تعلخب ناخ تمرکم - دننشآدلاسرا «داس یالط

 ۱۳ اهن بولت رب زاوس»ولزاها هاب ؛نیرازه منم بم هقمپ راوشرازمع

 ۹99 رخلفم يلمد کام)) راد فساد هدوص و هرغن ۳ اپ پا

 . نامز دمع* و هنت مظان ناخداش زا یکیره - تاپ يروئسد

 قرفراو» رازه رد یيرازه رد بصنمب هفاضا و لصا زا یناریط
 ۱ ۰ تخارفا رپ تی

 1 زا نیلعم رماب کنج زوریف رداهب ناخ هللا دبع بجر مرابچ

  هینسقدس مالئساب علاط ٌةیصان دم[ ناذلم زا ناخیدلق و - دایا مالسا

 لدف هد نندتسذس و - ددنارذگ رذن رپع رازه دویگ 3 و - دننخورفارب

 * دومن شکشیپ قاج پس ۱ هدزه ییمیود و

 هصاخ ةلیوط زا پسا ود تنفالخ روپ یی 7 تل منفه

 رب زا فیرظ هک یلوجخ دم[ رسا .تمسا يچسا قرط نازا یکی هک

 اه دش تمحرم هداه يللط ی یالط ی دز اب دوب هدروآ

 ۱ يهدصناپ ٌهناضاب و تعلخ تیاذعب ناخ لذاع [ بحر ] مهدزناپ

 يناماسريم تمدخ) و راوس دصناپ یيرازه رد بصنعب راوس دص



 ۱۰۵ | ۸2۵ 6 لاسرچ#

 تدایمب غاد یوگغوراد - دیدرگ زارفرس ناغ لفاع ریغت زا ۳

 »۰ تشگ ضوفم یسحا رونب نآ عینیما و ناخ
 تعلخ# ار گنج ژرریف ردابب ناخ هللادبع [ بجر ] مهدزفاش

 الطم نیز اب يرگيد الظ سدز اب یکیهصاخ ٌةلیوط زا پسا رد ر هصاخ

 لپینم زا هک ار منمر و ناخ عفلق زا مادکرنهاو - هصاخ ٌهَقلح ژا لیف و

 هتسویپ شخب دارم بسن الو ةداز هاشدایب هک - دنداد یروئسد

 « دزژ| رودم دات تگح لاصینساب

 لابقا کلن بکوک جیم یلوالا یدامج مین و تسدب نوچ
 اهن کوب وب هدمآ دوجود ٌهییص زیورپ ناطلس ردخد طب زا ۳

 يادا زا لدعد تفوالخح نیعلا رم و 1 - فید وصرف فد نر او 151

 رونا رظنب نا زیغ و رهلوح زا هنسیاش شکشیپ راثن و ژادنا اپ مسأرم

 ةبيجن سارنا ییروآ درگرب سدقا هجوت هک اجنازا - دندومرف ماعنا
 ردنپ مکاح کاملا زعم درز لوذبم رگدپ فدطل رظذم وکذ

 ةبولج" بیافر سانجا و تما لفاوف و ریافس دروم هک تروس

 فرش مک ب - دنر ] یم اج همه زا نارد هبوقس بیارغ فاذما ر
 فرصوم رادرک فرگش رادناح نیا یناسانشب گ ۳ یعمج سنا

 لویخ ءاشنم هک ینکاما رگید راسعاو هرصبب الو راکرس نیغس رد دندوب

 تروهرد هک دنهنورش راچاب زی و - لوب هداردم رم و تحرسا نایت قرب .داوج

 دنیامنیمدش دم[ فانکا و فارطاب هک اهف] یاینشامکب و دنراد تمافا



 لاص مج": (۰ ۶۳۹ ) | ۰۵ ۱ هذس

 بوخ پسا احره نانسیرع رد ۵5ک - ددراگنرب دوخ ناسکد ک 5 لومد ررقم

 بساتیو دانغه لاس ییرد هعامج نآ - دنرخب دیآ تسدب دیرخب

 رودزم ردنبهب هدومن عابدبا هدیور كل كب خادمب هروکدم اعم زا صرع

 مکاح اشاپ یلع ناپسا زا دوب يپسا گنخر- نایم نازآ - دند روآ

 ۱ هیلاداج مور نر اس ژا تدواعم دعب فیبرظ هک ماد رفع لسن زا لرصب

 ۳ ارنا[ هک هود هددناسر عامتسا تسمارکپ 5 و هد شیانس تفاد نشر اذگ

 7 لونیرد و - دشن یار اشاپ ییلع - مدرکیم یرادبرخ هدیور راز ظه فدد

 دوب هدانسرف گلهلازعم ةراشاب ار نانیا هک رگادوس ربا يلع ناسک

 ۱ یر) رازه سششو حس ۹1 هدیور رازه هدزا ودپ وا ومدا و بحومد

 ۱ ۱ اخسرف الاو هاکر دد ر زوکدم ناوسا کلما) زعم نوج و - دندیرخ تسا

 يحانشرهوج زا نامز نافاخ - دننشدگ رونا رظن زا بجر مدشهو

 هضاخ ناسا ةلیوط ر شن هنخاس موسوم دسپ هاشهایب سا 7 نیا

 رد دشاب *دیور راز ره «درناپ هک يرا) رازپجاب و لح رو - دذدددا در ۹

 ۱ الط ریز 8 بما کی هلمح نیزا " دذدومرف تمحرم نا تعلق هحو

 ۷ دشس تدافع گم تدوسح هحارب

 |یلص و الص + رقم ٌگدیور رازه ۵ [ خر | مد و تسیب سا

 * دننخاردارب رس پسا ءاطعب ار كيزوا گبب مدحرلا دبع - ددسر

 ترصن رداهب یارود ناخ» قاچهت بسا جا ] نایعش متشه

 ار یووص نسح ازربم - دذد ادسرف ةدومذ تیاذع گنح

 و رازه یراز» کتب بصدمب راومس هثص یدصداپ ٌفاضاب و تعلع»

 نرکش فص و ۹ لبف و ه رشد نیز 8 بسا تسمحرمل و زاوس دصداپ

 و لا زا زاوش دص راچ و كث یعرازه بتصام و تعادل ار وا رسد



 |۰۵ ۱ هم ( ۲۴۷ ) لاع مچلپ
 شخ- دارم بس یلاع ةدازهاشداپ تسدخب هدومن شزاون هفاضا گره 0

 نوح دنرپس گاج دما و رادجوف لم ردوت يار - دندا۵د تصخر

 و تعلخ تیانعب لوب هخام هاب[ نیا هلانج علض نآ تاصلاخ

 قبلاتا يلت لدعب دو نمع» یمدود - تشک هایم لید و پا

 رد و - دیورگ زیاف هدخس ۶و لدجت نتداعسب هددمر رپحلا ءاروام زا

 رم هدیرر رازه راح ماعنا و تعاخ هد ۲ فلش تکلدقمس اهدژپ رمز

 تلاصا و تگنج زوریف رداهب ناخ هللا دبع [ نابعش ] مهدراپچ

 تلود هدم] يزوريف رکشل زا بلاطم يخرب ضرع تهج ناخ
 و هدیدرگ باراک دصاقم باوج نأخ تلاص) - دننخودن) تسزالس

 نوچ تگنجزوریف ناخ و - دش صخرم هنخارفا رب تزع قرف تعلخ#
 ۹۳ نامرف ناخ رداهب ۸4 - تفادت تیارصدا ییروئسد ثوب دوم ضرغ

 و دابآ مالسا راکرس طبض و- دشوکپ هگنم تگج لاصبتما رد هدیمر

 تگنح زژریغپ دازب دب ٌهلیدنب ناکدنام زاب داسف رابغ ندناشن ورف

 - دندومن تصخر هنخاون رب عهماخ تعلخ ۸4 و - دددومرف ضیوعت

 «دارهاشواب من ع) هنواب يگياپ نژاد هرشف ناز ۳ بت | و تیواکعد ۱

 ۰ دنننار تصخر شخ» دارم

 جابنحا باعاب ررقم ٌدیور رازه ش 1 نابعش ] مهدزداپ تش

 ۰ دز لوصرف اطع



 لاس مجاپ ( 20۳ ۱۰۵ | هفس

 مان ناخ هنسیاش ندیشکر کشا
 نوءالب نابزرم رب هنتپ ٌبوص 0 35

 ندب هاتوک نادایزرم هک اینازا - هدزناپ تسا اه رفتیم ۳ و

 ریسع ٌةمکارفم ضادع و زورملا ایعص ٌهعفترم لا ندمژ رم و

 يمن دیاب هعانج هبوص نآ ماکح تعاطاب هنشگ ریظنسم روجعلا

 کلم نآ نابزرم ردپ رب ردپ هک وریچ ردیبلب دلو باترپ - دننخ|درپ
 . هللا دبعب هدومیپ امئنا تلالض یابآ مدقتسم 8۳ جم زین و تم)

 ۱ لاصیدساب لاغتش) زا هک قیاس راد هبوص گنج زوریف ردابب ناخ

 ۱ ۰ ۳  ۳9 ۰ ۰ 5 5 ۰ ۰ ه

 و -یانسرغذ يشکشيپ درب «دفاید را هیبنت هب تصرف هبنیجا باثرپ

 زین ناخ هنسیاشب هنشگ رورغم ینعم نیدب و - دومنت دابقنا راهظا

  هتسیاش تشاد 8.ضرع زا لاح تیفیک نوج و - دیررگن دیاب هچیانج

 دوجو ثول زا ار ندمزرس نآ هنتنامگ وا لاصیتس) رب تمه هبوص

 اب ار دوخ رسپ بلاط ده ناخ هنسیاش - دنادرگ کاپ وا دوس يب

 برف اب بجر مهدغه هنشاذگ هننپ تسارع# :دایپ رازه وراوم هصناپ

 هدادپ رازه هدزناپ و شیوخ ناغیبات ر هاگرد یاهدنب زا راوم رازپجاپ

 تافغ ةداب شوهدم نآ هیبنت و بیدات مزاع رادنبمژ و رکن زا

 ِ تدفرگ رارق لود رد يهاشداپ یاهددب )ی ءمحال دوخ و دیدرگ

 ار رگیو یدنحو ات تب شتآو ِح ر ناخ تحمحد ریز و



 | ۱۵۱ هذس ( ۲۴٩۹ ) ۱ لام مجلپ

 زدارپ ازرم ددس و - راغنارج ار يههج و ينکد ناخ راینخا ۲ - راغنا رپ

 ور هنسار] ار چاوفا و - تخاس لوادنچ یقوج اب ار ناخ رانخ#

 و هذثپ دحرس و لصفم هک ایگ عضرمب هک نازا سپ و - داهن هارب

 ِ ره رد - دش شدپ ٌهناور هدیسر تسا یومااپ تافاضم

 !یکلغت زا یهورگ هنخام راصح ارثآ کاخ و هدنک رکذل رود رب

 0 زور هیس ۳ تشادیم زاب کشیکب فارطا یاهراهلم رد ار

 تمالامگرب راز تمخرد ندیرب هب ریذکيعمج ر - دروآ دنناونن یوخبش
 ژرومعم عضومو - تفریم شیپ هذخاس عیسو ار هار لگدح عطقب ۲

 رد لیذاخم - دینادرگیم جارات و تخات رهس هی ار ؛ار يوم ود

 تکرح دننداب يم وباث اجره هدومن ییمک هوک و لگنح يانگت

 یارگ هر راوخلوخ ناریلد غیبت باب یخرب - دندومن يبم يحوبذ»

 مذن ندنک ناج نارازپب ناکدنام زاب و - دنتشگ يم مفیج شتآ

 دندشن يم يمخز يضعبزين نید ةازغ زا - دن درب يم ردب ی ذاح

 زب جاوفا روبع ماکفه و - دندمآ یم.رب تداهش یالاو ٌةیایب ی

 . دندش یمرارف یامیپ هیداب اج ] نکس کلم نیا نو نکام)

 یم زپ وا و زینس ازساف تیهح رواج یب تسامح زا هک يعمجو

 * هندیدرگیم روسام و لونقم يراوخ نارازیب دندومن
 لامش تسسب ررآ لزدم زا نیئآ رفظ نارواددک هدعنلا یدذ مچ

 ينخا  لرمآ مهار و ههار ودرم رپ رم دعاقم - دندان در نومالپ عرق

 لگنج هعلق رود رب نوچ د - دننفرگ شیپ زیرگ هار هتخادرپ راگیپ هب
 ر رادلیب زا ریذک یعمج ناخ هنسیاش - دوبر ازگ راوشد هنفاب مه رد

 ائسرف دوخ ناخیبات زا ی گد هارمه رادنامک و یچز زا یتوجاب را درجت

۳۲ 



 لاس مجپ ( ۲۵۰ ) ۱۰۵۱ هم

 ببرف هک یغاب رد ناذیا - دنزام هدامآ همیخ یاج راجشا عطقباث

 ةافشآ ناراک هجت - دانخادرپ راز تخرد دیرب هب هدرک هریاد دوب هعلق

 - دنددنادرگ مرگ دربن ٌةماکنه گنغ گنج «دمآرد وه ره زا راکزور

 ینسدن یوگب ار یهورگه دم بلاغی ذامسار صد ییراینسدب ید ٌهامح

 هاکرد یاهدنب زا ۱ هوای ی 3 نبرب ناخ هنمیاش - دندانسرف

 ناخ تسدربز اب دوخ و هانسرف کموکب دوخ نانببات زا يعمج و

 تسیراح نومالپ عاف ییئاپ هک یدرر رانک رب ناهرمه رگپد و

 گنفت راکیپ هب هعلق جراخ لزانم هانپ رد ربهاقم نوج و - داسیا

 تدامش یاراو ؟ تیرش مالسا نادهاج* زا یعمج و - دنننخادرپ

 هک یهوک ٌكلترب هنشاذگ ناپسا یبئ] رفظ نانیزگر گیپ دندیشکرد

 ۱ يرايسب هلو | رآ ه رج ماش اتو - دندم[ رپ دوب نومالپ ٌهبصف بوکرس

 ۱۴۲۰ دام ها زباترپ + دفنخاس جورج" گنفن و ریت هب ار

 . ندومیپزج یرگنسر و تماس هار راذد يزوریف نازرابم ٌگدادرم

  دومن اعدنسا یعمج تطاسوب هدیدن یراذگنمدخ و تعاطا داح

 هانشه دی هدیشک وا تاز و تاریصقت 8دیرج رپ وغع مقر رگا هک

 یگدنب نشر رس دعب یه و - دهدب شکشیپ ممرب هدیور رازه

 دومن سامتلا دوب ساره و ساوسو بولغم نوچ و - داین تسد
 ناخ - دیسر مهاوخ هذدپ هب هنخ|درپ ار ساب ر بعر زا رطاخ 1

 ناهاوخ تلود رگبد باوصتساب تاسرب مایا برق و امرگ تدش زا

 - تفرگ شکشیپ ةدومن لوبث وا سمنلم هاگ هدج" ییطالس هاگرد

 ۴# دیدرگرب هندپ ِپ :دعقلا ی مود رز تسدد ۲



 / ۰۵ | هام ) ۳9 ۱ ( لام مچ

 زا یذبن شراذگ لب کز ا ةکرب زی نتشک رب

 نارون مکاح ناخ یلف ما لاوحا یگدنگرب

 دوب زا دمنعم رکون هک ار هجاوخ کیزوا ناروت ییلاو ناخ یلق

 ت مدقم رب لمنشم گماز ی اراخ+ زا تشاود فاصتا ر ابنعا و تزع) و

 1 دوب هگانسرف تاچ قیرطب يناغرا و نأاعد ] را وقعم و لاو

 ریم ریمشک راپب هشیمه یشلگ ردم زا تدراعم دعب لادن ویدخ

 نانسودنه مظعا داود ٌهسدفن ٌهعنما و زیگنا تبع عمان اب | ر ةکرد

 - دندوب هددنا درگ هناور روکد ناخ هزن تراغس ناونعب ناشن تشرپپ

 ندرید درد و بوش تدشب ناخ یلق ماما دید دمر دید هک ا)ونیرد

 يراذگ مکح و يراد کلم تالماعم و - دیدرگ هرپب یب یئاذبب زا

 رذن و - داین لالنخاب زر دورد رس دیاب هولانج اددب دید يب 1

 قوقح زا مشچ زا ۲ ترذک و یاپسان زا وا ردارب ندپک ناخ لری

 و یراک ددمب یشیاد هک یماگنه رد هناردارب تشقفش و تییرث

 - دش وا کلم عازننارگفرد و - دیشوپ زاب تخادرپ يرازگ تسدخ

 ثوتیب ن] و - تس ینابدید یناطلم هک تفایرد ناخ یلق ماما و

 ۳۹1 یردارب  تعزاذم و تمصاخ" اب اصوصخ ۳ دریدپ ۹ تروص هرصاد

 و یشخم ت اعم ژا و تارا کر درو 1 يدادانر و یراذگ قح زا

 هکرب ریم - تشگ يهار ندعینمنیمرح ترابز مزعب تنسمناخب
 - دوم تدواعم لباک زا یلعم مکج» هنناد ضورعط نیرجام نیا هک



 0 لاس ی ( ۰۳9۲ ۰) ۲۶۵۱ مس

 ٌنسياشان کولس و ناخ يلف ماما لاوحا زا یخ. نودکا

 دراگنیم رب لاهجا قیرط هب ناخ مع ردن

  عبط تحامسر صفن تمالسب ناخ يلت ماما هک اجاازا

 ۱ ۱ شروشب 5 ار هدکبزرا ٌعامح و - تااد دنماضر دوخ زا ار هایش

 ِ اتسیاش .تفص ود نیاب دنا لثدلا برض یئارگ :هافف و. یشنم

 ۴ هک - دننفگ همیزعلا نریذم و هملکلا قغنم و 3 ۹ نایعا - دخسرمخ

 1 1 يرگيد تعبانم و تعواطهب رس دشاب هدنژ وا ان يناغيبان دوجو اب

 ۳۳ 7 ۳ ممح ۳ ۹ ف ۰۰ 3

 1 نٍدرب ناخ لمعع ردد - دروا میهاوخ دورد ناخ نرم راد اصوصخ

 ۰ ۰ ۰ ست 7 ۰:

 ندبرود درخ هددهوکد هک تعیدخ ورکم دار زا هدفاپ يبک ۱ يا

 ۱ ٩  تدون ن ناخ يلف ماماب - تسا نیزگ باوص دنمدرخ ةدیدنسپان و

 ِ دور نزاحا ر 1 هدش فرش ر هصنع ضراع ن داح يضرع نوج ک

 3 ۱ ينيعلا درد و ؟رصاپ هود ن رادقو زا ناخ - مجرب تسزالمب تدادع لددسبآ

 1 »داد رد ن 3 ردارپ یجراد کلمب تگ او ۲ گمدرم تلابا ددسم رب ی

 هک دنتفگ هدومن قاغث) تلود نارس - دجلط دوخ زن ار را هک تساوخ

 3 - داد دهاوخس هل رکشل ٌةفرفت و کلمشروش زج ردارب ردفج بلط

 ۴ تا دوحوم تردصب هدشک دوقعم ناخ ت هراصپ رگ | هک همعلا هال

 3 ۱ يعلم ماپم هضراع یرپا جونس زا شیپ هک تما ناشبا مولعم و

 - تسا هدش دارب ور نیرید ناصلغم نیا ٌةبیام تاریبدتب يلام

 هک دنشاب تلابا یارآ دنسم مهارف لد و عمج رطاخب زین یونکا

 يلام و يعلم روما ناشیدن) ریخ یريآ ٌلیمج ییعایچمب هللا هاش نا
 ار تامدقم یا ناخ - دوب دهاوخ قسننم و مظثم قیاس روئسدپ

 میامتب اروا ات - دانسرف ردارب دزن ار يا 9۹# ةنفریدپ



 ۱ ( ۲۵۳ ۰) لاس مچفپ ا ۰۵و هات 1

 خلپ رب و + در | زاب ازاد یرزرا 9 اح یب رکف نیز اریگ

 زاب هشیددا , ترا 4٩ تسن ۳۹۳ - اتسدن راید ی داد ردارب "و

 هدومن یندناطبب ناخ هدمعع رذن - دشاب بلط تقو رظلنم ه دمآ

 نطاب رد و راکش و دوص ةداراب رهاظ رد هنشوذ باوچ نددسر زا شیپ

 تلایا دامن لد هبدکبزرا هک تئفو سیرد هک - تمدایرد مات شرازگ

 ربخ تروشمپ - راد یمن رد تو نریلصم اراخب یدفر دننسدن را

 تسا عناو هبور 0 هک ار راصح لعغااب هک دش نارب ناشیدن]

 و یناسآ و یهود دذفرهس نآ فرصت زا دعد ۳ درآ تممب بد

 دهاوخن هراح تموکح یفشاذگو کام ٌکیغب ندرپس زح ر ناخ يلت

 یه رتددپ راصح شیاشک دصقب يکيب ناوید نمحرلا دبعاپ ار

 هیکدزوآ ارم - دان هارب ور ناذیا بتاعنمیگتسهأب دوخو - تخاس

 دنفرمسب اراخ# زا ار ناخ ياق ماما هنداب یرگآ دنترممب را هجوت زا

 - دیشک زاب نانع هدلعر نایناغجوت هد هب ناخ دمع" رذن و - دن وروآ ۵

 تلود هک ۳۹1 ربخ دوب لانهرف راصح ریخسلب 45 یرکشا زا اد 1

 نامیپ و دمع نیدب لسر دش دم] زا صپ راصح راد هعلق نضکنک يب ۱

 نذئأب هروبزم ٌعلق تسارح ناخ دبابرد ار ناخ دمع*رذن هاگره هک ۱



 لاس ما ( ۲۵۴ ) ۱۶۵۱ شمس

 ۱ ندحرلا دجع و زیزعلادبع - دهد ت.صخر ؟گومد ضیوعت ردب سدشدپ

 زا یکی ربخ نیا عامنسا زا دعب ناخ دمعم رذن - دید ار يب

 ر هعلت زیزعلا دبع - داتمرف راصح یینابهاگن هب شیوخ ناذمتعم
 زا را - دیسر ردپ دزن هنشادرب هارمه ار یب تلود و هذشاذگ زاب اب

 ما ۳ تشک يهار داف رمسب وهسیاب و ددب رد هارپ ٩ درک جوک ون 1

 یم نل] هددش5 ژاب تآرح نافع دزفرمسد آ سه ماما یادش هذاور زا
3 

 ۱ مام) دزن مه گ زود ی وای و سکنک يلغرا ۳ ادیا نبرد - دیدرون

  یبنم یبونکم زرند مامت زابم د ح سولا زد مه و ناخ ی و

 ٍِ دندانسرف يوب زوی يفاب رسپ بوعص* تعیانم ر تعواطم زا

 ۱ وردازا و - دیسرمب تدعمح و ب هذشون یا ندیمر زا ار وا

 ۱ رد رصعلم از ي دیشن اح ناخ يلف ما| ۹۹ دننفابرد هدکیژ زوا هک

  کیزوا - تا و وا تملایا هب ماکان و ماک هنسناد ناخ دمع*رذن

  زج دابقنا زا یعنام ارام هک - دندومن شراذگ هدانسرف ار هجاوخ

 نایب یدنح هک دوب نآ یلوا - لوبن نالکاخ را دافو مزاول یاد)

 " رودقمس ردقب اود راوشد ضرس یا یاوادمب ات دند)دیص تصرف :۵دوهذ

 1 نونکا - میدیناهر یم ناینابج شنز رس زا ار دوخ هذخادرپ

 - ددآ هددناسر میدقنب دور ؟راشا هچرپد - تسین هراج یریذپ رامرف

 ماما نشون اراخب سیئر هجاوخ نامز دمعم لاح نیا لالخ رد

 ۱ تشسدزا لمعت نان-رداربپنآ نوچ هک :.دیناسر ناخ یلق

 اشتهوکحات 3 كس امامت هحر#» كطمءرس) تسا ۵5 بوص نیا ٌناور

 ۰ ایل هر دوخ هدخاس ضوفم ودب ثیالو سیا یمامت



 ٩۵| | هذس )»۵ ( لام مچاپ

 ت دیدرگ يار دفقرمسب تالعب هک ررظنمسم و یرتمطم هدکدزوا

 ی

 بناج زا و دوب یمناخیلق ماما دزن ةک را رسپ مارپب - دیمر تسا
 - تدایرد ار ردپ دما تمخادرپ ید ز بد رهش تسموک <: رویزم ناخ

 ناهرمه زا یهورگ 5 زوب یتاب 7 نکدک یاغوا گرب زبس رهش رد و

 یبرظن و یئاغط رذن دنفرمس و قیلقاف رایم و - هننشگ 9 ودب

 کیو هاجلب و رازه ءنس قباطم لاس نیا 9 مراهچ

 هدیسر هحرر حرر رارحا هجاوخ رارسا فا روذم دنرمب یرج»
 - لائسرف ناخ يلد مام) دزد یب نمحرلا ددع اب ار زیزعلا ددو

 - تفای رد ار ناخ هدمآ رد دننرمس راصعب زور نآ نایاپ دوخ و

 دنقرمس رد نابعش مشش هعمح ژور ثومذ لوزد یاد کرا رد و

 ٌیایب ار زیزعلا دبع ژور نامهو - هدش هدناوخ شمانب هبطخ

 باطخ# هددناسر تسیل,ء یلو زا ترابع هبکب دژوا رد ۹ ینافجلت

 دقمنیا گهاوخر ,ناخ | نیلق مامژز ب . تخم بیطاط نقاب
 نمرساب وا هیانشب هغیرش یکاما ترایزب نانهودذه هار زا 5

 قوقح نیرید ردارب _ندب دیک هک تسناد یدقدب نوح و - دشن یضار

 یصلصم دوخ دنامرد تسا هتشاذگ یشمارف ٌةناخناهن رد ار وا
 اراخیب دنفرمس زا ووکذ* هام منشه و - دیزگ رب قارع هار ریزگان هدر دن

 رگید هدکبژرا هورگ | دارم هکذآ مپ زا ناخ نوع ردن " دی درگ یار

 ار ناخ زییزعلا ددع - ددراد زاب کرم نفر زا ر وا هنگ قفغم هراب

 رازمب لوصو زا دعب و - دش هناور ردارب رثا رب هنشاذگ داف رم» رد



 لس ينپ ( ۱۳۱ ) ۳
 ۱ را ي خسرو کی هرس سدف دنبشقن هجاوخ مارک ءابلوا گود

 هدع و - "1 دورف |راخ مالس) ۳ هج)وخ مالسا لزنم رد هدش عنار

 .هجره ناخ یلف ماما هک - دراذگ رب هدانشرف رهشب رگثیپ ار یمحرلا

 3 شاپ هگاخسرف نورد د دوخ دما رب زا شیپ شیوخ عن زا

  دنررآ رب راصح زا یزبج شندما رب زا دعب هک درا دگن هتشاذگ زاب

 )راخ؛ ةب - دبدرگ یهار روم و وج راچ بوصب را هک زور ود زا سپ و
 یهارمه رف» نبرد وا مرح له) زا مادی 5 دوم سغدق هم | رد

 هک تشاد رزرا و دوب وا ٌةوبحم جو هک مناخ یئآ ينح - دیامنن

 نیمرح ترابزب هدوب قینر لزانم یط و لحارم عطق رد

 ۳ مظن # اب ۷# دژودن) تاج

 8 یاجب دنامن . ار انو ساسا * یناپ درشنا هک یریمض رد ضرغ

 ماماب اثرا ناکابن زا ۹1 ر یرمک عصرس لعل کرش و زا یینوزف زا و

 - رک بلط دوب يهارگ را دزن رذگهر نیزا و - دوب هددمر .ناخ يلت

 ۶ ؟دززآ یلد اب و- تفنشن لوبق شیگب وا دوبن اببتارگ هئجره

 هجاوخ میهاربا و - تمذگ زاجح نارر اراخ؛ زا هدروخ مهرب یرطاخ

 کربم هجاوخ و یچاررپ گبب مدحر و یئاغط گیب رذن و بیقن

 یدرون در نازح ر مال و تب 9 9 دصذای پچ کیدزنو اراخب ن ناوید

 * لدد اوود : راوذخ]

 طاشنب هنطلسلا رادزا يزورين تایار مافنرا ۱

 نهآ و ون کراکش یرودنا

 ] ياوا ۸5 نائسمز مجوم و 3 دیدرگ 9 شزاب ماپا لوذیرد



 ۱۳۵۱ هذس ( ۲۵۷ ) لاسمچم

 رطاخ - هیسرزرد تسا نانسوب نداربس نامزر نانسردنه یاوه تناط

 دورطم هگنس تکج موب داز نانسهوکب هک ؟ نهآ و وناک راکشب ارگ طاشنا )

 کی ءاضعن) زا دعب نابعش مهذزناپ و - دومرف تبغر تصا کیدزن

 لعیه کلن لین رب يگنسجخ یاوارغب هینش هس زور زا ریپ مین رآ |
 ندنآ سودرف غاب لصثم هدومن تضکر تفالخ هاگراب زا مارخ ربا|

 سموم داقو عبط تاعرنخم زا هک شخب حرف و شخب ضیدا ,

 راک: شیاجب ماجفا خیرات و تارامع جرش و تسا ينابابج ناکرا

 دنواخ هجاوخ زا کیربب و - دندومرف لالحا لوزن تفای دهاوخ

 ریپظ مپ و بم ووص /تضدرد يئوك لایس میکعا دبع الم و دومع*

 دییرر وازه ير يافآ دمح* و - هبپور رازه ود يلع نیدل)

 هجاوخ یلرم رگید ژور, - هش ماقم نآ حابص - دندومن اطع

 - دندرک فتوت زور میفب اجارد و - دیدرگ لابثا رکسعم ییدلا صمش

 بایماک هیپدر رازه مینپ ماعناب. ناخ نادرم یلع مزاس نودیرن
 هبنشجلب زور رخارا هک دسر سدقم ضرعب لزنم برد - تشگ

 طاسب رالاس هدیه ناناخلاخ ن اب سا خو هلودلا دمی نابعش م هدعه

 ارب هک يفلطاوء ۳ ييلوزف رب رظن ار رتسگ رم نافاخ - دیدرون رد ةودح

 دمارس نا هک یتامدخ قوقح و دوب یهاشداپ رارسا صکم

 برشم ربخ نیا یاغفصا زا تشاد ژارط دیواح یر نیرب تنطلس

 هک تنر نامرف و - صغنم دوما رپم لد و - دیدرگردکم ينس شیع

 ةناخ ولج کوچ! لصنم ییمز رد ی یکم تنج ترضح ٌهضور يبرغ

 نوچ - هنیامن انب یلاع یذبنگ شنبرث رب و - دنزاس وند هضور

 رگید و - بحام مکیب باجنح) درشروخ باون ریطخ رطاخ
۳۳ 



 اس مجاپ ( ۲۵۸ ]) ۱۰۵ | لس

 ربع ناهج هک ترضح ییلعا - دش یگآ مغ رگمک "یاهداز هاشداپ

 :قاف[ همه تمالس یمضتم هک سا تا تمالسب دزا اضر 9

 ۱ هزنشگ - تلالج ءامس ییرارد- تفالخ رعب عیلال نشخب ةیلست - تنم

 تسا ناگنسخ مع مهرم و ناگنکش لد یایموم هک تفطاع لالظ

 .تمعاخ ءاطعب اروا باقعا زا کیره و . دندرنسگ وا ناگدنام زاب رپ

 - دننخاس ينابيکش و ربع یارگهر هناهاشداپ محازمب و -دننخاون رب

 - هاحو زع بارم ءاغترا رد داد ادخ تفطلس نیا عیگ دنب نسع+ وا

 يکي عیبه هک دوب هدیسر ٌةبئرمب - كم.مبا و تلود بابسا عامنجا ز

 ۸۵ هحرد ن | در تمجدر ناممآ ترصضح ی ندا رادنقا )و نایئون ژا
 لر ت

 ِد یاب زیر + ه یلالقنماب هاشداپ عده د.مع رد لب - هدشگد یاب

 ناداخ شزاون سیب هع اانح - هدددرن تزع و كمخست و سم شم

 دوما هس هخدا ود راوس رازه هد و تا یرازه هد تبمصعخمب نادر دق

 - تشاد یزارفارس تس) ماد تل تسدب رورک هدزناش ۳۳1 هاوخلت ۹1

 هاجفب لاسره دیب هندای هاو لصاح ریس دیج لوبت هک ورنازا و

 ینارسک مزاول هافیتماب ار یناگدنز و - دش یم دیاع ودب هیپور کا

 بصانمب شیگدنز مایا رد هک وا براثا و فالخا و - دیناسر ماچساب

 یهاشداپ تایاذع لومشپ دنا هنشگ وفاف هدمش بئارم و هد

 صالخا ریون نآ ترا رورپ هدنب هاشنپش هاگره - دنا ژودنا ماک

 یدیسرپ زاب دشاب هدیسرن يئاررب هک یشهاوخ زا . هتخادرپ رتسگ

 یردف نیا .يهلاما ۳ لامآ يه دمجل) علل 5 ياد ضرزع» وا

 » سیلک



 ٩2٩۵۰۰ -)ب۰پ-ص-ص ۱

 ۱۵ ها ( ۷۲۵۹۰ ]) لاسرجاب

 یئوژراو - تعآ هدیسر ماجناپ نراقم دبا تلود نیا یمایمب

 يمامت - موش ترخ|یارگهر ترضح يلعا روضحرد هک هدنامن نآزج

 مهارف هانپ سدناوخ هاکرد نیا فتح دودع شداک رب ور ۵د هک یسافحا و دود

 ینخوددا رد رظن ط هح دراد یقلعت لاو راک هد تسا ۷۵م[

 یرعا ن نآدازرف ر سر و 3 مم) 3 و نادلزرف تعدمح و تدهاف /

 5 1 ۳ یورب دراب < انح هناهاشداپ محآرمپ لوخ 11 و - تمدن

 و ۶ «

 وا ٌهدیوز تل هاچ و رورک ود تا مداح و لند زا دال تیانع

 لبج ک ید تب یفرشا --7 کل رهاوش هلمجاازا ت نزارم زاب

 تال] الط -اکا ذپ و تیسدد رورک ۳ هزیور - نزناب هدیوز کلود و

 کا هس و تسدب سانجا رگید - هدیور گل يس تال[ هر و

 هد[ یفصذ ردد او ندن دون 13 ردپ هاو فلا دامزعا زا - هجیور

 هدومن تیضو هلودلا ییمی هکااب و - دوب هدنامن تای شرادگ

 ثوذف هاش ش - درگ دیاع هرماع ناز ؛ شاپذخو دنا ی یگمه ۳۹4 دود

 هیبص و آرا مپ یر رب 5 !عا ینیئآ

 دوب بصقم ٌهنسیاش هکره - لقناقلعتم زا - دندومرف تمحرم وا

 -- توفای شزاون ۳ لو هرهاشم راوازس هکره و - بصنمب

 مب ٌکیوص مظذب نی موحرم نآ قدصل فلخ ناخ هتسیاشب و

 ۸ نیت ژرح هک قتاا تداعس روشنم دزادرپ نيم

 هدبروش لد ًةیلست یارتب هصاخ تعلخ اب تسیروشذ|د ند زنگ لکیه و

 قنابییش دار هاش یامنهر هکشاد لاشرا روا دید مغ رطاخ نیکسذ و



 لام مج#) ( ۲۹۰ ۱۰۵۱ هثم

 روظنم نآ رابقعا و راخا یارب ناش یلاع نامرف داوس - دنتشگ

 # دمآ هنشان ي اعم وم :زاکم مزرعص ین در۵ ی یناناخ راظنا)

 ناونع تیانع نام هرف لش

 - هدهبل ةلودلا توس - هیلعلا ةنطلسلا کر کلمل) ةدمع

 .هدیقعلا قداص دققعم - مارک یبناوخ ٌلالس - ماظع یارسا ٌةچجل

  هبلج محارم لباق - هدفخ تایاذع قیا - هبدوبعلا خمار داز «داخ

  زارفارس هناشداپ فط)وعب - نخ هدسیاش - ناشن تداعس یمودف فدرص

 ۱۳ از یک ناشنآ تلوتم و رده هیاپ نوچ هک دناهب اقهگ

 ۱ تسدازا رد عیدر - 5 دوم ریبجعت ردعص ملاعب نازا نافرع لها نایب

 متاخ صف ناربانب - دشاب وا نکسم و لزنم هراومه کاخ صرع هک

 نجنسآ زارط - یرماک و تداج رهوگ بآ - یرابنخ# و تعاهش

 زفدلخ رارسا زخم - لابقا و تلود جرد رهوگ - لالج و تیبا

 ۳ ای هقدتد - یهاوخ ردخا و يراداوه راوطا عمجم - یبللا

 ندناوخ ينادجازم مااع سانش زسر - يناطلم ده را

 - راپسناج نالد رپ راخنفا - ناشلا عینر یارسا دمع - ناکم هنلب

 ناخ فصا هلردلا یمی هلملا زرابم - رادافو ناصلخ« ًهصالخ

 مظعملا ناعبش رهش مهدفه هبنهجأب زوررخاوا - نر ناناخناخ
 ۱ 5 مع ی

 ر فاز کیر یلا یعجرا تکمطمل صف تفت - ء۵

 ۱ مارآ و ینادواج :اقهرن هب هدومذ یغلت تباحا کیبلب ر

 ناسا ثقبقح رطاخ و - سانش قح لد - تفانش يمياد

 عثوزا - تشاد مامت سنا ر هجوت تنطاس زوسر یاناد نآب هک



 ۱۹۵۱ لس 6 3۹۲ ]) لا مجلب

 یکذل - دیدرگ رسعت و فبلت و رثائو فسات یدرف هبضق يا

 قبرطزا ریغ ایاضت مسف ییرد ار قیقعت كلاسم ناکلاس هک اجنازا

 اضقر ر دنسب قح رطاخ دن تسدذ يکلسم میلست و اضر میقسم

 هننسیاش داز هناخ یآ - ميديئارگ يدنسروخ و ربصب هننخام یار

 هلومخت ژ واجد يتابيعش و ربص مپ وق جم زا تیدوبع یاضنتقهب زی

 تیاذع و - دنادرگ دنسرخ ام سدق) فرشا تاذ تسالسب ار دوش

 » دسانش نوزفا :ور دوخ ؟رابرد ار هناهاشداپ تیاغدپ

 رد یناب ورون ورم ییسعح شرب قپ یاد

 تسخ ودونغ ها تکح اعم

 ةافن اضق  غدلرپ بجومب شخ# دارم رابت يمارگ ٌ؟دازهاشلاد روح

 هد هناور هگنس تگچ لاعمب تسکابم هارب و هدومن تضبمن لباک ژا

 گنج رفظ ردابب ناخ دیعس - دیدرگ نایلیپ لخاد یزرربف دونج اب

 مارپب عضوم رد دازن الاو دازهاشداپ لوصو و شراب مایا یاهثنا ات هک

 تیزو] درگ یارب هک ناهرمهاپ ناخ تااصا و - دوب هدرک شکورف زوپ

 يلاع نآ- دندیمررهگ او دازهاشداپتمدخ# دوبهلفر ومج) نانابزرم

 مکعل) بسح ار ناخ ثلاعاو هگنسبج هجار و ناخ دیعه بسن

 صخرم تسیراونسا و تنانم لامکرد ۳۹1 وم راصح ریخسدب فرشالا

 هک ناپجلاخ دیس و - دیزگ فقوت رکشل تادرورض رگید و هثرذآ

 تمرسد ناوهلب لک ؟ارب زود یار ژا هدناداا یدامج مود لاو نامرغپ

 تفایرد هدبعر روب زم لذک یاپب نوچ هود هاشگ یهار روپ روف"



 ۱ لاس مجاپ ( ۷۲۹۲ ) ۱۶۵۱ دن

 ار لذک رس رب یيزایسب اچ ؟رومغم نآ نالک رسپ پورجار هک

 یچراک ددهب هام کس مکب و تسیدب - تسا هنسشن یدمک رد هنسب

 ناخ تباج" و - ش هناور وا شلام دصقب لام ودع لابقا

 نانس و غبت بزضب هنخبوآ رد ناهوزپ هننف اب رکشل نیا لواره

 ییدرم اٍپب ارآ دربن نازرابم رگید و - دینادرگ تمیزه رپ» هر
 ژرد رد امننا تلالض نانیشن هوک هک ار دنچ یدس تماهش

 تعناممب یآ هانپ رد هک ار ٌةعامج و - دننسکش مهرد دندوب هئسب لنک

 لامک دوجو اب لثک هفخادنا رارف هارب دننخادرپ یم تعنادم و

 رثمامت هچره تعرسب ناپپج ناخ ددس - دذدر وآ تمدب تیوعع

 ناکم ریزا لبلذ لیذاخم هچرگا - دیناسر نوهب يبچم لنکب ار دوخ

 یاهدایپ هدیشک راونس) یاعدس اج؛اج باعش قیاضم رد روپ رون ات

 تبراع« و تسراع+ رادنامک و یچگدفت زا ار درون هویرک درگ دوک

 ژادرپ ماک هراومه زاس راک راداد را ک از ام) - دندوب هدشاذگ

 ریغ ریسعیهار نانیشن هوک زا یکی تسا هرهاق تلود یا یایلوا

 زوم لو - داد ناشن دندوب هنخاسن دودسم ار ۳1 هک فورعم

 ييهورک مجن 5 یلهج زارف رب بجر مهدرامج هدما رد کلسف نامرب

 ناخدیس اونبرد - دمآ دورف تسا عقاو نآ یصحرب ؛فرشم روپ رون

 ۳: نوریپ رگرومعم ..جارانبءهک .دومننبفت_ار:واره يوخ ناوچ
 هعلقب رنشدپ چازدما ترصن جاودا ءالیئسا زا ریهافم نوج - هدزادرپ هد

 ةنتناپ هچره مالسا رکشل نادهاجم دندوب , هتشگ .یصعت هدنمآ رد

 دندوب هدرشف و مدد ها کالهرب لد هک از يعمج :کومن تراغ

 هدمآ ةعلف یاب نآ حابص نابج ناخ دیس - دندرو رد رسا دیقب



 ست 7 8

 ءمج) اشمهرد ماکنه و - دی دبشوکرم هعد | رد کنج تاو دا ۴]

 ۱۶۵۱ هنس ( ۲۴ ) لاس مچخب

 هدوشوک راصح تناصح ردراثآ هددهوکن هگنس تگج هک تفایرد نوج

 تا 2 کنا هداومآ یراد ةعلق ریز گاز رنیاس و هنوذآ و گنهذ و پوت

 :ییفاپساپب دندوب نیت ریتشیب .نارد هک لدگن-ییهوک رازهرد بیرف و

 ر راصح ءاجلا - هدخاد رپ هرصاع لاوم ماجنارس) و ۵ هدشامگ نآ

 ار .هعلق هنخارما رب اهراچلم ات دومن تمسق راکیپ شیب ناریشب

 * دززاس رسم

 دزادرپ يم لأم رفظ جاونا رگید لاوحا شرانب نونکا

 هگنسدح هجار و هراههوک اد هار زا گنج رغظ رداهبناخ دیعس

 وم ییحاون رد هدش هداور هرد هارب یکح بآ رانک زا ناخ تلاصا و

 نبمز رد هرد نایم هک وساپ هجار غاب ایدز و ۰ دننسویپ رگیدکیپ

 رکسعم دراد لاصتا وم هوکب بناج کیزا و تسا عئاو راومه

 وم هعلغ تارطا لگنج ییهوجنا زا و - دندمآ دورف هداد رارق

 دودسم و - دوشک لاب ارد دناوش غرم همکارثم راچش) یینرزغب

 یهار اجره هرد نایم زادرپ رکم زاس هلیح نآ هچ -اقنرا قرط شاپ

 ةنخارفا رب دیدس یاهدس گنس و بوحتو هفسب زاب دوب هدناپ ٌهنخر و

 یهگنفت زا يهورگ ر - دوب هنخاش برم هراب و جرپ نآ یرر رپ

 ياهدسربارب هک دنددنا درگ زرقم هنشادگ زاب ۹1 تنایصب رادنامکو

 ژا ار داسف ءانپ ۷ يگتسهاب و - دنهد بیترت انهرا يلم لیداخ*

 نا

 يم میدقنب هلیمج عیعاسم لالض یئاماوت ساما شخادنا و رام

 تالآ زگید لامعنسا و گنفت و ریت شزبرب ناروپقم و - هندیناسر
 هک ی

۰ 



 لاسمجاب ( ۲۹۴۶ ) ۱۰۵ | هذس

 بیسآ یتربس وید زا دندمآ یم رد لگذج فلعو همیه یارب

 ناهنیپ رد ناخ منسر و نا میاد بحر مهدقه دندد امر ی

 وددخ نا اب حوم) هدشگ دعشاسم نادنامح ؟دارهاشداپ تسمژالهل

 ۹ هبشاغ هک يناابزرم نوچ ر - دنننای يروئسد ناهج ناخ

 دنر۵ افتد رب تدم دبا تلود ییا يايلوا تعاط)

 ۳7 هندرگ اون نآ ات
 دهاوخ يگنت ِ ردهاقم رب راک

 عم.همب رابت او ؟دارهاشداپ تشاد هضرع زا ينعمنيا و - دیئارگ

 ناخ دیعس هک دش غدلرب تدفالخ هاگشیپ زا - دیسر عماج* قیاقح

 ۰ الاو نامرف دورو زا صپ گنج رفظ یاخ - دیدرگ زاب ناخ تمیاجت

 1 ار ءللا دج و هللا لو د دوخ رس ود و ِ درک 4 ةریا۵ ربر هار ره وم هوکل

 نازادنا قرب اپ ناخ راغفلا و و - دمی زا دوخ نادیپاد ژا يهورگ اب

 - لافسرف دوک زارغب هاکر شل یددعت یارب ت راس زا ر 5 نوک ده

 ترصد رکسع لوزن تمجب هک دننناب رد نوح هندودپ موج لای ناغی)

 گنجرفظ ناب ب هوش ی هد اح فدادد درب ب لگنح زا ي ِك ات رثا

 تو نبرد دندومن فد " اعلامه خداپ نادیسر ۳ هدنتسر و رخ

 ۳ و يیکدخب ؟دارپ رازیه ج#ب راج ببرد نا ت.هرف لیذاخ»

 تک



 ۱۰۵۱ هم ( ۰۱۱۱ 49۶) لام مچلپ

 و - دننخورفا رپ راکبپ شتآ هدم| دوب لوک درب تفرشم هک یلبج زا.

 یزرریف نارداپب عاءذجا عنام هک ناصغا لباشت و راچش) کارت ژا

 نایهوک زا يقوج اب وجسومان ناروآ گنج زا يدنچاج ره دوب نراشن

 دعب رداپب ناخ دیعس - هننخادرپ دربنب هدش ورب ور وخ کاالض

 و دیرف خیش وا بقع زا و یعمجاب ار دوخ رسپ الا فطل یبگآ زا
 شیپ هللا فط اقاغئا - دومن یهار ددم یارب ار ناخ زادنا رس

 رام و روم دننام هک ریهاقم هورگب لگنج نایم دسرپ ناردارب هب هکنازا

 ٌةماکنه بیکانم - تشگراچ ود دندوب هدش هدنگارپ راز تخرد نارد

 فنکربریشمش مخز هدرشف تابث یاپ وا . دندینادرگ مرگ دروخ و دز

 ار وا پمما نوچ و - تشادرب پچ يرزاب رب زین مخز رت تا

 تعرسپ یدنیشقن ناخزی زعاا دبع داو محرل دبع هجاوخ دندرک یپ

 هننرگ درگ ار وا فارطا زا هک ماجرف دب ةرفک رابم زا هدیمر رد مامت

 هدمآ بلاغ دوخ مینغ رب وا ءاقفر و ناخ راقفلا وذ و - درو] رب دندوب

 و - دننمویپ گنج رفظ ناغب ددنادرگ یتسین ریس هر ار یدنچ و

 گنجرفظ ناخ رگیدزور - دندمآ ناخ دزن زین هللا نبع و هلثا دعم

 لاغئشا لگنج عاطقب رکسعم تعس و يارب هننانش رپر هب وا ناهرمه و

 هدرد ماکعنس) تسبراخ و قدنخب ازنآ رود ینیزگ مزح زا و - دندومن

 لوخد میب زا ناهوژپ رابدا - دنتخادرپ او رطاخ ریهاقم نوخبج# زا

 نوزفا علض یربرد - دسر یم وم بوکرسب هک هار نیا روصنم رکمع
 نٍدتم یاهراب و - دندیشوکرمم دسرد هدمآ مهارف رگید عالفا زا

 نتخادنا یارب اهاج هدینادرگ بلرم راوئما یاهجرب و هنسب رب



 لاس مچ" (۱)) ۱۶۵۱ هثس

 * دوش هنر يگنسهاب هدیرب لگنج زا ینخ زورره هک داد رارق

 ناخ دیعس نانیبات اب ناخ تباجت نابعش مکیو تسبب

 هتسب وساب هجار غاب کیدزن ریهاقم هک يراب رب فرشم ةویرکب ردابب

 ةناخ بوت مدرم اب ناخراقفلاوف بناج گلی زا و - دمارب دندوب

 ربکا و دبرف میش و يگشيوخ ردابب رظن رگبد بناج زا و الاوراکرم

 هنشگارآ فص ام هجار و ناخ زادنار» و رهکک ناطلس يلق

 . مدرم زا يهررگ و - دننخبو] رد گنغت و ربت هبراب نآ ناروهقم اب

 . شیپ هدیشکرم رب ابنخت رپس یاج؛ نام هجار و ناخ تباجت

 . نلوفخمراب لباقم هنلخن و بوج زا یراوبد ماهت تدالجب و - دندیود

 -  هنددنادرگ جینلم گنج ةریا کنفغت شزیرب هداد ببترت

 رگشل ززا و - دننسویپ موج: تا رارش) رافک دروخو دز نبرد

 * دندیدرگ هنسخ و هنشک يدنچ زین مالما

 نطد ٌ؟داذپ رازه بیر یاس هحار [ نابعش ] مهد و تسدد بش

 1 زا ریذکیعمج - کلدسز :لدی اب ي نانیا - لانسم 0 اتمح هولو رس رب لوخ

  لونقم و جورج دندوب :دسآ رب نوریب هک ارراثآ نوژاو نانیزگ تلالض

 ۱ ۳۳ ساب یهورگ و - دندنام هما تسارح تپجب ناگتنای رفلظ

 ناهچاخ دوس هک روپرون علف ج چرا خب را یمهرد و - دننشگ رب ناکنشک

 یسح افآ و نز نوهآ ی غلز هکنآ ش نایب - دیرپ - تشاد درصاع# رف ار[

 - دندوب هددناود بقن تفه راصح نیا بناوج و بتارطا زا یسر

 ب] هنشگ علطم بقن ششرب صعفت و سسچلب ۳

 ناباپ ناپچلاخ لب مدرمراچم" زا ۹1 ملعه بشذرب نوح - دننخ|دذا



 ۵۱*۱ هذس ( ۳۹۷ ) لاس مچاپ

 دسر چ رب هد یابشهب ات درب ینشیاب رگید زگ هسود و دوب هدیسر جرب

 ادابم هکنآ ٌهشيدناب وا مدرم و نابج ناخ دیس رسپ - دندشن هاگآ

 تورابب هدومن بارط) هنبای يبگآ زین بقن سیرب نانیزگ نصح

 هاگره هدیسر ماجناب بشن هک دندانسرف هنفگ ناخب و - دنتشادن ۲

 مدرم هدم] دوخ راچلم هب روبزم ناخ - دیآ هداد شتآ دور هراشا

 هک ییمه - دنشاب رظنفم و هام[ هک دومن هیکات ار اه رایلم رگید

 اهراچل رگید نارداپب دنیامن شروپ هار نیزا جرب یدیرپ زا دعب
 ییدب و - دنزیرب راصح رد هنشاذگ اهناب درف بناوج و فارطا زا

 زا چرب بقن عیمامئان زا - هندز شنا رصع تو لا داد رارف

 هک اجنازا و - تمسشنورف بمزب رگید بناج زا و - دیرپ بناج کی

 وس رد زا :هدیشک یراوید یجرب ره سپ زادرپ رکم زاس ةلیح نآ

 هددنا درگ ررقم جرب دم]رد دار 7۳1 ژارف زا و دیب هدیناسر راصح رادج:

 نایذب خوسر زا اما هانفازین نآ يللاب فصن ةچرگا همدص ندیمرب و

 دننسذاونن رد هعلف هی ناشذ یزرریف نازرابم - دنام تباث ییئاپ فصف

 مذرم اب هک دومعت نیدل لاج و یلع فطل دهیم و - هش

 ار نارادلیب هار ینفای هودسم زا - هندوب هدیژد ناپح ناخ دم

 و فارطا زا اهراچ« رگید نادهاجم و - دننشامگ نآ ندنگناب

 اهراویدب ندم] رب و اهناررد ننخومب هدومن شروپ بناوج

 ندمآرد و هار ندش حوقفم نامکب هک ناروپقم انثا نبرد - دننخادرپ

 ماکعنمارپ دندوب هدر هاذر نورد هعلقر هنخدرگ هگنسد رغظ ناروادنک

 بش ات ناب و جرب هب و - دننشگرب رابدا یاپب هتنای یبگآر اوید



 لام مپ (۲ ۲۹ ) ۱۶۵۱ هنس

 ةنوگلگبیخرب و - دندیشج تداهش تبرش ینخآ  هنداد شذوک

 ۲ مخز یلع فطل دیس هلمجنازا - دننامارآرب تمه راسخر تحارج

  تروص هعاق شیاشک تثو ییرد - دوب دنلب زین زیرکاخ و

 * تسید قد

 ر دمارامشب هدابپ رادّتم ندمهر راوسرازه قرن برف - لومت دوخ ر گل

 یراهت و ناخ راه یعمب لانمد نابعش نام قزیا خلم

 تمظع باذح زا نوح - تشگ حودعم ناخ يدرب و *)) دح 9د

  دژادرپ ۵ ورصاعمب مدفانش روپ روخب ناخ تلاصا زنگ دش نامرف

 ۹ ناخ ردامب 8 ناهرمه رگید و ناخ ملسر و ناهجداخ هد و

 درب ِثِ یکنگ دار زا می ک لو 0 جو نیآ ی اواره

 ۹ وم بوصب زین دوخ هشادگ ناپندپ رد ار یوفص یسح ازربم و

 . گنج زوربف ردابب ناخ هالا دبع اقباس هک هوپرکرب و - هدرگ هناور

 هحوتآم فارطا زا هک ار ةروصنم رکاسع هدومن لوزن وب هدمآ دورف

 رافک لاصیتسا و هعلف میتف رد هک دنیامن یغدق دنا هنشگ وم ریخست

 ۳ ددزامر مجدد د.مح رو دجح مدارس راعش تواقش

 تکچ - دن یهار رم پناج؛ نامنیپزا رگالار نآ ناضمر ورغ

۲ 



 ۱۰۵ | هخش ( ۲۹٩ ) لا مجاپ

 8 لاپ هحوت و جاوفا نیا ندش هلاوز ءاغصا زا شیک ثلالح هک

 شوپب ينغل رادنپ و تلفغ ییئسم زا هنشگ فیاخ ناینامح ؟دازا

 ناخدری و هللا تطاسوب اردوخ رثخ| هری رسپ پورجار ر - سا

 رردص زا هک - دومن سامثلا هدانسرف نایملاع ةداژ هاشداپ تسزالمب

 هد رک يورب علاط ییگدوذن و درخ ییگدوبر زا هک نایصع یبا

 نیک زا هاگرد "و ناک دنب یخرب نوح - دراد تسمادا و نلایخ ناورف|

 فالتا و هلیبقو موق کاما زج اسب نبرد یرسمهر يمشچ مه
 تبمح رابظا یارب - هننشدن شهاوخ 0 لا زا

 هدادن رد گرمب نت تلوپسب یرگیهاپس تردغ زاربا و یتوب جار

 نوذکا - هدناسر میدقنب شالث و ددرت مس ارم رودقم و روصیم روخ رد

 تسا هنشگ طوفم يراد ناهح ٌهفدح رون ۳ مهم نیا .مارصنا هک

 تلوص دذلب تلود سیا تع واطم و تعبانم هار هاش ندومدپ زح

 ساب ژا ار راسمهرش راگهانگ یا هک تسا راودبم) - هرادن هراخ

 تساوخردپ و - دنیامرف تمزالم تزاجا هدروارب ساره و

 ناسرج*مسرب ناضمر مجفب هنشگ نميا ناجب هاگرد ناهاوخ اوه

 لاو ةدارهاشداپ تسدخ+ قادرگ و هطوف قاری یب هوزپ وغع

 نانیمطا اروا دز مه رطاخ نامدود یمارگ ۳1۳ ددسر رایت

 ترضح . زا وا تاز ّ و تاریصقت وقع 25 ۵ کف رارف هددشخا

 باوخ نارگ زا را ٌزدیمر تخ هک اچازا - هیام تلاسم تفالخ |

 - هدسادد رپ تالض هیت زا ؟ددروش درخ و - دوب هدماین رد تلقغ

 ترصخر روا _ِك ییلاع و دارهاشداپ نیسرد یئاریدپ د نوح و



 لاس مچاب 6۳ ۱۰۵ ۱ هنس

 دوخ باطم زا ۹1 تسذآ تعاطا زا دارم ۸5 دراذگ رب و - ثوسصرف

 منع توخ راکزور قرف رب رابدا در ؟ زاب ؟دومن نیا یطوب رپدم

 دیم - هیدرگ هانع میقسم ان منم و داسف میوقان کلم یارگ هر

 یرون-د بسذ الاو هدازهاشناب زا ناهرمه اب ناخ ردابب و نامعناخ

7 ۳ 

 . لگنج نادیرد هب ژور مه و - هندش یهار وم هب نایت گنگ هارب هنوفاو

 ۲ شیپ مدق یگنسهأب هداد شام ار مینغ و هنخادرپ هار ینخام و

 ۳ دودسم دار «دروآ رب یراویدر اوخما ریهاقم اجره و - دندامن یم

 ۳ یا« یژوردف رکشل ناژرابم دندوب هنخام

  مدینم هنادرگ تمساح یوزاب و 8دا درس تمدج> یورین 8 هدخارف|

۱ 

 ۱ 1 امیپ راپدا یاپ 11 تشانم دامنعاب هک ر یعمج و - دننخاس ی

 یم"ینسین یارگ هر دننخادرپ یم تمحازم و تاتاقهب هدرشف

  تواقش هکنس تگج هندیسر کیدزن ٌرمب هک نازا دعب - هنددنادرگ

 ناگشیپ روپت اب رثاولم ژرر جلب نت
 رگید یعمحو توح هلدلق ٌهلیبق

1 

 ۱۲9 ترض ماه هدش يزورپف رکاسع یورب ور ندشن هوک ناریلد زا

 رداهب و ناهجاخ دیس اصوصخ لد همه ناریلد - ددنادرگ مرگ برح

 ردت زا یدمرس لابنا ییراکددم و یدزیا ددنات ییراینسدب ناخ

 رد هدفرگن رد یباسح دوم تواقش ةورگ گاف و دول[ رز

 9 ٌةیاپ 0۳ 5 تعاجش ی ژا ن اخ ردابپ چود ن ناژرایم

 ژدر چپ یاد زد دندیود یم ریهاقم راهلم رپ :دما رب ناکنشک

 رگبد زا ردت نیمه و ناخ رداپب نانیبات زا سک هعنفه ببرف



 ۱۶۵۱ هنس (.3۳۱ ۱) لام مجاب

 دندیشوکجم نیا م 3 رد يهاشداپ یاهدنب رثکا هچ جرکا - دننفانش
۰ 

 و ناپچلاخ دم تاددرت را وشد راک يا درب شیپ رد هدمع اما

 دیس لراره ناخ رداپب اصوصخ - دوب ناخ رداپب و ناخ مخهز

 لالج و توطم هاگشبپ زا دیشک یزاردب مهم یا نوچ و - نابچااخ

 شلام هک ناخ ردابب و ناب یلاخ دیس هک نیمه هک دش نامرف

 جاوفا رگید - دنر ّوم ٌةعلَق نایاپ هب دنوربم راو لیس هداد ریهاقم

 ةعلق رب و - دننامرب ار دوخ هنفرگ بیکاام زا لگنج ربح و ررقب زین

 <ونزاس رخحم :ارنآ هدومن .ضفرک ز شهک و - دنیامن شزوپ
 وومام هچلا رب افذ اضو غیلرپ ندیمر زا نعد سد لاو و دارهاشداپ ۱

 فشم ةویرکب ناصمر منسیپ دادماب و - تشامگ رب تمه دن

 نانیبا و نایشخ# اب ار يزوریف جاوفا نآرس هدمارب اهراچل* رثکا رب

 ناخ دیعسو نابجلاخ هیم دزن صک و - دومن رما شرویب دوخ

 دیعم زا - دنیامن شروی دوخ فرط زا زین نانیا ات - هدانسرف

 یبلط رک و یشنم صالخا زا ناهجلاخ دیس و - دش عفاو يگنرد ناخ

 ردایب و ناخ مئسر ر - دررآ راک یورب هذا درم یاهیعم هدومن تعرس

 نایامن ياهشلقبچ» دنووب وا هارمه هک ناژرابم زا رگبد یعمجو ناخ

 هجار و پناج نازا روکذم نارباد و - دننخاس رهاظ یگنادزم رهوج

 علف ریخست - فرظنیزا ناخ؛دربو هللا و .ناخ میلق و هگنسح

 نآ شیاشکرب تمه یگمه هفخاس تمیزع داین شیپ رم

 ناخ میلت و درد هار زا ناخهوری و هللا و هگنسیج هجار و - دنتشامگ
 ومسره زا هدش رد لگنجب تساز تمسد زا نارگید و بمج بناج زا



 - لاس مجاب ( ۲۷۲ ) ۱۰۵ ۱ هنس
 نا مجااخ دیس نوج - هندش رب هوک زارغب دوب ندمارب ناکما هک

 اضرع رد هک رثاونم دم یاه راژرک و ی اونم یاهراکبپ 2د ناخ رداهب

 نارب راک ۳1 عودوب ژور مت ۳۹
 ً .دندوب ور گلد تک هدونع

 عددمب شیوخ راکهنغنآ راصنا و راکباب ناوع) رذکا اب رشخا کر شد 0 و

 هک هعامج زا ار یعمج هسلانج - هدنام رد نگنا ریش ناریش نیا

 ۲ حار - شاد باط زین لول هشادک جاوما رع+ جاوفا رگید یدر رب

 ۱ حب ناراوس ناح رگید و ناخب دربو هلل) و ناخ يخلفو هگخسح

 و - یب ناسا ناش دما رد دار و - دندوب کیدزن وم علی 411

 ۱ شیپ ح لومن تسناودن تسواقم تلف هار زا - ثوب «دداسص یاب

 ۵ ات هانسرف هدکارانب ر لوخ لاوما و لابع سززا شیپ هک علاط

 ةظ رکشل ٌهبلغ و الدفسا و لابقا ییگنرین دید زا صپ دوب هدنام روم

 ریز نوخ ردشمش زا هک ینابوسنم و نارسپ 8 همسرم رثا

 اب اب ِ دددوب هژفای تاج نٍید نادهاج* زیگنا كم دخ و

 ةدازهاشدایب ناخ تلاصا ژور رب زاوعت - دیدرگ رارف درون در رابدا

 ۱ ۳روب رو راصح ناسراح دوش دومن تشاد ةهضرع نو لاو

 ۱ *دوذغ نیا یصر لقعم هک وم ٌهعملف شیاشک ربخ عامنسا زا

  لابتاب و - دندومیپ زیرگهار بش میدن هدادفا ساب و سارپب دوب تخ#

 ِ هیمآ ود هگنسیح هحار و نامجلاخ ها بصذم زا زاو» راز» نا

۸ 



 ۱۰۵۱ هنس ( ۲۷۳ ) لام مچ
 راه شش یرازه شش بصخمب ار یدنسذس - * دزد رگ هدسا هم

 راومرازمجاپ یرازبجأب بصنمب ارنیمی رد و - هپس) هس هپسا ودراوم
 ییرازه ناخ ردامب بصنم رب و - دننخام ژارفارس - هم هم هوس و۵

 هدوسرف ررقم هِدسا هس هچها ود وا ناراوس زا راوس رازه و هدوزفا تاذ

 ۳ او ههسا همه هود زاوس راز هرات تیز
 یراپسناج و یرازگ ثتمدخ مهم یرد هک ار يرابلاوگ هگنسذام

 لدف و سا تسحرم و عصرم رهدمج و تعلخ تیانعب دوب هكومذ

 اروا دوب هدیسر یراکب شنسد م* نبرد ةکره و - دندوسرف شزاون

 * دندجنادرگ دنلب رس صوصخم ينيانع و صاخ یشزاونب

 یلعم مع زابت و ؟دازهاهداپ [ ناضمر ] مویم و تسیب
 لئغب روا ردپ دورطم هگدس تگکح هک ار هبذج رادنیمز دنح یننرپ

 تماود لخاد تطام یایلوا ٌگعیر فب ماه ندرد وا و - دوب هددنادر

 دوب هذفر وا ندرواب هک فزب ربم و نا! دربو هللاب هنشگ ناهاوخ

 و هگنسبج ةجارب وم تطفاعم و - دانسرف نلکم نیداوخ ناتساب

 سسحازربمب نابنیپ و هب دوس -سادلگوگب لاثمدوناخ # یرابت

 اب ار یهاشداپ یاهدنب زا رگید یعمج و - هننادگ زاب یوفص

 حیسوت و وم ییحاون لگنج ندیرب هب رادربت و رادلیب زا یرایسب
 ماوت اضق مکحبجومب دوخ هنشامگناتسهوک لاعم رگید و نآ قرط

 ه دش هانپ قیالخ هاکرد ٌناور ناخ تلاصا و ناخ رداپب 5

 - هومن ثعمزام تلرد زارحا [ ناضمر ] مد وشسیب د
 » دینارذگ رذن ممرب  رپهم رازه و

 هصاخ تعلخ تممحرم) / بسد ییلاع ؟ داره اشداپ لاوش ٌةرغ



 ۰ لامرچلب ( ۲۷۴ ) ۱۰۵ | هخس

 رک انیم یالط سیز اب یکب هصاخ ُهایوط زا پسا ود و یردان اب .

 هنخارفا رب رس دقن بیر کا ود ماعتا و هداس یالط نيز اب یرگید

 یلمیپ هیداب نآ هک دش نامرف و - دندومن تصخر ناهرمه اب

 جاش و منت عطق ۲ عافب ار ناغدهوک هدخاس لرذف او ریما ار شروش

 تیانعب هیذج رادنیمز دنج یبذ رپ - دننا درگ اپ هاسف رب راخ نآ

 و راوس ده راج و ناذ یهرازه بیم عام و عصرم رهدمج و تسعناش

 هک یهرک نوچ و - دیدرگ دنابرب پس تمحرم و يجار باطخ

 + تمسا هبنچ تافاضم زا هداین افب نارب هقگرات علف  هگنس تکچ

 تمیاوب هعلد بیسع و - دوب هد فرم یدعنب گره تگح و

 تسدب هک تمب) یبوکره تممس نارد و - تمل ةنمولپ زوکدم

 یرونسد یطوب وا - تسا لیخد 15گاراذ راصحشیاشک رد یآ ندروآ
 بع زا هنسد اش تم دعمح ۳ 3 لود تابرورف ماجارم او تداو

 ناذرشن هعلق رب راکهدروآ تسدب ار بوکرس و - دیا رد هّدگ اراث ٌةعلف

 « دنا درگ یگدد

 سس اپ دا داشرا 80 راجت لاو و دازهاشداپ 1 لاوش 1 رج

 مکع# - درک شکورف هدیسو روچ رون : هب ناهرمه رگید و نامجاخ

 ؛تلاصا و ناخ راد و ۵انسرف ومج وا نارسپ اب ار نخ لوح ت ۳ لعم

 اکتمدع هد ای هک ج دومذ نجعت تست هک تگح یهناج نحشدل ک

 ندا تمدا,هر و بیم فر دنجر» دد زا درپ 8د ناروصع یادژر ما



 ۱۱۵۱ هنس ( ۰۲۷۵ لام مچنپ

 ۰ ةبترمپ هد نآيراخم ر لخادم ید و رم تماوعص و - نم یصخ

 دمر آر ی تانرش رپ هجیاد راکفا نادنوادخ ریبدت دنمک هک فوب

 يدابر قینونب نیزگ دربن ناروا دفگ و نٍذنآ صالخا نازرابس ام)

 رب مگ" دارنجا نایم رب هارج رمک یناذاخ ترضح لابقا دیئات و

 تنکم و ثردق ردقب عافترا یفامسآ زد نآ شیاشک رد و - دننسب

 راذگ راوشد لاععم ماکعام رد لیذاخ* - دندرهنم یعس شوخ

 ریت ندنگیا رد یزرریف رکسعرورم هاگ لابح ٌةعفترم ٌهنکما رب هددشوک

 راجع رارشا نیز يصضعب و > دندیناسریم میدقذب دیدح دج گن و

 ژا یندیدرگبس ملپج شتآ یارگدر نید نادهاهم ریشمش بآب

 هلمجازا - دندیسر یم تداهش یلاو ٌةجردب یخرب زین مالسا ةامح

 هک ناناغاح ناخ فمآ هلودلا یبمی ییشخب گیب ورسخ تسا

 رد دوخ ناذیبات زا راوس رازه اب ار وا مئعا بسح روبزم ناخ
 نبمپ هک نازا دعب و - دوب هدادسرف مسن یلاع ةدازهاشداپ تهژاام

 هنادرم ناوج هک اروا ناکغ کا هاشداپ تسیرب ینسه تخر هلودلا

 هزلبوه بصنم تمیانعب نانسجرگیاهداز یسدآ زا و دوب باط را"

 + هکن] را تدایش ,حرش و - دندوپ هددنا گرگ

 یناکم ةهددسر او یبمژ رس ۳1 تقدقع» هک - هدندانسرف رفشدپ

 مدت هک دزاذگن و - درایب هدین|درگرب ار هءامج نآ هک دندانسرف سک



 ۲ زا مجاپ ( ۲۷۹ ) ۱۶۵۱ هثس

 رد ۹1 داود خدا تگدب وردخ ِت هنگ رب نارگدد ِ دنراذگب شیپ

 هدایز هک اجلازا - هینارذگناونیم بش ما هدمآ دورف یم هک ینیسز

 هدراعب هنادرگ یارشاقیچ زا دعب هدادن تسد زا تابث یاپ ثلاسب

 شناهرمه زا سک اطه,ه درق و - تفایرد تداهش ٌعیفر ٌجرد مخژ

 رگید و ناخ تلاصا و ناخ رداهب نوج و - دننشگ هتسخ و هنشک

 و هبنچ رادنیمز دنچ يهثرپ هجار و - فرط نیزآ رک دج نابوف

 یعم ناوارف هنشامگ ساهس اذن نآ ساسا علق و راونسا راصح ن]

 و هیلخب همکع# یی ورخسد منفرگ هک - دیشیدن) دوخ اب هدرک رب

 دبنات هک تمعد ياد ای 11 ماکت دامنعاو اما - تمدا راوشد البخما

 درا تملود راک ؛؛دپ و رابنسد یزاس راکرد ینامسآ تاریسدت و ینادزی

 تمسا نادوهر دوخ ته ار نود نابصع و یعب ِ تیسا وا ددودپ

 یررزا ریزگ اذ - دوب ناوت هعاق نبرد یکاث لاعم مامت ینفر زا دعب و

 یقبب ۹1 اازاو - تخاع اپ وغع راودنص) بیس یلاع

 فلخو ۵ع ضقم رابغ هاکرد نیا ناک ددب نما د رد هک تسذ) دم

 تمساح رد  هدنشد ید تسلاصخ نیرد ک ده وکد ۹۹ اهعو 0 ۱ ۰۰  ۱ ۰۰ ک ۰



 | ۱۵ | هم ( ۰ ۳۷۷ ۰ ]) لاس یاب

 هانپ قیالخ هاکرد زا هک - دومن سامنلا رابث الاو دازهاشداپ
 دز میب نیا هدومن تساوخ رد ماثآ و میارج شیاشخب

 يماعم وقء و يشخت ناج نامرف رودصب ار هدروخ مرب رک

 ءاقعس) یارب هاژن الاو نآ هک نازا سپ - دننادرگ نئمطم

 تشدقح و دومن تناد هضرءع ینعم و تروص ران ایز یا تاز

 - دش رداص ناشیلاع نامرف مرک باذج زا - دیسر عامنسا تمارکب

 و يناميشپ لیدب تیاوغ ءارع* نا درگ رس نآ هک ورثا زا هک

 میارج زا - تا تاریص#] عشص راو دما هزشگ کسملصم تسمادن

 تلالض لوغ ؟دوبر نآ رگید - مدنشذگ ردرساخ بئاخ نآییلفشذگ ان

 را جارخا ثعاب هک نایصع نینچ نوماریپ تلاهج باوخ ةدواغ و
 داضنع اب هک ار هتگارات راصح و - هدرگن تسا فولام طوم زا

 زاب یلعم هاگرد یاهدنب ءب تما هنشگ درمت و یغد رپ- هر نآ

 رماوا نوچ و - دنزادنا رب تارامع رگید اب ارثآ ساسا ات - دراذگ

 لاو دازهاشداپ سامتلاب - دون ,یقلت تعاط و عمسب ار یهاشداپ

 هناکهس عالخ رب هک ار همکع# نآ نابم لزانم یضعب هک دش مکح رابث

 ر یاب هنشاذگ او وا بابسا و نابوسنم ندوب یارب دراد لامنشا

 مکیم تیراویدراچ هک ار رم هل و - دننادرگ ناربو راصح هس ره اب

 رگیدات - دنزادنیب روپ رون ٌهلق راصح اب تسین شرب فارطا راهشاب

 هاکرد یریا ییریدپ ناصرف و تعاظ دب ژور نهامنٍذب هاتوک نار| نم

 ناردج تنانم و - ربلگ ناطیح تنامر هن - دنناد هانپ ییداوخ

 نابج ناخ ددسب عاطم مکح نیا در زو زا دعب هگنس تگچ -یجگنس

 هقگارات عالف ددهاوخ هک یئور رب هدبسر دوخ امش هک درک ماغیپ



  لاس مچ ۲۲۱۳۲ )  ۵۱*۱ هاش

 یهزرگ و - دیزگف توت زور رد هدفر !جنادب نابج ناخ ددس - هیزادنیب

 ۳ ۵ زفیرح زرریف دیس- هندذک رب داجنب زا نورببراصحات تشامگ رب ار

 هخا دنا رب ار یوصح رگبد و يجاح ریش هک تشاذگ دوخ مدرس اب ار

 ۳ هگذس تگح اب هجا یذ مهد ژون ههمج بشو - دزاس ربارب سمز اب

 ِ# نانتشهوکنآ طبض یلعم مکحا و - دممآ نایناپج و دارهات داپ یتممز المب

  نالک و زاورد بناج هگنس تگج نوج و - تذرگ قلعت ناخ تباجت

 نیدب و عهذرم زگرازه درد و تا وا مدرم ژ وا تارامع هعاد

 یک یرادج راوشما تسدف گمم ناهش رب فارطا ندزا :تبج

 ابدترت هزاب و جرب هاخاس یجاح ربش 9 نشدپ رد گ لراح ٌةلصاغب

 ردابب ملاع دازهاشداپ هک دش رداص ذافن اضنف غیلرپ - دب هداد

 ریش ای ار راوید نآ ات درا دگب زوپ رود رد / ناخ تلاضا و ناخ

 ۳ ر - دنراد لاع نورد لزانم و - دننک رب سن زا یجاح

 ۷ # هیابپ نیلعم هاگردپ هنفرگ

 . 8 هاشب هماخ مارخ ناب یوگلگ نونکا

ازهاشداپ توارخح جاملا رد ۳۹1 لبف + ناصر ّر
 هاش دمع»* هد

 و الط قاریاب يکي هننرگشکشیپ ناوذعب گنر ومنابزرمزا رداپب عایش

 ر۵ رثا اهیک رظنیدوب هژشاد لاسرا هاذپ سفاوخ هاگردب هرقن قارپاب زاهج

 لحل ةعطَ دنچ نارد هک ابب شیب دیراورم ییبعت لابقا ویدخ - دمآ

 ۱ ۱تقم الو نا مدالم ير.صصعماخ علیبط ا یا ها هو مرا



 ۱۰۵۱ فن ( ۹ ( لاس ی

 هدومن تیافء وب " درو هاج اوت هاکردب شعشبپ یلایفا هک !

 هاکرددناور شکشدپ قیرطب ناخ تعاچشدیس هک لبف هن - دندانسرف

 * تمذگ رونا رظن زا زین دوب هدومن یلعم

 بصخهب ار هلوداا یردمب ناوید ساد دنک»یار [ ناض هر] موجس

 تنوسح ریذغت زا ید راد رند تمدخ وراوس دصر تاذ یعددعناپ

 لمیرابب ردیغت زا هفیرش ٌهصااخ راد رثفد و - دننخاس دنلبرس یار

 یار تنوضع: - دش زار رس باج4# ٌکبوص ییناوید تمدخعا وا هک

 نصئار ابلوالا سیر نام درد ه1-قازرل دبع دیمب - تشگض وفم

 رگید و - درس سدن ينايج رداقلا دبء ییداا نیک" عج ابغصالا

 ییگدنب مزعب اونیرد هک یناهارخ گیب خرفبو - هبیور رازهراچ تاداس

 دم هاش - دددومد تمهحرم هبیور رازه+» دو ةدم| يلعم نانهآ

 روکذم ناخ بناج زا يراکش روبط هک ناخ دمعمردن رکش ریم |
 هلنومرف ماعنا هدپژر رازه ود و تعاخ :دروآ روح هگنشیپ ه)

 * دننخاس صخرم

 تگکنجرفلخ ردابب ناخ ددعس رسپ هللا فال [ ناضمر ] مهدزارد

 مخز رد ربر هار ره وا نوچ - تخودنا تسزالم تلرد هدمآر دپ هزنزا
 یالط قاری ریشه و تعلخ هب تفربذپ شرازگهچنانجدوب هنتناد رپ

 تمحرسو هناضاو لصا زا راوم دهباپ و تاذ یرازه بصنم و رکانیم

 * تنای یکياپ دالب »|
 نامس] مایخ برضم هاو وناک عضوم [ ناضمر ] مینو تسیب

 راعاب ررقم ٌدپرر راه 1 غلبم کرابم هام نیرد - طرش ماشدحا

 » ندسر یادیخحز



 ۱م مینپ ۲ ۲ ۳ ۰۵ ۱ هد

 -دندومرف تعحارم هنط اسلارادب رها و وناک هاک راکش زا لاوش ٌورغ

 * تخارذا رب رس نیلعم یودرا تلادع تمدخ# هکرب رب

 تسزالم تلود زارحا هدم] ردگاج زا نآ ذن یتادن [لاوش ] مجدپ

 » ددنارذگ ششبپ محرب لیف كي و - دومد

 لزام شب حرف و شخب ضبف غاب لصتم [ ناضمر ] مهد

 ه دش لابتا

 ویدخ روشک مود یمارگب تنطلسل راد [ ناضمر ] مهدزاب

 ۰ هدم[ لبک زا هک ناخ نادرمللع و - تشک ینادواج تاکرب دروم

 شیپ 9 دینارذگ رذن رهم رازه و - دوم هبنس ٌودس مالئسا دوب

 پسا رد ر يزرد لط ییردان اب هصاخ تعاخ تمحرمب شزاون

 * دیدرگ زارفارس الطم و الط نیز اب هصاخ ٌهلیوط زا

 ییدصناپ هناضاب هلودلا یبمی دلو راینمپب [ لاوش ] مهدزآرد

 * تشگ یهابم روس تسیرد يرازه بهنهب تاذ

 بصذمب ناخ و ةهاضا و لصا زا [ لاوش ] مهدزناپ

 نی رت ناخ يلع دلو تایح و - روس دصثش و رازه ر تاذ ییرازه

 ۹ دژدواو شزاون زاوس دصدشه و تا ییراره بسصامد

 نزو یسمش یشج هدنخرف شراگن

 ۴ » کیر هاجپ و رازه هنس لاوش مهدزون هبفش هس زور

 مهاجنپ لاس ماندخا نژو یعمش سشح هزرعخ یدهب مواد قباطم

 و اتو 74 3 نا و ۰ یوا وا ی



۳۳ 0 
 ۱۶۰۵۱ لس ۲, ۳9 ) لام مچ

 بصخم فرابم مزب نیرد - تشگ بایماک راثن هوحوب ينابج

 هدزناپ و تاف ییرازه تسیپ راوس رازا 9 ٌةداضاب تفالخ روپ دهم

 لوح 3هازهاشداپ تلااح جرب ر رثغا زا یکیره بصنمو - رو

 گنرو) دمع" ,هدازهاشداپ تنطلس جرد ر هوگ و رداهب عاچش هاش

 راوم راز ۳ تا8 یعراز ۹ ه دزناپ زاوس رار» شیاز اب ردامب بیژ

 هازن الاو 8داز هاشداپ بصنم و  هیسا هس هچعا ود راوس رازه شش

 زاوس رازه تشه و تاذ یعرازه هد راوس رازه ٌةفاضاب شخب دارم

 رقم هچسا هس هیما ود ناخ تمرکم بصنم زا راوس دصناپ - دش رقم

 زاوس هصناپ راوم رازه هم و اف یرازه هس بنمب ار را هدومن

 ار شوئگذلی دلو يا هللا هفاضا و لبما زا و 1 هدسا هس هفسا ود

 ساد صیم و - راوس دصشش و تاد یدصناپ و رازه بصامب

 ار ناهعللوون دیع و راوص رازه و تاذ یرازه بیصنمب ار روضاو
 بصنمپ ار ناخ تایح و -راوس دصناپ و تاذ ییرازه بصنمب

 * دنددنادرگ زارفارس راوس هاجأ و دص ود يرازه

 تسدٍل و - دندومن تضرن یهنوات هاک راکشب هدعقلا ی مراهح

 رادب مشش و تسیب هنشگ وه] و وک هلبن راکش ژودنا طاشن زور ود و

 * دندومرف تدواعم هنطلسلا

 گنج رفظ رداپب ناخ دیعس [ هدعشلا ید ] ملغه و تسدپ

 0 هدنارذگ رذذ رهمرازه و- تخودنا شنروک تداعس هدیسر او هاگردپ

 «دسآ رگدپ رفظ رکشا زا ناخ 9 [ :دعملا يد ] ام جاجت

 * تخوردا رب علاط یه داشیپ هانپ ییفاوخ ٌکبع مالئحاپ

 ةبالخا راد زا یلعم مکعا هک م ام یاخ سن زی کو



  لاس چپ ( ۲۸۲ ) هم مزو
 هییور رازه تمیب ماعذا و تعلخ تیانعب لوب هدم[ دانا ربکا

 نامکرد گدب مقدرب مزاج 2 تفار فارصنا تمصخر هاشگ باک

 ه دش تیاغع هبپور رازه لضاف هجاوخ» و «دیور رازه هم

 ریمشک 9 میظنت هب ناخ رفط نداتسرد

 ۳ کیبراطما تبثک زا ریمشکود لا- سیا .فیرخ لحن زد نوچ

 . بآناوارف تالغ و - دیدرگ بارخ عرازم زا یرایسب هایم نایفط طرف و
  یفلخ و - هدنشگ الثیم طعف تبوعصراغ یالبب راید نآیایاعر و -.درب

 ۲ هنطلسلارادب يرارذ رلیلاح اب نیکاسم و افعض زا ریثک يعمج و ریزغ

  سدقا مولعم .یایا يئاون یب ر يگدنکارپ ,تقبقح و -. هندم]
 ناینامج قازرا لفک يبلا تناخ ياضنقمب هک نایپگ هاشداپ - دش

 ال تتریم نرخ زا هیپور کا کی غلبم دنا نایملاع لاوحا مظان و

  یس زا هدایز هک هدز کاد ٌةعامح یا ریبک و ریغص و روکذ و ثاناب

 سرد ٌةکررمچ یاپرد یک رازه
 : ۱ ةدومن محرم دندوب هدم] مهارف

 1 اج ه زور ره دنشاب هنصاسلا رادرد هعامج یریا ات هک - دندومرف مکح

 ۱ دفماب هدادجم نانیاب زاثآ ضین راکرس زا هیپور تسیود غابم ماعط

  هنداتسرف هبوص یآ مظان یاخ تییرت لزن رگید هیپور رازه یس خلبمر

 دفشاپ هنشادن ,تاددرت و: .تکرح یورین هک ی و هورگب ات

 عفاوم رد هیپور دص ماعط یزور هک دش مکح زین و - دنک .تمسق

 ناخ.تیبرتوچو - دینامن راکزور ناشیرپ ّةعامج نیا فرص هناکجاپ

 هچنانح هلزان نی) ناکدیسر تفع و هعقاو نیا ناکدیلون لاوحاب

 هذداح یا ناک دز سا یی دنماضراد 9 تمخا درپ تراین تسراب



 ر
"1 

 شی لا ( ۳۸۴ ) لاس معاپ

 رییغت زا ریمش5ییراد هدوص - دیسر هافپ قیالخ هاگرد ناگنفای راب ضرعب

 هوت اچ[ مظان زین سیزا شیپ هک نسعلاوبا :جاوخ دلو ناخ رفظب وا

 و - دش ررقم - دندوب یغار رزا کلم نآ نکس کلس نسل و

 تصخر ةدومن شزاون اروا هرقن نیز اب پما و تعلخ تمحرب
 تیعر تیهافر امیس هنکس تمیاعز رد هک تفر سغدق و - دندوموف

 هیپرر رازه تسیب غلبم و - دنامر میدقنب هلبمج ییعاسم شرب زا شیپ

 ه دننشاد لاسرا وا هارمه ییمز رس نآ ناجاننعهو نادنمزاین ياربرگيد

 ییعف) دیع زامن هدومرف فیرشت هاک دیعب [ هجا یفذ ] مهد

 هیسما ساد راذن رز هب نادنمزاین باهذ و یجرد و - دندومن |۵ا

 نابرف يمارگ یاهناج هک سدتا تاذب تدواعم دعب و - هندومآرب

 رگید و يفارع سا هد - دننخادرپ نادرق تنم تماقاب دزس نآ

 دوب هدشاد لاسرا شکشیپ مسرب راهدنف مظان ناخ ردقص هک ءادشا

 « دمآردرثا دیشووخ رظن
 مدقم یمیب یاخ یادرم يلع لزفم [ هجا يذ ] مهدزناپ

 راثن و زادنا اپ مزاولب وا و - دیدرگ رمق لزانم یازنا کر ماوت ضیف

 دین فگشکشبپ ناونعب هشمقا صیافن عاونا ورهاوج فانصا هنخا رپ

 هسیتوا هبوص - دبسر یئاریذپ فرشب هیپور رازه یسو کل کی عانم و
 هدومن تسحرم ردابب عاجش هاش همه تخرادبب ءدازهاشدادب

 اجف]طبر و طبضب ار قنارهظ ناسز دمعم ربپگ لاو نآ هک دنداد نامرف

 زا سپ هک دش غیارپ هبوص نآ لوزعم مظان ناخ زاون هاشب و - دنسرفپ ۱
 لوبترد هک رکرس رآ قسن و مظنب هدم] روپروج نامز دمع# نیمر
 * دزادریب هدش تممعرم وا



 لام مجاب ( ۲۸۴ ) ۱۰۵۱ هنش

 رورثا نآ(ج رورو" شراذگ

 ماعنا ن ممادمب نادناپح یابلد ۹4 ماست تداعس مایا ندرد

 غورف گ وب نر دگآ اش و لاضفم هاشخش لاصد) تاک و ماعخم هاشداب

 ياضقنا زا یعب هک 1۱ ید مهدزون هعمج بش مراط تفه يازدا

 یادرف - تخارفا رب فرشلارادب لادنعا تایار یموجل تعاسکر

 ۱ و دیکلا داف و ۳ دندبنا رذگ رذن رهم رازه کهن لابتا

 - هندیناسر صوب ییمز تلودب زدن ار دوخ شاخ ددع* ناطاس

 تبافع ماعنا قیرطب دقف ٌهدیور کلا ود و هصاخ تعلخ رگ الو نأب

 دهاز و ناخ راوازم و هلیدنب هگنس زاپپ هجار و لاس رثم وار - دش

 اداذپ ناهج هاگردب رادقم دناب ۴ تمزاام رد یک هبوص ژا هک ناخ

 لاسرتسرار و - هننشگ ز یاف هبترم نودرگ ًةبنع میئاتب دندوب هدم]

  ادصناپ ٌةناضاب ناخ هللا لیلخ - هدنارذگ شکشیپ ناونعب لیف وه

 تدژ تگدروا دمع» هدازهاشداپ سامنتاا ای هه روهنار يصهمرک

 ۱ ۹ دندخآرفارب رس زاوس دهدای یرازه صمد ةفاضا و لصا زا ردارد

 .تیاذعب ر یا نآ كرم نولع ( هک ) يد ] مک و تسد

 بز اب هصاخ ٌنابوط زا یکی نیم نازا ییما ه۵ و هصاخ تعلخ

 هلعس - دندومرف لداک بو عب تعحارم تمصذر 3دخام دنلر و الط

 نانلم یعراد هبوص و ههاخ تعلخ کمیادءب ار گنج رفظ رداپب ناخ



 | ۵۱ ۵ ) ۲۸۵ ) لاعم رد ۹ : ۱

 ٌهیوص یهناوید لضنا اقأب - دننخاس صخرموس نادب هنخاون رب

 يار «ب و -رداهب عاجش هاشدمعم رادقم الاو دازهاشاپ راکرسو هلگنب

 برط بابراب - دیدرگ ضوفم هابآ ربک) ٌةنالْلا راد سیذاوید یادیساک

 * دش تمحرم ررقم ماع)|

 شخدارم دازن یمارگ ؟دازهاشداپ [ هجع | ين] مجاب و تسیب

 هجار و هگنس رما وار و ناخ ملمر و هشت هجار و ناپج ناخ دیس اب

 و ارما رگید و یکشیوخ رداپب رظن و یوقص یسسح اژریم و هذگسیار

 فرش هینم ؟دس مالئساب دندوب تداعس چ رب رثخا نآ اب کارا دبصن»

 تنالخرعب رهوگ نآ ٌلیموب و - دینارذگرذن مهم رازهر - تشگ زودنا

 نیبجرب تلاجخ قرع هنخادنا ندرگرد هطوف وا نارسپ و هگنس تگح

 - دنئداپ رد یلعم نانسآ لیبقت تل و۵ ربمژ رب تسادن مشچ و

 شیاشخ- لیذب ار زا لامعا چیت شاپ اطع شوپ اطخ هاشخش

 رابت الاو دازهاشداپ و - دننشذگ رد وا تالز زا هدینوپ زاب هناهاشداپ

 هد هک |ر بسن یلاع نز] تیاضدم هنخارفا رب رس هصاخ تعلخ ار

 تشه و تاذ یرازه هدزاود دوب راوس رازه تشه و تاذف ییرازه

 «ردن دوسزف رکن دیس شی دام و را زا
 لاوحا سران ءانثا رد هک لمج روس نادساد شرازگب نونکا

 هزادرپ یم دوب هنئر 17 قیمذت وب هراشا هگنس تگح

 زد زا سپ هک وماب هجار رسپ لمجروس نوچ ههنآ شح رش
 یغب هار تمعن نارفک زا هوب هدش زارنا رس وا یاج# ردپ نتشذگ

 نارادنیسز یهمامت و - دوهدپ نوب وا ی ارگ هنذف ۱ اضاتاا ٌهقیرط 5

 تمسسد هدخام قفذم لوک هناسف و نوهغب ر باعب یهلامش نانسهوک



 ۱ لاح مجاب ( ۰۳۴۸۹ ) ۱۶۵۱ هس

 يناكم تماح ترصح ۳ کرک زارد باهلپ دوک مد تانگرب ۸ یدعن

 لامدب یا لاصبتسا تارجکداب] دمحا رد ربخ يا عامنسا زا دعب

 ۹ تاب یملامش نانسهوک رد ۸5 ر هرگذک یاشک راوشد زد شیاشک و

 نامرف میده ریبدت دنمک زاب رید زا و هدش عقاو دنلب یهوک زارف رب

 51 رم تاود طمع رد هینانج ینایغآ شرع نرصح ینح

 زادهلوص ناهجاخ؛ بطاخ" نامکرت ناخ نیت یبسح ترضح

 تعحارم ماک ان هنشاد لدق رد ار هعلق نیا لددم یادم باجاپ

 ینادرک هک ور نیزآ و - دندورف ضرفم اشک روشک نافاخ ةدهعب - دومد

 جج علف ییگزانب هک نابار یار ییرگیهاپ- و يرادرس و يبلط راو

 نانساب ارابنآ هتفرگ رششیپ و دوب ؟دمآ هدومن هیچک نانابزرم رابب و

 تسدب نانس کلم هاشداپ - دوب هدیسر نومزاب :دروآ تشطامه

 زا میظع یجون اب اروا تفه و تسیب و رازه هند راضمر مویس و

 بوصنآ ٌهناور دابا دمح) زا اجیه ٌهصرع ناریلد اغو ٌةکرعم نارولد

 - ده۵ ماج) ار لمجروس مع تذع هک دندومن ررقم و - دانخاس

 نیمزره نآب رکشل رادرس - دزادرپب هرگناک راصح شراشکب نازا صپ

 وا - دش لمح روم نفثخاس :رادآ يپرد وا عفرا مکح قیاطسم هددمر

 لکاین و وساب هجار یاج هانپ هک وم ملقب ينعميرب يبگآز ا سپ
 هچلانج ناصقلا کباشذم تسا یلگنج نآ فارطا و - درب وا

 يزوريف نارداپب اب نادار یار - تسج صحت هننر ثدای شرازگ

 رخاحم ی اوم ار یدصح نیصح پر هدیمر علت یایب ناشذ

 ةوجد) هورگ و  لاشکرب رماو لدد تسمه 1در د نوردب ز 5 دینادرگ



 یه

۳ 

 ۰۵ | نم ( ۳۸۷۸ لاس و

 رارف قیرط رادر ریگ یلنثارد لمجروم - داترف مدع یباوب

 شردپ وماب هجار هک ووپ روف هةعلقب امننا رابدا ییاقنر اب هدومپ

 يرپچمهد هب مایا ینانساب رد هک یناکم رد تنانم .تیاغ رد

 هذخام موموم ینکم تاج ترضح ییماس مساب هداهن افب دوب هژ ناب 1

 جاوفا تامدص زا و - درب هافپ دوب « دجن|درگ شیوخ یکسم و یرطوس

 اب هک لارسا هعلق لالض یور هثفرگن رارف زین هعلق نارد هرهاق

 لاعم دردعب قلعنم لابج باعش زا یکدرد روپرون ٌهعاف ٌةبور

 عالطا ژا صپ"یرابز یار- دانهف- دراد همکارم ۳۰ و هدشعفاو لادبنچ

 راوتسا راصح آب مامت لاجعنساپ ارادربن ناروللد اب لاح تمقیقحرب

 یعدرم اهب و هدمآ رب زین هعلق یریزا لوذخنآ - دومن درصاحم هدیمر
 هدنح رادنبمزب هنئاپ یيئاهر راکیپ ٌةشيب ناریش گنج زا رارف

 لاعم هدومن تداعم روپ رونب رفظم رکشل هورگرس - دش یرانیز

 یگبره «کعیلاوح وروم هئورگن و هسین و یرابت و اراه زا ! ارنآ ییلاوح

 - هدش عت او راذگ راوشد راز تضخرد رد تذاصر و تداصح لامک اب

 تا روپ رون و هرگنک نایم هک ار هلتوک ٌةعلف ریخست هزتخاس جونم

 زورملا بع .تسا يهار شفرط کیو هنسودپ ایردب بناح ةس ژاو

 - دوب یصعاسم نارد لدجروس ردارب هگنس وهدام و روجعلا ریسء

 - .دوشکرب ژور هس .ضرع رد هدومن لبق ر نا ددنادرگ ته ۸جو

 یگمه هک نازا سپو - تسوبپ دوخ ردارب هب هاخارگ هگنس وهدام و
 يرر اول رفظ رکسع اب ناپار یار دما رد طیف طبع لهجروس یدمژره

 هک دیسر ربخ .یدرون هر یافثا رد یوچ د - دارن هبنچ تمیز«

 نیلعا تیانع ٌمایسوب هکسانشذ ح ساپ-ان لمجروس رمع ناهیپ



 , _لام من ( ۲۸۸ ) ۱۰۵۱ هنس

 لاداع - ش زیرجل لود هدفاد ردپ ییندشناح و یگجار برم ثرصضخح

 ۸5 تسداد ةنسیاو یشموب و ژرم یئاهر و وا تسالس هک تشاکن رب

 بدرشذع ] و  دنسرغب گفت اد ر لمجروس نحو دذر صثج و دز

 و لامس لمجروس لاح ًةدهاشم زا را - تشگ دهاوخ فلث تضرع

 ردارب و رد ایت هگشس وهدام ار صذج و نقد زا / شلافم

 نیلعا بسدخ" ر همه نایار يار 9 هانسرف نایار یار دزن دوخ

 اتش و تسدد و رازه ۵م لاوش مرامج و تمسوب و - دومد تدواعم

 ناکشدپ رابدا - تمخا درد سد ناددناود و تماس جوک نادر شدپ

 جراخ* و لخادم طبض رد نایار یار - دندینا درگ مرگ راکدپ ٌةماکنه

 دش گنت نانچنآ نانیشن هعلق رب رک هلغ یمبایان زا و - دیشک هام

 سامنلا رب لمئشم يثشاد هضرعو - دندش يرابنيز رارطفا يور زا

 هک اجنازا - دننشاد لاسرا ناثس روشک نافاخ تسدخ رد ناما
 ُ " 0 ۳ 1 ج :

 میش یو7 حر و - تمس ناش او ناسدود نیا هیچ" یشخ» ناج

 ار صمالم ِِِ مرکب ترضح ییلعا نکم شرع نادناخ پا

 ينکم ثذج ترضح تسدخ رد نانیا ریصقت ءافعغح) هنفریذپ

 لب هعلق رگ هک تنای رود فرش یاونع شیاخب نامرف و - دندومن



 ۱۶۵۲ هئش ( ۲۸۹ ) لاس من

 یارب ارهعات تمش|د رمع سس دز هک ناندشن هعلق نفت ۷

 دوب وا تامرم هبلع رادم و مع هک یمان ردنکس اب هدومن ءااوح نایار

 دذب رظن قیرطب ر یشعباوت و هگنسیره هدشادگ هعلو تسراع)

 ناهج تایار 1 یزرر لاس نیا :امید لیاوا رد و - تشک هاج نام

 دومرف لالجا لرزن روهل ٌةنط-لارادب هدومن تعجارم ریمشک زا اشک

 روشک نافاخ تییرد و داشرا نمیب نوح و - اتیف ابرد تمزالم تلود

 نرضح ییلعا سامتلاپ دوبل لب نایامن نیل ست رز دصم نانه

 تیعامرکب «جار باطخب یناکم تنح ترضح فثمیاذع هگشدپ زا

 » تان ات دنلی

 تال] عصرصس و رهاوخ عاونارپ لملئشم یشکشیپ رداهب بد ] گنررا

 دندینارذگ رثا ایمک رظن ژا لکیه هوک نالیف و یرکد ٌهعنما سیافن و

 يناريذپ فرش ةبپور رازه تمسدد و کل كم سذج نام نازا

 رهدمج و هصاخ هسعلخ یاطعب ۲ تفطاس جانلا 7 -ِ و - تفا

 لبف و هداس يالط نیز اب يرگيد راک اذیم يالط نر اب یکی

 زارفارس لین دام و تفبرز لهخ* لج و هرقن قاری اب هءاخ ٌةتلح زا

۳۳۷ 



 لاس مچ ( ۳۹۳۲ ) ۱۶۵۲ هنس

 ناطلس لدمع*ت ةبو - دزد)د نکد تعحارم ییروذسد هدخاس

 سامالاب و هش تنادع دیراورم رفخا دزلپ نا رپ یبنسخت

 هراغن تمحرمب ناخ شابازق کد نایکموک زا تلود هیات ةرغ نآ

 لا زا راوس رازه و تا يرازه سصامد تعاهگالاب صیون هعداو و

 »۰ دننشک رخافم هفاضا و

 چوارد بانثآ هک نیدرورف مهد زون قباطم [ مرعم ] منشه

 دارم راجت و وداز هاشلاد و تمدالدت روپ یر یسشکشدپ دوب فرش

 رظنب هسدغن گشمف) و تالآ عصرم و رهاوج فامصا رب لمنشم سششخ»

 یشکشبپ زا ماست تخمم مایا نبرد هبآ تملق ت دمآر۵ رثا ریسکا

 کل شش ددسر لوبف زعب رادمان یارما و رادقمااو ياهداز هاشداپ

 دروس رارس مظاب هک ار ناخرت ییسیع ازریم خیرات "رد - دش هبپور
 کدن تارچگ ٌهبوص یایاعر لاعب هکناخ مظعا ریدغت زا . تخا درپ يم

 و رازه وا بصذم ناراوس هلمج زا و - دنتخاس زارفارم هبوص نآ

 یرازه جلب بصنم) اروآ د دومرف ررقم هدد| هم هچس| ود راود دصناپ

 دنادرس هچ-ا هس ةپما رد راوس دصناپ و رازه ود راوم رازمج و تاذ

 ضرفم هیلا یموم داو هل تیانعب هتروس راکرم طبض و - دنددن|درگ

 -راوم دصناپ و رازه و یرازهود سصذمب روا هفاضا و لصا زا و -تشگ

 ت دننخاون رپ زاوس رازه یرار» سیصد اروا رس رگید ما لمس و

 مکع» ۵5 لالج دال تمیالو نامدود ٌواغص  تیاعت نادناخ ٌهلالس

 ةننابرد تمزاام تداعس هدمآ هاذپ ناپج هاردب تارچگ زا الاو



 ۶۵۲ هذس ۱ (| ۲۹۸۶ لاس مچ

 ۱ * یر یمادب و ارقفغب وام نیا

 عالف علقب ۸5 ناخ تلاصا و ناخ ردایب [ مرع# ] مهدزره

 لع هنر تور 5 دم ۶ نان مالخساپ دندوب دن يدعس نادسهوک

 ه دننشک

 رسپ پورجار و هگنس تلج هجار بصنم [ مرع" ] مهدزون
 روئسدب مرک یدر زا دندوب هذناب تاج یهاشداپ طخ« ةریان زا هک وا

 ۳ ددلوصرف ررقم یدشدپ

 جرد رهوک لابقاو تلود ج رب رتخا تضهن
 زوکش اراد دمعم هداز هاشداپ - لالج و تمشح

 یرهشد لابقا ی گنرید روهط و راهدنق بوصب

 زداخ ست هردضح ینابناج یارآ رپرس لام

 نیا ثوروم کلم هک نآ تافاضم و راهدذق ٌقبوص هک زا ناژا

 تسد ژا یناکم تمدذح نرصح ۵ مگ رد و تسا هاح نامدلم هاشداپ

 مرا لا "نر دن رد هچنانج - وب هدم ۳ تعذطلس یابلوا

 تماود ناهاوخ اوه ترصنب - هش هنشاکن لیصفتب يمارگ رود

 هاتوک ٌهشیددا و هابت رکف زا یاری ياراد ج دمارد تلوص هدنلب

 ۱ دوب تباوخ7# سس و بات 9 ژرر کلام نیا ریعت یوزرآ رد

 ریغع دصقب ناخ دارم ناطاع مور یاور نامرف هک اجنازا نکیل

 - دنام لوغشم بناج نادب یدنچ کی را - دومن تضرن د)دغب

 - دیناسر لثقب ار نانصعلم هنخاس رذسم ار دادنب رصیق هکناپ



 . لاس مجاب ( +۳۵۶ ۱) ۱۰۵۲ هم

 شرطاخ ناطلم زا هک نیمه هنشکد هدنذم ينامس[ هدبنت یاب را

 مژر رد نابمور لذقلا ةيقب شابل رم هکذآ یارب دم مهارف يثتاب

 لاس رد کبدزن دندرک راوخاوخ رازرابم رادب[ غیت ٌمعط راهدنق
 راهدنف ریخست مزعبلاس نبرد و - دومن رفس بابسا ٌةيبعت و رکشل بت

 ررقم هدانمرف شیپ نارگ هاپس اب ار دوخرااسپس يجرگ ناخ منتسر

 رثاونپ ربخ پا نوج - هیامن فذوت روپاشین رد وا ندیسر ات هک.- نومن

 ناخ هللا ریزع و راهدنف راد ةدوص ناخ ردقص ضیارع زا يلاوتد

 تایار هک دش مکح - دیمر عماجت قیاقح عماسمب و سراح

 یاول ٌعدنزارف - دبآ رد ضاشناب ارگ تربصن ٌهولا و اشک ناپج

 تدارا خوسر و تددقء صولخ ژا ردف الاو ةداز ةاشداپ نیم یژوریف

 راد رد صیفن صفنب ترضح ییلعا هک - دندینامر سدنا ضرعب

 - دنشاب نکمنم ينارمک ریرم و يناينابج گرروآ رب هنط اسلا

 - دنراذگ .زاب دنودپ تدارا دنژرد ناب ار ممم نيا ماجنا و

 خسار شهاوخ یبرد ار رگ لاو نآ نوج ینافاخ ترضح

 راک دربن راوم رازه هاجاب و - دننذریذپ رد هدومرف ییسعت - دننداپ

 نارکیب ةنازخ و ناوارف ةناخبوئ اب راثنر داب رکیپ هوک نالیف و

 زورفا رهوگ نآ باصن ترصن بار رد مژر بابسا رگید ر

 ییردان اب هصاخ تعلخ تمحرمب و - دندینآدرگ یر دعم تمیایش

 یثهیف صاملاب عیصرم يامه رپ ٌةئدح و دیراورم ٌهیشاح یزود الط

 ریشمش و هرانکلوهپ اب عصرم رهدمج و اببنارگ دیراورم و لعل ميیپ رسو

 رازه تسیب یزازه تسیب بصنمب راوم رازهجلب گناضاب و عصرم

 ندژ اپ یکب هصاخ ٌلایوط ژا بسم ها رد هلمچازا پا تم.ت) ود 2 راوس



 رو

   « «.« ۳حجصصجصجص۰پ-بج-۰--+- ۷0

 ۱۶۵۲ هفم 1( ۰۴۱۱ لاس مجاب

 هرقز زاس اب هصاخ ٌهقلح زا لدغ و رکاندم یالط ییز اب یرگبد عصرم

 دقن هبپور کا هدزارد ماعنا د لیف هدام و تب رز لمخ*" لع و

 ار تفالخ جانلا :د نآ شوه شوگ مرعم مثسبب و - هننخاون رب

 ٌهباف ها تاقو) یمیا و تاعام دعما رد و هنسارآ رب میاهن وهاوجب

 تمصخر هدیشک رورپ رم ربرد تدوطع لامکب و هدناوخ ترصن ر میان

 هگنسیح هجار و هگنس تفرسح هجار و نامج ناخ خیس - دندومرف

 رسا وار د ناخ؛دریو هللا و ناخ رداپب و ناخ جیلق و ناخ مامر و

 و ناخ تلاصا و ناخ رادرس و ناخ یئادف و ناخ زرابم و هگنمس

 یگشیوخ رداهب رظن و لامرفس وار و هگنسیار هجار و ناخ «للا لیلخ

 و هگنس تگکج هجار و ناخ ییدلا بطق دلو دیر رخ میش نارسپ اب

 سرم و ههنسهیره و ناخ زات هکی و ناخ زادنا رم و ناخ راپسناج

 يرورن هگنس رسا هجار و هلیدنب سم ردنج و ناروبئار هگنسمار و ساود

 دیس دلو نابعلا رون دیس و الابج هگنسیار و هیدوسیس ساد لکوگ و

 و گدپ لبلخ و لضنا ددس دلو دمعت دیس 3 ههراب ناخ فیس

 رگید و ناچااخ دیس دلو روصنم دیس و ناخ ریم و ناخ زاذکرت

 نایکهوکو نارسپ اب رد مب ناخ ددس و روضح هگشپ زا هکر دیاهدنب

 یلفربکا و ناخ تداعس لباک بوم نایتانیعت زا و نانلم ٌةبوص زا

 راوس رز جنب و نارادیصنم رگید و لاوبلکپ نامداش و رکک ناطلم

 اب رادناب و یچگاغت ةدایپ رازهجب و رادنامک و زادنا قرب ییدحا
 و - دندومرف 1۳ تلالج جرب ریتن] تمدخ رد زا دن بوت يعمج

 و عصرس ردشمش و هصاخ تعلخا 2 ناپح ناخ ده تسصخر تو

 - ةصاخ ٌهقلح ژا لدف و الطرم و الط ی ز اب هصاخ لب اوط زا پسا ود



 لام مج» ( ۲۹۴ ۱۰۵۲ هذس

 رهدهج و هعخ تعلخب ار هگنمیج هجار و هگئثس تنوسح هجار و

 ٌهقلح زا لیف و الط قارپاب هصاخ ٌهلیوط زا پسا و هرانگلوهپ اب عصرم

 با و ههاخ تعلخ هب ار ناخ مخسر و - دننخاس دنلب رس ةصاخ

 وا بصنم زا راوس رازه هدبادرگ یهابم الط قارپ اب هصاخ ٌهلیوط زا

 و - دندومن ررقم هچ-) هس هپسا رد دوب راوم رازرجلب یرازمجأب هک
 بساو هصاخ تعاخ هد ار ناخ یدربو ءللا ۲ ناخ رداهب و ناخ ی

 و ةصاخ تعلخب ار هگنس رما وار و - الطم نیز اب هصاخ ٌهلیوط زا

 ُ پت اب و راوس راه گر یرازه راج بصنمی تاذ ییرازه ٌةفاضاب

 ۱ الطمنیز اب پسا و تعلخ# ار ناخ تلاصا و - الطم نیز اب بسا و

 و ملع و الطم نیز اب پسا و تعلخ ار ناخ هللا لبلخ و - هراقن و

 1 بصذءب تاذ یرازه هداضاب و تعلخ هب ار هگنسیار هحار و - هراقن

 1 ر لاس رذم وار و ال طرم نیژ ۳ پساب ۴۱ راوس رازه ود یرازه راح

 ماضاب و تعلخ هب ار ردامب رظن و - هرقن ریز اب پسا و تعلخ هب

 اب بسا و راوس ه.هناپ و رازه یرازه هس بصنمب تاذ ییدصناپ

 ناخرادهناج و هگنس تگح هجار و ددرف مش و - هراقن ر هرقد یبژ

 ار ساد صیبم و هنسیره و - پما و تعلخ# ار ناخ ژادنارس و

 ۱ و - پا و تعاخ؛ ار روبتار هگنسمار 3 مع و پسا و تعاخب

  يرورن هگنس رسا هجار و - ملع و پیدا و تعلخب ار هلیداب سم ردذچ

 تعلخا ار ناجعلا رون دیس و الابح هگنسیار و هیدوسدس ساد لکوگ و

 دصناپ و تا یرازه بصذم و تعلخ# ار ناخ ریم و - سا و

 . ار ناهچلاخ دیس ۳ روصنم دیس و - پس) و هفاشا و لم) ژا راوص



 ۱۰۵ ۲ هذم ۳ :۳۱۵۲۲) لاس اب

 و هفاضا و لصا ژا راوس دص رد و تاذ یرازه بصثنم و تعلخب

 و پساپ يفعب نایودف زا يرابسب ر - دندشخب يزارفا رس بپسا

 تسویپ رودصب سدقا مکح و - دننشگ زارفا رس تعلخ هءب یخرب

 یرتشیب هک رکدپ رفظر, گرسع نیا ناراد بضلم و ارما ناف ۹

 راوس دص رهرس دابای يم الو ٌنازخ زا دقن ۳ یتغل و دنراد لوبت

 هدپور کل تای و ه رس هک هبپور رازه هد بصنم ٌهطباض قفاوم

 و نایدحاب و - دنهدب تدعاسم ممرب بانم 9 يارو هشاب

 دنیامن رت يگشيپ هام مس رادناب و یچ گفت و یچتوت یاهدایپ

 دژشاب م رگرس یهاشاپ تسدخ و رک رد هنخادرپ او چرخ رمم زا ات

 تایم ییزوالقب هدازهاشداپ بهم يلاعم و رخافم توسک ژارط و

 ژور نیردمه و دنتشگ درون ؟) ناربا ! یاراد درب دصقعب یدزیا

 ی تعلخ تمحرمب زین ار شخب دارم بسن الاو ةدازهاشداپ

 زا پما ود و عصرسریشمش و هراثکلوپپ اب عصرم رهدمج و یردان اب

 هصاخ ٌهقلح زا لیف و ءداس یالطو راکانیم یالط نیز اب هصاخ ٌعایوط

 2 هنخاون رب لیف دام و تعبرز لمخم لج و ۷ قاری اب

 صخرم هداد هارمه ار اهدنب رگید یخرب رد یوغص یسح اژربم

 بسانم اجره بایت بآ برط نبرد ۳ دندومرف ررقم و - دننخاس 0

 - دسرب رادیب تخب ردارب دزن راک تثو و - دنیزگ تماذ) هشاب

 رد هک - تاب رودع زع نایرج اضق نامرف ناخ نادرم یلعب و

 دمع»هرذن فرط زا رگا هک شاب راگیپ ٌءدام] مامت هادعذساب لپاک

 - هزادرپب وا ٌةعفادمب دی] رورظب يشروش ناشخدب و خب لا وویاخ

 تسمظع هاگشیپ زا هک ار هبوصنآ تانیعت ناراد بصنم یمامت و



 ۴ لاس مجفب ( ۲۹۹ ) ۱۰۵۲ هنس

 7 - داسرفب راکماک نآ كممدخ رد دذا هذشگ یدعم تلالج روپ دم اب

 . وا بلطب فافن اضف غیلرب رنشدپ هک گنج ترصن رداهب نارود ناخ

 1 و رازهو - تخوددا تسزااس تلود ۷م[ هولام زا دیب ةهدش رداص

 ۱ کام نآ ميان سیافن زا هربغ و يمادرد ٌةچراپرازه ود ورذن مسرب

  عصرم ریشمش و خرج عطتحاح یاطعب و - دیدارفگ شکشدپ قیرطب

 ۱۳ سا نیزآ ابهام ؟لیوطاوا تینا وم "نیایم نازا"پلطا هاو

 تضب رز لمخم لج ر هرقن زاس اب هصاخ هقلح زا لیف و الطم

  یروتسد تنالخ فلخ ییپم تسزامب هنشگ بایماک لدف هدام و

 کیپ رد: لابقا اب هدنباپ تلوم يا ,شیدنادب هک اجزا - فساپ

 زا دعب - رازرک رد تخم اب هددیازف تاطلم نیا ٌهاوخ دب و - تسا

 ینأبر قبنوت یرابنسدب رادقم عبفر ردف یلاع از هاشداپ روبع

 - نپسر زینس لجا رآ ءاففربخ بالبن بآ زا يناعج» دیئات ییورماپو
  ضررعم رادیب تسخب نا تشادضرع زا ینعمنپا هک نازا سپ

 . رطاخ هک گنهرف و رف دنرادخ گنروا و ميريد ویدخ - تشگ فرشا

 ۱ ۴ تسا .نووش مناوخ ةارم رروما بناوع يالج* شرظان هنفهن

 ۱  تداعم ٌةداز هاشداپ هک دندومرف مکح ينيزگ مزح و ينيب رود زا

 ۱ 3 رذاهب نارودناخ و - دننیزگ فتوت يدنچ هنر نینزغب هوژپ

 ۱ 3 ۱۳۱ یا ار کنچ ّرعط وداب لاخ دیفس رز تطقجب تنرصت
 .هچلانچ يفع هاش زیرگان ٌةیضق ربخ رگا - دنزاس هنارر راهدنقب راکدربن

 او - هشاب هنشادن _یموقر دیسر هاج کلن هگراب باجح شرگب
 رفظ رکشل اب لابت) نامدود غورف نآ - دین راهدنفب رر رگیپ دصقب
 یب نآ لانق هجونم تسا راینخ دیوم نآ تمدخ رد هک یرثا



 ۱۰۵۲ هذس ( ۲۹۷ ) لاس مچنپ

 دما نر يدخا رادنپ باوخ رانفرگ نآ رگا و - دندرگ لادنع)

 یزرریف رادرسرد نیا ۳ دزرسرذ جازدما ترسصد نو گنج ر رکیان

 رکشلاب | ندنآ قم یجئون ود نر هخفر یجنزعب زا دمان واز

 سشوه دم "1 هک دش 2 ربخ اه تمیت - بینم توت ۳9

 ۰ توب هدشگ یهار ی دمشمب یدنح زا صپ زین دوح

۱ 9 0 1 

 ۲: یو نرو

 وا يیراکنسر تفیک و يفص هاش لاح زا ينخا شراگنب نونکا

 - وا شکم شدزا ییالخ يتامر لب یناکدنز شکمشک زا

 در یم رب ينارگنزا ار ازفا تربع یارجام یا ناکدنناوخ

 ٌةهنئموا اب ةکره ابرفا و دالوا زا هک آریا یارر نامرو سابء هاشیوج

 هتخ ام م هارفرطاخ وا و  درکروک و ن دشکب تشاد داسو نظم ار ٍچ دیددشر

 ییدنر یب توجا یباترس و یشکرس نامگنادقف زا مه هریبتنیابو - دو

 تخر ۳۹ يج*" نیزا ۳ دیابدرب ارس مرح زاهک دو هداد رارف هوم

 - تم | ید تسموکح مشچ یرگید وا باقعا ردو - تسبرپ ینسه

 هچانچ - دندیزگرب ناریا تسوکع# اروا ریزگان هیوفص تماود ناکرا
 سپ وا - دمآ هنشاکن سدق) سولج مود لاسعیاقو شران یانثآرد

 ر يراسگ هداب یدسرپ ثوخ و یرس دوخ زا .د|هجزسا و لالقفسا زا ۱

۸ 



 لام مچذپ (/ ۷9 ) ۱۶۵۲ هنس

 تعپانم زا رس تنیط تءاندو ترطف تءادر زا و - دینار ذگرد هزادن) زا

 تساپر و دالب تسابس یاج ةح تسا راجان لزنم ریپدت رد هک لقع

 هک تعیبط وید دایقنا و سفن لوغ تعاطاب هدیشک زاب دابع

 تلم و کله رازاب داسک ٌةياريپ و تلود و نید رک داسف ٌةیاصرس

 ۳ هک نارپدعرص ةدام بارش طارفازاو - هادرد ست سا

 تشگ عامد لالنخ تمعاب هتفرگ توق - درک يم روبظ ةرم یهامرد

 ار دوخ دج شیدا کین نایعا و ناشیوخ هیدر ماهوا ءالیئس) زا و

 لثقب دیدرگ موقرم لابقا ٌهفيعص یا دلج" نیتسخنرد هک یچهب

 سلوسو و ساره وا یینسمدب فوخ زا يشون هداب ییحرد - دیناسر

 نانج نانیشذمه و نانیئون و تارشا زا سلج* راضح يگمه رب

 نپا ابو - دننسنا دبم مهظع زوف ی ننشکرب هناخب ملام ک درک ی م هل

 دوب هری يب نانج تلادع زا دع+:یومدرمان و یدادرپمان و دب ۳

 يیانثا رد هک ناکدیشک روج دایرف و ناکدیسر مدس ۵ در زگره هک

 - تخا درپ یمد دندومن یم م اظ راهظ) هملظ زا هار مس رب یراوه

 و ننترگ رد هلیمج نیعاسم زا ةلاس هدراج تنطلس رد هه[

 - تسناورپا هذفر تمسد زا اف نداشک هدررآ رک یورب کام«یاشاد

 شابلزف رازه تسیب بسر لنقب و نآ سراح تلحر زا سپ
 و دوب هنشگ حودقم ساپع هاش دک و دج؛ هک دادغب کلم نداد یاب و

 سرا یزا شیپ مادکره هچانچ نایمور غیت هب هویدا یهررگ ندرپس
 - راسراک راداد هک میتسردد هددنوپ یدب تفشرقح ناروشنا درب - عدفاب

 نیداوخ ءالبنسارد ياوا تهک> ر ياد تم »۶ * لر - زادرپ ماکراکدردرپر

 .ت دعمجو ایاعر یمدهافر زح ردر# دود نیطالس یالعدم و رگداد



 ۱۵۲ هذس ( ۲۹۹ ) لام مچلاپ

 ةبولا یینخارفا رب و - روما روپمج ماينلاو روپمج روما ماظننا و - ایارب

 ک دهها هلل و - تمسدد نود "1در هک دنیا ندخ|دفا رپ و- سبب سید

 قالخا نیا عید رم و ةدنزارفن صدغت فن

 ریقح و لیلج یزورابش و - تسا هنسارا هبضر فاصوا و هبفص

 یاراد - تس فورصم شدع بیط و رمع لو ءاعد فیاظوب

 ه9ض ييلايل و مایا - دوب توعذم هدضرم توعذ نیا دادضاب نارپا

 یاعد و ییزگ مئس نآ نیرففب وا ورملق رجاپم و مدقم و رجاف و

 رصب یمدرم و مدرم مشد ۳ تلاش تیلاسم و سد آ دب نآ دب

 نماعم یا ۹1 د نامه" - درا دز نایاپ شداغص میام - تمدر تت

 کاه تبفبک ناسح)و لاضنارسارس نافاخ زارط میادم ران

 لچ یشوا - هیارگ بلطمب هتثاکنرب کاب نیب کافص"نآ

 ةموک غابب دی رب ناسارخ یوست ناهاقص ژا هک نازآ شیپ زور

 نادح یتامیپ «داب ییدژزف زا هندر يبافرم راکشب ۳ تسما سابع

 تعحارم رهشد تفاسصم تلف اپ ژور هدزبداپ ای فک : دز 5 دز بارش

 ماوق هک ماعط ۹ و - هبنادرگ ۰ تشاد هک يعرص

 ناکشزپ و اب هک دش ۳ ات تسا هذمب ۹ ۳

 دروخ تسناونن خرم مخن ةدرز کی زا شیب زور ابش هم رد

 جدمپ هب ناهاغم زا داین تم رر یکدن) ابطا ياو ادم نوح و



 لاس مجاب ( ۳۰۰ ) ۱۰۵۲ هم

 یزور رابچ *- اجنارد - دش ناشک ٌهناور تشادرس رد هک یکرابماف

 روکذم ةضراع و - دیدرگ برش بعترم زاب «درب رسب ریچت و ریسب

 ی یلزنم ژا هعلانج - تشک رث تخ»س دوب هبساا زا ۳1 یی وزف زا

 تسراین رگید ناکمب زور ابش هدفه دوب ارس مرح و هناخ تولخ نام

 هزاخبکر رس دژراد رلپم و دمح) میکح ریغب تدم یرد - تفر

 و لاح برد و - تشادن دش دم يرگيد نوریب و نورد مدرم زا

 هانگیب نارازه یبزیر نوخاب دوب «داد رر ناهافص رد هک شیپ تلاح

 فادماب - هنفرگ ارم یشاب يچروف نارسپ نوخ هک - تفگیم ررکم

 نوچ [۱۶۵ ۲ هفس ] ماه لاس رفص مهدزارد قباطم یرامیب ژور مهدزه

 هک تسنادن سکچبه - دوب هدرپس ةودح تعید و دنندرگ ربخ رزا

 هیوقص تشطات ناکرا روکذم هاممهدزناپ ِ هزشگیرچس تو حج بش

 هاشب دوب لاس درخ دنچ ره ار سرسپ یبتسغت ازریم دمجم ناطلس

 ندوزقب ناشاک زا اروا و  هندناوخ رشماذب ةبطخ هنخاس موسوم سابع

 ةسبلاق رب دوب وا سولج تعاس هک لاس نیا لواا عببر موس هدرب

 یازف) تربع عفو هک نازا دعب و - دندیناشن هدنام اشیا ناکرزب زا ی

 تفالخ لیلکا رهوگ - دانفا زور یورب ینمین راوازس رآ گم

 نوج هک - دننشاد ضورعم هاج نامسآ ها رد تخب رادیب 8دازهاشداپ

 هددهوکن لامعا رفیکب ار کاب یب کافس نآلام ودعلابفا ییگنریت

 راهدنت رد راذگ دربن رارادرس اب راوخنوخ راوم رازهیسو - ههیناسر
 نانسیسو هارف تیالو ریخسلب دور نامریف تفالخ ترضح زا رگا تما

 هک دش غیارپا هناهاشاپ محارم هاگشیپ زا - دنآ هدومن ییعت اره و

 هبطع نا نارکشپ دسر دوخ رادرک ءازرج» شیک لاسف نا :نوچ



 [ ۵۲ ۸ ۲ ۳۹۹۶ لاس مج#ب 1 ۱ ۰ 3 ۰9

 اروا لافطا منه ندنج رد هک - نیدرگ درابن وا تیالو ضرعذم «دخس

 هننف رب رعشم يرسا باکترا ياج هچ دنا هدرواین رب مان زونه هک

 تورم زا نذخادرپ لام و تل دخاب و یشخادنا للخ رد یيعررب

 لامک رد تمدالو نیا ریذست هنشک ینازرا امل تیدح| ترصح زا هک

 ذافن اضق نامرف دورو زا دعب راکماک دنزرف نآ هک دیاب - تس یناس[

 رثمامت هدره تیعرس و - دی ام باط راهدنت زا ر اشک یلیگ ر کاسع

 نیرب هدایز ترورض یب وا تمفرافم هک - دناسرب نیلعم هاگردب ار دوخ

 زا سپ ینابنابج و تلود هبصان ٌورغ - داد رارف دوخ؛ ميناونیمف

 ار گنج ترصن رداهب نارودناخ و دوب هنفرگ ورف راید نآ يارع ,

 گنحرذظ ردابب ناخ دطدعس و ثوب راهدنف رد راوس رازه ترسدد 8 ی

 هثوخ و - هننشآ۵ بباط هدر تمسسد علف ات راوس راه 1۳ اب ۹۹ ۳

 » دننشگ لالج نان[ ٌهناور یزرربب و یخرفب

 هژا درپ یم روضح عیافو ریرعت 4 راکن قیاقح کماخ نوذکا

 یرازه سصنمد گید لباخ ْا ۰۵۲ هژس ] مرعم مجفچو تمسدد

 ةعلذ و دنب روغ ییراد هذاهت و هناضا و لصا ژا راوس دص شش و تاذ

 * تدای شزاون نام یعرا۵

 قرف لبف تیاذعد هداح نایژ رم ددج یهت رهپ هجار رقص مود

 دصراج د تاذ یجرازه بصذمب روکساد رهدرگ - تخارفا رب تزع

 و لصا زا انموم میکح ٌةنایلاس - تشگ رخلفم هفاضا و لصا زا راوس

 » دن ررقم هیپور رازه يم هناضا



 لاس مچلپ 8 ۳۳۳۲ ۱۶۵۲ هذس

 ناخ کبزوا و هراقن تیانعب ناخ گیب هاش [ رفص ] مراچ

 # دننخا رفارپ تزع قرد مع تممحرمی

 هدازهاشداپ لابفا جرب رثخا روس رازه [ رفص ] ۳ دزره

 هدما رد زاوس رازه تب راوس رازه 5 یرازه هدزناپ بصخمب ۳

 * ندزخا اون رب هج-| 6 مس

 ناخ راپدنعما هفاضا و لصا زا ۲ رفشص 1 مدشه و تسدپ

 0 1 د دا ماسح و - راوس دصداپ و رازه یدصناپ و رازه بصخمی

 یهود دعا و و ایر گدشخ» تم و راوس دصداپ یرازه بصخمل

 و بسا تیازع) شونگفلٍ دا و یلت ۸۸0 مس و تسدل و - نکد

 ۱ * دندشک يهابم ةبیور رازه هد ماعذا

 ما لنمع# بوع ناخ رد ییسدع ازرهمب ] رفص 1 وام خم

 ک دل اخس رف 5 دومد تیانع یصاخ 2 ژا لیف شرسپ

 نامزنلم ضرعب ابا ربکا ٌهفالخلاراد عیافو زا نوج لولا عببر ةرغ

 يگدنز طاسب یوئص سر اژ ردم 1 مر تب م شرع گنرو) کاپ

 ۳ 1 لوهرید : لوذبم وا یاهدنام زابب هداهاشداپ ٍم ارم - اهدد رو رد

 ِح رد زرد مم - دز لرد ش کد ده فرش روخ رد ی یدیانعب ر ما دک

 ۱ جرات ات و - هثچس) ینایشآ شرع ترصح تسزالمب ۳ رازه لاس

 - ثوب 8 دی اب تماود نیا تفطاع لظ رد لاس واجب تدم تافو

 نآ ءاشفم ابلاغ - تشادن ینبسانم ازربم تباج هب از ریم عاضوا

 » تما وا ةدلاو تاج مد



 ۶۵۲ هنس 0۶. سر لاس میناب
 ضوفم ودب ناتسویس مظن هک ناخ داش ریخت زا هت یجراد هبوهو تعلخ

 وا مهار (هنق ناهوم» و تیذح بیات و هیبات وج - تفاپ شزاوذ دش

 - دماین عوقوپ دیاب هولانج گنج زوریف ردایب ناخ ۶1! دبع زا

 تسا نیدهزرس یآ نایزرم هک هگنس زارپ هجار [ لولا حییر ] مشش
 تمدخ نیدب ناخ ریغت زا دومن زا نارداربو توذح هیبنت دعت و

 بصنمب هپسا هس هوسا ود راوس راز» ٌةفاضاب و - تفای ینزارفارس

 » تخارفارب رغ هچدا هس ههسآ ود زاوس رازه راوس راره هم یرازهاهق
 ٌهصالخ داهن ترامط دالبم سلج [ لوالا عببر ] مهدزاود بش

 -اهلضفا تایعالاو - المک) تاولصلا یم هواع - تادوجوم 8 داز - تانک

 الصفر ررقم ةبیور رازه هدزاود غلبء و - تفریذپ داتعنا لاس ره مر

 ندا دلخ لفع* نارد هک قاقعتاسا و حل بابرا رگید و ظافح و

 + دش اطع دندوب هدمآ مالارف

 يجاح روصنم شیوخ گیب نسومب [ لواا عدبر ز مءدرابچ
 هس وا قیفر گدب فیرظ و دوب هدمآ هاح ناویک ةاگ ردب خب زا هک

 رازه يئافط رذن ناشیوخ زا تارا نیما دمع# هب و - هیبرر رازه

 ۷# دن ادوم و ماعدا هد ور

 نرز یرعت مزب هنسج>

 هاجنپ لاس ماننخا نزو يرمق یشج هدنخرف ربت مهدزارد قباطم

 و - لدشک+ ینامداش و ترسم نوگانوگ ۳ ینامج لد ایرد تساظاف



 لاس مجفب ( ۳هع ) ۱9۵۲ کس

 ۳ .دارمب رانرزب نادناهج و - ابشا رگید و الطب سدقم نزو

 تسبود ناخ هجاوخ و نیدلا ربرظ ربم زا يکيري# - دندیسر لد

 طاشن ژور نبرد - دندومن تمیاذء - هدیور راز تاتو ۷ ينرشا

 زا قاعز ردق نامرغب هک شخا دارس رابث الاو ةدازهاشداپ ژورفا

 ناک» ییفاوخ بع مال ساپ لوب هدش ییلعم هاکرد ٌهناور لادبا سح

 * دیزا رذگ ران رم رازه هنشگ تکمسم

 هجار یوچ هک تشگ سدنا ضررسس [ يناذلا عیبر ] مجاپ
 ار تشرس هذئف تیذج دبسر داب] مالسا ییمز رسب هگنس زاهپ

 نانچمه هک دش مکح - دمآ را دزن ماان و مک و - دنادن درمت لاجم

 ترنج - دشاب وا رکون لاعلا دوب هجار نالک ردارب و ردپ رکون قیاس هک

 - تشگ لسونم تفالخ روپ نیپمب نازا سپ دوب هجار رکون یدنچ
 رادیپ تخب نآ نامزالم کلس رد ناردارب رگپد و يناعب»* اب و

 * دیدرگ تالسدم

 شخ:دارم بسن یلاع هدا رهاشداپ جاودزا یشرازگ

 نایادخ و میلفا تفه ویدخ تبتر نامع[تمه داهن شیپنوچ

 ةدازهاشداپ جاردزا زا رظان توکلم رطاخ هک دوب میپید و تخت

 ةک یوفص ناخ زاون هاشرتخا کین رتخدب شخب دارم دازن يمارگ

 ۱ هدخادرپ او زین دندوب هدومن"هبطخ نامدود الاو ۳ یارب ار وا اغیام

 نسح زا ناونع تفطاع نامرفب بسن يلاع نآ هک الونبرد - دیآ

 نیل ماجارس يارب هیپرر کا مینپ غلبم دسر لابقا ناتسأب لادیا

 شد * دندومرف تپاذع تلود جرب رثخا نأب هنسوخ
 ات فک



 ۲۶۵۲ هفس | راه ] لاسمج# ۱

 و کل کی غلجم فرابم تعاش رد يناذا عیبر مهد رامج و

 و نیم رهاوح فان هبیور بل کر هلمجا)زا هدیور رازه لنبج ۱

 قچاس ممزب دقن هیپور رازه لبچ و هسیفن هما و تللآ عمرم

 اش لزذمب ناماس ردم ناخلخاع و یشخ# ردم ناخالص ابو ج2۴

 رویزم ناخ بااج زا هام نیا مدحدب ژ - دهبش|۵ لاحرا ناخزاون

 تمفااخ هاگراب ناراکثدپ نیلعم مک و دذدروآ الح ه دو دا نی

 هنسار] رب فلکت نارارغب نادنب اغح /لفع»م صاخ ٌهناخ تلود رد

 ٌةفدفع ٌهیبد و تمخادرپ یم هبوصن] مظنب هسیدوا رد ناخ زاون هاش

 تدار روفو زا ر هدف ٌکیبص 1 رگید زور ۳ لود هدم| هدا)و ار وا

 بیئرت الاو ٌةناخللود رد دقع صاچ"و - دندربلط تفطلس یوکشمب

 بقراح اب هصاخ تعلخ تمحرسب ار رپگ الاو ةدازهاشداپ و - تفال

 ۰ ت ۰ -ك 4 ۰

 کی نآ تمیق هک لیف هدام وهرقن قاری اب هصاخ ٌعقلح زا لدف و

 مجنا رانخ* هک ینعاس رد يرگ هس هاضقنا دعب ربت میس قباطم مود

 - دناوخ رب حاکن ّةبطخ ملس) دمع* یفات یناقاخ رماب دوب ناسانش

 و ترسم سوک ياون - دیدرگررقم یبک هیپور کا رابچ غلبم و
 نارگشمار ٌنمزمز و - فور کالف) وورزب نکات ورک ژا توفیرت يارآ

 یروفک عومش ونرپ ۳ دروآ رد زازیه اب نادناج یابد زادرپ رع*

 يزابشتا تال شزوردا و - دوب هنشگ بکاوک دید یازفا غ ورف

 ِ# هد ؛نآ درگ روذم نامم| کداس نوح ۳ ندمز مو

 نا ۵



 : لاسمیخب ۴ ۳) ۱ ۱۰۵۲ هثس
  ناخ يلت ماما ؟داز لاخ گیب قداصب یلوا) یدامج مراپچ

 وراس ناشیوخ يركسع دمع* و نیسح ناطلسب مهدزاب و - پور رازه

 ۱ « دش تنحرس هیپرز دصناپ و رازه هجاوخ

 رواد یمز ةعلث تسارح [ یلولا يامج ] مهنو تسیب

 تیانع وا لویت رد نآ ٌةقلعنم لاع* هدومرن ررقم ناخ لدرپ هب

 بصذم و روس دن رارم یرادجون و تعلخا راخ راقفلاوف - دندومن

 رخلفم هناضا و لصا زا راوم تسبرد و رازه يرازه رد
 * تفای یرونمد



 مشش لام زافآ

 سدنا سولج نرینس رود مود زا

 و رازه لاس هیناثا يدامج ةرغ هبنشچنپ زور هک دمعلا هلل

 بداعس لاس مشش زاغآ روب رهش مچاپ قناوم یرج مود و هاجاپ

 دوهش رخ و ينارمک مایا " ییص هک:سدقم ,سولج زرد مر
 راونا و - دومن يور تاقوا نمیا و تاعاس دعما رد تسا ینامداش |

 - تشک اه رطاخ یارآ غارف و اباد يازفا غورف ترشع راثاو تو مه

 تعاج دیس یاچب ار گنج زوریف رداهب اخ هللا دبع خیرات نبرد

 ةنگرپ ییرادریگیاج؛ ار روکذم دیم و - دابآ هلا یمراد هبوصب ناخ

 ناخ ریغتزا دابآ مالسا راکرس لاع رگید و يراونپ و ریدناهب و جریا

 يراخب لاج دیس تیقذم تدایسب - دنددنا درگ زارفا رس روکذم

 ۰ دش ماعنا هییور رازپجاپ
 ار شخ دارم رابت او ؟دازهاشداپ [ هیداذلا یدامج ] منشه

 ٌةلیوط زا پسا ود و تالآ عصرم یخرب و هماخ تعلخ تیانعب

 ریگ باتنآ و الط نیز اب یرگید راکانیم يالط نیز اب یکی هصاخ

 تمحرم بسن يلاع,نآ لویت رد هک ناتلم ٌبوصب هدومن شزاون
 تعلخ هنغپ ٌهبوص مظان ناخ هنسیاش هب - دذدومرف تمصصخر دوب هدش

 بلاط دمع» بوعصم الط قارپ اب هصاخ ٌةلبوط زا يمساو ةهصاخ

 ۰ دزداغهرف 5 دومن تی فع شرمسد



 لاس مشش ( ۳۴۸ ۰ ) ٩۵| ۲ هذس

 دصناپ هفاضاب اداه هگنس وهدام [ هبناثلا یدامج ] مهد زاود

 * تخارفا رب رم راوس رازه هس یرازه هس یمصنمب راوس

 ناخ گبب اش د رارب ٌقبوص مظد 1 هدناّدلا یدامج 1 مت راج

 ٌیفاضار ر روهت ر سد 0 ورم ۱ هدناخلا یا ] م۵۵ زداپ

 هدخار دا رب رم راوس رازه ودد يرازه ود بصنمپ زاوس رازه یرازه

 « دز دو مد تیادع شریگاجا سطر شیرطد زولاج نگر ِ

 رادیب تسک) ؟داز هاشداپ سند نرود [ «دیئاثلا یهدامح ! مهدغه

 ۱ یددح و ناخ مالسا سدقم مک فدددسر روا ٌنطلسلا راد یحاون

 يلاعم د مراکم ٌةفرعص یآ هننائش لابذتساب ناشالاو نانیئون زا گید

 . فرش لابقا _ةرصاب ةرف نآ - دندروآ روث رسارس روضح هاگشیپ هب ار

 هکشیپ زا و - دندین|رذگ رذن ۳ رازه هندایرد ثواعس رم دین دید تم ام

 1 ٌکعفاو ۳۹1 این ازا آب دشزخا ارفا رپ س هصاخ تعاش تم) اور تمعطا 8

 .راثآ زا لانث و لادج عونر يب ناریا تا يب کافس عیلار کا»

 1 زا لابتا ویدخ ِ دو 5 دم[ راک یور» تفالخ رک راوگ نآ لابقا

 . ییلعا ٌههوصخ" باقلا زا ییگداز زهاشداپ ِ تنمیم مایا رد 5

 ۲ لر -

 / تمدخ رد ۹1 تلود و و - دنددنادرگ سطام لوید نرصضح

 س ۰ 1 سل ۰ مو و 3
 وسناکم ندداوخ نادس| لدبقذب دددوب هدما راددب تک: نآ ییژوریف

 ران رپم رازه نابج ناخ دبس نایم ناژا - هننخارفا رب راخنثا

 نا درمدو هللا ۹4 دش رهاظ برق طاریب نامزنلم رپ نوح و - ددنارذگ

 هدیهوکن تاملک یخرب قاب یرد تسدن وا راینخاب شنایز هک



 ۱  ۱۳۳۳ ) لاع مشش | ۰۵0۲ ۶ ج رارش

 هاشز لبس ییداه هدزرب رس دود و نیگراوخ کمن نیئ| فلاخ#

 شنروک تداعمس هگن] يب هدومن بیدات لودتو بصذم ردیغنب ار وا

 - دنیزگ تساقا اجعارد هک دندانسرف یلهد کاملا راد هب هبای رد

 عطف ۸5 ندطالس رگید فلخ رپ یا مرک تروع سیا ۹۹ اجفازا و

 زوپ رکش هنر - تسدن یفار دشاب هداغنا رظن زا دنجرم ناگدهب |

 کارابچ ر يس و تسا يلهد کاملا راد ٌةبوص تافاضم زا هک ار ۱

 وا ردگاج و - دنادرک تمیا۶ یی شاعم قدم قبر مطب دراد عمج , ماد

 دلش تمهحر ناخ مظعاب دود يوت جز و نسب ام و ارم رد هک ۱

 ززب / و میکعا لرع الم لوتنم و لوقعم عماج خارات سرد

 و دندومرف تیاذع ودو شنژو مه ٌگیدور رازه شش ی نریفس

 هصاخ تعاخا ار نابچلاخ دیس [ هدناذلا یمامج 7 مهیو تسدپ

 هگنسما ر - هنخام صخرم تسرا ریواج ک رابلاوگب هنخاوت رپ

 زس راوس هصکشه یدصباپ و راره سصدهد هفاضا و لا ژا روپنار

 ؟دمآ ناروت ژا هزان ۳۹1 شرنگنلپ شیوخ گردد بج) ت 2 تنخار زارپ

 زازه ود ماعنا و تعلخ تیاثعب لو 5در سر سوپ ۳ دژ تداعس)

 * تشگ هیاپ دنلب هدبرر

 هدورب ییرادجوغب ناخ قازف [ هیئاذلا یدامج ] منشه و تسیب

 - دی درگ رغنقم هفاضا و لصا ژا راوم و تا یرازه رد بیصخم و

 * تفاد ندفیرش ندصرح ترایژ یقیروذسد هنشگ

 ءاغفصا فشپ ریمشک ٌبوص مظان ناخ رغظ تش)۵ هضرع زا_نوج



 لام مشش 3 ره شف ۱۶۵۲ هم

 ٌهطخ نیا یایامر رو ارقف لاوحا هچرکا هک دبسر ينابناهج عماسم

 گناهخ زا رثشدپ ۸ هدپور رازه یاری ۲ یا اکب غاجهب رپذداد

 یاب اب کلم ر- هدامن تیهافرب ور دوب هدش تیافع تاریخ

 يارب رگید ٌةدبور رازه هاچنپ رگا راک تشک مکنه برد نکبل هددئارگ

 ندمز رس نیا تعاضب یب نازرواشکب تعارز مزاول ماچا "

 -.تشگ دهارخ زاب نیلوا ماد تم ییرومعم دوش تمحرم

 ةافناضف غیلرب هبوصذ ] تالماعمنالفکنمب هناهاشداپ فاطلا مکم زا

 . هبالاو ٌهنازخ زا رگید ٌيبور رازه هاجاب هک تسودپ رردص فرشب

 میهاربا ریم - هژیامد تسمسق تا اردخ قدر مطب تعاطیسا ارگرذب
 تا تر

 - دش صخرم نسب ممرکم سمهرع )۲ هصاخ تمعد لراکب ی داخ ردغص

 منه هک ةییور کل ذی هیقب برع رب باب هدپور ی عادم و

 یارقف تسپج» ۳3 هدومن یبفیرش نیمرح رذن يئارآ گنردا

 ياراكب تمدخ و - تفای لاسرا را بوعصم فیثم نکم رد نآ

 « دیدرگ ضوفم یناخ مشاه فلخ مماق دمعمب

 (کاملاءالع الم و تاثوبب ییناوبدب ساد دنئم یار بجر مراچ

 * دننشگ دنلب رم ت ییراد رتفدپ

 نادناخ ةوافص تیاده نامدرد ةلاسب [ بجر ] مهدزاد

 * دش ماعنا هدپور رازه هد لالج هیس تیالو

 گنج ترصن ردارب نارودناخ [ بجر ] مکی و تسیپ

 تک هجار دلو هگنس رما وار و ناخ رداپب و ةگئسدج هجحار و

 تمژالم تلود هدم] راهدذق زا نانیاریغ و رداهب رظن و ناغفلاصا و

 ۱ * ددنارذگ رذن ممرب ورم رازه تکنح ترعد ناخ و - دژنخودن|



 ۵۲*1۱ هثس ۱7 ۳۱۰۰ ) لاس مشش

 فای یزولل۵ لهیفسب ناخ مدسر [ بجر ] مراهچ و تسیب

 دنلب رس لیف تمحرمپ ردنمس رگ هب بقلم تنوالک ناخ لعل

 « دما رد رونا رظنب لی کی زیدنلو هورگرس شعشیپ - هیدرگ

 تسا موسوم جارعملا ةلیلب هک [ بجر ] ملفه و تسیب بش

 لذب قاقعما بابرا و جاینحا باعاب هبپرر رازه لاس رع ممرب

 * دندوصرف

 دوب لالک دبسربم ایلولا ةودق دارا زا هک هکرب ریم نابعش مرامچ

 یزوریفر کسع بل|دع تسدخ و هان ییفاوخ هاک رد نیا ییگدنب مدقب و

 ریخلاوبا هءجاوخو - تداغنش اقبلا رادب افغلا راد زا تشاد يزارنا رس

 ضیوفت هب يخرچ بوقعی انالوم تتیرط لها یاوشیپ ریابن زا

 ٌنایلام هیپرر رازه هدزناپ غلبمر - دمآ هتخاون رب تلادع تمدخ

 غاب ترامع هک تشگ یلعم ضورعم نوچ الونیرد - تنای رارق وا

 ییواطم رد رپن رفح و نآ ساما خیرات هک -ندنا سودرف نیگآ ضیف

 هللا لبلخ ةدبعب نآ مامغها و - هنفاب شران رول نیا مراچ لاس

 هنسجخ هک دش مکح ناسانش رثخ اب - هتفرگ ماچنا نسح - دوب ناخ

 هک هام یا منفه و - دنیامن راینخا فرشا فیرذ یارب ینتعاس

 و لاسکی جیرات نیا ات انب زور زا و - دندوب هدیزگ رب میجأت باع*ا

 کشر موزل ضین مودقب - دوب هدش یصقنم ژرر راهچح و هام جاب

 نشاگ نیا ریس زا یدت) عبط - دندینادرگ نیرب تشوب یازنا

 ناسب هک راذچ و ورس یانامت و رانا و ضایح حفت و راهب هشیمه
 فرش - دیدرگ دوم[ طاشن دندوب هدیشک رب دق راذعلگ نادهاش

 نابزب نانگمه و - دندیناسر میدقنب تینوت محارم روضح ناژودنا



 لاس مشش ( ۰۳۲۲ ۱۱۵۲ هثس

 هدزمبفمدرم هورگ اهورگ و - دندومن تلاسم تملود ماود لاف و لاح

 1 -هدید ربذلا ءاروام و قارعو مور و - دندوب سدذا تسمدخ ر ۵ ۱5 زوشناد

 ۳ دیدن ینسکو هدشن .بنترم زرزما ات یتغاب سینچ هک نهاد ضووعم
  هقبط هسرب تسالمناشم ازفا طاشن ییشفلد غاب يا - هدادن ناشن و

 کی مکح هک نایاپ ٌةبترماب ار يطمو و شخب حرف ار ایلع ٌگفبط

 ۱ يمو دصس هک الاب ٌهعرط - دننخاس موسوم شخ! ضدعب دراد هحرد

 . طاسوا ردراهچ ترامع تسد تشه رب تس)لمنشم تما عبرم زگ

 يلامش ترامع - مینک رابچ رد رگید راهچ و هناگ رابچ عالفا
 - داگمارآ هک

 یضوح 1 طحو رد و ته ضرع و زگ ۵ لوطب یفیط تسا هداخ

 . ناشوج ٌةمشج زرطب رابچ رد زگر اپچ رمرم گنس زا راک تبنم تم)

 سشدپ ر- مینپ رد زگ تفم يعيره هرجخ رد نآ یرزاب رد رد و
 عارذ مپ و تسیب لوطب همشح هس راد هیاپ تسا یناوبا مارس ۳1

 ۱ نرءورگ رفش لوطب ينيشن هاش نآ صپ و - مین و تمشه ضرع و

 | نیا دح اتو «دمآ رد ترامع ییابوس يبونج زا ربن بآ - مینو رد
 ۱۳ هی .یربن "هب و و[ يمرب رس غابب هنشذگ هدیشوپ رس ترامع

 1 زگ هس و تسیب ضرعب ینابایخ طسو رد هک عارذ یتسوه یانبپ

 ۱ هک غاب سیا يهلامش عاض تا بناجب هدما رد دنا هنخاص برم

 - ناگدننیب شخب حرف یشافن هب و تسا رمرم گنم زا زین نآ ةرازا

 | لوطب زاب فرطراچ ره زا راد هیاپ تسا یناویا رد ناویا یآ و

 راد و دراد ههنح هم ازارد رد و .- ده ناف عارذ چاپ و تصد

 ةهشچرد -هدومن ایرج هديشوپرس ناویا نیتسخ زاو -۵وریم رد انرپ



 | ۲۵۲ هذس ( ۳ لاس مشش

 رد هدش عارف تشه ضرعب مادکره راشب] هس مود ناوی) ییگدایم

 ناشفا ٌراوف نآ طسو رد و تما عبرم زگ تفه هک مود هفبط ضوح

 لامکرد رسرم گام زا ناخ ینیچ یراشیا رهریز رد دزیریم
 نیگدر یاهلگبولمص یربرز یعنا وا یتشیاذگر زور هک - دنا هنخاس یئابیز

 - ۵درگیم نایئاشامت بیرف رظن یروفک عومش یفخورفاب بش و

 تمنالخ رهپ- بانفآ علطم هک تسعا یلزفم يفرث علض طسو رد و

 بناجرد هکررمح شیپ ماع و ص.خ ران د ٌهکورپح ینعی تسا

 رد و صصج+ راوید راچ؛ طاع* تسا روکذم ةناخوپد ناویا نوریب

 کلام نامز هم یمیشذ هک نآ ُهنیرف تسا ينراه«یبرغ علض طسو

 تسا رپ ترامع ردرع نیا بام - تس بحاص مگدب نارود

 رد غاب طدو رد و -«- و تسیب ضرعب ينابايخ رد زگ تفه ضرعب

 زگ هس و تسدب ضرع و لوطب عبرم تسا یضوح نیریف یاقخلم

 ضوح رد هدع» تمسا ته و دص 5 غاب نوا یاهراوف يگمه و

 بآ زا زگ راچ عافتراب یراطف یریینرهرد - اه رینرد دون و روکذم

 هدر لهاش» .تس یجرب غاب یا میاره رد و - دشوچب« هاح

 - خرس گنس زا ولریپ تشه یدنیکوچ نآ :یالاب و یدنینگ ,ةناش

 ٌةبثترم ة5 مود ٌءقبِط - یهذم مجد همشح هس تمسا ۳ اویا نآ شیپ

 دون شضرع وز گ يس و دص ءه» ضاوط تسا شخ) ضبف غاب یعلوا

 قیرطب هش هدشاکن هک عبرم 4 ته ضوح زا با - تسا شش و

 و هدزادد لوطب هقبط مرفآ زاغا رس رد هک یرپن هب هدما رب راشب]

 بفرطرابچ ره هک رهرم گنس ییسرک نآ ناج» و ثمسا تمب۵۵ ضرع

 دنکیم شوار يبناج رب هدیشوج آ طدو زا بآ و درا۵ اهناخ یفیچ

۰ ۸ 



 ِ لاس مش ۲ ۱6 ۸ ۱۰۵۲ همس

 هلحاس بوصخم ۳۳ شیپ رمرم گنس زا یریرس و- دنا هدومن هدبعت

 هانشه شلوط و تسا هقبط نیا طسو رد هک يفوجب نازا و - دزیزدم

 .دراد هراوف و۵ و هاجل و دصکی و تس ود و هاننه شرع و زگ ود ر

 ضرع و هدزاب لوطب تسا ةرتوبچ ضوح طمورد و - دیآ يم رد
 . .گنس زا ناویا رد صوح نیا ییبرغو یقرشراذک طسو رد و- تشه

 1 .گنمزا ناویا ود زیذ یلامش عاض ط.و بد اح ود رد و - «دش غئار خرس

 ۱ و هدنندذگ هدیشوپرس ناویا ود نیا نابم ضوح زا بآ - تس رمرم

 ۱ یناوس شلوط هک موچس ٌکقرط ضوح رد هدش یرداج راشپ ۳۳۹۹

 رد زا ی گیره ضرع قباطم شهخرع و تسا زک :۵ راشپ| کن ضرء

 ناسپ اهراشبآ نیا یابناخ یینچ و  دزیریم زگ تشه رگید راشبآ

 ,عیقرش علض رد و- تما شخب حرف غاب یاهراشبآ یابناخ ینبخ

 . تفاطل و تفاظن تیاغ رد یراک ییچرپ تسا يمامح هقبط نیا

 ننک تخر و - دراد ناور بآ هک هناخ .درس و هناخ مرگرب لمئشم

  هضرع و لوط رد تسا شخب ضبف ٌهینا برم هک مویس گفبط عیسو

 . شخ؛ حرف غاب لثم .غاب طسو عبرم ضوح و ییربن و اهنابایخ و
 ور لامشب وس بونج زا هک یرهن ر۵ هکن] | - تمدن يتوافت و - تمسا

 هک هقبط یا یاهراوف يگلمجو دنا هدناشن هراوف راطق هس دوریم

 راد - دهح يم ربن بآ زا زگ م ذپ عاغتراب تسا هس و لحو دهی

 :٩ ساخ ةناخللرد ترامع نب ور ةقِبط نیا ييلامش علض طسو
 1 وهم رپ لمئشم زگ جذب و تسدب لوطب راد هبار تا يناوپا و

 نا ژرازا - همشچ کی رب یونع* عارف مین و تشه ضرع و همشچ

 ۳3 زد - نآ درون نامج یازدا تریح يشاننب و تا رمرم گشت زا زیف



 ۰86۲ هنس ( ۳۱۵ ) لاس مش ۸

 بآ و - شوج#[ حرطب هس رد زگراچ تسا یضوح ناویا نیا طسو |
 لوط رد هک هویم غابب لامش فرطب هنشذگ هدیشوپرس ناویا نیژا رپذ |

 نیا یاوس و - دیآ یمرب تسا شخ حرف غاب ییواسم ضرع و |

 ضیف غاب نیا تارامع -تس اهروپ صاوخ لعم لها تبج+ لزانم |

 هک لابتا یمکشم نایگدرپ اب نامز ویدخ هاگره هک تسل ردقنآ امت |

 لاقاب یم رون رمارغ روضح زودنا"فرشهروهل ةنطلسلا زا 8 ا
 دوش یمن همیخب جایفحا - دنیامرف يم فیرشذ هدک ترشع یاب |

 - هزار ماجتا هدیور کل شش تفرصب غاب 2 | ییناممآ ییناغم ۱

 با نوچ و - تس) لع لها ریتاسب ییشنلد غاب نیا لصتم |

 ماجاا هدپور کا کی فرصب ناخ نآدرمیلع مدرم مامئهاب هک یرپث ِ

 تاعفدب رگید ٌکدیور رازه دص دمآ يمد دیاب هچنانچ دوب هنفرپدپ

 ادرپ راک - دسرب هاوخ رطاخ بآ ات دش راک دج یاهدنب ٌةلاوح

 ترم رب «دپور رازه هاجأب هلمج ییزا ترابم مدع و یفوقو يب زا |
 کلا ءع ال نیدباوضب را رخآ تدننومت ی رک ان

 ؛دروآر بن زا هار هورک منپ راد مامت یئاسانش وزا بت بآ رد هک ۱

 - هن هدومف رپ ون ار هورک ود و يس هنشاد لاع؛ ناخ نادرمیلع |

 ۱ * دسریم غابب رونف يب رفاو بآ ژورما
 دننخودنآ شنروک تلود لاس رثس وار و ناخ ۳ نابعش مئشه

 ؟راقذ توبن_نامدرق ٌهلالس ؟دیدنسپ لیامش و :دیمح لباضخ نو |

 زارطب وا بسن سابل هک يتارجگ يراخ» لالح دیس توثف نادفاخ ۱

 هی ااج ینافاخ تی ع باوص ری رب تسا ژرطم بسح

 كالس رد ار بیسن بیسح نآ هام نیا من - دنگنا رومظ وترپ دیاب |



 لاس مشش ( ۳۱9۹ ) ۱۶۵۲ هدس

 راظنا مطم و خ سا لابتا روا حرطم ۸ لالح و هاح بع نامزنلم
3 

 وثآم ددشروخ رطاخ لودف تمارگب 4 دنددنا درگ گلم لامآ

 : دوصقم و نالدقم دصقم هک سدنا طامسر برد زا نآدرد۶ هاشداد

 بیغ سکم رد هک یثداعح - تفرگ مامت گرهب تسنادبحاص

 ریدقت ودر درج رد 45 یلرد - دانا ژور یورب دوب هدام | را یارب

 ۳ 32 رلوجیط ملی سامللابز - دابذ رورظب ور دوب موفرم را مهاب

 گیلع) 5 رفعج دیس و فلخ بمب ملاع هاش ادلوا وود يديشن

 دامن شیپ نوچ و - دندوصرف تیانع تسا هتسار] حالص و تلیضف

 تس) مجلقا توغه رابخا عدج# هک اد تسد تنطلس تالماعم و

 هک ناتسودنه مظعا هاوس لک ترادص تمثرم الاو تسدخ اصوهخ

 نآ جاینحا و قاقعلما بابرا و ربا و فارشا لاغ رویم لصاح

 تاوذ تاوذب تعا یراسم ناش یذ كولم نیدنچ کاامم چارخب

 ردغت زا ار ریطخ رما و ریبک ناشریا - هدرگ زابابجت و افرش تاداعملا

 تسراین دیاب هلاذج رادقم " دنلب رک یا مژاولب هک ناخ!وموس

 هدومن ضیوقت تدایس نامدود قدصلا فلخ نآب - ثخادرپ

 پساو راوس دصنقه یراز»ه رامج بصنم و هصماخ تعلخ تیانعب

 میراث نیرد - دننتخاس يهابم هبیپور رازه يس ماعنا و الط قارباب

 سدنا رظاب گنج ترصن ردانپب نارودناخ شکشبپ پسا لب

 ندز 2 خب اب زا یدیب هد سح «حاوخ - - دم) رد

 ماعناب دنسخا و - 1 اف یار هاذب قد ۶ الخ و گرنر تداعیب

 «لرما قارع زا ی و دلا

 . .* تفاد شزاود هدپرر رازه تممدردپ سمیرد ۲ *دیور رازه رد

 ات



۰ 

 | +۵۲ هفس ۰ ۳۱۱۷۵ لاس مشش

 و ناجاغعدب ررفم ٌهبِبرر رازه 5دد غلجم نادعش مهدزناب بش

 و هلس) نای)ود يا:

 روهال نطلسلا راد زا لالج بدوم حوت

 دابآ ربکا هفالخا| رادب

 راهدنت و لبک و باجب ٌهیوص تامبم زا رثآم دیشروخ رطاخ نوج

 « تشگرظذذم یگزانب تاجاوص نیا ناکس لاوحا و - دما هنخادرپ او

 ٍِ لوعسم لوش ودد توداوعب 5 يدعاسب # ۳ ٍ نابعش مهدزش

 تضین دابآ ربا هفالْارادب روهال هنطاسلارا۵ زا رکیپ هوک لیفرپ

 گنج رفظ رداپب ناخ فردعس جییرات نبرد ۳ تفای هزان ترا

 ٍ ددنار ذگ رذن رپ رازه و - تخو دنا تمژالم تحاود

 هصاختعلخ تیاذعب ار گنج رفظناخآ ابعش ] مک و تسیب

  لیف ماعناب ار لالج دیس رودصا ردص و - باجپ ٌةبوص تسوکح و
 * دندینادرگ هیاپ دغاب

 ناخ: لزفم, برد - دیدرگ لابقا تایار زکرم نیدلا صمش هحاوخ

 هصاخ تعلخ تممدرم) هگنسدح هحار و کنه رصن رداهب نآرود

 بکوم رگید زور .- دنننای يروتسد ریگاج لاع# هنخارفا رب رس

 »دما رد یدرون هرب هوک یسادهار زا نا و ونا راکش ؟داراب یژوریف

 ازریم. او ناخ" تاغثلا ةنابلاس [  ۰ نابعش ] زد و هه نفت

 ۴# تشک ررشم .هدیور رازه لهح یوقص ملسر



 لاس مشش 6۰۳۱ ) ۱۶۵۲ هد

 و علف هننر وب قلعثم هگنس تگجب هک نانسهوک لاعم رگیدو

 ۱ : و - دنسرب لابتا رکسعب نها و ونک 1 ۳: هی اجآ ون

 ۱۳ تدنح و ناخ راپسناج ژ ناخ تلاصا و ناخ جیب هک, تخفر»غیلرب

 ۳ رادیوج ورم 1 تسدخ رد هانپ یدفاوخ هاکرد یاهدنب ژا رگپد

 ۳ هرکزاع ناشافوت رادجوف ناخ تداجت خیرات ندرد - دنورب تنفالخ

 ۳ دودرگز ودنا فرش هبیلع ٌکبع لیبعدپ

 / رددعت زا ةنخاون رب ؛تعلخب ر ناخ ریم ناصمر مراپچ

 واب زین سبزا شیپ هک کزوت تمدخ) ناغبدربو هللا دلو رفنضغ

 دن دومن اتهحرم جرم یاصع و - دندینادرگ زارفا رس تشاو قلعت

 رثا رغظ رکشا یعلاوتوک و او گناخدوت یگغوراد تسدخب رغدصغ و

 1 * تدای یهدنلب رس

 . ةدازهانداپ ژور نیر - دش جوک ها ووناک زا [ ناصمر ] مشش

  تلود کارداب هدیدرگ زاب نانتسهوک زا ناهرمه اب رادیب تخب
"ِ 
-_ِ_"ُِ 

 . *دگارات علف یراونساو هار ییراوشد زا هچنآ و - دنتشگ زیان تسزالم
1۴ 

 * دندینام یرادناپج عامئسا فرشپ دندوب دهید

 یهابم ةصاخ تعلخ تمحرمل ناخ ات 1 ناصمر ] مهد زاب

 1 «دیدرگ صخرم دوب هدش یرت واردگاج رد هک باشوخ ر هرهیهب هب هنشگ

 . رب راخلثا تمان تعلغب ناخ تباجن [ ناضمر ] مهدراچ

 ح زا روک سادر» درگ ٍِب تفای نانسهوکب تعجآرم ییروتسد هنسارآ

 8 تشک رخلقم رارس دصناپ ر تاذ یرازه بصنمب هفاضا و لا



 ۱۶۵۲ هفس ( ۱8۲ ۱ لاس مش

 یارو - دش لابتا لزنم دنرهس ًةناخالرد [ ناضمر ] متسپ

 تسدخ نسح زا دنرپس رکرس رادجوف و بما ر ناوید لسردوت

 دفاضا و لصا زا هدسا : 0 ۸وس| ود راوس رازه و تا یجرازه بصذمد

 * دیدرگ زارفا ره

 نکم نازآ یربرف مارد تلرد نانعمه [ ناضمر ] مود و ثعیب

 * دندومن چوک ناشن توازن

 سدنا دوروب ار هلابنا ةنگرپ غاب [ ناضمر ] موبس و تسیپ

 غاب هک بحام مگیب باذج یسدق باون و - دفنخاس فوم تداعس

 راثن مسار هل تسا قلعفم باع+ح) ددشزوخ ن آ راکر هد رویم هنگرپ و

 ناختهرکم لزفم نبرد - دش ماقم رگید زرر - هننخادرپ شعدیپ و

 دراد قلعت واب هبوص نآ قسن و مظن هک یلهد کلملا راد هوم زا

 هدناپ و - تشگ تمزالم ژودنا مک هدومن لابثا بکوم لابقفسا

 ۵م بصتمد اررا هدومرف ررقم هوا حس هوس ود وا بصنم زا راوه

 ژور - هننخاون رب هیسا هس هچما ود راوس رازه راوس رازه هس یرازه

 هجوت نوح یایرد بوصب هدومرف جوک ةلابنا زا لاضفم ناداخ رگید 1 1

 هام برد - دننمشذ لابقا نیس رب هبروب یهحاون رد و - دندومن

 * دیسر رادنمزاین هب هدپور رازه یس لاس ره مسرب فرابم

 تخودنا تسزالم تلود هدم] ارهنم زا ناخ مظعا لاوش مسش

 دیس هک ددسر سددا فضرعب خرات ن در۵ - هینارذگ رذن رم رازه و

 رد ههراب ناخ دومع دیس یبریگناهج دیم فلخ ناخ تعاجش 5

 * تشک نرخآ رفس یارگد چ ربا هنگ 7 ۳

 و ناصاخ زا یعمح و هایت وس ییحاون زا [ لاوش ز ممشه ۱ ۱

۱ 



 لاس منش ات ( ۱۰۵۲ لس

 یودرا هک نیش مکحو- دانگ هحونم ملاپ راکش یعزودذا طاشذب نالوارق

 * دور یلهد کاملارادب تسار ةار زا یلعم

 هحالس غورفب ار روبزم کاملا راد رهاظ [ لاوش ] مهد رابچ

 نرضح يلعا هک هعاف لصتم هدینادرگ رونم تای ترصف تایار

 لرصوم تداعس لوزن دنا هداهن ساسا نوج یایرد لحاس رپ

 تیمامنب زونه هک نآ لژانمو هعلق یا ياشامت زا دعب و - ددومرف

  تسرکدب دنگنا وت رپ نیب ررد رطاخب هک ار تافرضت ینغل هددسرن
 ۹ مس ۱ ۱

 ۱ 1 نا يامرف رک مه و تنشآ يلهد کلملا راد راد 2 من ک ناخ

 3 دن دومد داشرا تارامع

 و مداد هدپور رازجلب غلجم دو معم مسوب و یدذخا نرد ینایش تنادح

 . » دندوسرف لالجا لوزن دابآ دیرفب هداد اشن دلخ ناکم نآ ییقعتسم

 ۱ کاملا راد تعجارم .ییروتسد هاخارفا رب رس تعلخب  ناعام,کم و

 ح ۷ تیفات

 3 یدرون هر يانثا رد روپ دناچ عضو» یهلاوحرد :[لاوش] مهدغه

 * دش هصاخ راکش گنفنب هدام و رنربش :دالف هس ود

 « دیدرگ لابقا رکسحم اتم ییحاون [ لاوش ] متسیب
 * مبوعت ود) دذک ی لوت هک ینعاسپ ( ع) 1 لاوش ] مراهح و تسدی

 (ساداهشب هجار و ح تشک ثومآ صدد هلوع سم دوروب هنالخلا راد

 زا نددا مک 5 لباک مان ناخ نا۵رمرلع ۵۵و هجثر کد

 ددناردگرذن رهم رازه و - تم ؛ایر و سوب دمز ترش لود هدم] رواشپ



 ۱۶۵۲ هم ( 4 ) لاعمش ۰

 هک هصاخ لابفا ژا ردفنس پید لدف تفالخ روپ نگممب زور نارد

 نیا تمیقف هک لدم هدام و الط قارباب دراد تهدق هدپور رازه یا لپ

 ناخ نادرمدلع و - دش تیانع تسا ؛دیور رازه یاری زدن عومج#

 و عصرم ریشمش و عصزم ٌهقدح و يردان اب هصاخ تعلخ تیانعب

 عومج* و - تشگ يهاجم ماد رورک کی ماعنا و ارماا ریما باطخ

 ر تاذف یعرازه تفغه بصنذم بلط ماد رورک هدزاب اب شهاوخلت

 تماود یییرد هک هوس هم ههسا ود راوس رازه چپ راو- رازه تفه

 هدد ناناخناخ ناخ فما ةلودلا نیمی تاحر زا دعب تدم پا

 هتفای رارق اش میظع يارما بتارم يابقغم روربم روفم راس

 ۱ » دش ماد رورک هدزاود

 یحسمش کرابم نزر یسشج

 مود و یا لپ رازه هدععاا يدذ ۳ هبنشاپ زور

 یسمش سلچ* لابقا و تمشح هلکراب نازادرپ راک پد مودع قناوم

 شفت زا مود و یاجاب ل اس جادتفا و مکب و های لاس ماننخا نژو

 و الطب تلرد رکدپ نآ و - دخن-ارآ ییمز و نامز نافاخ نیرف ماود
 و اعلص و اضف زا یهررگ و - دمآ هنخس رب هدومعم ءایشآ رگید

 دندوم] رب رافن رز و میس هب شهاوخ بیج میچفآ لها و اسهن و ]رعش
 ٌةناضاب سادلهنیب هجار - دننفاد شزاون رغم مامداپ طاشن بابرا و

 ناخ رابتخب و - راوم رازه هس يرازهج"ب بصنمب تا3 ییرازه
 بصنمب هداض و لصا ژا ناخ تابح و - تهرراکرس یراهجوغب

 نمعم نهاد ..نندهگ رذلخ * راوس :اعنپ و دص هس و تاذ یراز*

| 



 لاعیشش 2 ۱۱۵۲ هم

 ردب شگنسمه ٌةدپور دصناپ و رازه رشش هدومن نژو رزب ار ملسا

 * دش تمحرم هدیور رازه تمیرکم گدب دارمب - دندومرف اطع

 ۱ . نادرمولء ارصالا ریما لزفم رتسگ رم ویدخ (هدعقاا ی | مهد

 ناکم الاو راخ! تیراع قیرطب و دوب ناخ فیس ٌةناخ هک ار ناخ

 یناس[آ تاکرب دروم مرزل تنمیم مودق ضیفغب هدش تمحرم

 هعنسا تانصا راثن ر زادنا اپ مسارم میدقت زا دعب وا - دندنادرگ

 - دیسر يئاويذپ فرشب هدپوز کا کی عاتم و . دومن شعشیپ

 ردماب دوب هدومن صدا شکشدپ هک راخ داقنعا ییلیوح زور نیرد

 رجذخ و 2هاخ تعاخ تمحرءد ار و | رگبد زور - دش تیافع ارم 1۱

 و الطم و لط نیز اب هصاخ ٌهلیوط زا پسا رد ر هراذکلوهپاب عصرم

  لبف دام و تفشدرژ لمخم لج و هرقن قارپ اب هصاخ ٌةقلح زا لیف

 * دند| لباک دیو صب فارصذا تصخر هدخ اون رپ

 ادلع دم ترضح سرء سلج* [ هدعقلا یذ ] مهدقه بش

 هک ناوضر و ترفغم هنوفع* رآ اروم ضرر رد يامزلا زانمم

 - دیدرگ دقعنم دباپ یم شزراکن ۳-1۳ ؟دوگچ و ددسر مامناب !ونیرد

 و جاینحا نادنوادخ کیت ۲ ظافح و ( یاص ۲ الصف زا لع هر بادرا و

 نأب لاون ابرد ناذاخ - ددنخادرپ هدااف ةارف و نارف ةوالخب قاقعنما

 یصن ررقم ٌدیور رازه هاعسز زا " لو هرم و فررشذ ن راشن ضد اعم

 هدرب فیرشت زاب ۷1 حایص و - دندومرف اطعء روکدم لفع* برد

 » دندومن لدب ثاداب رگید 4هدن

 هکنآ هرم ٌضور تارامع حرش

 عینر ءاذب نبا سیسان تبج# لاو سولج مجنپ لاس ءادنبا رد



 ۱۶۵۲ هنش ( ۳۲۴ | لاس مشش ۱

 وس یلامش روبزم یابرد و وج یابرد رب تسا فرشم هک ناینجا !
 نارادلیب هک نازا صپ و - دمآ :دومن رفح زاغآ یراج نآ لصثم

 عیدب نایانب - دفدیناسر باب مامت یرک دج: وزاب يوق تسد ی ده

 تدانم لامک رد جرراص و گنسب ار ساسا راثآ فرگش نم

 [ت رک اس زارف رپ و دفنخاهریارب یریسز طب :دروآ رب تناصر و
 سدت ریاظح زا و دنک تیاکح ناوضر فایر زا هک یلعم ٌهضور

 راچ و دانفه و دص هس لوطب ا-آ هرتوبچ کهآ و رجأب - دهد اشن

 دزدینادرگ عفترم عارذ هدزناش هدومن تشخا کب لچ و دص ضرع و ِ

 زا هک رک تبذم و رگنبح رپ و رک هداس شا ارذگفس زا مدرم هورگ اهورگ و ۱

 تعذص رد ما دکره و دندوب؛دمآ ملارد هسورج*کلامم فاذکاو فزرطا ۱

 ۱ دنا درپ راکب هلمع رگید اب تذاد 9 اوط دی ,رشیوخ

 ندج رپ و یراک تبنم زا هعیدد عیاذص مامفاهک ه دیش ارد خرس گنسب

 قیتد رظن هک هنفاب دنویپ هاب ناذج و هدمآ راک يررب نارد یراک ۱

 هرگ خ رد" گنس زا ارذآ شرم و - دنتسارآ رب -*لرین يٍب نآ زردب ۱

 تدترم شرع ییسرک نیا طعو رد - دنتخاس بثرم هدومن یدنپ

 عیرميطسم تخا کی تسارمرم کذس زا شراک یور هکرگیدییسرک

 - هدش هنشارفا رب تشه عافترا و عارف تسیب و دص ضرع و نوت

 هانفه رطقب امآ دلخ یام کلن ضرر ترامع مود عیسرک طسو رد و

 درس فدذگ - هقفایانب ز زگ کی ییسرکب ي»دا دود نمذم حرطب عارذ ۱

 ندودب و نورد زا اپارس و تسرامع نیا قاح رد هک دروم ضیف

 رطقب - تسا يمذم هزات زا هننریذپ ماجا رمرم گنس زا

 فددگ یقش ۳ ؟" ژا و - دناهژخاس سنرقم ر ءژ و - عارذ ورد و تسدپ
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 بلاقحرطب رمر دز تگ 4 تتیسا عفترم زگود ر ي» ترامع مت زا هک

 یطاب ناسپ هک نجنگ نپا زارف رب و - دنا هدرب راک هدیشارث يرک

 هک لکش یدررما یارگ نام[ رگید یذبنگ تسا روئم نایسدق

 ۰ رب ثمعا نادرگرس نآ قیاند تاجرد گاردا رد کاف سدنم

 لص نی ٌهَعطنم رود هک هیاپ نو درگ نبفگ لا قرف رب و - دنا هدخارفا

 ددشروخ نوچ هک بان رز زا ثک «دزاب ییدخلب هب لتعلط تسا زگ ٩۵ و

 ۱۳ یا ام صلکره ات ریمز یو زا - هنخاس بصن تسا نابات

 3 ود سدشن تشه نآ هناکفشه عالضا رد فبذک نورد - تشا زگ

 ۰ ۱ رد و - هدش عناو هس ضرء و عارذ مدذ و جع#ب لوطب کبره هقدظ

 و لوطب مادکر» - تمسا قبترم ود عبرم ةناخ راپج ةعبرا تام

 3 وراچ کیره یزارد هک میشد راچ رب یونع* عارف شش ضرع

 1 اتمس] (وناطشیپ عبرم هناخره رشدپ - هس افپپ و - تسا عارف , شف

 3 ۳ ابد تشرپ عافت را را و - هن ضرع و - عارذ هدازناش لوطب

 ِ هرطقب هناخ ره هجرد هس - تمدآ یرمثم ٌهداخ رامج ءعبرا یاباوز

 یناویا اساخ نیا مویس ٌهجردو - یمیشن تشه رب لمئشم عارذ

 بناح یرمذم تویب نیا علض هس ر۵ - فقس یذبنگ یرمفم تسسا

 وراچ ضرع و تفه لوطب يکي ره - تسا يفاطشپ هس نوریب

 - تار,طم ةودد نزآ عنرم ضیت ععتنضم ددنگ ٌنایم - ۵ عافترا

 لزانم نیشن ردص ندرب سودرف نیزگ دنسم - تاسدقم ًاوما

 - تسا ناوضر و ترفغم ةفوقلم - نارغغ و تمحر ةنوفح* - نیبلع

 ژارف هک رسرم گنس زا تسا رتوبح تازنم تفج تبرت یاب و

 ۵ ۳ هس ًه "ِ ۰ ۰ ۲ ِک

 توت ی کا رود ر# و ددا هدخاس نایلون روت تاوص ف



 ۱۰۵۲ هنس ۳ ات
 و

 نآ یر رپ يراگفرگش وک, ماین که ندژا ۳ ییقصم یالعم کیش

 نعات) ناب حرطب تمح|مشپ گنسزارهج" زاورد تفاب دهاوخ شزازگ ۱

 - هنا هدرک ناشذ رز ارثآ هتفرگ نینهآ یاهکفت هب ار شلمافم هک

 هبکوک اس| شرع یانب یا نورد - هدش چرخ نارپ ةبیور رازه هد و

 ونیم ذبنگ یا قاط راچره - نابات راک انیم یالط زا لیدانق و

 - دنا هدناذگ ش دم د هار جیب رد - هنفرگ ی داح یایا, مبل لا:

 عفترسزگه» و تسیب نیمز یوز زا هکرمرم گنس يیسرک هبواز ره رد

 عاغترا و عارد تو رطقب روکدم شش زاراد هدیز تسیرانم تسا

1 ۰ ۰ ۱ ۰ ِ 

 هی و هیات هک )یک اب نوبت میر ,يعم«یوو زا خود

 هرگ درب ددپ گدر نازا ي رایت ۲ مایا هک هایش ۳۷۷ و رصرم گکنسد

 2 دز هدخاه سرم ید امد شوخ و ینابیز لامک رد 5دومد یدب

 زادرپ هبوج#ا عانص نرریب ر ندرد زا هضور نیا تارامع یمامت رد

 هک ییمث راجخا و نیگدر یاهگنس ماسفا رگیدو قیقع ژارط رع»
 نابز نازبم شتوعن ییلاو - دجفگن نایب فرظ رد شناصوا رهاوج

 بم شتاعما زا و - ينارون تاثناهج دیشروخ شخفورف زا - است

 دید هک دنا هدومن نیج رب ن راد" و يناشيپ شور زورفا يتّيگ

 عیادب کرردا رد یر هقیفد رکف و - دسر 9 قتافدب یب کیراب

 ندجرپ رد ۳۹1 يمعياذص تدمک و تدفدک شراز گرو - دژام رد نان

 نآ ٌةعیدب شرقن ساکنا زا هک شررد رج و دنرم ةرتوبج کرک

 و - هذفر راکب ۳ نیراهب رب" نمد و تسا نبران رم درد



 لاس مشش ( ۳۳۹۰ ) ۱۶۵۲ هثس

 اضیب دب نآ تخادرپ رد راث] ينام نارگ تعنص ورا وداج ناراقن

 ماننخا تروص و - دریگن ماجا راع) داذم و راج#ا مالق اپ - دنا هدومن

 لبج هک را انیم یالط زا دوب یرجع" ناکم یرد اقباس- دریذین

 ات هدلانج - ثممدد ةهدیور کا رشنو - تماناد نژو هلوئرازه

 لام شیدنا تمبثاء وب دذ - دم[ هنشاکن لوا رودژا مشش لاس ملاوت

 ةرونم ٌةضور ترامع تامهم نایدصتمب ینبزک مزح و یبب رودزآ لکس

 شرازگ هک ینیفیکب رم هرم گنس زا رجع* هک دندوب هدومرف مکح

 رازه راویلپ نصب لا هد ضرء رد نوج و - هئزاس هدام| تفاو

 1 رج>*یاج" سدنامئح بحومب اونیرد - تفرگ ماجا )اب

 . روس هک سدقم گضور نوریب و نورد هان - دنا هدومن بن بان رز

 یجچفلتسا هروفام ٌةبعدا و ینسخ ءامسا و یناهحر تایآو ینارف

 ناغگنعم لب کاخ صرع نانکاس یازفا تردح هک هدش راک سبجرپ

 نابنبلا سار یانب سیا تیذم فیت شران و - تمسا گالفا ٌهطخ

 هوس ٌةضرر یبرغ - دیاب هناگادج همان ارذآ ییسرک و ناکرالا باث

 زوم گنس زا ههشح ةه تسا يدج»*# خرس گنس يسرک رب

 ةس ره نآ هک فبنگ هم رب لمئشم يم ضرع و عارذ دانغ» لوطب

 هنایم ذبنگ- رمرم یگاس زا نوریب زا و تسا خرس گند زا نورد زا

 - هدزاب رطقب رگید ذبنگ رد زا يعيره و - تسا عارذ هدراچ رطقب

 عاغنرا و هد ضرع و عارذ هدراچ لوطب دراد یفاطشیپ هایم فنگ

 لوطب تا هناخ یندفرط دینک ود زا يکير» شبپ - کیو تسیپ

 تکنمب نوربب و نورد زا ار دبسم 8رازا گینشاح - هن ضرغ و زگ هدزاب

 -۵| 5: دو من يراک ندجرپ جوم حرطب هادس یکدست و درز کس و رصرم



 ۱۶۵۲ لس ( ۳۷۷ ]) لام مشش

 گنس و درز یگنس و - هنخاس برم خوس تگلمس زا نجس شرف و

 - دنا هدینادرگ نایامن ژامن یاج لعش هدومن یدچرپ نارد هایم

 شیپ - تسیب ضرع و عا ر هانغه لوطب تحسا ةرثودح 3 شدپ

 شیازنا حور یحع - هد ضرع و عارذ هدراچ لوطب يضوح هرتوبچ
 ییفرش - دابع یاج هدع" شیاشکلد یاضفو - داترا هاگندابع

 تادئزج عدمجرد هک دجس ةنیرق تسا ٌهناخ نامهم هریطم ٌدضور

 شرف ر درادن بارع«شراوید هکنآرگم - تسذآ دننام تایصوصخ و

 جرب رابچ خرس گنس عیسرک مينک راوچرد - تسین زامن یاح لعشب

 هالک - تسا فقس یذبنگ نآ مویم ٌکَقبط و - «دخ عفاو هقبظ هسیمئم

 و - رمرم گنس زا نوریب زا و - تسا خرم گام زا نورد زا ذینگ

 - شش ضرع ر زگ هدزاود لوطب تسا یناویا یجرب ره یوابپ

 یغاب خرس کنم ییسرک نایاپ - دراد هرج> رد بناج ود رد هک
 وحش« زگ تشهر تصاثو دص هس ضرعو لوطب نی ] سودرن تسا
 ضرعب هک غاب طسو نابایخ راچرد - راچما عاونا و نیحابر ماستاپ

 نارد و - زگ شش ضرعب تس) یرپن - تس) عارذ لبچ

 تسا ٌةرتوبج رانا یاقنلم رد - ناشوج نوج یایرد بآ زا اهراوف

 ن] فارطا روکذم رهن هک -زگ ته و تسیب ضرع و لوطب

 د .زگ هدزناش ضرع و لوطب تسا يضوح هرتوبچ طسورد و - هنشگ
 تشنجرادوهن يا یابنایایخ شرف - هدش بصن هراوف جا نارد

 - دنهدومن يدني درگ مامت ییحارطب ار ی هک تسا رس گام زا
 و زگ هدزای لوطب يناويا غاب ییبرغر يقرش علف زا یکیرهرد
 ٌاخ ينبط ناویا بقع و - هتنای اذب هرجح رد اب تفه ضرع
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 . لوطب هرتوبچ ناویا شیپ - جلب ضرع و عارُذ هن لوطب تسا
 رد ناوپا رمارس غاب علف یبوذج - هد ضرء و عارذ شش و لچ

 ْ رد عاض یبا س ود رد - زگ هدزاود ضرعب لامشب ور - تسا ناویا

 ۳ ۵ ,طسو زد .- خرس تکنس عیسرک .یاهجرب ةنیرق تسا جرب

 ۱ ذبنگ میطس رطق - هتخارفا رب نامسآ ربرس هضرر ؟زاررد روطسم

  بناج و تسا عارف هدزناش تسا یدادغب سثم هک ةزاورد

  کیره - یسمثم مین لکشب تسا میشن ود ذبنگ ییبرغ و یقرش

 راچ رد - تسا هساک مد شفقس هک راپچ ضرع و زگ تفه لوطب

 . مادک ره - تما عفار هقبط ود عب رم هناخ راچ گزاورد ترامع ٌةیواز

  توجرد - مقم مد ذ میشن راجرب د لمئشم عارف شش ضرء و لوطب

  لوطب يگيره تم يفاطشيپ رد ثرامع یا ییبوفج و یلامش

 1 يفرش تمسرد و - میفپ و تسیب عافترا و هن ضرع و زگ هدزناش

 تمعه ضر و وک هدزاود لوطب مادکره - تسا قاطشهپ ود یبرغ

 .تفه ندریب و نورد بناج هزاورد راک یور زارفرب - هدزون عافترا و
 3 راجرد - تسا رصرم گنس زا نآ لک هک تس)ا یدن,کوج

 . غاب ! ناردج - تسا یئادیز و فلاکد لامکرد راذم راپچج ترامع نیا

 ۱ 3 ناطیح تانرشو تاراذع شرفو ندردب و نورد زا نآرود و تارامع و ,

 9 ٌش یدجرپ هاهس گنفسو رمرم مت گپ نارد و هدیسر خرج رباچ هک

 -رتوبچ هزررد شیپ - تسا هتنریذپ ماجنارس خرس گن زا همه
 : ۱۳ ایر رنو يم ضرع و عا رذ ۳ لوطب تسا

 ۱ هناخواح ةناکراچ عالفا رد 1 هال و ۵ ضرع و عارذراچ و تمسیودو

 ۱ صاوخ ود غاب راوید لصفم - تسا هرج> تشه و سیب و دص
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 یبرغ بناح رد یرگید هداخولج ییفرش فرط رد يکي تسا اروپ

 یودع* - راج ر تسش ضرع و عارذ شش و هانغه لوط) کب ره

 نآ مداوخ تج# هک یناویا هرجح ره شیپ - هرج> رد و یس رب

 هناخ ولح یییرغ و یترش - هنشگ برم يا تمحر نوع

 و تثسا خرس گنس زا نآ یاهناویا هک هنفای بنئرت اه رازاپ

 - تسا زگ تسیب اهرازاب یریا ضرع -کهآ و تشخ زا اهرج>

 يقرش رازاب ضرع هک .تسا يرازاب وسراچ هناخ ولج علف ییبونج |

 نریا فارطا رد - يم یبوفج ز یلامشو - تسا زگ دوف نآ ییبرغ و ۱

 راکرس زا هک تسا ارس ود ایم نازا تما ارس راچ رازاب ومراچ
 تسسش و یصکی »ِ ره - هدفاپ انب هنوح و هنخب تمشخ زا یهاشداب |

 کیرب تس) لمتشم و یدادغب سمشع دراد يفع* و تر عارذ

 - هدواژ هس رد یناویا هرجح ره شیپ - هر > ششو يس و دص

 عارد ؟درادج یکیره ن .حص هک تسا ۳9 ةس ارم رد ییژ | مادکره

 مدرم هک تمسا ةزاورد ارس ردره ٌةيواز یمراچرد  تما «دراچرد
 هک هدش او یکوج نءذم یوسب و - دنیامن یم دش كنم" ناژآ

 رازاب وس راج طسو رد و - دص افپپ و تسا عارذ هاع ابر دص کی شزارد

 نوگانوگ اهارم نیرد - تسنآ ةنیرف رگید یارمود و - هتفای بیئرت

 فاثما ورازور صیافن عاوناو تیلوره ٌةعنس) ماسقا و راید ره هم
 دوشیم ییرش و عیب دنرآ یم ملاع فانکا زا هک شیعت و نده مزاول.

 دنا هننخارما رب هنغ# لزاذم ناورف راج یهاشداپ یاهارع بّقع

 یمیظع رهش هک هابنب دیا داد[ رومعم ییاو - هنخاس اهارس و

 لیاصفنب هکیتارامع ییمامت چرخ - داب] زانممب تسا یمسم هنشگ

۱ ۴۲ 



  لاس شش ( ۳م ر ۱۰۵۲ هم
  ناخ تسرکم ییراکرسب لاس هدزاود ببیرث تدم رد و تاپ شراکن

 1 3 مس هعیور, کا هاب هثفرگ تبمامت تروص میرگلادبء ربم و

 ۶  هارآ رافکا ٌهنالخاراد عیلیوح نگرپ تاناضم زا ار عضوم یس

  عضوم - لیصفت یریدب تم دا "ماد کا له شءمج هک نا

 ۱ > ماد کل هس يلاهوا و - ماد رازه تسب و کل هس گزب ییلونهد

 ۲ ود یرسمهد - مد رازه هاچنب و کارد "لب - ماد كل هس یقنامر
 ۱۳ ۱ کود وماس ۱-: ماد تللود اتوروکد, ۰. ماه,رازه لبچ »کل
  تسدشن و کل کی يلويپ - ماد رازه هاتفه و کا کی اناهدوب

 و کا کب اروتا - ماد رازه هاب و کا کی یرببت - ماد رازه

 کب هدنوارل - ماد رازه لهمج و کا کی روپ هبلم - ماد رازه هاچ

 - ماد رازه تسیئو کا کی ینیوج - ماد رازه تمیب و کل
 ۱ ماد کل ككي هنمرک - ماد كا کب و ماه انکز تکی یر

 ۳ هانشه ارسوا - ما۵ کل تیبا سونا - ماد کا کب اروننید

 ۱ ماد رازه تصسش یرپ>" - مد رازه دانشثه ینیرهدم ماد

 9 ماد رازه تسش هنیدم - ماد زازه تسش فرزب يعمسب

 0 # - ماد رازه هاجأب روپنیش - ماد رازه تسد روپ وهدناهد
۳ 

 .- ماد رازه ي اروپ رون - ماد رازه لبچ روپ یار - ماد رازه لبچ 1
 ۳ شم مچ" و - هدیور یا کی دام هدزاود قناوم شاصاح و

 ۱لساح زین ییزا هدابز هام و لاس کقفاوم ریدقترپ تمخادرپ

 ۱ زود« ژرومعم یاهارد و اه رازاب ندکاکد لوح اپ ت دوش یم

 ۲۶ دنا هاخاس ررشم ةروذم ٌضور 0 فو تس هدیوز کل رد ۵5

 والا تایوقوم يیا لصاح زا - دننا جایفحا تسرمب انابحا رگا



 ۱۹۵۲ هنس ۲ ۳۳ لاس مشش

 ر يحاب و - دنیامد ترم عاقب س ۱ مجمرت رب تجاح رد یغلبم

 و - دنک جرخ تمسا ررقم نایاون یب و ناجانع« رگید و نان الاو

 ضیف عقب نیا تبلوت هک تو هغداخ باب رد دی ] «دایز هحره

 4 درا لعفد دداو بانم هچ |[ دراد قلعت یوب

 لید تسانعب سا دلجنیب هحار ۱ هدععاا ید ۱ 2 و تسدد

 ییگغوراد تسدخع) یلد دشرم - تشگ ژاردا رس هصاخ فلاح زا

 يدربو هللا دلو رغفنضغ رییغت زا اول ترصن رکسع ییلاوتوک و هذاخاوت

 9 دیدرگ يهابم ناخ ۱

 رازه رد یدبادح یوم دمع هب [(هدعقلا يدذ ] مهن و ثسیب

 » دش تیاذع هبپور

 ترضح ریئآ دلخ ٌهضورب هاکآ قح هاشداپ هجعا ین ربش ٌرغ

 هیپور رازه هد ترایژ بادآ زا دعب هدرب صیرشت ينايدنآ شرع

 * دن ومرف قافنا قاقعلس) باعصاپ

 وا هکم یبرش 25 ی دومع دمصا | دجع جهش ( هی يد ] منشه

 هنگنفنه میلاتا شیاشک نوگشب هللا تیب بلک اب تراغفس ناونعب ار

 سدقا تمزالم تداعس - وب هنخاس نکم یدناوخ درب[ نا ور

 هدپور رازه راپچ ماعفا و تعلخ تیاذعب - دینارذگ دیلک هنخودنا

 ۰ دیدرگ بادماک

 لیف رب یدزبا رف اب ینافاخ ترصح 1 ای يد ] مهد

 زا دعب ر - دندومرذ فیرشت هاگددعب مان ناشد ت هرصذ راس نامه[



 لاس مش ۲ ۳ ۱۰۵ ۲ هس

 . نابرف تفس سد تادب هدومن ثعحارم الو زاد لر وپ زامن غارف

 » دم لعفب راثن مدر یج* و باهذ رو و - دندیناسر میدپ

 یجراد هدوصب را ٌهبوص مظاذ ناخ هنسیاش [ پیک !ید ] مهدزاب

 تخارفارب تزع قرف گنج زوردف رداهب ناخ هللادبع رییغت زا داباهلا

 تسحرم ناخ زاون هاشب هدومرف ریخت وزا رودنوح هک ناخ داقنعا و

 ةبوص مظنب - تفای شزراذگ مهدرناپ لام رد هچنانچ - دندوب هدومن

 راوس رازه ٌةفاضابو . دیدرگ رخلفم ناخ هنسیاش ردیغت زا رابب

 هال ددبع زا نوج - تفای شزاون زاوس راز رجفپ ِ یراز مجمب : بصخمل

 یسایدان تمسداینب لزا داد ادخ تلود ربا ناسحا عدذص هک ناخ

 زا اروا الونیرد - تسودپ یم روظبب زررب زور یانهن قح ر

 ررقم وا ٌکنادلاس هدپور کل کی هنشاد ژاب ریگاج و یسصخم

 * لن دوصرف

 بصنم یدنح هک ار نبرتناخ ریش [ يريعا) يد ] مهد زناش

 بصذم) هددنادرگ تمراذفع لومشم . دندوب هقفرگ زاب رزا ریگاجاو

 « دننخاس زارف| رس دوب راوه رازه یرازه رد هک قیاس

 و دنب روغ راد هداهت گیب لیاخ [ جک ید ] مش و تیپ

 یهابم راوس دصدقه ۳ بصنمب هفاض) و لمصا زا گکاعم

 ۰ تشک

 ۰ ۰ ها

 یششنگ زا دعد ودو هام : و راه ۳ هریحا !یذ ز هدخش اس



 ۵۳ ۷ ۷ ۷ ناو و نر هات اس بو
 رث لاون ربا لاصفم نافاخ تا یادرف ف تخوروا رب دورو هدرپ هد

 « دنتنرگ رب نابج زا زآ

 لامکرد نوج ی یابرد ل احاس رم + هدالخا راد تعدر 3 راعح لصنم

 فی رشت تحلود ٌکنیغس رد هدفاب ماجلا ينازفا حدر و یناشک#

 ران و زادنا ای مسارم تمافای رثخا فلب ؟دازهاشداب د دژ لو ف

 تابولع* بیاغر رگ ۳ تور عصرم و رهاوح فاذصا هنخا درد

 ۰ قم آ هدنفرپذپ دو رز کا کی عاذم طه دد۵ومن شکشبپ

 گدیور رازه ۵ - فدسر یئاریذب <د هفدوژ کا ود عاغم و - دمآ رد رثا

 * دذ گور ,د اطء ییقعلسمب هاص . وب ول وا 5 هنگ ررفم

 هدام و ر لیف تفه ناخ هنسیاش شاشیپ [ مرع* ] مهدزاب

 یدودع دمصل دجء خشن ِ تماس دقا رظ زا ایشآ رگیاث , ین اب

 هدپور رازه راهچو نیرز شوپ رس و هلابپ اب هچگرا و لط نادناپ اب ناپ

 > تلاش تیامع نقد

 - دیسر لوبق ةجردب هیپور کل کی عانمو - تثذگ رتسک ضیف

 فرش رادمان ءارما و راکمک و دارهاشداپ رشثدپ زا هد[ زرر ود نپرد

 ِ_ِ ردم هد -" لا هدیوز کال ۳۹ ار تم تفاد يژاريدپ



 لا مشش ( ۳۳۴ |۵۳ ةنس
 ٌهفاضاب قفاح مدکح و - دندیدرگ هیاپ دنلب راوس دص راچ یدصناپ

 لهاب ر - تشگژودنا ماک هیپور رازه ف» ةنايلاسب هدپور رازه هد

 * دیسر ررقم ماعنا برط

 نذلب تعاخ تیانعب یاخ هالا لیلخ و ناخمظعا [ مرع" ] مهدزون

 نونامک بوصب ناخ ءللا لیلخ و ارهلمب ناخ مظعا و - دننناپ یکیاپ

 * دننشگصخرم دنیامن دیص دودعن] دام و رذ لایفا زا ات راودره و

 يوفص ردیح ازریم دلو ناطلح ازریم [ مرع] مراپچ ر تسیپ

 ماعناب دوب هنشگررقم ناخمالسا ٌهیبصب هک جاودزا داوم بهت یارب ار

 شوایس مزالم کیب دوءاد هب - دندبنادرگ بایماک هبپور رازه هد

 و رازه کریم دمعم هب و - رازه راچ هفدص دیسب ر - هیپرر راز,جلپ

 یجاح شیوخ بلاط ریم و دایلک گرب رظن زا یکیربب و - دصااپ

 ۰ دددومن تمحرم هدپزر رازه روشاع

 ندرملد هصاخ ٌهقلح زا لیف تفالخ روپ ندپمب رغص مهد زناش

 تیانعب ناخ رادسناح - دش تیاذع لیف هلام و هرغذ قارب اب مان

 قرف ناخ راقفلا وف رییغت زا روسدنم راکرس ییرادجوف و تثعاخ

 * تخارف| رب تاهابم

 لیوط زا بسا تسمحرمب ار سا دلهفدب هجار [ رغص ] مهد زره

 عصرم و رهاوج زا ناخلداع شکشبپ - هنننخاون رب الطم نیز اب هصاخ

 هدچ" دناوخ هاگردب دوخ مزالم بجر ربم بوع«5 لدف هذ و تالآ

 « دمارد سدنا رظنب دوب هنشاد لاسرا هاگ

 ةبوص ییناوید تسدخ و تعلخ کاملا زعم لواا عببر ورغ
 « تفای يرونسد هذشگ  خلقم لیف دام رسا ۳ ۰ ۰ ۳ ۰۰۰



 ۱۶۵۳ هذس ( یتت ) لاس مش

 :دراچ یینزغ سراح ناخ ردقلارذ سشکش», [ لولا جت ] مس

 ناگنشگرگ یامذهر دالبم سلجم [ لولا عببر ] مهدزاود بش

 »* دسر قافعلسا بابراپ ررفم ٌهدپور رازه هدزاود زح دیدرگ نشعژم

 ناطلس لابفا مچ لاهنون هب [ لوللا عیبر ] مچ درس

 فطل دیس - دش تیانع هرقن قارپ اب یدرخ لبف هوکش نامیلس

 « تمداب یشزاود ةرگناک یو تسارع» يلع

 نزو یرسق شج هنسچح

 هاجُب ر رازه هنس ینالا عیبر مهدزآرد هبنذرد کرابم زور

 تنمیم لفع* تلطلس میرح رایارآ مزب ریت منشه قباطم هع و

 مراچ و هاچفب لاس ءدنب| و موی و هاجب لاس ءاهننا نزد يرمق یازفا

 لاضنا رعب نافاخ - دنداد شیارآ يرادراج ییناکدنز نینس زا

 سولج عصرم ربرس رب هدوبعم ءایث) رگید و طب کرابم زر زا دعب
 شکشیپ زررما ترسم زور برد - دنداشکرپ اخر دوج باوبا هدومرن
 لیف یس ردابب عاجش هاش دمع* :دازهداپ تفالخ لیلکا رهوگ

 و هشمقا تانصا و هدام شش و رث راهچ و سیب هرقذ قری اب

 ناسزالم هریغ و یریمجا بوع* اجنازا هک هلاکنب سیافن رگید و
 رازه تسیب و کلم عومج# تمیق و - دندوب شاد لاسرا دوخ

 هدیور رازهود رادبب تخب ۳1 ناسکب - دمارد سددا رظنب دش هبپرر

 ما هصاع .تسعل تدالعب ۳۹ تمدوسح هجار ۱# لس ماعن)



 لاس مشش ۲ و ) | ۰۵۳ هذس
 جلب اد یراخ لی ورم شکشبپ " تفاد یرونسد نطوب هر رب رابتعا

 هک راودره راسهوک زا ناخ ءالا لیلخ - دما رد سدنا رظنب لیف

 ثوب هدومن دیص هدام و رث زا ی و درخ لبف هن و تسدپ ایم رد

 ی

 دیدرگ صخرم روپ لو د هدفاد نو نود دور رازه

 و تبرز لمخ« لح و درد قارپ اب هصاخ هقلح | لدف ۲

 ی ی رفظم نوح اعم اب نام 7 عصر م نا دداپ و لدف و داس

 رب لع داغب وا ربعت زا روپزم تسدخ لوضیرد هک تلادع ٌةغوراد

 > لدلاسر و 5 لو مرد تبمحرم ناخ لداعب تشگ ضوفم ینادیم

 ۰ بیژ گنروا دمعم رگ الاو دازهاشداوب پا تسبب و

  تیاذب تصخر ماگفه یسح رفظم و - دننشاد لاسرا زا هارمه

 ردارب رظن هدنخرف سشج ي نیرد - هدش یهابم پسا و تعلخ

  -راوس رازه ود یرازه هس بصذهب راوس دصناپ هفاضاب یگش دوخ

 1 یدصناپ و رازه بصخمپ راوس دص یدصداپ فا ضاد ناخ الا دعمس و

  ردارب ناخ تدابس و - ٌهصاخ ٌةقلح ا لیف تمحرمب و راوس دع ةعس

 دصراح یدصناپ و رازه بصخمی تا یمدصداپ ٌةفاضاب ناخ مالحا

 رازه بصنمب تاد يعدصاپ ٌةیاضاب ناخ تعقبقح و - راوس

 زا کب ژرا راپ دمعم یجاح و - راوس هاعنپ و دص رد یدصناپ و

 اب دننخودنا راغاف ۱ زعراوس دصدای و تا ییرارمه بصذمب ةفاضا و لصا

 لدف دام و هرفد دز ۳ پسا تسمحرم یدومع دمصل) ددع خش

 و نیش ی 2 دوغ
 راز ۵ 3 یيزاريش 41اا جت ربم نسیوح رععج ر+ " دیدرگ رخ بس



 ( ب۲ لاس مشت ] ۰ نم هرس ۷ ( می ره

 « دننشگ زارفرس ررثم ماعناب برظ

 هدیور راه ءاطعب یه وا روح لب. ع» هحاوخ ی اوال | یداهج مود

 » دیدرگ تایساک

 وپذلا :اروام زا ۹1 هاص مکمل و رم تمسپ ود ینکد روالدب - تخ |رفآرث

 * دش ماعنا هدیور رازه ود وب هدیسر یلعم ناتساپ

 نی ها يیداغس ر بدل الو

 تعاس تفه ندش یرپ» زا دعب دادرما مراهچ و ثسدب قیاطم

 رذخد زا ار تفالخ رع رهوگ نیم هبنشکی بش زا هثیثد تفه و

 لک و دوش و ۶! ی دافاخ نرصضح - دندومد سام

 ماعنا هدیرز کا ود زا ار لاوم 3 یار) او راک س ژ| و

 ۱ دنلوم رو

 ی ۹
 زور مش یاهیرگ نیعنرد ددج* نوناف شراذگ

 ناسانش هراس هک دنامن هذیشوپ كالثاو مجا قیافد ناکدنهوژپ رب

 ره هنخاس مسقنم هیواسفم ٌهناکنسش ماسقاب ار بش و زور نانسودن» ۱

 بورغ و عولط زا رب و لیل زاغآ و - دنا هداهن مان یرگ ار یمسف
 بش و زدر رد هک یفیرخ و (یعادر لادنعا مگنه هداد رارف بادف|

۴ 



 لادمشش ( ۳۶۸ ۲) ۱ ۱۰۵۳ هئس

 رابنعا يواسنم بش و زور یابیرگ رامش دسر یم مهب تاواسم

 درگ یم توافنم بش و زور سم هد یا ردغ رد و - دنا هدومذ

 و دنهک یم راهن و لبل رادقم یمک و ينرزغب زورابش ياميرگ ددع

 رابن یاببرگ ددع روها ٌةنطلسلاراد ضرع رد هچنانچ - هبنازنا یم

 ۳۳۰۰  دمر یم.ملب و تتسیب هب رصتا لی و چاپ و یمب لوطا

 زا یعمج هک ات دمآ یم لمعب بشو زور یابیرگددع هطباض يا

 زامنمکذ» طبض یارب ذنروب یلعل*مالسا ٌهیلعل هک قیقد ف یریا وربم

 هادبا  یرگ مین و كيهب باننآ عولط زا شیپ زور زاغآ برغس و رجف

 یردعت تسالع هنشاد ررغم یرگ مین هب بورغ زا لعر بش رک نآ

 .روهال ضرع رد هکدنلومن تسرد یاب او فک هنامدپ و - دندوزد)

 رادقم رد بش و زور یابیرگ رذگهر یزا و - تشگن زواجام چنپ د

 باوص رطاخ هاگشدپ رب 5 روکدم هطباض تو نب ار۵ وج و - هیدرگ تواغنم

 1 ساطست هک تیوم و یملادع نوش عیمج رد هک ناپج نافاخ رظظان

 ماهلا و یذابر ءاٌغلا زا - دمارپ روهظ ژارف رپ اببرگ ترافت و - ددگوا ودرپ

 فالنخا و اهبرگ رادقم توافت عافترا تمعاب هک رگید ینوناف ینامسآ

 تلس قو رب برغم و ح ة؟ولص تقو صیخشت بحوم هنامدب

 نفخاوف تر هک تصا نبا نآ و - دندومرفررغم دیدرگ هینس

 يرگ هنر کی و - هندینادرگ رادقملا یواستم رابن ر لبا ياببرگ



 ۱۵۳, 422 و لاس مشش ى

 لها ءامدق دزن هک بورغ زا دعب یرگ مین ر باتغ] عولط زا شیپ

 يابيرگ ددعرب هنسک بش یابیرگ ددع زا تسا بش لخاد نقص

 شش و یم داب] ربکا ةنالخاراد رد لوطا راهن هچنانج - دندوزنا زور

 ٌهنطاهلارا درد و - یرگمدن و شذ و یس یلهد کلهلاراد رد و - يرگ

 نسرگ مین و ته و ۲۳ جی لباک ک٩) راد رد ۴ یرگ تعفه و ی روه)

 جلب 9 دابانلود هدلبرد و - یرگ تشه و ی ردمک ٌهطخ رد و

 یدع هک تمعش ههْعَت دالب نیزا یکیره رد رصنا لیل ردف و - یرگا

 هوس توس حس تم



 متفه لاس ۳۹ رف زاغآ

  ترضح ینابنآج یاراربرس سواجرود مودزا

  یدامج 8رغ هرذذ ود ژرر ترصم و تنمیم یرارازبب هک هلا ةنما)

 : انتفا و دا درسا کوب و تمدب قیاطم هس و هاجألو رازه ةنس هدناثاا

 ۱ ۵ رازاب ژور ار طا - دوهن یور ردد مود لاف هزسویخ لامس مذغه

 ۲ ناپجلاخ دیس خبراد نبرد - رگپد راکورس اباد اب ار طاسبنا و - دش

 3 دیدرگ شنروک ژودنا تلود هدمآ رابلاوگ دوخ لوبت زا نارسپ

 زا مادک ره و - هصاخ تعلخ تیانعب وا - دینارذگ رفن رم رازه

 - دندبدرگ دنلب رس لیف ءاطعب رونم دبس و نامز ریش دیس شنارسپ

 ه دش تیانع هیپور دصناپ ورازه یدمشم یوموم رفعج ریمب

 لابت رابیوج ورم مزالم یریمجا [ هیناثلا يدامج | منشه

 ۳ ةدروآ رادسان نآ شکشیپ هک رداهب عاجش هاش دمع هدازاشداپ

 ۲۳۲۰ تناب یروتسد هلاگنب هب هتخارفا رب رم پمها و تعلخت

 ۳ کی تال[ عصرم و رهاوج و هصاخ ثعاخ رادیب تخ: رام

 ۱ زا دن هدیور کل ۷ ۳ نندانسرف ةدلا ییموم هارمه ةدیور

 ِ رس لبف ثمیاخعب ناخ رموج - دندومرو تسحرس ةلاکنب گنازخ

 * تخ رفا رب

 ترضح ندش راقذش خب راد هک [ هبنایلا يدامج] مهد ژاود بش



 | ۶ ۵۴ هم ] ۳۵۶۱۱ 1 لاشه ماه

 
 ییثم نجئ] هب هندر هاگنسد نارغغ نآ ندقم گضورب ناماس ردم

 دندومن تمسف ظافح و الضف و اعاصز یهورگب هیبور را زه 8۵ هفلاس

 » دننفرگرب هرب یولاح و «هءطا زا نادنم زاین زا یرایسب و

 تیور یارب ترضح ییلعا [ هبذاذلا یدامج ] مچلپ و تسدب

 فبرشت تنالخ روپ نیهم لزنمب دوکش زانمم ناطلس لابثا چرب لاله

 رهاوج فانص| هنخادرپ راذن و زادنا اپ مسارهب نگار رد دذدوصرف

 فرش هبپرر کا کی عانم و - دنددنارذگشکشیپ صیافن ماستا و

 هک يلا میبت اقل هدنخرف نآ یامن ور هجو رد و - تنای يئاريذپ

 راوگ نبپم سدتم مکعا و - هش تمحرم تشاد زین دنچ يلعل

 گنج ژوریف ردابب ناخ هللا دبع و ناهج ناخ دیسب تمظع یایرد

 یزرد الط لمخغ* بق راچ اب رخاف تعلخ ناخ مظعا و ناخ مالسا و

 و ناخ یووم و لالج دیس رودصلا ردصب و - عصرم رهددج و

 ..یجرف اب تعلخ ناخ ببالص و سادلهلدب هجار و ناخ رفعج

 سیهدقا تمدخ رد تسخ نانیا - دنداد تعلخ رگید صک لوچا

 - دندرو] اجب تیانع تامدلست رادمان 8دازهاشداپ شیپ نازا دعب و

 و اجیژ تمیابد رد هک ناغارح یاشامت زا دعب ماگنه بش ییتاشن ویدخ

 تعجارم الار ةناخللودب دوب هنفا بدترت نوج بآ راذک رب ایض

 نوچ لاضفا طیعم رهوگ نآ ناماس ریم نیعم هجاوخ - دندومرف

 بس هیدرگ دنلپ رس لیف دام تیانعب دوب اد ماجاارس وکدت ناغارح

 لیف دام تیادعب زدن شتآ ردم يلت دارم اجر مجلپ

 » تاب شزاون



 لاس منغه ۳۳۴ ز | ۰۵۳ هنس
 ضیوفت و تعاخ# ار ناخب دریو الا هاودلارفنضغ [ بجر] مهد

 » دندیشخ: یدنلب رس هداخ لیف یرگغوراد تمدخ

 يروچعن راخ مالما دلو ناخ مارا [ بجر ] مکیر تسیب
 يهلبه لیف تمحرمب ناخ ردقلا و و - هبپور رازه تفه ماعناب

 مه دناشگ

 هداخ ٌهقلح زا لبن لاس رثس وارب [ بجر ] مرابچ و تسیپ
 يرنشاك گیب لاعشوخ - دندومرف اطع لیف دام کاملا ءالع المب و

 * تشگ بادهاک هدیور رازهود ماعناپ

 رازه هد هیضام یینس ممرب [ بجر ] مثفه و تسیب بش

 » تفای میسقت ناجانعم و ناقعسمد هیپور

 ریشمش و تعاخ تیانعب ۳ دمصلا ددع خش نابعش مویس

 ۳ ی زار ما و رک لب طرز
 نارآ ات تمزالم نامز زا - هش صخرم ةمرکم ًةکمب هنشگ ینعم

 را زج و هرقذ و الط يینارا و دوقن زا هدپور رازه تسدب غلبم تدواعم

 رهوگاا و یاهدازهاشداپ زا سدنا مکعب رادقمدمه و - یلعم رارم زا

 » دومآ رب را دیما یماد هدیمرروکذم خیبقب ردق يلاع نانیئون و
 زا نوج ر - دومن شکشیپ یلدف نایار يا ر [ نابعش ] متشه

 دونه ٌةميظع دباعم زا هک سرانب ةرومعم رد اوزنا یرزرآ زاب رید

 * تدای تصخر خب راث برد تش)اد تسا

 ناخ 1 دبع ةداز ردارب اقبلاوبا هجاوخ [ نایعش ] مهدزاود

 .د لصا زا راوس دصناپ و تاذ ییرازه بهنمب گنج ژوریف رداب
 # دیدرگ ژاردا رس ةفارض)



 | ۰۵۳ هنم ( مع لام متفه

 تاغاب لژانم و یوج بآ لحاس رب [ نابعش ] مهدزناپ بش
 رب تشک نایناشامژ یازفا تربح هک یچباب ناغارج بآ یورنآ

 ياپب نآ شیانس نیشتآ رامضم هک یزابشتآ و - دش هثخورفا

 نآ یاشامت زا سپ - دمآ را یورب دیابن هدیدرون هماخ ییبوج

 * نندومرف اطع قاقعنسا بابراپ هدپور رازه هد لا ره مدرب

 ۶ ء : 7 »#
 ام ر مراکم هفبع* تسرفمزالم رفاپ دمع [ ناجبعغ ] مهدزناش

 تماغاد ةضرع هد | نکد زا رداهب باز گنروا لنمع» هدزهار داپ

 ار رفاب نم و - دنددنا درگ زومان مظعم نمعمب ترصدح یلعا

 نلومد تیافع را دقم او ؟دازهاشدایپ هصاخ تعلخ وا بنوعصم

 زا ؛ک روکذم ناجعش رغ هبنشچنپ بش رهوگ کاپ ٌگیبص و ِ دنهاتسرف

 تشاد هضرع رگید زا و دوب هدمآ دوجوب یوفص ناخ زاون هاش رتخد

 مگیپ اسخلا تدیزب دیدر عماج* قیاقح عماصمپ رادیپ تک نآ

 « دیدرگ موسوم

 زا میيدو تخ دنوادخ میلفا تشهوبدخ هجون
 ریمجا تداعسلا رادب دابا ربکا هفالخل| راد

 ناگدیزگرب تر - ترطف تفاظن و - تشدط ترابط زا نود

 و - تا يرازگ نامرف ریره ؟دنزارب سیا ییرطف - تمددح | هاکرد

 قح تاکربلا تاذ تاذ هب و - يرادناهج رسنا ةدنرارف ییا ییلبج



 لاس منفغه ۳ او | ۰۵۳۴ هثس

 هجاوخ - باصن تمارک - بام تیاو - ریئ] تقیقح - نیب

 یساقءا زیزعا هرس هللا سدق يتشچ يزچس نیدلاو قعلانبعس

 ضیف ددرم ترادزتمج: ناربانب - دنراد صوصخ* یصالخا و صاخ

 ٌةفیرطو - مارکفالم) ٌهیفس تذس هکیقثو سدقت بابرا ةودقنآ دروم

 رابکیزج یئار] تگنروا زا صپ و تسا نابج ناکیا دخماظع ءاب] ها

 نکد هابانلرد زا  ماجن| رفظ مالعم تعجارم مانه مهد لاسرد هک

 ردمجا دمژ وس ریس تمیزم - دندوپ هنفابنرد 2 عنآ ۲ هفالغت ارادب

 هبنذود بش زا یرگود ندش يرپ» زا دعب و - هندومرف میمصت

 هقبفد رانخم هک ينعاسب نابآ ممن یفاوم [ نابعش ] مهدزه

 لزنم رون غاب هدومرف تضبذ هفالخاا رادزا دوب" گانا و مجنا ناسانش

 ناخ دیس و - دندیشخ) هزات تراضذ لوصوم تداعس لوزنب

 هفالخلاراد تر اع# اضممجب هاست زار وار هد هصاخ یمعاخعب ر ناهجح

 يدصناپ ٌةناضاب ناخ روشک دل و دنزشاذگ اجنارد

 رم راوس رازه و تاد ییدصناپ و رازه بصنمب راوس تسیرد
 ۱ ۷# تخارفارب

 یارس نادسبرد هدومن جوک لزنمرون غاب زا [ نایعش ] منسیپ

 فرذ سابپ ور ةناخ تلود نآ يادرف - دندومرف لالج) لرزن

 نالک یودراب ,تنطلس نایعا رگید و ,ناخ مالما و - ٌتشگ دومآ

 روپ میف رد _سابیرر راکش یزردن) طاشنات هک - هننناپ تصخر

 هراغن و ملع تیانعب ناخ ثمبالص جیرات نبرد - هننیزگ تساتا

 هنخاون رب تعلخب ار ناخ پمارها - تخاردآ رب تاهابم رس

 1ک ار تدالخ .روپ نیم مزالم علاص رم دنددن| درگ یگدبروف



 ۱ ۰۵۳ هم ( ۰۳۴۶۵ لام مئفه

 کلسنم ییلعم نانسآ ياهدنب کلسرد دراد یبگآ راکش بتارم

 دذلب رس. ناوارف ييگنوراد تمدخ و تمعلخ تیانعب :دونادرگ

 « نژنخام

 هدالق ود هار هانثارد - دش چوک سادپورزا [ نابعش ] مرابج و تسدپ

 نارج هجاوخ یارس ياون و ۲ دیدرگ راکش هصاخ یتگنخن هد ردش

 تلود نارا رگید ر ناخ مالس) لزنم نیرد - تذگ مایخ برضم
 « دندومن ثمزاا» فرش زارح| «دم] نالک یودراب

 ژا نارسپ اب هگنس یح هجاروسئاج ةنگرپ ییلاوح ناضمر ةرغ ۰

 * تفایرد شنروک تلرد هدیسر دوخ یطو

 پسا هن هوب کیدزن شنطو نوچ روبزم ٌهجار [ناضمر] مویس
 » دینارذگ شکشیپ«مسرب لیف گلی و

 دوب هنشگ تاود میخم يگوج باات رانک هک [ ناضمر ] مئغه

 نزعرم هینس دم لیبقت هب هگنس تگج انار نالک رسپ رونک جار

 رخاف تعلخ تیانعب و - دومن شعشیپ لیف گلی و - تخارنارب

 شزاون لط نیز اب قاچ" پما و عصر رهدمج و عمرم چيپرس و
 مایا رد ار لابقا ویدخ هک ریمشک ریس رد هگفع تکج انار - تفای

 انار مهم مارصنا زا دعب یگ دازهاشداپ ماجا| هدنخرن زاغآ هنسچخ

 مزنلم و - هانفا قافت) 3 تنج ترضح تسدخ رد هگنس رسا

 رکاسع اب لابقا ویدخ »۶ کد قاسی ره ردو - دوب ترصن باکر

 يزوريف بار رد راوس رازه اب هندوب هدومرف فیرشت اشک رایج
 ریغ هبنوپجار هورگرد هک ار نالک رسپ تسضی نبرد - دوب باصن

 نبعم د صثخم ردپ ییفیشناچب - تفای شراگن هچاذچ ناروبتاو زا

۴۶ 



 لاس مهذغ ( ۳۴ ۷) | ۰۵۳ هم

 شرازگ یشذ اج ينعب کیت هب وژا هعامج سیا ؟رمزور رد و تما

 * دانمرف شیوخ یاجب دنهد

 7 امب ان بالات لحام رب ۸5 ریمجا هناخ تلود [ ناصر ] منشه

 ٌةعارض ترایز - رخویل ربخا - مکعو - فای لوزن فرش تا
 رازه هد غلبم و هدومن یدلا ییعم هجاوخ افرعلا ّوما ةعینم

 هدومرن مدصقت جاینحا لها رگید و ناشن تهازن یکم نآ مادخب هبپور

 هگنس تنوسج هجار - دندومن ثعجارم یلعم ٌةناخ تلودب

 هگنسلج هجار خب ران یبرد - تخودنا شنروک تلود ۵ نطر زا

 * دهآرد رامشب راوس رازه میأپ - هدومن دوخ نا
 کنج زرربف ردابب ناخ هللا دبع [ ناضمر ] مهدرابچ

 - هندیفادرگ دنلب روس الط قارپ اب هصاخ ٌهلبوط زا پسا تیانعب ار

 هک - ۵ند|د نامرف درب فیرشت رونم دئرم نآب زین زور نورخا و

 مافم نآ .فثر یناکم تنج ترضح هک .گرزب گید نیسم رد

 هدومن ط جنوب و هصاخ زاکش ناوک هلین دنا هدرک ماظنثا تداعم

 زا يهاشداپ رم چنپ د لهحو دصکی - دنیامن تمسق ارقغب

 »* دن هثخب کیذ ارد رابکب یا صم رگبد و نغور و جیفرب و تشوگ

 بوصب ربمجا ٌهکرجلاراد زا للج تایار [ ناضمر ] مهدزناپ

 هجار و هگنس تنوسج هجار - دیدرگ ضیغنم دابا ربکا ٌهفالْا راد

 - دنادش صخرص شیوخ ناطواب هننای شزاون هصاخ تعاخب هگنسدج

 پسا و تعلخ! هلنهیج هجار نارسپ هگفس تریکو هگنس مار

 » ددزواب تصخر ردپ هارمه هنخارفا ربرس

 تعاخ ر گه تگح انار راد زونک جار 1 ناصمر ] مهدزناش



 ۱/۳ لس ( ۳۳۳۰ ) لاس منغه

 ییلخ یثخل و لیفو پسا و رکانیم يالظ قاری رپ و راشهشاو

 زدپ نالک توهداز ود و تنسا هدتویحار ٌکفرف شوپ ۹1 عصرم

 هدومن تیانع ثعلخ ار زگید صک تشه و - پعا و تعلخ | روا

 ریشمش و هدیزاورم یالاش وا بوع»2* و - دنداد تدواعض ییروتسد

 یزگید الط نیز اب یبرع یکی بسا رد و راکنرم یعالط قارپ ریس

 « دندانسرف هدومن تمحرس انارب الطم نیز اب یتاربع

 تعلخ تیانعب ناخ ةللا دعه يا [ ناضمر ] مهدزه

 دصناپ يرازه ود بضنءهب راوس تسیود یهصناپ ٌةفاضاب و هصاخ

 ثرازو ٌةيامنارگ هياپ ولت ٌهبر رد هک ینامام رهم تسدخ و راوم

 زا تسدخ یا لفکنم نوج و - تخارفا رب رابذع) رم تما

 هحلانج رگید تامهدخ ثخادرپ تصرف هعوجرم تامهم یینوزف

 دوب قلعنم یساعب هک صاخ زالو ییگوراد درادن دیاب

 ضرع و - هدندومن ضیوفت تسا ربع ناسالغ زا هک ناخ یفابب

 ضوفم بش کرببب تشاذ قلعت واب زین نآ هک ررکه

 * تشک

 ٌةنگرپ قیحاوفب امیپ نابج تایار [ ناضمر ] مرابچ و تسیب

 يکي لین رد هجار - دیمر ثماساد لیتیب ةجار ریگاج هک روپلام

 ٌةجرد لیف هدام - دینارذگ شکشیپ ناونعب هدام يرگيد و رف

 * تدای یئاربذپ

 يعمج و تفالخ روپ ید اب [ ناضسر 1] ملشه و تسیب

 -دننشگ ةجونم يراب یومب روپ مار ماقم زا زاکش ٌهلمع و ناصاخ زا

 - دندوهرفد تم.عخز هنخاوئرب هماخ تعلخ هب ار ناخ مالسا و



 لاد ملغه ( ۳۴۳ | ۰ ۵۳ هم

 » دورب هاب[ ربکا ةنالخارادب تسار هار ژا ردرا و دیاز رکشل اب هک

 هات شک هجار هک دسر سدنآ ضرعب [ ناضر ] هام بن

 زینکرهپ زج یدنزرف اروا هک اجلازا - تسبرب ینسه تخر هیزودرب

 ار زینک رسپ دنا دونه یادنقم رفک شیک ندا هک نانههرب و - دوجت

 وار یناداخ ترصح - دنروخ یمن ماعط واب و - دنرادبم دیبع گنر رد

 راوس ههناپ یدصناپ ٌةناضابو تعلخ تیاذعب اروا مع ریبن هگنس ندب

 دزلبرس سا و يکجار باطخب و راوم و تاذ يرازه بصنمپ

 ناجانعهب ر رقم ٌهبپرو رازه يع غلبم فرابم هام نیرد دندبنادرگ

 * دندومرف اطع نادنهزاین و

 و بصنم زا هک ار گنج ژوریف رداهب ناخ هالا دبع لاوش ٌورغ

 ژا دندوب هدومرف ررقم وا ٌهنایلاس هبپور کل کی هفشاد زاب ریگاج

 -دندیفا درگ یهابم راوس و تاذ یرازه شش بصنفمب زاب هنکلمحارم

 شزاون راوس دص راچ يرازه بصنمب ةفاضا و لصا زا ناخ تابح

 تممعن ییلواکب تسدخ و تعلخ هل نخ فیس دلو یبیع؛ - ثداپ

 ردارب یور کرابم و - ناخ مشاه دلو مداد دمعم ریبغت زا «ماخ

 تدخ و تعلخ هب یسعأا رون و - کزوت تسدخ و تعلخا یبع#

 مسرب لیف کی يگناوس رهان - دندیدرگ دالب رس هناخ لیف ييگفوراد

 هک دیسر سدقا عمسب لبا ٌهوص عیاثر زا نوچ - هینارذگ شکشیپ
 کلم و - دش یگنج لبک ناوید یبعب ربم و دودفس ككلم ناپم

 تسدخ هنخامس ارتش ار ربم - تمنگ لونقم دروخ و دز نآرد

 ه دندومرف ضیوقت هلودا) مادعمص ریمب یناوید



 ۱۰۵۳ هفس ۲۳۳۹ لس منغفه

 ةجونم سابپ رب هدومن تضین اجلازا [ لاوش ] مهدزای

 » دننشگ

 تمزالم تداعس هدمآ ارهنم زا ناخ مظعا [ لاوش ] مهدزارد

 * تخودنا

 * دیدرگ لابقا تایار زکرم ارس نانسب [ لاوش ] مهدراچ

 و یایجناخ دیس لزنم ون غاب یبحاون رد [ لاوش ] مهدزناپ
 هدمآ نا راد زا اهدنب رگید و ناخیوسوم و لالج دیس و ناخ مالسا

 زانخم تعاس رد ژورفا تفمیم زور نامه - دندیسر تسمزالم فرشب

 ء دش هباپ ينامسآ فرش) لوزفب هفالخااراد یالاو ةناخْلود

 هدیسر هاج نامسآ هاگردب یرغشاک تسرد «الا [ لاوش ] مهدزون

 و - تناپ تبثر لاو ترضح يا ياهدنب طعسرد ماظننا فرش

 زور راچت ملت وب: یاحاروقخر د ۲ عیاج ابر یوتاب توت
 رغشاک ییلاو ناخ دمحا قیلاتا تسود دمع* وا ردپ - دیدرگ دنلوازق

 لضفمنانرتو شلاچ رد هک ناخ دمحا معرضپ ناخ هللادبع نوچ - دوب

 ناخ دمحا فرصت زا ار رغشاک هدیزرو يغب دوب يم اطخ و رغشا
 اهنارد يندنچ و - تمثر یاروت یعلار شیپ ناخ دمحا -: دروا رب
 هنخاس یجوف رادرس اروا ناخ يل ماما هک نازا سپ و - درب رسپ

 زا دان دوب هدم] ناج دنا ریخست دصقب هک قازق رشت گنچ#

 ماما دزن وا دلاوو تسود هللا و - تشگ لونقم دروخ و دز نارف

 ناخ هارمه زاجح رثا تداعس رفس رد ود ره و - دندنام ناخ یلق

 اج زا ی یاامسج خاک «مرگم ٌهنیدم رد ناخ نوج - دننفر هفرشم #

 برد و " دزد[ تروسب ابرد هار زا ود ره تضادرپ او نینامن#



 لاس منفه ( ۳۵۰ ) | ۰۵م کنرس

 مدرح لیبقت فرذرادبب تمخا یینوهف»رب رسپ و هش اقبلا راد رفاسم

 » تفایرد لامآ طاعم و تسا لاضنا طیعم هک لابتا

 ییددصناپ ةناضاب یرکد ناوپد ناخ تنابد [ لاوش ] مکی و تسیب

 زردم - حسشک رخاقم راوس هصشش یدصناپ و رازه بصنهب تا3

 نردمرح فاوط)ب ناروث زا ناخی و ماما هارمه هک دنقرمس بابرا دمعم

 نبرد هدر[ تزوب ایرد آر زا وا تاحر زا دعب و ذوب هنر یدغبنم

 ماعذاب و ثومذ 1 ژالص تداعم زارحا هددسر هانپ ییالخ هاگردپ جیرات

 تیاذع هدیور رازه تالرا نامز دمع* هب - دیدرگ بایساک هبیوررازه ود

 دنبای يمرذ شنروک تلرد مانا هورگ اهورگ ماعراب ماگنه نوچ - هش

 ثداعسهک سدقا یعراوم ماگنه هصاخ ماحدزا رو؛ر و موج" ترذک زا و

 یورج" رد هدمآ مهارف خلم و روم دننام رورسلارفا و روضح نازودنا

 تسدخ ةدمع زا گزوئ ربم کی دنیوج یم تشبس رگیدکی رب

 تیاعر نشر رس تشادهاگن تیرجا نلبردد ویدخ - دما رب ينسراين

 یلنث رد ات - دندومرف ررذم گزوئربم راهجآ لاون] هام خم بئارم

 کژونب دشاب بصنم یرالک نانیا همه زا هک یکب یدقم تضرن

 دوب نازارت ورف شبصنم ٌةياپ هک يرکيد و - دزادرپب شیپ بناج

 کوت اب رثمک ییزا هک مویس و - دیامن مایف تسار تسد کزونب

 يئاهدنب گزون دوب نبزا رثمک هک مراچ و - در] اجب پچ تسد

 ینابلاجر سرم نزو یسمش گرابم شج
 مو»» و هاهذپ و راره لاس ددع8ا) ید مدشه هداش و زور



 ۳۹ 9 ( ۳۵۷۱ ۷ لاس مذفه

 هاجاب لاس ماننخا نزو هنسجخ نشج هام ید منو تمیب قباطم

 نبرف مادد ندنسزا يسمش موبس و هاجاب لاس جافثنا و مود و

 ءایشا رگید و الطب سدقم رژو و - تنای شیارآ ينادواج ییناکدنز

 ربظن ن 7 ردرس عصرم رب تلود و نیدویدخ - ددمر میدقذب ررقم

 رهاوج رهاوز باتنآ ریدنچ یا ةناک راپچ قافآ زا يقنا ره رد هک
 و رزب ینابج ناماد و بدج هدومرف سدنا سولج دنا هدومن هیجعت |

 نژو ره روم دب بحاص مگدپ ی نایک ملا نارود ینافپ هک راذذ م دم

 بصخم زا راوم رازبج" اب هدنخرف ژ ژور دزد - دندومآ رب ذوب هلانسرف

 تدترم لاو نآ بصنم هدینا درگ هوا هس هچسا ود تنالخ روپ جرم

 هم ةهما رد راوع راز راوس رازه تسیب و تاذ یرازه تسیب
 لالج .دیم رودصلا ردص هفاضاو لصا زا و - دندومرف ررقم هچسا

 رازه بصنمب ناخ دهاز و - راوسرازه و تاذ يرازه راچ بصنمپ

 يرازه بصنمب هیدوسیس هگنسناجو - راوس رازه و تاذ ییدصناپ و

 لیف هیرودپب هگنسندپ هجارب - دننفای شزاون راوس دص راچ و تا3
 ررقم ماعناب نازارط همغن ریاس و ردمس رگ ناخ لعل - دش تیانع

 »+ دننشک باپماک

 رفع یارآ لمعم سرع سلج# [ هدعقلا يذ ] مهدفه بش

 نآ نث] سردرف ضرر رد ينامزلا زانمم ایلع دیم ترضح سدقت

 ناقاخ - تشگ دقعنم هدضام ریفس ممرب ناوضر و ترفخم منوفعم |

 و تمیب غلبم هدومرف فبرشت نطوم ضیف یمجنا ناب لاون ایرد

 نآ زاب نآ حابص و - دندومن تمسق قاقعفم) بابراب هیپور رازج#پ |

 و تسیب هددنادرگ دومآ غورف ندئا : دوروب ار ناشن تهازن نام



 لاس متفه ۳ ۵ | ۶۵۳ هفس

 قافنا ناقءفسم ریام و لمارا فیافعب رگید هیپور رازپجلب

 * دندوصرخ

 9 هک يلاعملروبا ربم دلو سسح رفظم [ هدعقلا یذ ] مهدزه

 ًةبثع مالئس) فرشب ناخ لداع مزالم یسح دیس اب دوب هنفر روپاج»ب

 لبف هدام اب دوب »داد واب ناخ لداع ةک لیف كي هدیهر ينابنابج

 ناخ لداع تشاد هضرع سح ددم و - دیذا رذگ شکشیپ لیبم رب

 طب وبنددررآ" رهشیپ ناوبرا بناج زا هک شیافن یدخل هب
 رم کب و هرقن ربزاب پما و تعلخ تیانعب و - دروآ رد رثا ریسکا

 « تشک يهابم نزو نامیب هدپرر کی و یگلوت دم

 مکاح روصنم هایس یلق یفص [ هدعقلا ی ] مرابچ و تسیب

 دوب هدیناسر يناطلم باب ار وا ناریا یاور نامرف ةک یئارفغس)

 لابقا ةدس لیبقت تلود هدم یرادنابج نانمآ ییگدنب مزعب

 . تیانع و راوس دصناپ و تاذ یرازه بدم و تعلخ# و - تنفایرد

 تخارفا رب تاهابم قرف دز ٌهدپ زر رازه هدزناپ ماعنا و لیف و پسا

 مظعا یمردخ* کقیقح رالاس هلفاف هافحا زا يراخ# هجاوخ ریش

 تسزالم تداعس دوب هدش یلعم هاگرد نادر ربثلا ءاروام زا هک

 ماعذا و راوس دص و تاذ يدصناپ بصنم و تعلخا و - تخودنا

 ۱ »* تشگ زارفا رس هیپوررازه رابچ
 گنج زورین رداهب راخ هللا دبعب [ هدعقلا يذ ] هام جلم

 دمنعص دلو ماکنسود - دش تیافع لیف ةداس اب هصاخ هقلح ژا لیف

 ۱ هدخارفا رب رس دایآ دمحا يع .رگیشخ» تسمدخ و تعلخ تیاثعب ناخ
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 تارجگ مظان ییسبع ژ ریمب وا بوع مو - دیدرگ صخرم بوصذ| دی



 ۱ ۶۵۳ هلس ۳۵۳ ) لاس مفه ۱

 ۰ ۳ و ۳۹ ح ۰ ۳

 تصور رکوس تبوصب اشکنارج تابار نعاهتنا

 عوبش اب و تامالع و نوعاط راذ] وه داسن زا هنالخل| راد رد نوج

 ٌةیامرس شتکربلا سا نا ذ تع 6 نرضح نیلعا دوب قتتتا

 هک | ید منقه تا نادناپح تدداع ٌهیارجپ و ناپح تیدهافر ۱

 ۶# دش تسمحرم هدیور رازه نوغرا گیبب ۱

 طریم سقم لوزنب رورعلف منا غیللوو 1 نیا يد ۱ مدشه

 روپعلف بللات رد رگید زور رزور نآ و - دیدرگ لابتا لعم و لالج |

 * دننشگ سدنا 3 میت یازنا ترسم يباقرم هبصب ۱

 ٌةمیظع راذآ زا ها عماج چسم رد [ هچعلا یذ ] مهد

 نامسآ اب تعفرز تعسف رد و - تسا ینایش] شرع ترتفح |

 تعحارم و زامن ءادا زا سپ و - دننخادرپ يا دجع زامنب - رسمه ۱

 ترذکو موج دمرد ماکفه - ددسر میدقدب نابرف مسر یلعم ناخن هب ۱

  دزوازفا نیسم و زاررد رد مداصت و محازت زا یعمج ۸ دوب ٌگبترمب

 ددسر واب ةدم) رب فالغ زا هک يرگيد رهدمج مخزب یکی ناکداتفا زا

 » دننشگ هرزمخ بوک دکل زا یدنچ و - تشذگ رد

 سابپور لزانم :دومن تین روپعف ژا [ ها ید ] مهدزاب

 نارد زور هس و - هنددنادرگ یییگآ تفرش لوصوم ضیف لوزنب ار

 مزالم گرزب هِجاوخ - هنناخودنا طاشف رادناج رگید و وهآ راکشب یکم
۳۴۵ 



 لاد ماه (1 ۳0 ) | ۶۵۳ هژم

 مان تروص ردنس رداهب عاجش هاش دمع* هدازهاشداپ لالج بان ةرغ

 قیرطب وا بوع۸ هااگنب زا نزف نآ هک لیف هدام رد اب ار يلين

 تیانعب و - ددنارذگرثا ربسکا رظن زا دندوب هتشاد لاسرا ضعشدپ

 درسز ییبست کب و - هیدرگ صخرم هنفاب شزاون پيمسا و تعلخ

 ةرد آب وا بوحع* الط ییز اب یکی هصاخ ٌلبوط زا پا مپ و

 * دندانسرف هدومن تیانع تفالخ جانلا

 اب هک یدنمهناد یلع گیب دوصقم [ هج | يذ ] مهدراچ
 ناشخدب زا هانپ یبفاوخ هارد ییگدنب ةداراب ناشیوخ و ناردارب

 قارپ رچنخ و تلخ تیاذعب ور - تفای شنروک تلود دوب ه دم[

 * دیدرگ زارفا رس هبپور رازهبج) ماعنا و روخ رد يبصن» و اط

 . هناور سابپورزا زارطدیواج تارد ندرق [ هجا يف] مهد زناپ
 -تشگ لابقا میخمر کو هرگید زور - دش هریاد روپ هاگآ عضوم رد و - دندش

 هدااف هدزاود و- دندومن لاغشتا يحاون نآ ریچخ" و دیصب زور هو

 ۶ دندوهرف راکش یئارع نارادناج زا یرایمب و هدام و رن ریش

 زوپ یبم چازم رکوس عضوم رد نوچ [ هچحا ۱ یف ] مد

 تروس و ندرگ رد دام و تفریذپ فارحا لادنعا یذم زا تنالخ

 هک اوه یچراک زاس ان نامکب ار نانگمه و دیدرگ رهاظ ندب رد پت

 رتسگر بم نافاخ - تدر یئابیکن یاج زا دوب هنشگ عباش مایا نارد

 تها يناحور ةجلاعم هک تاربم و تاریخ باوبا تغطاع طرف زا

 هنخا درپ تساقلعت ةءاشد ریزگان هک زن ينامسج جالعب و - دن دوش ک رب

 ترضح هجوت یمیب - دنددنادوگرومام |وادمب ار راعش تنمجم ءابطا



 ۱ ۰ ۵۳هنس ( ۳۵۵ ) نام ماقه

 تعددط زور هدراج ژا دعب هدوخح* ٌةضراع نیا ٌةیودا رگید درب راکب و

 نآ لزئمب هبترم تشه ينارگن لد و يناب رپم طرف زا لابتا نیشذ
 * دندومرف فیرشد تدابع مسرب لالح چرا رین

۱ 

 زور - دیدرگ لابفا طع* سابپور [ هج ۱ یدذ ] مکی و تسیب
 زا کلملا بطق مزالم رصان دمع* - هندومرف ماقم لزنم نبرد رگبد

 تشودنا هیلع ٌةبنع مالنسا تداعم هدمآ هاذپ یییطالس هاردپ هدنکلگ

 اب یکی هلمجنازا هدام هم و رن شش لیف هف كلملا بطق ششیپ و

 ردنب زا يلق مج - هدنار ذگ سدت) رظن زا هرقن زام اب یفاب الط قارپ

 رهاوج ی ۳۹ ای ینارع و یر لویخ کد ز نیلعم نایتشب تروع

 ضید نزب ثود هددرخ | ورک سس اش جد رویزم ردذب رد هک راثاو ر گیرد و

 )او عبط ش برم يب رع تدمک با کی یادم نازا قند دزوا رد رتسگ

 لط نیز اب گنخ رس پسا کی و - دید ارگرومان رابع مامت هب و - نانفا

 روصذم هایسیلف یفص زا یکی ره - دش تیانع تدالخ روپ یدیمب

 » دیدرگ رخلفم پسا تیانعب - یدنمشناد یلع کبب دوصقم و

 سابپرر زا امیپ نابح بکوم [ هچحا یف ] موی و تسیب

 « دما رد یدرود *رب ٍ

 راصد لخاد یژورین و یخرفب [ هجا يف ] مشش ر تسیپ

 ید دننخورفا رپ تمفالخ غورعب ر تطلم مبرج 5 دش هدالخلا راد

 هاکراکش رد ۵5 يازنمب زور نامه ثوب يةاب ابو راثآ رهش رد هک ورذا زا

 # دددومرد یتمضکر تما گو«



 لاس مته ( هو ۱۰۵۴ هد
 هک دافیمس باپرا مع اژریم [ ۱۶۵۴ هنس ] مرعم ٌورغ

 دوب هددسر واب یببعآ مدرم موج زا روپ ّف رد نیا دبع ژور

 هدیور رازه هس ماعناب اروا نایرپم ویدخ - تفایرد تمزالم فرش

 نامزمذلص ضرعب نوج - دنداد تصخر هنخرمسب هذخاس ژارفارس

 قیسنت هب ناخ ردقص هک دوب هدیسر یناثس نابج گنروا ٌهباپ

 دزادرپ يمن عفا و رارف زا ایاعر لاوحا میت و راهدنق ٌکبوص تامهم

 تامم مظنب هک گنج رفظ رداهب یاخ دیعسب راهدنت تموکح مراهچ

 هللا بفطل و ب هنددنادرگ ضوقم تضخا درپ م باجاپ ٌهبوص
"4 

 وا رتبجم ؟لومن شزاون بسا و تعلخ تیانعب روا وسپ

 دداریسرف گنجرفظ ناب یراد )و نامرف و هصاخ تمعاخ

 - دوب هگنس گچ هجارو ناخ دیعس نایم هک يئرودگ ییمبهب و

 هجار رییغت زا تسا راهدات ٌةبوص تاناضم زا هک تالق یاد هعاق

 ق گ مظن 9 دنددنا درگ لیک ٌهبوص ناینادیعت زا / هجار و - دندومد

 ۰ تشگ ررقم ناخ جی هر  ناجاپ

 تمعاطا و نومالپ ثیالو شیاشک

 کلم نآ نابزرم پانرپ
 رابب راد هبوص ناخ هنسیاش یشدرگ و نومالپ ییگنوگچ زا ینخل

 - دزا درپ يم نآشراکن 9 ددشخ» روهظ عمل لام و۶ لابقا توطسو

 تدالا و بول تمااما تیپ ۸5 کولم نهج رشوه باثرپ نوح



 لام منه ( ۷ ۱ ۱۰۵۶ هذس

 تخاس رطاخ هدرزآ ار دوخ موق ارم هنشهاو تسو زا تسا رطاوخ

 ّ ددننشگ وا عفد ددصرد هنسشنرب یزوت نیکب را موق نارس رخشیپ

 مامعا يار بخن و يار ایرد رابب ٌهوصب ناخ هاقنعا ننفر زاغآ رد و

 ٌهبلست و هلامنما زا صپ و - دندید ار ناخ هدم] هندپ هب باترپ

 - دنروایپ و) دزن هنخاس ددقم ار باترپ هک نداد رارث هبوص مظان

 - دندروآ رد ددقب اررا رگبد ي همح قاغتاب هنشگرب یومالپ هب ودره و

 ينعهنيرب رادهبوص - تاپ و یار علت هی موت نآ یرادرس و

 ردغ زا وا - تشون یار جست هب باترپ ندروآ بابرد هندای یبگآ

 عومجم رب یاهرذع هدانسرف ار دوخ لدکو یزام هلیح و یاشيپ

 يار ایرد ةکنآ ات - دوب را دیئرد باترپ عن - دروآ نایمرش

 یار میت هک وریچ ٌةفياط مارس رگید یهررگو وا نااک ردارب

 - دندیژرو فارعاا رزا دندوب :دیزگرب یرادرسٍ ار يارگ نارسخ

 ءاجلوا تعواظطم یارگهر هقومذ يهد لد ار مادکره ناخ داقمعا

 ماغیپ نانیزگ تعاطا رگپد و یار ایرد -هدنادرگ نوزفا زور تاود

 هدائسرف بوص ییدب نادهثعم زا ي یگب و يجوف رک ه5 - نداد

 ةدومن هلاوح تسا نومالپ نالک ةنابث هک ار نکوید یصح دو

 تمدربز هبوص مظان - مينامریم میدقنب ار نآ دور هراشا هچرهب

 * تخام هذاور هاب[ هاش نابزرماب ار ناخ

 ای يار ایرد و - ددمر نکوید ییحاونب روبزم ناخ نابعش ٌورغ

 ار راصح هدید اروا یکوید ناراد هعلف تپذچ و لاوپب و نارسپ
 هافنعا شیپ دوخ ناهرمه زا ي خرب اب ار يار ایرد وا - دندرپ»

 2 (ي
 اد تبقاء زا ۹ ار يعمج و مدرس زار هاسرف ناخ



 لاس مدقد (. ۳۵ ) | >۵)ع هذس

 و اسال دد فدش او هاکرد یجراذگ بتس دخت یارگ "ر ینیزگ تدفاع

 دنژشاد رس رد هرمت یاوه ۵5 ر ینچ یدخام ینیمطم یفالنفیا

 نیعد نومالپ قبرط عیموت و لگنجعطقب ۳ مدرم و - دینا درگ ددعم

 ۰ تخادرپ ۷7 ماکعنم| و نکوپد یسعح مجهرغب دوخ » دومذ

 یار ع هک تاب يبگ [ روبزم ناخ [ نابعش ] مهدزاب

 ۰ 7 ۰ ۰ مع و ۰ ۰

 چود ود ر ه داژسرف تسا عناو شیپ هبرور بودح یدوبد ییاورک ع#

 > تسا رگدپ به رد هدومن لیسک هدنک و هدروم تمسب رد رگبد

 داراب هورک ود یعمج دنا هنفافش نودچ یلوابب هک ینالوذخ# زا و
 ى

 ار] هدربن ناربلد زا یهورگ راربانب - دنا هدمآ شیپ نوخیبش

 ایل اوب یزررجف رعشل نازرابم - دانسرف ارگ توافش ریهاقم شاامب

 جورج* و لوئقم ار دامن تلالض ناهوزپ هننف زا .يدنچ هدو-ر

 * دذنشک زارف رب» هر زیر نوخ غیت ناکهناسم ژایو - دندینا درگ

 لورحام : نیا ناخ هاقنعا ۲ یابعش ] هام 1 مهدزیاش

 ناخ سامنلاب هک ار رابب بوم ییشخب ینا مچ هللا دبع هدینش

 یارییت ردارب یار ایرد اب یوب هنشگ رداص را ربعنب یدتا مکحروبزم

 ریزب هک تخاس ررقم و - دومن ندبعم دوخ ناغدبات زا یرایسب و

 لیداخم هاسف نابنب یفخادنا رد قاغئاب هنسودپ ناخ تعو

 مگنه هک دش هلام| زین كوخ و - هنناسر میدقدپ ةروفوم ییعاسم ٍ

 . ةراومه ردف و هند نازادرپراک نوح و - درگ يهار بقع زا جاینح)

 ناضهر مودم - دنراد شیپ ارد نوزنا زرر فملود نبا روس تیغمت



 ۱۰۵ هم ( ۳۵9 ]) لاس منفه

 توت و - دیآ يم رب راکشب نوماپ ٌةعلذ زا یعمج اب یار میت

 يار جت لیکو يناركيت هگثس ندم نارسپ نیس لبد و نیس

 هنپ هنشگ قفنم پاترپ هب دندوب هعلق رد هک رگید ٌةفِیاط و

 يار جن بناج زا هک ار ةعامج و دنریگ 0 را ياپ زا

 باترپ فرصنب ار هعلخ هنخاس لیا ددنخا۵رپ یم هعلق تنایص)

 دزیآ يرد هملقب يخرب يار میت ناهرمه زاو - دنرآ يمرد

 مدت و - دندرگيم_ قرفتم هنخهب دوخ قرن رب رارف درگ يضعب و

 -لزخیمرا ي تاون نآ لگنج) هدنام اهلپ هزا و هدنار اجزا روش یار

 اب هک لوژشم نآ نابعا زا رگید هسود و يئارگوت هگفس ندم و

 رارف بش مجن دندوب هنسشن روصنم رکشل یذاعت ربژک ی

 سعح ربخ پا عاماسا زا سپ ناخ سر رب ب دنیامد شش ۵

 دوخ نارکون ژا يعمج در هبنیج) رهدبنرهد هب ار نکوبد

 بعص ياباگنج زا و - دش یهار رومالپ هب ناضهر مجأپ هدره»

 قیاضمرد هک ار ناکشدپ داسف و هنشذگ روبعلا ریسع یاهلنک و رورماا

 - فدسر هدگنام هب هداد شلام دندوب هنذرگ هار رس تابقء و

 ساره و ساب بولغ« ید نا دهاج* توط زا هک باذرپ انا سیرد

 ییگدنب علاط تلادب نوچ 4٩ تون ناخ تهدربزب درب هنشگ

 تعاطا یاریذپ هننسناد دوخ تاج ٌیاصرم ار دادادخ تلود سیا ءابلوا

 - تسمل هنتسب زاب تزاجاب ندید و ندمآ نونکا - ما هدش دایقذا و

 هب هدیزگ لزنم رومالپ ٌةعلق ییهررک هس یراب عفوم ناخ تسدربز
 لاقنع) دزن یم اب هکانتسا دنم دوسینقو وتندمآ هک درکماغیپ پاترپ

 ةناور رایسب تبعمج اب هک هذنپ یمشذب ندیمرزا هعب لاو - یور نأخ



 لام منه ۳ را | ۰۵۶ همی

 ار ابو - دیدرگ یاوخر او زریگ راد ارک رفدکپ دسردم بو رقهع و هدش

 هح ناوارف هدر[ "هعلق يایب رایسب رگذل اب ناخ هنسیاش دنچره هک

 شکشیپ نشفرگ و هعااصمت منیبپ روا هکنآ یب درب رب ششوک ۲

 ةادروآ اج! يگدنب و تعاطا زار نوذکا - دومن تعجارم هنخاسرد

 هدیسر یرسب هکره سس ناکابن زا یوج اما - مفدب ي م ارامش

 نندرب ی هفدرن هنخپ هب زگره تشاد فرصترد روبزم یصح

 هک درازگرب هرابرگید ناخ تسدربز - دومن مناوت یمن دع هذدپ

 ندبه ر نخ داقنعا هذذر هذغپ هب يهاوخ ی ه ثوخ راک دوس ر گ

 هرازگرب باترپ لیاسر و لسرلاسرا زا صپ - شاب گاه ةدامآ الاو
 دریعب را ام هنتسدن یفضار هنثپ شرب یم عباوت هچ کا ۸5

 هارمه ددشادن ییم ترضم ماش زن دودا ۵ رگ نبمطم ارم نامدپ و

 قباطم ناخ تسربز - می م ار ناخ داقفع) هنفر هننپ هب امش

 |ددج* و دروآ وا يارب یایف و دمآ وا دز باترپ - دومن ۵مع را شهاوخ

 ناخ هاش زا ناخ تسدربز - دیدرگمص» هنذپ نفر رپ هننرگ دهع

 مچت هللا دبعب و - تخاس تنینامط یارگهر اررا هدیبلط همان دهع

 ددنناب هدسر اجره هدم]رد تعاطاب باترپ یوچ هک تشاکنرب يناق

 ۸ لوش ی ؟ومن تدواعم یکیدزن ندرد ۹1 ددشک زاب ناذع

 و تسیب هدش یهار یومالپ زا باترپ اب ناضعهر مهدقه و

 نکوبد زا - تشگ علم يناث مجل لا دبءب نکوید يیحاوت رد مود

 یلبف زین ناخ هاشنعا تب ! باترپ - دنددسر هدذپ هب مهاپ ودره

 ناجا يهاشداپ یشکشیپ مسرب هیرور کل کی هک ۵۵ رارف و درو

 ی فطر لا لود لفکدم نخ تم در دز و - هژاس لصاو هر ماع



 ۱۴ ی ( ۰۳۵۲۰: ) لاس منفه ۱

 دوهن املا هنشاد ضررعم هاح ناوبک هاگردب «هناو تقدقح ناخ |

 :یم وا راخلفا بجوم دوش زارفارس بصنم تیانعب باثرپ رگ هک

 گالهنا یلعسآ نانسآ ناکدنب رسزب ازوا زاون مرجم ناقاخ - ددرگ

 - دندومرف شزاون راوس رازه و تاف ییرازه بصنمب :ديشخب

 وا لویت رد هنخاس ررقم عمج ماد رورک کی ار نوماپ تیالوو
 * دندومن تهحرم

 ناریا زا هک صلخت يما یرعاش [ ۱۰۵۴ هنس ] مرعم منفه

 ؟دس مالئسا تداعس كوپ "ِ] هاح نازیبسآ هاکرد ییگدنب مزعب

 نودرک هاشداپ شیانسرد هک هدیهف و - تنایرد تبترم هرد»

 تعلخ تیانعب و- دبناسر لالج و تمظع عماسم نوبءهنفگ ریرس

 ژا يرعت دوجواب یوچ وا - تشگ يهابم هیپرر رازه ماعنا و

 » هنناب ترهش صاخت یاب یوگ فی رعش داوس و طخ ٌةیلح

 زور ون شراذگ

 ناپج باتنآ مراچ و هاجنب و رازه لاس مرع* مهد هبنشکی زور

 هدناث کیو يسو هقدفد :دزاب و تعاس کی ینشذگ زا دعب بات

 لابقا یهن گنروا زور یبرد - هومن لاقثنا لمح "جرب هب

 - دن وصرف تمعجارم الاو هاخ تلودب هتسدن تلود طففمرب رگومع زا

 دیس و يلهد کاملا راد زا ناخ تصرکم و لیبنس زا ناخ متسر

 ناک م یدئاوخ ی نان لیبقت فرشب هددمر وذهگل زا ناخ یضثرم

 ناوغءب لف کی و رذث رپم رازه ناخ يضترم دبم و دننشگ زیاخ

 تاذ ییرازه بصنمپ روصهنم هایس يلف یفص - ددفارذگ شاشیپ

 یا



 لاس مافه ۳۹۳۲ ۱۰۵۴ هم

 شرع هارد ییگدنب داراب ناریا زا هک گیب یدریو هللا - ثدای

 ةهروح گدب ازربم و - هدیور رازه راج ماعناپ دوب هدم) هابتشا

 ناروت زا هزات یراد نامج نوش عیگدنب هصقب زین وا هک یساتا

 زدر یرٍا نایاپ - گددش بایماک هنوز رازه قص ماعناب لوپ ز ثثحر

 نبرب دلخ یازفا کر ار رگومس هناخ تلود زاب يناقاخ ترضح

 ندکاسم و ارقعب ررقم ٌةبپور رازه هد هناکهد - مایا سیرد 5 دندنادرگ

 ۵ دن گو مر اطع

 لا زا راوس همراچ و تاذ ییرازه بصنم و تعلخ تیاذعب

 « تای یروئمد ردپ هزن راهدنقب - هنشگ دنلب رس هفاضا و

 فیرشد هفالخل| راد کاخ تملو دل رگومد ژا 1 مرد ] مه دزون

 دانیم - دش صخرم لیپبفسب هنخارفارب تزع رس الط زاس اد پسا و

 کبب دوصقمب - تشگ رخآف* هناخ لیف عیگررادو تعلخا يلق

 « لب ماعد| هدیور رازه هم یدنمشذاد یلع
 ی

 او نآ دوب ت؛الخ رعب رهرگ ندبم نزد زور ۶ مودو تسدب

 هدوهن نزو فرشا روضع صاخ ًةداخ تلود رد ررقم قنرطب ار ربگ

 ييناويد ۲ تعلخ) زوشاع یجاح 3 دزلوصرو تیانع همصاخ رمکعصرم

 تیانع و یدرره رک ؟داژ يعفات مساق دمع* ریغت زا ریمشک یو.

 ۱ » تنای تصخر ءنشگ رارفارد سا

 .عصرم و رهاوج زا ناخ مال.ایشکذیپ [ مرع* ] ِ و تسدپ



 | ۶۵۴ هفس ( ۳۹۳ . لاس منه

 نشد هیپر كل كي عادم و - دمارد رهطا رظنب هشمذا ماسفا و تا

 «,دنببر , لزیق

 یابرد ةرد رکیپ یسدفب مخز ۲-۳ ندیسر

 مگیب يراذگ نامرن یامس (یرد يرادناج
 یلابب تیاننب تحص لوصح و بحاص

 ین نارق بحاص ینافاخ ترضح هجو و

 زبمرم ناینابج دیما تشک یناذاخ لاضفا ربا هک مایا نیرد

 هدیهوکن يوخ راثفر چک تار کام راکزور هاگان - تشاد باداش و

 تضجمآ مغب ار نابج یعداش هدرو] راک یررب هدیدنسپان تبصاخ و

 -ينارمک ٌةيصان ةرغ يناب نابج لرصاب ةبف لامکاا نبع هثداح ینءي

 ار نابز نآ لیصفت هک هیضرم ان ٌهيضف نیا لامجا - دومن یزر

 ات سدا بفج هک 2 تتسفآ دراد زاب یئاونش زا . ار شوگ و ینئایوگ زا

 تمسدخ زا باچنحا سدقت باقن الو نآ هکن ]ی انثا رد مرع*مدقه و

 فطع هاگان - دندومرف یم فیرشت هاگ باوخ# نابیگ نافاخ

 ۶ ۳م تو تر منافع نارد هک يعمشب ناکم ترابط ناماد
 لامکرد و مس صیافن زا تمظع قنت نادگدرپ سابل نوچ

 رطع اصوصخ رطعم یابنغورب و - هشاب يم تکارن و تموعن

 سیربلم مامت هدیشک هنابز ناماد ّةشوگ زا شتآ - مسدم يريگناپچ

 ماکاه نارد هک رتراچ هبیرف مداوخ زا هحرگا ِ تفرگ رد ار رهطم

 و یئسح تیابن هریاض وریان ییا ندناشن ررف رد دندوب رضاح

 ضشتآ هافطاب تدرگرد زین نافیا ٌهسبلاب یوچ اما - دندومن يکااچ



 لاع منفه (۰:: ۳ ) ۱۶ ۵۴۶ هم

 ربظ بآ ندبمر و نارگنهدخ رگید ییبگآ او - هندنام رد دوخ

 عبنم نآ فرط رد ره عالفا و - نیکاسم و هفعض رارظتسا نآ

 قررع# تاردخ یردعم نآ تسوفپ دوح تسد ود ره و - تا داعس

 عبجاع* اب سدنا یینابوبم و تبع* نوج - بوب هدش حورج* و

 زینت هنارادضش هو 7 هلیلس .«لایامهب توفک زا" هه :تیقلمع * نلایقفت

 اضر و يرادرب نامرف زا ۸د و - هدیزگ تام و ۲ ژل سپ تااداع و

  تسد رزدا زوز دنوبپ ثداعم دنهذخب نادنژرف عیمج) تبدن یثوج

 هکولسم ةقیرط فاخ رب ازنامغ ٌهعفار یا ثودحزا رنسگ ریمویدخ

 بش وچ رگید زور - دندمایفرب لابقا یوکشم زا نآ یادرف
 . هدومرف فبرشت ماع و صاخ ةناخلودب روپ رد زا سپ دوب باتفآ

  تیرشب یاصدعمب دنج ره - دندومن هذ فتوت ی کی ژا شیپ

 سناد یرکجآ ۲ تشفر تسد زا رابطصا ناغع ينخا هلیاه لزان ندرد

 4 ۰ ۱  ۰ کف
 ۱ یرامیب هجلاعم رپ تمه هدشاد تسدد ربصد و تدژد دیش رس ابر

  تمسکل و - هفنشامگ يرادنامح ةفدح رو 31 یجرا دلد و يهدلد و

 راددپ ناراد هدنژ بش هک غم سافنا زا هنخادرپ هدناحور تاشلاع

 و ترابط بابرا ۱ میازع و هدعدا و و ددودپ ناذیزگ هبواژ رخ لد

 - ثاربم و تاردخ باوببا مادغنا و - نیقن و تفاظن باعو
 هم

 ۱ 9د
 ی

 مود و تحسودر و + فددوصرد قدصت ناخن هدیرر رازمجمپ ورپم

 زین تسا نیتاشن تکربر نیزگ توفض نآ ۰ دلو زوز هک زفص



 ۱۰۵۶ هثم ) ۳ ( لام ملفه,

 ق نیا ۳ یینمذت رد و - ددداود جاینحا لهاب رز را دقم دجط,

 + هندومن قافنا میراع" هب تاعفدب هدیور راز تسش هلیاه ٌهعفاو

 ژورره هک دندینادرگ ررقم دوب مود هام زاغآ هک لواا عیبر ةرغ زا و

 هدپرر رازه تسش و کا هس يلا» و رازه ی یهام ه5 هببور رازه

 عیناخ رازه لبچ ر کل هدراچ و قارع ناموت رازه هدزاود قباطم

 ار يعمج و - دشاب هدیهریم قاقعسر بابراب دوشم رپخلا :ازوام

 هندوبرادنزرد زاب رید زا همیسح تایانج و همیظءتابلاطم یارب هک" |

 ال تفه غلبم هدوشخ) هعامج یآ میارج میاسج و - دندوسرف هازآ

 هاگشیپ زا الونیرد ده و - دندهشذب الاو رکرس لاملا ربع زا هبیور

 شیاشخ؛و ششخا هدم| ]رک یورب هناکلص فاطاوع و ةناهاشداپ مح ارم

 ؟واغن نوج ةکن| شدحرث - تسا هسورع# كلامم لک شاعم ددم

 رودصل) ردص لالج دیس تیاد» نا رافص تیالو نادناخ

 ۳ قلم ربغ يعمج ناکدوسوص هک دوب هدیناسر فرش ضرعب

 شاعم هدم دناسر تنفالخ هاگراب باج> ضرعب ابنآ لاوحا هکذآ يا

 و شاعم دم ییضارا یسابل نیما رغب يضعب و - :داد هفدظو و

 هک دوب هنسودپ رودصب ها مکح ناربافب - دنا فرصتم فباظو

 هصلاخ رد هاوخ ار هسورعم کلام شاعم ددم لصف کی لوصع#

 تالاغ رویس یاوس نا !دیصخم و ارما لوجت رد هاوخ و دشاب هفیرش

 و هافس) تع روهظ دعب - هنتادهاکن ثملاث یاج ساندور مار »

 ةدالخاراد کاس نادفم زاین و - دنیامن ةلاوح جایننح) بابراب قاقعفس)

 زودصلاردص دزن تسا لابقا بکوم طعم هک هفالخلارادب نآ ییحاون و

 رزج زودص و نآراد هبوص دیدباوصب هدیعب تاجاوص ناکه و - دنیا



 لاس منعه ( 9 ۱۰ ۵۱۶ عفس

 عیمج ماظذب ربذات امضق ریشاذم نومضم نیاب و - دننک لصاح دغس

 میظع تنشت و بذبذت ور نیزا و - هدیسر رودص فرشب تاجاوص

 قافن اضن غیلرب اونیرد - دوب ةننای هار رگزور هنفت] ةعامج نیا راب

 هوجو ر شام ددم لوصع زا هجنآ هک - تسویپ رودص تمارهب

 دعب و - دنزاذگ زاب دور یا فرصنب دشاب هدش فوذوم فیاظر

 ردصب نآ يیلاوح و هنالخلاراد هنکسو - دنرادن هاگن تلاث ياج نبزا

 هک ره رگید تاجاوص رد و - دنریگب هعدع ی هدوهن عوجر رردصلا

 لاذنمال) مزال لاخ هاب لینایثآ شرع ترصضح اش الاو نامرف بحومب

 هادادخ تلود سیا رونلا عم) روشنم اب یناکم تثج ترضح

 لانما میعصت اجث] تامهم نامظان حالصب رزج رودص دشاب یرهثم

 هفرح لا و یهایس هکنآ و فرصت ر ضبق و رارف و توف قدقعت و وا

 هکره و - دنناسرن تمحازم وا شاعم ددم ییضاراب هدومن دذابن

 یيعضارا هاب نادنزرف عم دیف نامرف رد و دشاب هنسب رپ يلسه تخر

 تمنای زاب روطسم دیق يب و - دنرادررقم وا یتعتسم دارا رب ار وا

 هاج یاهسآ هردب تقبقح هدنویپ روپظب قاقعفسا رگا و - دنیامن

 ریزگان هک ار ینامسج جالع تنفار لامکزا و - هننادرگ ضورعم

 قا دح یيگمه یا فه خنده يناحرر تاوادص ةميمض تساردبدت ؟ءاشن

 ریرم میاوق هاگشید پ روضع+ هک یعمج هجح يدارج و تبابط

 ۳ الذکا و فارطا زا هک يهررگ هچ د ِ ژودنا مک ایم

 قاعت و درجت يارآ گنروا و - دندومن اود رد عورش دندوب هدمآ مهارف

 . فورصم را تادارم ماجنا رب تمه ینامس] ریدقت ناراکشیپ هک

 .نام ز و نبمز تدفاع ةیامرس نا نبج»* رد «؟یروما عدمح دنراد



 | ۶۵) هنس ( ۳۹۷ ) لا منفه |

 هبولا نددناروخ اصوصخ - تشاد لخد ناکم و نوک تیعمج ٌهیاربپ و ۲

 میدقب سبفن صفن و سید صخشپ مهارم عفر و عضو ر هرذغاو ۱

 و یراد رامدب هب لاغغثا ٌهط-اوب تصرف تلف او - دنددناسره« |

 صاخ ةناخفلرد ةکورهج# تارهاز ًاوسا و تارهاط اودق نآ یهراسگمغ |

 دنخ-اخ ي رب درز و - دندمآ یمرب رید صاخ ٌمناخللودب و ماع و

 تیاذع يب نآ لاز هک دوب ٌهبترمب هفراء نیا تبوعص قعلا |

 هاشداب هجوت تاکرب و - يقيقعت زادرپ اود و - يقيقح شخت افش |

 ناگشزپ ریپدت فطلو - نالد شور سافنا یسایم و - ها[ قح 2

 اعم زا هثداح نیا تدش - دوبن ربذپ تروص - سدعلا بیاص |

 هریان یا رثا هکنآ اب هناگ راچ مداوخ زا سکود هک تنایرد ناولیم |

 رگید و زور تغه زا دعب یکی دوب هددسر نافیاب نام ٌهکلم زا رثمک ۱

 روکدم ود هب تدبسذ 5 رگید ود و - تنگ رد ژور تسدب زا دع ۱

 ات هبدپم ٌعفاو یا ءادنبا زا - دنلنای تمع دندوب هننخوس رتمک |

 رپ اراوگ ترشع و شیع دوب رنمک تع* دبما ةک هام راح بیرق

 نآ یی ضنفم یدزیا تعاصم وچ - دوب هنذگ جیلت ناپدگ ویدخ

 ۲ نایناهج تدنما هک ار ناکم و نوک دنوادخ لد نارگ رابنیا هک دوب

 نیرب :دایز تسا هنسب زاب را تکلم يکلم تاذب ناینامز تیعمج

 همآدیدب تیفاع دیما یپلا لضف زا اش راچ زا سپ هر ادن هنفغآ
 نآ کین تین راث] رو سفن اعبس هاشداپ هجرت يیاقن زا

 هاش مرع* بیبط هک دود مع مدکح هکنآ - تشرس مدرم

 هاش تلحر زا دعب یفص هاش و دوب ناریا يارز نامرف سابع
 رد ور تمعود ناغمشد و وح یمشد س انسود يع صعد ءا رغاپ روک دم



 لاعمنغه ۲ ۱۳۹۱ ۴ تک

 دوم راگژور دوعسم رثخ) یینومنهرب را و - هدش وا یهبارخ ماقم

 لررذس و تسرما لابتا ٌهدعک رعشم ۳۹۹ تعدر 5 ر۵س ؟ ی میل یصقر

 ,ریا زور متسیب - دوب هنشگ هناور هرصب هارب ناریا زا لامآ لناوق

 مک رمز و - دیدرگ زیاف تمام تملود گکاردا نفشب ۸دها د

 تا یعدصتاو و بصنم و هدیور رازه تسیب و تعاخ

 هجا زا و ۳۹ 17 دقت هبیاص نه ۳ ور تحارج ملا

 بد ۳۹ 2 فو« 1 راح سرد هک 5 دد دلش فرا

 . اپیشرت و روفک مس زا هدراب ٌةیودا ندیناروخ) ار هبون و يمياد

 > اف ل] و عبط تشرل یابکاد درک چاع م بللا ءامر ر باد فعضو

 1 لومت یدر دیدرگ رظان رم رطاخ هود ی یعناوا رف اسجوم ۹ نوح

 1 ضبت رد میکح نوح گرد ضرم اضور* مهون ت.مج)

 بر دن تسدذ وگدن ضب# ی رایکی ۵5٩ تشاد ضورعم - درک فوت

 ام شضرع یضعب تب انسوم میکح و - دش دهاوخ هدرک جالع

 : وه دین یم تلوپسب لاپسا نیا يارادم هک ددنامر نام

 1 زد اشیا شهاوخ و - دندیناسر عذرا ضرعب نارود ٌةکلاس و

 فءضبرظن ترضعیلعا - دنگنا وترپ رظان رهم رطاخ رب روکذم میکح

 اعب ینانب وا - هنددنادرگ روما» ععلاعمب اروا راهیپ بارطفا و

 تهج) اقفاغتا - دومن جاع هربز ندیناروخ) رک رخ] و تخادرپ

 ! تشپ و مشچ فارطا رب مروراثآ و هل ءوس ٌ؟ نام شابنخا

 . تخاس رث نارگف ار سدنا رطاخ تحارج دوجو اب نآ حونس و

 ددوصرفررقم دو | دنمعم مدکع#ارنآ جالع نابرپم ویدخ - دم دیدپ



 | ۶۵۶ هذس ( ۳۹۹ ) لاس منفه

 سیا و - دومذ اوا در عدمف 3 و يج جرتا نوج** و زجس ییقسک بآپ وا

 دوب (کیدزن هکنآ یانئارد و - تشاذگ طاطعاب يدر یروجنر

 نرم ازریم ششردب ۹۹ یاسر ۱ ج۳ دکح نوش لیاز لالاب ۹1

 بلظ نامرعب ثود دود لمع# مدکح دلاو هللا تیادع مدکح داژسا

 مدکحاب سدنا مکعب و - دیسر یلعم نانساب روها ةنطلسلا راد زا

 يدرو وج"* هنشگ زابنا دوب وا ۳ تقیقح رد هک دود دمعم

 فطل و جالع سحو - دیشخب طاشن 8دزم تحعو - هینادرگ همیمض

 نیسعاب لیاه ضرم نیا یوادت رد دود دمعم میکح ریبدت

 هام راچ زا صپ هچرگا - دیدرگ یورقم لامهیب لاضفم هاشداپ

 ياهمهرم رگید هام مپ اذ اما تشاذگ لزنت هب ور رگید ضارما

 فراع هک ات - هبشخب يمن یدوس تحارج ملا ٌهلازا رد ناحارج

 ور وا علاط نوچ تسا کلسنم هاگرد نامالغ کلس رد هک يمان

 رد و - تخاس یمهرس - یراکزاسب خر راکزور و تشاد يراهيب هب

 یضعب و - تر لمدنم لالاد اپممخز  یخل ۵ مظرمب نخ هام و۵

 نرفته نیا یردلج رد هک ينايانع لیصفت و - دایر يهب هبرر

 لاس لاوش جنب جیراتیهک تعیشج و - تسوبپ روپظب واب تبسذ

 یصکن نادبو - تشگدقعفم دوب هدیدش ٌةفراع نیزا هام مد هک هدخیآ

 ۷۳ رفس يجراوس رد هک ينکرح بددب تع* سشج زا دعب ۹1

 لیازراصح یرکاس يمان وماه ٌهجلاعمب و - داد ور دش عقاو ریهشک و

 خرسرز زا هجا | ر 37 عوقوب راب تبسن هک یئایاذع حرش و - دش

 ناقعتسم و ارقفپ هندومن لسغ هذنای تع دم وک هدترم ره رد دیفس و

 ه تدرپذپ دهاوخ شراکن شلعم رد - دسر

۶۷ 



 لاسمنغه ( ۱۳/۲ ) | ۶ ۵۶ ْم

 ناخ ةبئاص تارببدتب رونک ٌهعلق شیاذک

 کج ترصن رداهب نآرود
 رب تساقنسا زا هک رونک ٌهعل رادنبمز دنوگ مارکنس نوچ

 تیوب يهاشهاپ تایانع فورفعم يريذپ نامرف و یگدنب هار هاش

 تسارعب وا لبق زا هک دنوگ یورام وا مالغو - تسب اه تخر

 تالماعم طبف ةنناد زاب فرصتزا اردا رسپ تپوبب تخا درپيم هعلق

 زونه هک رسپ نآ جرخب یلبلق و - تفرگ دوخ شیپ زا ينابزرم

 :دیروش راک داسف یعمج راهظن- اب و - داد یم دوب هنشگن قهارم

 نامرف هار هنناترب تسمیاطم زا ورد نکاسم و نی اییلس| رراکزور

 يضعب ياياور - دوهیپ یمن دیاب هچانچ یراذگلام و يرادرب

 تشپ هب زین هوب 7۳0 رونک دردع) هک رادهبوص ردگاج لاعم

 ناربانب - دندیزرو یم للعت بجار لام ءادا رد ریهاقم نآ عیمرگ
 نایکموک و دوخ نافدب ات هدضام هفس مرح# رخاوا کنج نت رصن ناخ

 دوب وا هاک تساف|هک بسیار ٌهعلق زا نارادنیمز ينخا و هولام ٌهبوص

 یزور هدمآ رد لیذاذ" نآ یينابزرم لاحم رد و - هیدرگ يهار

 کلاسم و لبم هک لگنج عطقب ار یعمج ر - دومن شکررف دنچ

 ياهناک رد و - تشامگرب هار عدتفت و دوب هدرک گنت نیددرتمرب

 تسارح یارب هدیزرو .مزر هدید راک مدرم و - هدناشن اینابت فوخم
 مهدزناش و - دیدرگشنپ ةناور رطاخ تیعمجب - هنخاص نبميبگ و

 دنوگ 8دایپ رازهجب کیدزن هدرسر رونک لنک هب هنتنذگ لاس رفص

 لنک رس طبض یارب بیکانم هک ار نو دصنشه دصتف» و

 ی تا دن



 | ۱۵ هدس ۲ ۳۷۲ ) لاسمدغه

 ییلاوح لگنج ندیرب و تاسرب مموس ندینارفگ يارب روذک ییحاونرد
 برن 8 ناک ددمر راپدا 7 نطاوم و ییکاسم و - تخاس میخ* هعلت

 نامام ظح الم زا دنوگ يررام - تخادنا رپ نٍ) و خب زا تراغ و

 تاریبدت تسباها و تاددرت ترذک و هاهس عیاوزف و يئاشک هعلق تالآ

 ساد دنبوگو يلاو ازریم هب هدمآرد رورغ باوخزا گنج ترصن ناخ

 ار مارگنس رمچ تپوبب و - تشگ لمونم روبزم نلخ مزالم روهتار
 گنج ترصن ناخ نزن مارگنس ربنتعم مدرم اب :دروآرب دوخ دبق زا

 ۴ ] رو ناج رز نر ت 7 ۳ هام طریص راخ ور ,ریزا - دنرد هعلق) هددنارد رگ تی

 هفشاو ژاب هلو نفر زا ار تمی ه) و - تسخادنا ناددزپ ر زدر ةردت

 مد زاود رویزم ناخ ریست راصح ورام نوح و - ددنادرگ دنب رظن

 نیا ناچعش زج روذک یعلو هک هرمگل ةوگ) و «ثرک جوک هکیمافا زا لاس

 کده و گسبپ ک ر بوک مین نآ ر »دما رپ درادن بوک رم 7

 دیزگ زنم هنفرگناروهنتم گنج زا گنج دندوب هخاسگع* :دروآ رب

 هک دفلب و تسپ برم ود رب لعدشم يهوک رب روکذم علف نوچ و

 ٌةبئرم فرط زد و - .ددنب هد تروص نارب جررع وس ده ژا هک تخا

 گنفت و پولب ار راوید 5راب و جرب لیذاخ*و - دوب هدروآ رب کهآ و

 جت ن] ریخت «هیلااح  دلو ) ۳ شام درجن تا رگید 9

 ۰ ۰ ۰ ۰ 4 بو _

 رداب ناررد ناج نارباذپ  دوجد رسوم زددس یرزاب و زیوا یررب»د



 لاس منفه 6 ۳ |[ ۶۵۶ هاب

 ژا یعمج و نالک پوث ود هدنناد ضورعم هعذاز بتروص گنج ترصن

 ندش ضورعم زا دعب - دومن سال کموک سرب هاگرد یاهدنب

 هزن دابآ ربکا ٌهفاللاراد ژا فرب بود ود هک دش نامرف تقیقح

 یعمج و یراصنا ناخ دینر سدتا مکعب و - دنسرفب روکذم ناخ

 ریگاج زا هلیدنب هگنس زاهپ هجار و - رویناهرب زا هاگرد یاهدنب زا رگید

 تعرسب -روسادفم زا ناخ راهسناج و - روپ مار زا روبتار جاريمتزپر
 مهدزون هجفنکب عج و - دندیسر کوکب رک ماکنه رشمامت هحره

 یور نآریعاقم هک یراوید ربارب راچل# زا زابناج ناریلد هج | يف

 شیپ و - دندم| رپ دننخادنا یم گنهن نآ :بیقع هاشم قسخ

 ناشنم ی 3 یینوزف وزیر کاخ ندرب

 یدنج زا سپ - دندینادرگ جونم ار نیئاپ ٌهقبط هدرر] رب راثآ رابدا

 راصح ناجعژود نآ يارآ دعر ءادصب و - دیسر بوک هعلق پوئرد نآ

 هانفا نازیئس لطاب نیا یتاییعش و يناداوت ساما رد هنخر رابدا

 زارف ي ایالات دوش يلاخ و جدوب ربارب اممدعد ییدخورفا رب زا و

 زا دنوگ یررام و - ها تسد زا ربصث و تبذت نانع بآ زا هعلق

 رب عیارذ ساب و سای ترثک مرع ۶ رخاوا و - تشگ یرا نیز و تکنو

 ژور - دمآ گنج ترصن ردابب نارود ناخ ندیدب [ ۱۶۵۴ هنس ]
 رد هک هعلد يلاب هاکرو یاهدنب رگید اب گنج ترصن ناخرگید

 دمع* و - دروآ رد رظنب ارثآ ةرابو جرب هدم] رب تسا تعفر تیابر

 يناباپب ِِِِ ؟دایپ دصتقه و راوس دصناپ اب ار دوخ ردارب حالص
 ۷ دوم تس)د صرع هع3)و تدعدک هنشادگ

 تمبر نابح ندزآ یئسه تخر ساخ ار ۳



 ۱۶۵۶ هس ۲۰۹۳۷۳ لاس 8

 - دادخآس ژارفا رس روخ رد ي دیانعب ار وا رسپ ود ره نایرپم نافاخ

 ناخ يوسومب 2 ماعنا لار و تاجوص عیاقو ضرع تمدخ و

 زا هرات هک گدب تمودب - تدای ضیوغت ناخ لفاعب دوب قلعفم

 دهاژ رسپ هللا ضیف هب - دش ماعن) هدپرر رازه دوب ۵ ناروت ثمیالو

 * دندومرف تمحرم لدف ناخ

 دلو هگنسیره هک دسر سدنا ضرعب [ رفص ] موبس و تسیپ

 يگدنز ٌةناميپ گند جزوس هجار یقبقح ردارب ییپک هگنس شک

 هگنس پور ناد ردق ویدخ دوبن یدنزرف ار وا هک ورنازا - دومآر ب

 نیز اب پما تمحرمو بصنم ٌةفاضاو تعلخ ءاطعب اروا داز ردارب

 وا لودد رد شمع یطو تگ شک و - دزددنا درگ دنابرس هرقن

 * دندومن تمحرم

 نامدلس ناطاس تنطلم رابدوح ور سدقم مک لوال عدبر مییپ

 ناخ تبالص و گنج ززردف رداهب ناخ ال ددع و ناخ مالسا و دوکش

 هاشداب یلاعم و رخافم هد تصسرپف لابقفسا هب ناخ تلاصا و

 ٌةکللم ةفراع ربخ یتفدش زا هک - رداپب بز گنروا دمعم هداز

 ينابنامج يارآ ربرس تصخرب بحاص مگیب نابیگ کلام نارود

 نامسآ هاکردب ار رپ الاو ست هزلفر دندوب | مامت تاج رووناهرب زا

 ناطلم دوخ قدصلا فلخ اب تنفالخ کلن رتخا نآ - دندروآ هاج

 کی اب عصرم ةرط و رذن رهم رازه هددسر شنروک فرشب دمعت

 تیانعب و - دندبنارذگ شکشیپ یبرع پماد و دیراررم تب

 لبن کی ینکد ناخ شت] - هننشگ رخلغم هصاخ تعلخ

 # دود ۱ شد



 لاس منه ( ۰۳۷۴ ۰, ) ۱ ۰۵ هفسب

 تلرد هدمآ رابب ٌددوص زا ناخ تسد ربز [ لولا عیبر ] مین

 بو روکذم باترپ ۳1 تا عص  ورهاوج یخرب و یفرشا رازه رد

 نایکسوک زا - دینارذگ سدنارظن زا هدانسرف شعشیپ قیرطب وا

 یدصناپ ٌهماضاب هگنسحروس هحار دلو هگنس لدس تارجگ هبوص

 تسیود و رازه و تاذ ییدصناپ و رازه بصامب زاومس تسدود

 يلع نیدلا ریپظ ریم دلو ۹۱ تمعد رذم ۵4 - دیدرگ ژارفا رس زاوس

 ۷ نر ماحنا یئادخدک ماچ ارس تبرج) هییور رازه

 هدیرز رازه هدزاود هیضام یرینس مسرب [لدال عببر] مهد زارد بش

 » ددسر قاقعما لماب

 ةدام تیانعب ار هواد دمعم میکح [ لول عیبر ] مهد زداپ

 لدف دام و هرقذ نزدز اب بسا و تمعلخ دوب هدما سیاعحح مسوب

 ناهرمه و هدپزر رازه و تعلخ ار وا رسپ و 1) ٌهیِبور رازه بتبفه و

 و - دنوداد تمصخر رود اعدب هب 5و تمداذع هدیور رازه ود ر وا

 زین وا رسپ یارب و اهبنارگ ؟رط عصرم اب هصاخ تعلخ ناخ لداعب

 یهئنهوار نوح - تداد لامرا نسح درس وع شم حر ۷ ٌةرطو یتعاخ

 ددماب هگنس یهغهوار توف زا سصپ ۳۹1 !دناح وار ند یکم پور

 3 ان دود محرم لود هدم| هانب قیالخ هاک ردد هداکلم شزاود



 ۱۰۵۶ هیس (۲ ۳۷۵۶ ) لاس ملفه

 ًةنگرپ هنخاس ژارفا رس یرا ر باطخ و راوس و تاذ ییدصیف بصنمب

 ه دندومرفررقم را لوبت رد دوب را رطو هک ار روپ مار

 سد هک شخ؛ دارم رابثال)و" ةدارهاشداپ مشدن و تسمیب

 رهاظب دوب هدم] بحاص مگیب نارود ًةکلام ندیدب نانلم زا مکعلا

 گنج ژوراف ردایب ناخ هللا دبع و ناخ مالسا - دیمر هفالخلا راد

 لابقثما یلعم رساب ناخ تلاما و ناخ تبالص ماظع یایشخب و

 جربرفخا نآ و - دندیناهر شنروک فرشب ار ناکم الاو نآ ةدومف

 تزعرم هصماخ تعلخ تیانعب و - دینارذگ رفن رپم رازه تداعس

 هدنس 8دس مالنح) تداعس هدمآ دابایلا زا ناخ هنسیاش - یخارنا رب

 هدش تمحرس يکرن پسا راچ دواد دمعم میکع» - تاپ رد

 ممرب ارملار یما "هک پا :دزه [ لولا عیبر ] منغه و تسیب
 * دم رد فرشا رظنب دوب هنشاد لامرا شکشیپ

 سدنآ نزو یرهذ یرشج

 قباطم مراچ و هاجنپ و رازه لاس لولا تر س هبخش رد ۹

 ٌگمناخ نزو یرمق یشج تنفالخ هگشدپ نازادرپ راک دادرخ مهدغش

 دزراج يناگدنز سینس زا زیپ و :اجلپ ةعناف و مراج و هاجف لاس

 طب لابقا رکدپ نآ و - كنداد شیارآ یرادنامج گنروا 8دنزا رب زارط

 ربرس عصرم رثمگ دوج ناتاخ - دما هدیفجع هدوبعم ءایننا رگید و

 بایسع ار نایملاع هنخاس لاونو رب باذء] علطم سدقا سواج ار
 دارم بسن يلاع هدارهاشداپ هنسجخ زور ییرد - دندينادرگ شوهاوخ



 لاس ملغش ۱ ( ۳۷4 ) | ۶۵۶ هد

 - تخارفا رب ره هودا هم هوحا ود راوم رازه هعس راوس راز»ه هد و تا3

 راوس تسبرد یدصناپ هفاضابو تعلخ تیانعب ار ناخ دهاز ر

 یگیب لوارق هدومرف شزاون راوس تسیود ورازه یراز» ود بهنمپ

 پما و تعلخ تمحرمب کلملا بطق مزالم رصان دمع* - دننخاس

 هدنکاگ تمصخ ر هنشگ دنلب رس دقن ٌهبیور راه تمشه و هرقن ییژ اب

 تکاطلا بطقب و - دندومرف اطع هدیور رازه وا ناهرممب و - تنای

 دز داگس هرفوا نوع هدومن تیادع ابد شدبعصرمقر کو هصاخ تعلخ

 ماک هدیور رازه تیاذعب میهاربا ریم و یوضر لصضفا ردم زا يکي د ره

 « دش ماعن| ررقم رز برط بابراپ - دیدرگ زودنا

 سدنا رظنب لیف کی هگنسدح هجار شکشیپ يناثلا عببر ٌورغ

 نادرخ ان و هابت درخ ناشناد یب يخرب تسلاج* زا نوچ - دما رد

 تسد هکدندش نارب رداهب بیژ گنروا دمعم هدازهانشداپ هاتوک رظن

 - ددزاس رد ينيزگ هبواژ و يايشد هشوگب هدیذنک ژاب ثلرد داوم زا

 ییلعا 7 دندوهز باکترا وب ی دا جازم يیضرم هک رومآ ينخل و

 ناژا یداح بیدبد و جدشرت لب بیذاتو بیرثت دصقب ترضح

 زا لزع و ریگاج و  بصنم ربیغنب هشاد زاب تفطاع رظن رگ الاو

 تسدخ هدومرف هیجخت میظع تممسا ينمدخ هک کد لک مظن تسمدش

 گنج ترصف رداهب نارود ناخبینابناپج ةرصاب ةرف نآرییغت زا روکذم

 ناخ و - دندومن ضیوغت توت م ةولام مامسم قیسفت هب هک

 تفه بصخمب هفاضا و _ ژا و ی تعاخ تیانعب ار روکذم

 . هاطعب و هپسا هس هچسا ود راوس رازمجراوس رازه تفهو تاذ ییرازه
 ِ دندون)درگ زارفا رس ماعن| قیرطب وه 1 ناتو زا ماد رورک تب



 | ۲۵۴ هاب ( ۳۵: لاح مدعه

 تیم ار روهتار جارد هترپ - دور نکدب هولام زا ۵5 دن غدلرب

 بش ییراد «علقب ار زوک مارلپ داو مارویس و دابا تاود یعرا۵ هعلف

 « دننخاردا رب ره

 باجلحا فوشروخ باون نزو هتسجخ زور هک يناثلا عببر مشش

 ةک الطب ار تثطلس جرد ورد تا دوب بتحاص مگیپ بانح نودرگ

 یناقاخ ترضح سدتا صذ# و سدقم تاذ صوصخم یاب نزو

 نوچ و - دیسر لد ماکب غلبم ناژا ردثک ی دزدیچفس تسا

 مک دوب هدیئارگ فیفخ تاداعسل) تاذ تاف نآ تحارج ملا

 ترضح ییلعا کرابم نزو ٌةصاخ زین نآ هک ينامداش ةراقنالاو

 هدنای شزاون تعلخب سادلهادب هجار ژور یرد - دنذخاوف تسا

 هراقنو تعلخ تعهحرمب ار ين کد ناخ زار ر مس - دش صخرم یطوب

 « دندوهرف تصخز یکدب هدخاوت رب الط» ییز اب پسا و

 رث یضیع اژربم راوس دصاپ و رازه ود [ يناثلا عییررآ نهج

 ررقم هچسا هس هچدا رد هبوم طبف تپچ؛ دابآ دمح)ا مظاف ناخ

 رس هپ-ا هس هچ-ا رد راوس رازوجاب يرازمجا# بصنمب ار وا هدومن
 ۰ دنددنادرگ زارفا

 تصزالم فرشب یراصنا ناخ دیش [ يىاثا عببر ] مه دره

 * دروا رد سدقا رظنب شکشیپ مسرب لیف کی و - تگ ز یاف

 شخ# دارم رابت الاو ةدازهاشداپ ۲ يداثلا عیبر ] مشش و تسدپ

 ٌهلبوط زا پا رد و تا عصرم ینخل و ههاخ تعلخ تیانعب ار

 رذلفم هداس یالط ییژاب ی "رک ی قد یالط نیز اب یکی هصاخ

 بصام زا راو«راز» - هزداد ناتلم تعجارم تصخر هددنادرگ

۸ 



 لاس منعه ( ۰۳۷۸ ,) | *۵)ع ةفسب

 یرازمجا بصنمب ار وا هدوهن ررقم هیما هد ةيهاود ناخ هنسیاش

 تییاباعجو - دننخاون رب مپسا عم هپسا رد راوسرازه راهچ راوم رازبجاب
 ییرون-د هنخاس زاردا رس الط قارپ اب هصاخ ٌةلبوط زا پا و تعلخ

 یزاررد يشخدب .دومع# نپدلا لالج؛ - دندیشخب داباهلا هب تدواعم

 ۰ دش ماعت) هدبور رازه

 رودصلا ردص قدصلا فلخ رفعج دیس نیلوالا يدامج مراج

 زودفا فرش هدمآ داب] دمحا زا زور دنچا سیزا شیپ هک لاج بدم

 هةدپور رازه هس ماعنا و لیف و تعلخ تمحرمب - دوب هنشگ تسزالم

 * تاب تارجگ تصخر هنشگ رخلقم

 تمیانع و دولام ٌهیوص مظنب ار ناخ رادرس ,[یلولا يدامج] مج#

 يراز» راچ بصنمب تاذ یرازه ةناضاب و عصرم رهدمج و تعلخ

 ۰ دننخاربآ رب رب راوح رازه هح

 زادهچ- هک دبسر فرث) ضرب نوج [ ییلو) | یدامج ز موش

 دلو ناخ راوازس - دومن تلحر یناف نایجزآ ریذج علت سراح ناخ

 یینابیگذب هدومن شزاون تعلخ تمحرب ار يريدفچ رادلویتناخ رکشل
 * دندومرد تصخر رنج

 بصنم ریغنب ةک ناخ یدربو «للا [ یلولا يدامج ] مهوزناش

 تساوخرد ٌهمیرذب دش هننناکن هچلانج فب هنفای بیدات ریگاج و

 و - دیدرگ نررقم وفعب را ریصتقت رادیب تمخ+ ودازهاشداپ نیهم

 فرش هدمآ هاج ناویک هاگردب ياهد .کاملا راد زا مکجا بسح

 یککهیی رب - یمبا عممش رخ :لدرپ رشکشییر- تیفایرد نشفووک



 ۵۴*۱ هذش 6( ۳۳۹ ) لام منفه

 هیدرلا خیشب رچفلک یراد هعلق - دش ثنیاذع ناخ یریو هللاب

 * دیدرگ ضوفم

 رگبذ شک ود و نامز دمع* یجاع [ یلولا يدامج ] منسیب

 ندمرخ زا را تلخر زا دعب هک ناروت ییلاو ناخ يلق ما نارکوت زا

 ینابتامج میرح مالنساب هندوب هداپن یلعم هاگردب دیما یور نیفیذم

 3 رازهراپچ ماعناب هس رقو تعلخ تیافعب کیره و - دندش زیاف

 8 دننناپ شزاون

 نایتانیعت زا باهولادبع هبس [ نیاولا يندامج ] مکی و تسیب

 دصناپ و رازع یدصناپ و رازه بصنمو هنالکب راکرس ییرا دجوفب یرکد

 * تخارفا رپ رع هچسا هس «قدا ود راوع دصنشه راوه

 دیمز سدقم ضرعب نوچ [ یلواا يدامج ] مویم و تسیب

 - تسپ رب ينسه تخر تسب راد هعلف ناخ هللا زیزع ۹1

 1 چب رب ناخ لدرپ هب کشرگو تسن علف کسارع و تسوکخ

 داز هناخ ةب روادندمز علف طبض هنخاس رقم دوب رواد ریمز راد هعلق

 هخلذ و - دندوشرف ضیوفت گنج رفظ زداب ناخ دبعش هلو نا

 ضفم را ردارب هللا دبعب ناخ داز هناخ رییغت ژا رقم و تالف شعراد

 ییدضناپ ز رازه رد بصنمبار ناخ لدوپ هناضا و لصا زا و - تشک

 داز هناخو - هپ-) هس هپسا رد راوسدصناپ راوس دتفناپ و رازه وک و تاذ

 و - راوس تسیرد و رازه و تاذ یدناپ و رازه تصنمب ار ناخ
 - دنهذنادرگ دنلبرس راوس دصنشهو تاذ ییرازه بعنمب ار هللا فدع

 کلم نآ یابنتحارج نقش هزات و ناشز هبخاض ترا شکن زا نوچ

 دوب هنشک ردعم اقص ر توقص ویدخ یافصم رطاخ نازود



 | ۶۵۶ هذس
 لاس منفه ( ۳۰ ( دسر هجوم

 بکوک سپه لزذهب تعفر باجح وین راد ك و تسدلذد

 # دژ دو مرد فوت اید 1 یدذح و - دو وا

 هفاضا و لصا زا ۳ ناخ راففت ۱ ۳ [ نیلولا يدامج ] 1۳ خاس

 ۳ ار عیب اوج یاب رو رازه ور باما یر ود بصمپ ها با یاد :اتصداف اهن تصرا 7 9

 # دنلومرد تمصخر بوصد) لب ه دومد ترم وا لودت

 ۵۰1 راک یر . لاس ی ربا رخ وارد 5 ِت

 ن ۲ یردس 9 ]۳ ی ر ناح 9۳

 راد رک هدیه 1

 تاعب ۵5 هگنس رما هگذآ اهانا تمدرغ یارجام یا لیصفت

 رخ دوب هدش مورعم ااو ةبثع مالئسا تلود زا دنج یزور یرامیب

 تبالص - ددسر هاجاشا کف هاگردب ییلواا يدامج خم هبنشومپ زرر

 هک رادبب تخب ةدازهاشداپ دپم لزنم هداخ تولخ رد ار وا ناخ

 دندنناد فیرشد ایارد تار شرذ و یببسب ترصضح ییلعا

 ۳ تی رج یتیم بم ندیفا دیار سوب سدهز فرش+
 گنهآ دردم گنررا تسار فرا رد هک ناخ تبالص - دانسا هذفر

 هاذپ ید هاشداپ ماش زامن یادا زا دعب هکنآ یانئا رد دوب هدانسا

 یمهم یارب داتشاد لاغتفا رادمان نافیئون زا يکيب روشنم ریرعتب
 هدف و 0 ۱ 1

 یک مور يکي 5 ها راج نا دعه# یزد ؟دمآ نایاپ یاویا ژارف زا



 ۰۵۶ مس ( ۳۸/۲ لاس ملغه

 ناذج وا تلف ماه و - دیرد هدیشک رهدمح هگثس رسا هاکان - دوب

 هددس لدب نوح و تفر ورف هصبث ات هک دز شا هذیس بج فرطرب

 هک بدا دوس ندنچ هک ورثا زا و - دیئارگ ماجناب رک ندز درچم) دوب

 ندمز ویدخ رورساا رونوم روضح رد دومن دناونن نآ روصت سک مییه
 هجار دلو نجرا و ناخ هللا لیلخ تسخت - دررآ راک یورب نامژ و

 يدنلب تاوصا هک نازا دعب - دندرر[ هلمح ورب هنشک :اک ] ساداهعوب ۱

 دندید هدومرف هجرت شران ءافنارد نام شرع ناکیادخ - دش یارگ

 راب هم ود ةگاسرما هجرگا - تسا هدانفا رد چرا اب هگنسرما هک

 - دیزغل رهدمج رابکی - درک در رپسب را اما دوم ةلاوح راب رهدمج

 ناخ ءللا لیلخ لوا انا نبرد - هدسر نجرا ندرگب یمخز کدذا و

 راب ود هدومن تدالح رجرا نازا صپ - تخادنا ریشهش هگنس رما رب

 ششو ههراب تاداسزا رالاس ددس سجرا برض ننیرفو - دز ورب ریشمش

 يگرابكي هدیود راسیو دمی زا رادرب زرگ نارادبصنم زا سک تفه

 هک اضق ییزاپ هدجبعش زا - دنددنا درگ مامت راکباد نا راک رادب ریشهشپ

 دندام دنادن نطاوب یانیب و ریارس یانادزج ارنآ میاصم و مکح

 دعنسم رورپ هدنب نافاخ تیبرث زا هک یئان رب هنسیاش ناخ تبالص

 هفیاط رد ةک یناوج هگنس رسا نوح ر - دوب گرزب تامدخ میدقت

 رد ار ژاون هدرورپ هاشداپ و تشاد زاینم) تلادب تلاصاب هوتوپجار
 يهررگ اب کرتس یاغرو گرزب یاج4۵ رد هک دوب رآ نامگ را قح

 هیدرگ دهاوخ دوخ یمان دالب تعاب هنشگ راپس ناج ب راثا و ماوقا زا

 نصحرب نادردق ویدخ - دننتشذگ رد ينعاب ر يببس یب نآ کیا زد

 ةدومد فد.ات ناخ تبالص نه تشادح ز تددقع خودرو تم دح



 ۳۳ منه )۸0۸۲ ( | ۰۵۳۶ هک

 مد نژدومرد نو لغت یبجوم دنحره هدسیاپ ان راک نیا عوفو یارب

 اوالع هژور ددح ییرامیب نتشگ و | لویم دااوم تارکسم باکترا ماود

 ربا سیده ک لدوب داود یهو - تسودپ هد رونمظب رگید یرسا ۳

 و دود هگشش رما لویت هک روگان دودح نوح ۳۹1 دسناپ ننآد تمشفگرس

 ایم - تسنا هننویپ میبد روس رار داو نرگ راز ریگ اج و ییطو ریناکیب

 1 ترک زار ناقلعفم و دوب هاچ کاف هاگرد رد هک هگذش رما نارتکون

 راذفگ زا راک یگاج يضارا و عفاوم دردح رب هدوب نکد بوس رد
 انتشا۵ رایسب گنغت رک وار مدرم هک اجنازا و. دوب هدیشک راگیپ هب

 رها و - دندینادرگ لوفقم ار هگنس رما ییندم] راک ناتویجار زا یعفج

 دومنت تیعمج اب هک یوب هذشاکن لوخ اسکب يبگ 1 زا دعب هگنس

 لادف و لادخ یدای هگذمس رما نادییات هک - هدشون نأخ تیالصب

 :۵) رد 11 هنفگار دوخ مدرس زاب نوذکا - تشذگ هی تبشذگ و دژرشک

 زضرعب هکنآ يب تمماخم یا عاطقنا - دنوش ازفا شروش 1

 دو دح صریخشت یار ینیما ه دیداسر هجتر کام مع باخت

 ضرع# ار وا بلطم ناخ تلالص و - تست ریذپ تثرو هنردگب

 رم هک تحقو نیرد ةگکشس رسا هک تسدیذ زود - وب هنفرگ بسا هدیناسر

 جیب هنرک یرذکم نشا 5 دم لداو  دود | لو یکم شنا 5 دیروش

 سان راک نیرب ؟دومد لومع# ناخ تدالص تمیامح رب یثعس ربا

 فرشا مک هنسداشاف قعتارس نیا جولس زا دور - دشاب هدرک تارح

 دسح :/صاخ زالو فرشنم لاح فکولس و فگزوت ریم ناخ ریس



 | ۶۵۶ هفس ( ۳. ) لاس مدفه

 نوچ - دنناسو میدقنب ریزگان مسارم هدرب لزنمب ار وا ات دندیبلط

 تسد ددنشک فتاو وا لاح رپ هددمر وا ناراکنمدخ زا سک هدزناپ

 یمخز ناخریم و دش هنشک دنچگولم - دندرک ریشمش و رهدمچ)

 هک رادرب زرگ نایدحا انثا نیرد - تشذگ رد رگید بش و - دیدرگ

 لیذاخ» نآ ماشآ نوخ غبت هب دنتشاد مایق کشیک هب هزاورد نوریب

 .لونقم سک شش نارادرب زرگ زا و - دندینادرگ منیج یارگ هر ار

 رتشوب تراسخ رپ تراسج نیا نرچ و دننشگ جورج" نت شش و
 هلمجا| یف هکره هگنس رما مدرم زا دیدرگ رظان رپم رطاخ یینارگ تعاپ

 زا یعمج و - تنرگ شیپ سطر هار بشابش تشاو يلقء

 هک سجرا ةناخ رب هک دنداد رارق وا راکزرر هدیروش راک شروش نارگون

 نیا هکرر نازا و - دنشکب ار وا هدفر دوب .کیدزن هگذ» رما ُهطراعمب

 رکون هک روهتار یولب دنیوجلص هناهب شاخرب یارب دوژب لجا هورگ
 يناذ و دوب را ردپ مزالم هک روهتار هگدسراهب و دوب هگنس رما ریثعم

 يیمه هب دندوب هتنای ماظنتا هاگرد .یاهدنب کلس رد ردره لاعا

 زابنا هدیدنسپ ان ٌهشیدنا ییرد دوب هعامج[ کیدزن نانیا ٌهناخ ,هک

 نیا هک نازا نهپ - دندابن گرم رب _لد.هنشگ ناشنم . تواقش نآ

 لبج تنوطع زا تشگ برغت طاسب ناسزنلم ضزرعم ينعم

 ينادان رب - دومرف راک ينسي اب هناشداب رهق هک یئاج یرطف تنارو

 ,نازودنا .تلرد زا يکيب هدوشخ» هشیپ تلالض هورگ نیا ييهرمک و

 و هگنسربا هک دیوگب تعج ه دار زا ابفس یاب هک - دندومرن روضح
 يهانگر يصم هک امش - دیسر |زج؛ دوب را کبرش ریطخ مرج نبرد هکره



 لاس منفه ۴ ۳۴ ]) | ۶۵۲ هذس

 دوخ حاجت ی هرگز اجش محازم صسکع* هک ,دناصرغیم مکح تلادع

 دوخ لژافمو یرکاسمب لاوما و تابسا و لایعو لا اب هک نبرد تسا

 دنراد كادیتسا تلالض ر تلاهج رب هک دش رهاظ وچ و - دیدرگ رب

 هک یراصنا ناخ دیشر و ولج مدرم اب ناپچلاخ دیس هک دش ناصرف

 راجنه يب رادرس ناسب ار ریهاقم نآ دوب نافیا کشیک تبون

 هرجف ةرفک هک يئاجب مالسا ةازغ یوچ - دننادرگ يتسين یارگر

 ءام ار ریشمش راوگان 3 هوزپ هزطدس ةورگ 1 دخنفر دندوب هل[ مهارف

 زا يرثا ان و - دندم[ شیپ گنج! فوبس و حامر اب هنسناد ةویعلا

 - دندومذ شاخرپ و شالت دننشاد یناگدنز زا يغمر ر يئاناوت

 - دننشگ رنسکاخ رادب] غبت ٌةلعشب هگنس و ؛ببو ولباپ يکدهر < ماچ

 ریاس زا و دوب هنادرس ناوج هک هراب لوسرلادبع دیس ولج مدرم زا

 نیدلای دیس دلو ددع* مالغ ددس اب هدودن ی یدسد شیپ ناهرمه

 ةماکنه هدش هدابپ ناشیوخ و ناردارب زا رگید 9 جنب د و دوخ ردارب

 هاشداب - تشک تدایش یارگ هر اقفر - نو :هددنادرگ کو

 صاصفخا روخ رد ینیانعپ ار ناگنخاب ن ۳ یاهدناس زاب رثسگ رپم

 دوب هلاس راج 5 ۳ ناخ تمیالص داو دارم دمع* و - دندشخب

 درخ تیاغب هک ار ناخ ریم رسپ و راوس تص و تا ییدصناپ بصنهو

 مر تاد ییدص راچ و - دندینادرگ زارفارس روخ رد يبصذمب دوب

 بصنم و وا کدوک رسپ زاج رب لوسرل دبع دیس بصنم زاوس

 رقم وا درخ ردارپ ربکا یلع دیس مب تسشادن دنزرف هک دمعم مالغ

1 
۱ 

 # دز دوصرف



 لاع زافآ

 سدثم سولج مشد رود زا منش شه لان هتسجح

 ترضح ینابناج یا گنروا
 ینان نارفبحاص

"۳ 
 ف تسد " مک: هک رود مرد لامتفه ۳۹1 ال ةنملا

 ۰ و ۵ ی ۹" 0

 دیو بیعب میخیعا نو نه + نعناساف کاامج ی ۱ | مانل صخش

 واب تاهورکم ٌهمئاخ هکهراکم یضمعب رب رادغ راگزور مخژ مشچ عند یارب

 راز» هذس هباذاایدامج ةرغ هعمج زور و - دبسر ماننخاب دوب لمئشم

 نارازیب رود نیا لاس متشه دادرما مهدراچ قباطم راچ و هاجپ و

 نبرد - دش زافآ ينارماک و يگنسجخ ناوارف و ینامداش و یخرف

 و - دنتخاس يشخ# ریم هنخاون رب هعاخ تعلخب ار ناخللاصا م جرات |

 یضقمب یناذر ییدصناپ ةماغاب و یعلع :تشعزغب 1و اش

 - دندیفا درگ مود یشخب هنخارفا رب رس راوس رزه ود یرازه هس |

 تمدخعب ناخ هللا لیلخ ریغث زا یوغفص ملسر ازربم ریبن ماک دارم

 یرازه بصفعب هناضا و لصا زا نجرا - دیدرگ زارفار» یگیب شوق |

 * تفای شزاون راوس هصئاپ

 تورم هجار دلو هگنس لاپوگ بصنم [ هدناثلا یدامج ] مود

 ۰ دن ررقم زاوس راه و تا ییرازه هفاضا و لصا زا |

 ی



 اس منشه ( ۳۸۹ ) | 8۶ هم

 ازنم زا یکم ناویک ناقاخ |[ هیناثلا يد امج ] مهدراچ

 دندومرف فیرشت یلعم ًةناخنلودب رادیب تخب ؟دازهاشداپ رییم

 بصفمپ هفاضا و لصا زا رالاس هچس ناناخداخ ناخ فص دلو رابنهب

 دنممذخ و - ناخ راذلفا باطخ و تعاخ! گنج ژوریف ردارب اش

 لا ژا ناخ تنمحر و - عصرص یاصع و ناخ ردم یاج» فزون

 ب ددنشگ یهابم راوس هاب « و هص يرازه بصذمی هواضا

 یاضاب یزاین ن دهح) آ | هدن ها ید امح ] مون و تمسدل

 اوس دصناپ و رازه ود یدصناپ و رازه ورد بصذمب زاوم درصد اپ

 يور یاثارمع زا یکی ربب و - دی درگ هژاوآ دغلب هراقف تیانعب ر

 ۰ دش تمحرم هدپور رازه میحرلا دبع هجاوخ

 سقم ضرعب رافلم عباقو زا [هیناثلا یدامج] مچ و تسیب

 داخ 17 عیحاود و روادید راد ریگاح هلدهور ناخ زرابم رپ ۹1 فدسر

 « تشگ ترخآ یارگهر وا و - دمآ دورن

 زیلفم هراقد ءاطوعب تارچک ناپ رادجود شوش ربم بر مود

 - نزلپ لدف نام ثممحرمب ناخ گدمس دلو ییدج+ 5 دیدرگ

 ]رام س قمعد ۳ 3 سیگغوراد تسدخ بیس نیدب و دزاود یم کین

 ۱ » دش ماعد) هبپرر رازه ود تا

 ۱ ه9وص يیصجع ازریم دلو ۸۱1۱ تمیافع 1 بحر 1 مهد راج

 یی شم عبدر گدب یدهح - یخ راخنفا زع ملع تیاذءد تارچگ

 زا تملوص نامعآ تماود با ییگداب یوزراب هک ناخ دهم رذن



۱ 

 ۱۰۵۴ هنس ( ۳۸۷ ) لام متشه |

 دوب هدابن هدفس ادس یاب دبم) یرور هدیزگ ينادج روکدم ناخ 0

 رازه هم ماعنا و تعلخب هنمایرد هبتر کلف ٌةبتع لیبقت تداعم "

 ٍ « دددرگ هاح کل هاگرد ناکدنب لخاد و - تخارفا رب رس هچپ,ر

 شربگاج و بنم هک ناخ يدربو «للا [ بجر ] مهدقه

 رازهچب و تا ییرازهجب بصنم و تعلخب دوب هنشگ فرط رپ

 رارب ریشن مکاح هک روپچلب راد ریگاج و هنشاد اقباس هک راوس

 ۱۷ شا هجوم دآ تاناضم زا یخرب ییراداویت و تسا

 ءذاف) و لصا زا ناخ تقیقح - تفای يروتسد هنشگ رغم الطم

 « دمآ هنخاونرب راوس دص هم يدصناپ و رازه بصنمپ

 جارعملا ةلبل ررقم ٌیپور رازه هد [ بجز ] ملفه رو تسیب بش
 هاو هگنس مایس - تنای میسقت قانتعنس لهاب سدتا روضح رد

 يدصناپ و رازه بصنمب راوس هم يدصااپ ةناضاب روهتار يسمرك
 ةعلقب ساد کراود دلو سادگنس رن - تشگ يهابم راوس دصشش

 ماکعت) و يدنلپ هب و تسا رارب تیالو عالف یرشبب هک لیواک ییرا۵

 هذلک تمارح یمدخ؛ ناخ فیرش دلو اقبلاوبا و - دراد مامت تزپش

 تماود نیرد و - تسا تنانم و تعفر لامک رد يدوک ٌهلق رب هک

 « دننشگ دنلب رس - هننای شیاشک داد !دخ

 ٌةشمقرو تاآ عصرم و رهاوج زا ناخرظعا شکشیپ نابعش مرابچ

 تشذگ فرشا رظن زا تشاد تمبث هبپور کل کی بیرف هک ههیفن

 * دش تیانع لبف دام ناخ تابع)

 نتر هصاخ ةقلح زا لیف تنالخ روپ نیبمب [ نابعش ] ملشه

 "لاس رثم زار - هندوصرف تمحرم لیف 8داس ر هرقن قارپ اب مان چک



 لام منشه ( ۰۳۸۸ ) | ۰۵۶ همی

 (صخرس نطوب هدشگ هژلو رس رد نیز 5 پسا و تعلخ تیاذعپ

 انار تمشاد هضرع زور دنعا سیزا شیپ هک ار الابج نایلک - دیدرگ

 لاس بجرردشنقدقح و - دوب " دروآ هاذب ناپخ هاگردب هگنس تگج

 ریشمش و ریس و تعلخ تیانعب - دمآ هنتشاکن لوا رود زا منفه

 ود و عصرم رک و هصاخ تعاخ انا رب و دن واد فارصنا تمصذخر

 : +۰ دندافسرف وا

 راک یعررق» نانوهحار زا ۹ ار روهتار یهدروگ 1 ناجعش ۱ مد

 ریغت ژا ریسآ علف تساره تسدخ») تسا هگنوگ هحار درک

 تصخر «دینادرگ دناب رس پسا و تعلخ ثیانع و روک مار ودم

 يک دب لخاد يگيدزن درد هک یددیش دمحآ خیش ِ دن ثومرف

 # تخارفا رپ رم هبیور رازه ود ماعناب دوب هاشگلالح و هاح یافت

 ناطاس تلود ةرصاب ٌرق تداعم اب تدالو
 گه

د (ضر۶ يا محذم 2 (اض»۶ ی ِ لبضفم
  تعام 4 یاصقنا دو

 ۳ هوگ نچهم 1 نابعش 1 هام 3 سیا مهدزاب بش يموچن

 ۲ رشخ) کیذ (یرصپ ور . تن ,راطلم رهوگ کاپ رفخد زا ار ل ایفا رک

 درج گاو قاط د فدنگ رد ينامداش سوک تعلواب ۳ دومرف تمرسمارک

 رادیپ تخب دازهاشداپ - دیسر کیدزن و رودب تینوت یادم و

 نیا ترضح ییلعا - دندومن مان سامنل) هدبنارذگ رذن رهم رازه



 ۱۵۶ هفس ( ۳۸۹ ) لاس مدشه

 و هنددذ|درگ مو وم هوکش روس هب ار علاط هزررجخ دولوم يمارگ

 تفالخ روپ سیبمب هدپور اهل ود یشج داوم ماجا رم یارپ

 ۰ دش تیافع

 نادنم زاید هب ررقم ٌةدپور رازه هد [ نایعش ] مهد زناپ بش

 ردابب نارودناخ باط مکح يکلم زیلابم یصضعب یارب نوچ - دبسر

 مادب ناوت اضق نامرف مهدزناش دوب هدفایپ رودص فرش گنج ترصن

 ات هنفر یکدب نطو زا هک - تفای لامرا تمارک ةگژسدح هحار

 * دزادریب کلم نآ تظفاعمب گنج ترصن رداپب نارودناخ نادییمر

 تعلخ تیانعب ناخ فلا دلو ناخ تلود [ نابعش ] مدسیپ

 راوس رازه یدصناپ و رازه بصنمب راوس دص ود یدصااپ ٌةناضاب و

 بم دمعم رم - دش صخرم هدفای شزاون روگان ع ییرادلودت هب و

 یلق ماما یاففر زا زاجح ر ةس رد هک - ءاشفم , ينا رو - دذع*یوره

 هار زا هبیط ٌهبیط رد ناخ تلحر زا دعب و - دوب ,اروت ییلاو ناخ

 دمعم هدازهاشداپ تلود لیلکا رهوگ مزالم هد[ روپناهرب هب تروس

 رد و- تخودنا هبنس ؟دس مالئسا فرش هدش رداپب بیژ گنروآ

 بصنم و تعلخ تمحرمب شک مظنذم هاگرد ناکدنپ کلس

 ه تشک دنلدرس هدپرر رازه راچ ماعنا و راوس هاچ و تاف ییدهناپ

 گیب هاشر نطوزا ساداهنیب هجار [ ناجعث ] مراچ و تسیب
 » دننخودنا تمزاام تماود 5 دم آ نکدزا ناخ

 شکشدپ ممرب داب 2۲[ زا ناخ هنسیاش هک لیف شش ناضمر موس

 ۰ نم فرثا رظنب دوب هنشا۵ لاسرا



 لام متشه ( ۳۰ ) ۱۰۵ هد

 ناطلس دم" و تدالخ روپ نیم دنزرف نیتسخد هوکش نامدلس

 لدف رداهب بیز گنروا دمع* رادقم الاو ةدازهاشداپ فلخ یلرا

 راکانبم یالط رج لخ ترانعب / لراد نمعم مدکح - دندومرف تهحرم

 « دندبنا درگ رخل الطم ییز اب پسا و

 تل کی هک یناخ ردفص مدهار.| ر | ردم [ ناضمر ] مکی و تسیب

 ندمرح ننتتیآسم و میت ری رب نر لاو وا زار
 نانس] تاودب _ دوب هدومذ تعحارم هرصب هار زا هدیناسر دیر 1

 .ییگغوراد تمسدخ و یسصنم ییژوزف و تعلخب و - دیسر سوب

 ناخ دمعم رذن ةنسیاش ان کولس نوج - هیدرگ دنلب رس هناخ روق

 ناروث تلابا هک نونیحرد لششیوخ ردارب ندیم ناخ يلت ماما اب

 ترایژ تداعمس تیر تم زع هدشاذگ زاب ناخ دمحم رذن هی

 رد ناخ هحره تورم يٍب 1 ننورگرو دوب هدوهد ییغینم ندمرح

 هذخو دنا زارد ار نیا چرخو رودرفس نیا هاز یارپ تصوگح تادم

 قیاقح عماسمب یماجارم یب و یماک انلامک رد ناخ ندش یهار ر

 لاضف) ویدخ - دما هدشاکن لیصفتب هچلانچ - دوب هدیسر عماجم

 .هجیور ۹ کی هک دندوب ؟لومرذ مکح زوطسم ریم ندش یهار 4

 رد روبزم ربم ردیسر زا شیپ ناخ هک اجاازا - دناسرب روکذم ن
 یدورما دیراررم ةنادکی غلبم نازا ریم تشذگ رد هرونم ٌهنیدم

 یینومنهرب ۸5 تا مکاح اشاپ يلع زا رهاوج خرس هس و لبج نزوب

 تسا یغیدو سید زردنا تداعم نیفیرش یدمرح ترواج* قیفوت

 هک ماکنه برد دوب هدیر خ يبرع پس) دنح و ةبیور رازه یس غلبمب

 ر دیر اورم دروآ رد سدنا ظذب دوم صو) ی ن)مرز تلود تاردا



 | ۰ ۵۱۶ هد | ۳۹۲ )) لاس منش

 هک یادم جابر » لخاد هدیدنسپ دش هدپرر رازه لبح تودق هک

 نیا - هنددذادرگ دن درد یم رسنا ددشروخ رس رب سشح یاهزور

 تسا لثملا برض یلثم یب هب هک ژورفا مجلا میامنارگ برس

 دیراورم ٌهناد راج وتصدب و گرزب لعل عطف جذب رب تسا لمئشم

 و تسیب یگداژ ره تسا گنا هدزارد یگنایم لعل نزو - رس

 و تسدب لاقثم هح - رثمک یتر هس لافدم زا یرهاوح ییژر راهچ

 رکرس رد انمه يب رهوگ نیا تمدف هجرگا - تسا یتر تفه

 هک ماظننا تپجب ماکنه نبرد نکیل تا هدپور کل رد یهاشداپ

 هاچ و تذکم راهب لابقا ویدخ لاون و لذب و لاضفا و اطع یمایمب

 :اش داپ دروایب يلعل ینچ يناكرزاب رگا تسا هاگتسد و تورث عیار و
 درخ مه هبپور کا راپچ# رادقم الاو ناتیئون لب رادمان راگماک یاهداژ دد 

 یدنچ و ناوارف ناپج نافاخ ثماودب رز هح دنیامذ سس شکشدپ

 یلعل هصاخ ٌمناخ رهاوح رد دفح ر» - بایاث دفنام يب مجد

 هدیور ۳ ودب ملاع ویدخ هک یلعل هچ ؛142:تنسا!نرزتفآ نیز نوت

 صپ#" يرج# شش و تسدب و رازه هنس لاوش مهدزاب هدومرف عایخب|

 يناعم تفح ترصح تعمژالم ژودنا تداعس نک د ینسخت زا

 یاه لعل همه زا نژو رد و - دنا 5 دوم ترصح 9 شکشدپ هدنشک

 ی دار + يکي چدهاما - تسا نیا رب ارم ۳ مین و کب تمسا دیاژ لاو رکرتس

 را ار مر ی
 لیامس شبخرس هن هک دشاب نانچ دیاب لعل گنر الثقم ۱

 نیا و - دنماذ گنر رهسار نآ 5 ولانفش لب هنو دوب یهایسی ۱

 - يمادنا شوخ موذنس - يمرج يب ر يفافش مود - گن مک ار



 لاس منشه اب قاتل | ۰۵۱۶ هری

 تفص را,چ ریب گنر شوخ لعل نیا و - ینیگنم و ينالک مراوچ

 هک لگش يدورما تسا ةناد يلا رثثاک و رترب  تسا فوصوم

 هدپرر رازه هاعا شزرا رو تسا يآر تفه و لبچ شنزو
 تسا پور کلود روکذم لعل يارب هکنأب رظن مجبرم نیا تمیف

 ۰« هذفاپ رار و هدیرر کا هدزاود

 ر جیبرس شرازگ بیرقذب راگن قیاقح هساخ نونکا

 تعقبوح زا يلمج# شراگفب ر یدزبا مجد مان سایم

 نیا الاو

 دا ثرگدم ندگ[ رهاوج یلعم ٌهناخ رهاوح

 رب لمئشم ازنا تگ تا يعيبست شگش هصاخ مهاوج زا

 سنج زا - تسا هیپرر کا تشه نآ تهبق هک دیراورم یخ و لعا

 هنآ و - دوش یم جنورس لخاد تسا رابع مامت و نژو نالک هچره سس

 ی ءدبست رد نآ یارو - هدرگیم موظنم جلیصت نبرد دبی مرب نازا

 ود نیا تملق 7 تسا یئوفای هذادو ودره ییبام

 ييبست نیا نایم یابند زا يکيره نزو - هنشگ ررقم هیپرر گل

 هچرگا - هدپور رازع لیچ مادک ره تمیف و - تس) يتر ود و یه

 تسا ينايننآ شرع ترضح داد بیئرت راگزرر رداون سیا عیمج
 لیعا دم تدالخ دیع و یناکم تدج ترضح تاود مایا رد ام)

 رهارج# هدزگ دیاورم سنج زا هچره ینادبس لظ یینااخ ترضح
 لخاد ایش) نبرد - تشاد ماظنتا ییگنسیاش و هدم] الاو ٌهناخ

 هلمجل یفیباسب تبمن ینکم تذج ترضح نامز رد اغیاغ هدش



 | ۰۵۴ هنم ( ۳۳ ) اس مثشه

 همره هک ایذا بیارغ سیا - هتنریذپ رگید شیارآ ینیگ و هننرگ رمزا
 ندرگ رد و دنا هنسپ امدقرف قرف رب هگنسد الو ناشلا میظع هاشداپ

 نخس - هنشگ رنهب دوب هچنازا بتارمب هنخادنا امآ تداعس

 ضرغ رد تالآ عصرم درهاوج فانما هما هارفا زا هچن ۲ هانوک ]
 بسع) هک لمشعب - هدمآ مهارذ هصاخ ٌهناخ رهاوح رد لاس دص

 - دشابن _نیمز يدر نیطالس لک ٌةناخ رهاوج رد تیمک و تیفیک

 یاهدازهاشداب هدپرر ردرک رد ردقب فا یاوس عومج تمنف

 رطهاوج - تما هیپوز : زورک منپ,فدش تعمحرم ناذیا ری و راس
 درخرم زا و تسما هصاخ سوبلم هک هدپرر ردرک ود تا[ عصرم و

 دپ قح رمک و تسویپ دوج تسد و یکم تنهدم ندرگ و رورپ

 تسا دحاعص راراتسرپ ٌهلاوح یدقم لعم رد دریذپ یم شیارآ

 زا ترابع هلیچ - تسا ابلبچ لیوحت نوری پور رورک «س رادقم ر

 نیقعاسمب ررقم ةیپرر رازه يس یررابم هام نیرد - تسا مالغ
 ء تراقفد میسقت

 لص دمع*ربم - دفنخادرپ زامن یاداب هدنر هاکهدعب لاوش ورغ
ِ 

 ۰ دفددنا درگ دفلب ارس لدف هدام تیانعب | ر ماق ییگشمهلبا هبع ریس دلو

 رگیپ یسدقرصنع تسص شج یمارگ شیارآ
 تافص یکلم ٌةکلام و یراداعسلا تاذ ٌةکلم

 ی
 هد يب رگدیرفا 9 - نوگح و نو راداد ساما يحدت ساچد

 يمدت تاذ تعصیامآ ترشع سشج ر ار[ طافذ مزب هک ار - نومن و



 لاع مدشه (+ ٩۳زعب ر | ۵۶ ۵م

 3 اش مگیب نایک کلام - ضرم ٌهیضر " مد يا ٌگدفص نا.ججب

 ِِک

 تنطلم یایلژا یورب ینامداشو تدعهج باوبا ندوشک د زم

 یارب - ینارماک و تیهانر بایسا ندمآ مهارف دیون و - ينادراج
 تسمظع اگر اب نارکشدپ . دیناسر - ينابج رد تلود یا ءایفصا

 ناشلا عبنم ناوپا شبپ هنخادرپ الاو مزب نیا شیارآ مسارمب

 ناب هیاماب .تفیرز لمخ# کی.) ماع و صاخ دانلود نادنجاا عیفر

 ران رز یاهنایماش یآ نا راچ فارطا رب و - دننشارم| ربارب نام[

 یاهطاسب و نوگانوگ یاهشرف و - دندیشک رب_یجهدس و يبيرز میاعدب

 یللب و - دندینادرگ نیب رود یاهرظنزغل اپ هدرنسگ گنر کنز

 تسا بانف] یازما کر بانرز رج 79۷ ) تارطا رب هک یهاکنخن

 ةزاو[ 25 ار عصرم تخد دن هدخاس نایاب شرع ناویا ن] طسو رد و

 - تسا هنفرگ ورف ار میاف) تفه تبج شث نآریبعت و عیصرت

 نآرود هک رک هردان رکن یلال ٌهنايهاش نآ شیپ رد و - دندومن بصن

 زا و - هندخارفارب عصرم بامنوخسب دراد تدیژ راوهاش رد لسلسمهب

 یاهیلدنس و اهنخل رو رادب| رهاوجب یدزم باهرذج تار و بپح

 یاههاگرخ و- هدننشک ازفا بیز هغشاد هاگن هداس و رکانیم یالط

 روکذم تخت فرط رد رد یيزود اط لمخم یاهنالغ اب ییمیس

 19 هدر  بکرزب قازارط عیادب ريواصرب روصم یاهدرپ و> تدازک اپرب
 يدذب ار دنسپ راوشد لد ناژا یکی ره هک - یبچ نازادرپ عیانص

 ناشن تشرب ناویا 1 فارطا رد - یدنمک ار دنمشوه دید و دوب

 ينامس| دوکش اب ینابنامج یارآ ریرس - هندینادرگ لزفا تیز هنشاد



 ۱۰۵ هئس ۲۱,۰۳۶ ) لاسم دشد

 گنهآ هردس گنروآ رب گنهرف و رف نارازه و يناميلس تمشدح و

 کاپ رگ الو یاهدازهاشداپ و - نومرف سوئام تنمیم سولج

 یارزو و رادمان ناندنون و - دش یئصشت مکح ررقم ياج# ار رصدع

 - تموم مارپب ناکزوت ریم - دندومن مایق دوخ فقاومب راثآ :دونس

 نا وائسیا فوفص ٌهیوس مهارم عصرم یاهاصعاب - تروم ماغرض

 ندرز عیمارک رب یزیربا ریماجم - دندیزاسریم میدعب روضح هاگشرپ

 - درکبم يئاشک همان و يئاس هیلاغ رفذا کشمروخ# و ربنع راخ# زا

 ربذچ زا دور و دررس یاون زون زاس نارگشمار وزاوآ شوخ نایدنم و
 راتولاتاذ و یففلا تاودا زا اهزاس تاوصا - دندونارذگ یربذچ خرچ

 سوک یادص ٌةلغلغ - دینادرگ ادص و توص رپ ار گکالن) قاط هن

 ةرک جواب ریفن و لبط یاو] ول و - دیشک نودرگ ذبذگب رس هنایداش
 لالج ر ندهدس و نیرز یابقارپ اب ار دننام هوک لایئا - دیسر ریثآ

 * تندب تفدرک :دانسیا روکدم ناویا ربارب کفب رز

 نیئآ رابب نمجنا دش ه نیئآ راگزرب هننسپ
 رادبب تخ: ناپج تعماخرب ۶ رایشه لقع زغصوح تخ: دش

 ینام-آب نیمز تاخ رب ه یناشن لگپ اب دیبنج
 زاره یرادنابج چ رپ رفغا لاو نآ ییفسردنت لسغ زرز ناضمر رخاوا

 رنمدخ فراع و - دندومرف اطع جاینحا لعاب هبپور رازه جلب و ره

 پسا و تعلخ اب وا گنمه ٌةیپور رازه تفه هدومن یزر رزب ار
 تنیط یکلم یآ هک لاو مجاپ زا و - دندومن تمحرم اب لیف و

 هتسیپلابقا یوکشمب هک دوخ لغعتاود لزنم زا تشرس يمدق

 رام دیشروخ رطاخ یازف) ترسم هدیسر شنروک ت داعسد تسا



 لاس منشه ( ۳۹۷۹۰ ) ۱۶۵۴ هثس

 هتسارا هنسودپ زور یمشه ات اشعلد شج نیا - هذتشگ یناکیدخ

 تمصع باقن تابعنفم يکمه ژورفا طاشن زرر ۳ - ثوپ

 نایعا تانب و لیالح و ناکم الاو نامگیپ زا تذع باجح ناپچلع*

 لوربک ییطع نردا تمددرد مهارم 3 هدم] درگ تمفالخ میرح رد ناشیذ

 ندرد هک زور تشه و هام تشه زا دعب یامز ُهکلام نارود کلم نآ هک

 شارف بحاص یناوئانو فعض رتسب ربينامسآ ییدقتییگنردن هب تدم

 یاشک لکش« هجوت و نزفلا تیاغیب ثیانع ضعحمب - هندوب

 لاح نابزب - دندم] شزروک تهوع املپ تداعم یا - ي يهاشداپ

 عرضت مراول یاد) زا دعب هانب ید هاشداپ - دندیزاسر مدت لاث و

 دیرازرم و توفای و لعل زا رهاوج ماسن)یقیقح زاسرا هاگردب عشختو

 راذن دیفس و خرس رز و تاروع عیلح فاذصا زا تاآ عمرمو درمز و
 و - دندبسر دارمب رهاوج نادنموزرآ - دندرک ناکم و نوک واقن نآ

 راذن رززور ره «ناگنشه مایا نبرد و - دننشگ باپماک رز نانسد یبهت

 - لس هدپ ور رازه هانغفد عوهج* و - دم[ یوم راک یدرد شور بیمه د

 1۱15 ی ی ی ی ی ی ی ی تی ی ی ی ی ی سی ی ی ی نکن شب اد ی ست سد یک هم ی یر ی ی یه تا سی ی سی ت

 . رازه تشه و تسدب و - تاآ عصرم و رهاوج ار هدپور رازه ي

 هک فصن رگید رازه و تسرد رازه ربم رازه رد ار هیپور

 دمبس اب - دنهد شرازگ راذن هر ۳۹1 عبر و - نژاد برد ک همدن

 فعت رداون زور ره تنالخ دبکل) ةفلف نآب و رامثا ماسفا لیث امت

 - دندومرف یم تیاذء زرا نارگ تاآ عصرم ر اهب شیب رهاوج زا

 تپچا رابع لساک راوهاش ُهنغسا ععلا هذاد يسو دص زور نجف



 ۱۰۵۴ هنس ( ۳۹۷ ر لاس منشه

 و  دندومن تمحرصم تشاد تمدق هدیور کل ءفپ هک دنب تسد

 رهوگ ؟زیوآ !ب ارزب ساملا ٌهعطق کی نآرد 25 1 رس مود ژرز

 هنح مایا ریاس رد و دیزرا یم هدپور کل کی و - وب مظننم راوهاش

 ار تروس تمیالو و - دوب هدپور ی رابح نآ تنمی هک یتالآ عصرمس

 رازه هاجلب و کل تشه نآ هام هدزارد و دراد عمج ماد رورگ هس هک

 هدزارد و تس ماد رورک کی شعمح هک نآ ردنباب - - دوشیم هدپور

 ٌطساوب مایا ندرد شلصاح و هیپرر رازه هاجاپ و کل رد نآ ههام
 ۳ مپ راع# و يرارب و فانکا و فارطا زا راچن دش دم ترثک

 تشهنیرد و - هندومرف ماعنا زین دشاب ماد رورکراج عومج* و «بپور

 یارما و رابت الاو نامگیب و رادقم یلاع یاهدازهاشداپ رگیدب زور

 دوقن و تلآ عصرم ر رهاوج نوربب و نورد نازودنا تسدخ و رادماز
 دندومن اطع شاد شزرا هدپور کا هد هک لبف و پسا واهنعلخ و

 ِت یدنا لعمرد هچ زور ره و - دش هیپور کل تسیب اطع یگمه

 روکذ زا یرادسب صاخ ةناخنلود و ماعوصاخ ةهناخللرد سلج* رد

 دزدینا هرگدم بادماک هنازور و هنایهام و بصاذم ةهناضاب ار ثافا و

 زارف هبپور رازه هک تامس سدقذ تاذ ّک زور ره قدصت هجو زا و

 رب هدایز لاح ات لولا عبدر ارغ زا و دمآ :دراذگ ةچنانچ دوب هتناب

 لوا زور و - دندیناسربم جاینحا باعاب یغلبم هدش هدپور کا ود

 صاخ ٌهناخلود هب یلعم ,یوئشم زا ماعنا و راذن مسارم میدقت زا دمب

 یناممآ ار عصرم تخن سدقم سولج؛ و - دندوهرف فیرشت ماع و

 هاش سیمب - دفتخاس رشهاوخ یاورماک ار ينابج «ددنا درگ هیاپ

 و لعل کب یزرد لط ییرداد اب هصاخ تعاخ ردد دواد ً؟داز



 لاس منشه ۰۳ | ۰ ۵۶6 هدس

 هرانکاوهپاد عصرم رغدء> و دزداب یم رس رب هک اب شیب دیرازرمود

 لیلکارهوگ نامز کلم نآ سامنلالا بسخو - هدپور کارد و يلافالع و

 ياهشعاوخ زاهک ار ردامب بیز گدنروا دمع# ادارهاشداب تفالخ

 ادند و نید دشرمارفأم دیشروخ رطاخ یینارگ تعاب هکاج یب

 هدسآ زاب تدات شرادذگ هعیلانج لوب هنشگ ينعم رو تروص ٌعابق و

 لط ییردان و هصاخ تعلخ یاطعب و - دندومن تبشت تمادن لیذپ

 بصام و دندذب رس رب هک ژرا نارگ دیراورم رد و لعل کی ر یزرد

 ود راوم رازه ضتش راون رازه هد و تاذ یرازه هدزناپ هک قباس
 ؟دازهاشداپ زا مادک رهب و - هندین|درگ دنلب رس دشاب هچسا هم هیس|

 ةدازهاشداپ و دنووب هلاکنب ٌهبوص رد هک ردابب عاچش وات دمع راکماک

 اب هماخ تعلخ دوب نانلس ٌبوص رد هک شخ- دارم رهوگ یمارگ

 - دفکدناو لاسرا تودای و نامل اب عصرم عيدپرد و یزود لط یعردان

 تنالخ روپ دهم فلخ هوکش نامیاس ناطلس لابقا و وصیت

 یدنسخ ناطلس دمعم هب و - هرانکلوهپ اب عصرم رهدمج و تعلخ

  عضرم چپ رس و تعلخ ردابب بیز تگنرو دمع* :دازهاشداپ دنزرد

 پس| و هصاخ تعلخ ناخ مظعا ر نایجناخ دیسب و - دش تمحرم

 ناخ رفعج و لالج ددس و ناخ مالساب و - الط نیز اب هصاخ گلیوط زا

 و - دش تیاذع الط قارپ اب هصاخ ٌهلیوط زا پسا و هماخ تعلخ

 یرازهجاپ بصفمب راو- دصناپٌهداضاب و تعلخ# ار س دلهنیب هجار

 نبز اب هصاخ ٌةلیوط زا پس ثمحرمب و راوس دصناپ و رازه هس

 یدصناد ٌةهاضاب و ةعاخ تعلخ# ار ناخ هللا دعس یمالع و - الطم ۱

 ار ح زوریف ر- راوم نیرص شش يدصناپ و رازه ود ب صذمب راوس ۳ <



 ۱ ۶۵ هرس ( ۳۹۵ ]) لام منشه

 دهاژ و - ملع و راوم دصناپ و رازه یراز» قسم بصثم و تعاع)

 و رازه یرام»ه ود بصم و ۳ رشدمح و تعلع) ار ةکوک ناخ

 م ود بصنم و ههاخ تعلخب ار هواد دمعم میکح و - راوس دصناپ

 الط ریز اب هصاخ ةايوط زا پمسا تیاذع و راوس تسیود یرازه

 زات هک و - نژو نیمیب هدپور کی و اوت دصناپ رپم کیو لبف و

 دصزاپ راوسدصداپ و رازه یدهناپ و راه یصذم و تعاخ) ار ناخ

 هب ار يوفص مدسر ازربم ةریبن ملک دارم و - ءچ-) هم بسا و۵ راوس

 تقدقح و - راوم رازه و تاذ یعدصناپ و رازه بصذم و تعلخ

 و رازه بصنم و تعلخ# ار ناخ تایح و - لیفو تعلخ ار ناخ

 ار رداهب ناخ نادرمیلع دلو هالا مرک و - روس دصاپ ییهصناپ و

 يزه 8داز ردارب ةگنسزچرر و .+ راوموازجتییرازه ربع هفضرز تلخ
 هگنس ناجس و راوس دصنفه يرازه بصنم و تعلخ ار هگنس

 دمع* ی ضاق و -راوس دهناپ و یرازه بصذم و تعلخت ار ةيدوصیس

 ار ناخ تسارف و - راوع هاجلب يرازه بصنمو تعلخ ار ملس)

 حیمج - دندومرف شزاون راوس هاب و دم يرازه بصذم ر تعلخب
 هیپرر رازه يح هک اذموم میعح  تسا همانا و لصا زا بصاف» یریا

 ماعنا و راوس دص و تاذ ییرازه بصذم و تعلخ) تشاد هنایلاد

 ماعنا و تعلخب یامزلا ۳ تمشگ زودنا ماک هبپور رازهجم#

 هبپرر رازه هاجلپ ٌهنابلاسب هدپرر رازه هدراچ ٌهفاضاب و هدپور رازه هد

 رازه لب ةنابلاسب هدیور رازه هد ةفاضاب قذاح میکح و

 : ةبترمب هک ناکدنب زا یرایسب و - دنتشگ دنلب رم هیپور

 یینوزف و تاساعناد یمام سالجم نورد دنا 5 لدسرث يرازه



 لب مدشه ۳ اقفص .) ۱ ۱۵۶ ها

 نانیا 7 ؟.اضا لدصفت دزدی در گ زارف رس بصانسم

 غالب ۶ رعرش و - هیدرگ سیز» تعاخ تمیادعد سصک رازه تماف لاو

 دمع#یحاح دزدرن سر تمدالخ عماسم عامنسا فرشب ارغ راعشا دنا

 روخ رد نارگیذ - هدیور راه ود ماعتا و تمعاخ تمیاذفءع یسدن ناج

 نارسپ اب ردنمس یگ ناخ لعلب - دندیدرگ ژارفا رس تالصب تلاح

 برط لهاو نانن والک رگیدب و - هبپرر رازه ناخ تگنرب و - هبپرر رازهود

 هدنخرف یدذح سدقم صولج مزب هژمجعخ زا دع) قحعا " تدای

 ندیرد ددددسر لد ماکب ران تاربم و عفانم زا ینابح ۹1 ی ۹

 - رگید یاهنلود ياج هچ - :دهاین رک یورب تبارم الاو تلرد

 نشر و - هدنیازف تلود یا ناشیدن) ریخ طاشن ةلسلس هک هیما

 ه تدب # ۰ اعمالا هاو یبنلاب

 گنه ربرم و دفنز رد رد تگنم » گز لداب هکناذچ شنانمشد



 ۱۶۵۱۶ هم ( ۴۳۲۲ لام ملشه

 ترصن امس رم لا ارپمآ ناخ نادرمیلع ندأنس هرذ

 ناغطق یلع یدر بنت کد لبع زا / هاگتسو

 وآ ندش بولغم و

 ارذ  تافاضمر درممک ناشخدب و خب عیلاو ناخ دمعهرذن نوچ

 يلف ناعجس هب هدومن ریبغت روزا یببس یب دوب شونگناپ لوبت 5

 نآ تموکحو طبضب ازوا قبلاتا ناغطق یلع یدرت - داد شیوخ رسپ

 هک دش نارب هابت درخ و هاتوک رظن زا یلع یدرت - دینادرگ ییعم

 درمرک دردعب هک ار لاک و راهدنق ٌهبوص قحاول تاج رازه ینغا

 نیمز عیحاون ناجولب ماشحا رب تسخت - دیامن تراغ دنا کیدزن

 نسولا زا یخرب تعجارم یانذا رد و - دررآ تخات رواد

 چارات دنراد تماق) دنمریه یایرد لحا- رب هک اراپ کس ةرازه

 عباونب یئسد هثدای وباق هکنآ داراب نایماب عیهورک تسیب و - دومن

 نادرمدلع یشنر دارا ربخ ندینش زا و - دیزگ فقوت دناسرب زین نآ

 اور اذ مییسپ و ازم اف تمیزع نآ يدنچ رراشپ هب لباک زا ناخ

 راد هناهت تگیب لیلخ ییهگ ]زا دعب روکذم ناخ - تشاد فوقوم

 یعمج و گیب يلع و لباک ٌةبوص ییشخب کیب قعسا و هنب روغ

 داهرف و نودیرف و هبوص 1 ییکموک نایدحا و نا رادبصنم ژا رگید

 نابعش مکی و تسیب شیوخ نافیب ات زا یهورگ اب اردوخ نامالغ

 تمعرسب گکنح ياض» لاطبا  دانهرف یلع یدرت شلامب

 مهش و تسیب هعمج میم هدومن يدرون هر گنلک ياوه رد یریهاش



 لاس منشه ۲:۰۳ )) | ۶۵۶ هثنب

 ندز يب پسا رب هداد تسد زا رادنخا و رابطصا ناذع شاخ رپ و

 ناهرمه زا و - تمخ! دوخ راکزور قرف رب رارف کاخ راصنا و ناوعا اب

 و - دمآ تسدب بابسا یمامت اب شنز و - دننشگ روسام دندوب را

 ِ ید ایه ٌشدب ناریش ثعمدنغ دنفموگ و رفش و یا ناوارف

 ندددر - دندپدرگ رب لباکب مارملا ي ره گرم و ماکنسود ۹ هاذس

 یسحاب هددوآ لام رد ۹1 دود تیر بتن ٌیمدقم هک دا ددون
 معاف ن#

 نیا ءابقصا و داینب رید تلود یا ءابلوا بیصد قرط نمیا و هوجو

 ةیامره هک هدنخرف یشجح با ءانثا رد - هنشگ داد !دخ تنطام

 رمطاخ حابترا تعاب - تسا نارکیب یینارماک ٌةياريپ و نایاپ یب ییفامداش

 تایار شخب هبطع دزیا - دیدرگ نایوجاوه ردص حارشنا و ناهاوخریخ

 تاد و - داراد بوصتم امم مطم رب اپ رید تنطلس یا ماوق

 « بونکم اقب مول رب امثنا لابقا تلود نیا ماظننا

 بدرف شنم هک گنج ژوریف ردابب ناخ هللا دبع لاوش مهدغه

 و نامز ویدخ نوچ - تسبرب ينتسه تخر دوب هدیمر لام داتفه
 باینح) دیشروخ بابق کلف باون ٌهضراع ٌهطساوب نارود ناگیادخ

 يريدنح 1 یمض رد هک راکش و ریس طاشت هام هن تدصم بحاص مگوب

 ماظننا ییعاد و - تسا تلود و ید مابفلا تعاب هک مکح و ساب

 تسا ۳ تلادع ناذاخ نیپ رود رظن روظفم - یثعم و تروض

 - دندوب هدوم رغن فدرشت نوریب هفاخلاراد کرا زا لب - هنخاو رهن

 دداارگ تعصب تآداعسلا تاد ۷ تامم یمدق تا3 هک لوغدرد



 لزانم ناذگفا ددص و ناهد داد جوک چپ 4 روپ راکش هار زا و دذ هومن

 نآرد ژور دم و - دندینا درگ لکاشم دل دومآ تاعس دوروپ یيراب

 هدالخاا راد بوصب ژارط ترصل ٌکیولا مراهج ژدر 5 لوصرف ماقم کنه زد

 دردح نآ راکش و رثس ژو دنا طارزد هک ژور دذح نارد 5 دننخارفا رپ

 راکش نارادناج رگید و رایسب یمها و راک هلبذ جنب  ءایدپ - ه۵ددوب

 دمع# ردمب و -اتمو) رز ٌ؟رپا زومس یینسوپ ناخ دهازب د یذودهتضاخ

 لوصوم ضیف لوزنب هنالغلا راد هناخنلود هدعقلا یذ مهد

 « تشک دومآ تداعس

 هدمآ نطوم ژا هگشس رسما راه هگنسٍار ۱ ه دعولا يذ ۱ مهدزاود

 شکشیپ مسربلیف رابچ و - تخارفا رب راخلفا رسهینس دس میژلت هب

 وخام ردپ هافگب رسپ تیدحا بانج رد هک اجنازا - هینارذگ

 و یییلا تمدالخ ٌگبترس یاضتتاب لداع هللا لظ هاش داپ ددرگدهذ

 بصنم رو تعلخ: ار را هدروادن رد رظنب شردپ مر يبّلا لاخ

 دوروب لالج جرب رثخا سدیم لزنم [ هدعقا يذ ] مهدراج

 هنخادرپ زادنا اپ و راثن مسارمب ره الاو نآ - دیدرگ هیاپ ينامعآ سدذا

 رظنب هشمقاو تالآ عصرمو رهاوج سیافنرب لمنشمیششیپ نیزگ

 یئامنور هجو رد و - دمآ هتنریذپ هوزرر کل كي عام - دندروآ ود رونا

 ک ندمذ دیراورم 2 کی هوکش رم یهسناطلس تادطاس کقیدح رون

 و مکعب راگماک دازهاشداپ و - دش تمحرم تشاو زین لعل ٌهعطق
 ج

 و لالج درس رردصلا ردصب و ج بتراج و تعلخ اتراقت مالساپ لاو



 لام متشه ( ۴۰۴ ) ۱۰۵۴ هنس

 رگبد سک لب" و -یجرف اب تعلخ ساداهندب هجار و ناخ رفعح

 سدت) هگشیپرد تسخت اهدنب - دنداد تعلخ تماود نابعا زا

 * دندروآ اجب بادآر ادمان ؟دازهاشداپ تسدخ رد ازا صپ

 هللا علف میکح شیوخ برع دمع+) [ هدعقلا يه ] مهد زناش

 * دندومرف تیافع هدیور رازه رد

 دم ترضح لاحترا یرات هک [ هدعقلا يذ] مهدفه بش

 رفس نآ ٌهسدقم هضور رد ررقم یئاب تسا ينامزلا زانمم ایلع

 ثتقدنح ویدخ و - بتمشک هدسازآ نسرع سام سدقد کلم یینک

 ةعباف هاب هدومرف فیرشت ناشن تهازن ناکم 3 یصاسا

 نارد هک ظافح و اعلص و الضف مظاعا و تاداس ربکا و - دننخادرپ
 رازمجمب و تسیب تمحرم) دندوب ۹ دم[ مه ارف لزنم ضیف لفعم

 ماک لاش و ثتعلخ تافیرشت و ررقم ٌتدپور رازه هاجلپ فصث *دیور

 رب هرهب تایرطع ماسفا و تایولح و همعطا یراولا زا و - هنثشگ زودن)

 تسبل هدرب فیرشت رگید راب ویدخ يتبگ 1۹ یادرف - دننفرگ

 ناقیاصم رگید و لمارا فیافعب ار يفاب پور رازه جلب و
 ۰ فددوهز لب

 مکع ناخ نا لری ع ا ارصا| رجم) [ هدعقلا ید ] مود و تب

 هدزود و - هیذارذگ رذن رپم رازه و - لومت تسزالم هدمآ لبک زا عفرا

 رد رسا دیشب هک ار ناغطف یلع يدرت ناهرمه و ناشیوخ زا نمک

 تقفش اپارم افشار ۳ ِ دروآرد یدنا رظنب هندوب ۷م[

 یابند مده ۹1 سن شک هصاخ تامایم رب رگید یدطالس فالخب ۶



 لات یا 9 ی لاع منشه

 و هراذکلوهپ ای عصرم رج خ و هصاخ تعاخ) ار ار م)) | ربما و - دراد

 # دنددن|درگ ددلب وه عصرم نیز اب هصاخ ٌهلیوط زا رک پيدا

 نرو يیسمش ۸۳ یمارگ

 هاعلبو رازه وس «دعدلا يف رهش مراپجح و تیسذد هدنشود ژور

 ءارفتا نزد ی دتتمش یازفا طاشد مرب گ ن*-مب مراهج قباطم رابج و

 نیرق دنا رمع عزا مراپچ و هاجنپ لاس یادنبا و مودم و هاجلب لاس

 ادشا رگید و ۳ لوپیعم تی سدقم تاذ نآ و # داشعن|

 و ۳ فاط)) و رگشپ بحاص م ۳ کلام ۳ کلم

 روهظ زارفرب ناب دوم هاشداد ٍ زا ةروکدم گشراعرد هک هاددن فاطءا

 دندوب هک «ددخرف شش > یا ماجتارس ی وصذم ثوب هدمآ

 یابناوخ و دیس و جرم رز و رهاوج ماسقا زا راثن ناوارف لوحو او

 عمرسو رها زا قیا یشکشیپ تایواح و تالغدت عاونا و نأب و رظطع

 ةدپور کل کی بدرت 11 تسدق هک هسدفن شما ماسف) و تا

 رادیاپ تلود ناکراو زادمانر اذیئون ژ | ک یص هد و - هنددنارذگ دو

 ناخ ارس يلع ارمالا ریماب نابم ناژآ - دنداد رخاف یاه تعاخ

 ی ٌةفاضاب ناخ هل | دعه و زورما تم زور زرد

 هناضاب ناخ تسدرپز و - راوس دصشش یرازه هس ابمصذمب تا
+ 



 لاس نشه ۲۰ ۹ ]) ۹

 ماریب هفاضا و لصا زا و - راوسرازه يرازهرد بصامب تاد ییدهناپ
 ی ره بصشمد شانلکوگ ظعا ناخرب ناخ ِِ ریگنابج رسپ ناخ

 راد هنابت گیب لیلخ ارسال ربما سامنالل بسح و راوس دص هذ

 بصنمب دوب هدومن ددرت يلع گ گنجرد هک نابماب و کاعد

 یرازه بهنهب ناخ فیس دلر يفاث و - راوس دص تشه يرازه
 ۱ « دنزخآرفارب رس راوس هاجاپ 4 و دص هس

 ممرب لیف کی هگنس زایپ هجار [ هدعقلا يف ] مچ ر تعمیب

 3 تشک زارفارس لیف تسیانعب ناخ الا لیلخ - دیدارذگ شکشدپ

 زارحا هدسا ناریا زا يگزاتب هک ناهافص تاداس زا دومعم ربم

 ییدصناپ بصنم و تعلخ تمحرمب دوب هدومن تمزام تلود

 ددس - دیدرگ رخذفم هیپور رازه راچ ماءنا و راوس هاجفپ و تاذ

 هدومرف تصخر نیمرکم بم رع ار رکمع ییلفم دیعس دمح)

 هک هدیور كل 0 ژا و - هندبن|درگ اورمک هدیور رازه راچ ماعناپ

 بحاص مگیب لیامش ی یددق باون ع ییلسردنت یارب لاون ایرد هاشداپ

 فصن هلمجازا ِ 0 ٌةکمب هدیور کل کی عانم دندوب هلومنردذ

 بابسا و - اج] نادنمزاین تمج) رگید همین و دیز فیرش یارب

 هک یلیدفت عصرم اب همرکم ٌةنیدم نایوزنم ٌهطساوب هبپرر رازه یاینپ

 لوب هنشگ ایم لماک تع* لوصح زا دعب نارود کلم ةدومرفپ

 اهامذا و تاولصاا یو 5 زا اهبحاصنیط - هیون فیذم رونم ةضور رو ات

 ٍر دنلوصرف لاسرا را هارمه دیآ ةهذخورذا



 |۶۵ هد ( ۰۷*۶ ) مدشه لام

 هنالخلا رادزا ماسنا رفط مالعا یخارثا رب

 ریمشکب اسنازا و روه ال هنطلسا| رادب نابا ربکا

 [*دعشل|يف رهش] مشش و تسیب هبنش رامچ زور زا يرگهد زا دعب

 ینابنامج یارآ تگروا دوب موم و ؟رپم بخذن» هک ينعابمب

 تضبن یراب رون غابب دابآر بکا ۳ راد زا ینادواج ترا اپ

 يهابم هل راد ّةعلق تسارح تسدخ# ار ناخ یتاب و دندومرف

 » دنددنا درگ

 روپ عیقفب رگبدزور و ارسنانمبهب [ هدعقلا یخ ] منشه و تسیپ

 ۳ ۲, مطمةضورب و - فندرک ماقم زر کی :دومن دومآ تداعس ثورو

 ناخ ما کای «دیور رازه راج ترایز زا هعب هدومرد فیرشت : یه

 رگید و فدنم اکم نآآ مادخب هک - دنداد وا ندشذاج و بس ریبن

 گلمرد هدسآ ناریا زا الوئیرد هک یداه دمعمب - دناسرب ناقعنس

 هدیور رازه ود - لوب هنشگ مظفنم هاح یاتسا هاگرو ناک دی

 » دش ماعنا

 تداعس ط..مم سدئا لوزد هب سادپ ور صرع مع 1 يف ٌةرغ

 ةک رایلاوگب هثخاون رب هصاخ تعلخ# ار نابج ناخ دیم - تشگ

 ار هگنس تفوسج هجار و - دنداد یرونسد تسا ررقم وا ریگاجب

 نددسر ات هک - دندومرف مکح هنخارفارپ رس هصاخ تعلخ تمدرمب

 ضیوفت ودب هفالغااراد_ٌکبوص مظن هک ناخ یریدلا بطق دلو دیرف خیش

 هاج نامع[ هاکرد ٌهناور نازا دعب - دزادریب هنالخ| راد تسارعب هتفاپ

 هفاض) و لصا زا و تعلخ) هفالخلاراد ییحاون رادجوف ناخ ها6[ - ددرگ



 لاس منشه ] ۳۸ ۱ 0۳ اس

 کم هقسا قیمت هدسا ود راوس اه تشه راو- رازهو تاد یراز» اسدص) هد

 ییناوید تصسدخو تعاخ نبهحرم) سادیساک یار و - پعما تیانعد

 لاقنعا شکشدپ لدف یفپ - دندش صخرم هتشگ یهابم هفالخاا راد

 هدوص نآ ناوید ساد ینیب هک لیف کی و - راپب ٌهیوص مظان ناخ

 ناخ ددشر - تشذ؟ سدنا رظن زا دوب هنشاد لاسرا شعشیپ ناونعب

 ٌگیوصب «نشگر خافم الط رم سیژ اب بسا و تمعلخ ات هکرتمب یراصنا

 ةيلم نیم لوصح زا دعد هک دژامن هدیشوپ - تفای تصخر نکد

 زوذم میر و رم دقرم ترایز ۸5 دود 9 ایلع اتم 8.محو نارود

 باج+ بوصب تلود نارکی نانع هدومنریدلاو قحلا بعم هجاوخ

 میللم تاحارح بوکر و تکرح ندا نو> ّ ددزاس فطعلم ریهشک و

 ةشيدداب ندبرود هاشلهش - ومت سششوح رد عورش نامژ هکلم ٌگدش

 ردشبب تاحارج و - هوش یسکن وه ترارح تدش زا ]دادم هکن]

 لزانس عطذ و لحارم یط ينشک رد ت ِ دذدوصرف ةجوت نوج یایرد

 ار مذم تحاس رب ةیاس جوک راپچت لابتا ٌیولا و - دژباین رازا ترارح

 کاملا راد زا هریذپ میدریپ هک ناخ تسرکم لزدم نیرد - درتسگ

 دام مهد اجازا تک تمزالم ژودد) فرش وب هدمآ یاهد

 نیافس رب تمظع یوکشم تایجنحم اب دوب ییع) هیع هک
 لک

 نوماه روکذم راکرس رد هک دوب : دیژامر سدق) ضرعب نیزا شیپ «5

 تاحارح نددج یارب وا مهرم ۹ و 4 تا یربقد ماد



 ۱۰۵ 442 ( ۶٩ ) لام مدشه

 نانمآ مانعا فرشب روا هتشگ رومام وا ندروآب و دراد یلک عفن

 ةلمج زا ار زاون هدنب زاسرک دزیا هک اجنازا - دیناسر ناشن کلف

 درجمب وا مهرم دوب مان یعمج یراگماک هلئاه ةلزان یا نم

 - تشگ مینلم تاحارخ رثکا زور هس زا سپ و - دمآ دنمدوس یتسب

 مات تحص یلهد گلاملا راد یحاون رد ژور تسیب زا دعب و

 ار اون يب یادگ يا و - تخاس دومآ ترشع ار ناینامج

 ناج ناسب ار هنسعش نان و دوب ژردنا مغ ژرر توف یارب هک

 با و تعاخ و شگنسهه غلبم هدومن نژو رزب تشاکنا یم

 دوقن و - هندومرف تمحرم اغمت لا هب شو رد یهدو لید و

 و لاو رکرع زا تسد و ندرگورم هیلعت ةپجب تاآ عصرم و

 راکمک یاهدازهاشداب و یرابدگ کلم بانج گلف باوت رکرس ژا و

 جاینحا یور دشاب یرثا را دالوا زا ات هک دش اطع ردقن] نانیا ریغ

 و یگنرف و ناملسم زا رورشم ناحارج هچرگا - دید دنهاوخا

 ناب رد دوب ف نیا تفافح و تراپم ناش ٌةیام زاذ هک ودنه

 تشگن بترفس نآرب یرثا اما - دندیشوکناکماو عموب مهره نوگانوگ

 يراديب هبور تنای شرازگ وا لاوحا هک فراع و یوساه علاط یوچ
 رکذ و - دسآ هدخاون مانمگ رد یا مانب یئاورمک صوک دوب هداین

 رتاند قاروا نوطب,و خبراوت فیاع« نونمرد رکذلا لماخ رد سیا

 یناخ باطخ روکذم یلع دمع» و - هیدرگ دلخم و تبثم

 تسعزرتا 9

 - تشگ لابقا لزنس رضخ ٌمجاوخ تاهگ [ هچعا| يه ] مئسیب

 مظءا- دش هصاخ راکش گنفآب هدام یکی ورنردریذ هدالق هس هار رد و



 لاس منشه (۲ ۱۶/۵۷ ) | ۶۵ هد

 دی تفاد اویذم تدواعم تمصعخر هنخارف| رد ود هصاخ تعالخا ناخ

 # لس ماعدا ةدیور رازه ۸م يشبح ربلع داو ناخ جلف نارسپ ۸

۲ 

 و تمج# نادارغب لزنم نآرد [ هجا ید ] مکیو تیپ .

 نائدعس* زا هک یلعم ٌةعلف ییلاوخ مود و تسیب هدینارذگ رورس

 یاذا رد و - تشگ تاکرب روم سنا لوزهب تسا ثرضح نما

 هک ينابش] تفج ترضح عبنم ضین عجضم ترایزب یدرون هر

 زابنا نیرب داخ ار تهازد رد و - تسا زارمه شرع 5 تعدر رد

 رگپد و هذدسب هدپور رازمجلپ غلبم ترابز باد[ یاد) زا دعب - هذفر

 ناطلس یلف ربکا داو يلف دارم - دندومرف قاعنا قاویلسا بابرا

 ييکموک ۳ 2 راکت رخاعم هفاضا و لصا زا زاوم رازه ر تا ییرازه

 # دنددنادرگ لداک یوم

 علف یاشامنب نابناپج نافاخ [ هجا یف ] مویم و تسیب

 - دننخادرپ هنناب ساسا هعلق نآرد هک يناه-آ ييناغمو روکذم

 ینردصت و ِ دن دو هذ ماعنا نآ ٌهلعف و هلمعد هدیرر راز تاب غلبم ۸ و

 " دذ۵رک ندقلت ناخ تصرکمب ددسر نٍب رود رطاخب هک درج

ٌ ۰ ِ 

 رادیب سعد راکماک یاهدازهاشداپ و - هدشاذگ لزنم سرد نخ

 ۱ ه دندومرف تر مااپ

 وئرپ ناذگفا دیص و نااکریش 9 ید 1 ماقه ور ثسیب



 ۱۰۵۵ هدس (+ ۷ ۱ ) لاس مئشه

 تنطلم لدلکا رهوگ عضو«ییرد [ میبعا) يد ] من ر تسیپ

 ضیوفت ب ار رداهب بیز گنروا دمع» هدازهاشداپ يرادنامج

 ۳ بپسا ود و يردان اپ هماخ تعلخ تمحرمب و تیارهگ بویم

 زا لوف و هداس یالط نیز و راکانبم یالط نیز اب هصاخ لیوط

 نارسپ مظعم دمع* و ناطلس دمع# و هرقن قاری اب هماخ گقلح

 بوص نادب هتخاس زرذا رس درخ لیف ود .تیاذعب ار رهوگ لاو نآ

 عصرم ر هنیمث رهاوج ماسنا )رمااریما شکشیپ - هندبنادرگ صخرم

 هلمجتازا - دمآر درثا ریسلا رظنب يکرتناپ-ا و هسیفن ٌهشمقا و تاآ

 تعلخ تمحرم) اروآ و - دیسر لوبت هی اید هبپور کا کی عاذم

 ٌابوط زا پسا ردو عصرم ریشمش و یزود الط ییردان اب هصاخ

 - دندرد لباک ییروتسد هدیشخب يگياپ دنلب الطم و الط نیز اب هطاخ

 تشگ یهابم ملع تیانعب یدنزغ راد هعلفر رادلویت ناخ ردقلاوف

 لعا زا امار ییدلا ۳ جهش رسپ ن هحرلا دبع نر نایناندعت زا

 »* تدای شزاون راوس دصناپ و رازه یدصناپ ر رازه بصنمپ هداصا و

 تسار رب ملاپ زا امیپ نابجتایار [ ۱۶۵۵ هفس ] مرع* ٌرع

 * دمآ هفحارفا رب

 - دیدرگ يزرریف رکسعم تپ یناپ رهاظ روکذم هام منغه.

 ی یازفا ترسم ب۲ وذ نآ و ملاپ ربهخت ر دیص هک ژور دنچ نیرد

 ت ها 1 نراورف و راک هلید ودو هاب ! و رش هدالف هم دوب لاو تعدبط

 وا ناح مالسا لزنم نیرد - دش هصاخ رکشاس] گنبن گنفلب هدام و

 - دننشگ قحلم 70 رکشاب هدمآ یلعم یودرآ اب اهدنب رگید

 تذخ ترضح کوک ناخ نیدلا بطق نپ ناخ روشک دلو هیدلا جی



 لام منشه ۸۱۶۱۸ ) ۱۱۵۵ هکبدپب

 کم
 " ۰ بر 2 ۰ ۰ و 

 نادب هدشگ رد تعلخ تدیادع و زچم اک هعلق تمارع) ی

 . .بابراپ هام نیا ررقم ٌهدیور رازه هد غابم - تموارد يرونمد و

 ۱ ۰ دیر جایغحا

 بوت تمدخا ارصللا ریما شیوخ تگدب نیسح [ مرع" ]مهدزاب
 هدیدرگ زارنارس بصنم ینوزف و عحصرم یاصع و تعاخ یاطع و

 راوج ناج, هک, دیمر .نرمدفا ضرسب .نوچ [, رعک ] مهد زاود
 تایح طاسب روسدنم رکرس رادجوف خروم ناخ بیقن ؟داز ردارب ناخ

 هتمعلخ تمیاذع و زوبزم رارم ییرادجوفب ار ناخ زاب ناج دیدرون رد
 رازه يدصلاپ و رازه بهفمپ راوس تمسد ود يدصناپ هفاضاب و

 * دندومرد تدخر هنخاوئرپ راوه

 تراضن مرزا تنم مودقب هلاینا غاب [ مرع* ۱ مهدزناش

 « تماب نیم

 فرش) لوزب دنرپس یالاو ٌهناخ تلود [ مرع* ] مهدزه

 ۱ ه دشماقم زور هم و - دیدرگ بگآ غورف

 رازور ملمرادنفسا متشه و تسیب قباطم [ مرع* ] مهدزون

 فطاوعرکهب لاون ایرد ناقاخ - دندومن لمع تع لسغراب مود

 و هب رگیدراب هیپور رازهجفب ورپم رازه هنخادرپ لاجا يف باهر
 زا هزات هک یدشم گرب ازردمب - دندومرف اطع ام و نایاود

 5 رحم

 ه هش تیانع هیبور رازه دوب هدمآ نریا

 زور ون شراگن



 ۱۰۵۵ هنس ( ۶۱۳ ) لاس منشه

 هدرسفا یاهلد تینبد گنابلگ هشوگره زا و - دبناسر یم نوزما زرر

 تسیب هدنش ود زور - دوب « دررآ يگتفگشب يرابب یبلگ دننام او

 ۳:9 مک یر زا همجوار هاچأپ و رازه هنس مر رد مکی و

 - دیدرگ لمح جرب یازفا غورف ژورفا ینیک بانفا زور زا ينرگ وند

 - دوبدمآ راهدنف زا هک ناخ ردقفص شعشیپ هدنخرف زرز نیر

 یس دومن تعمراین صوب نانسآ تلود کاردا يراميب تدش زا ر

 الا دلو رفعج - دمآ رد رثا ریسکا رظفب ناریا ٌةشمقا و سا راچ و

 8داز هاشداوب وا بوعصم و - تشگ ندعم هلانب هب ناخ يادريو

 هصاخ لیوط زا پسا ردو ردارب عاجش اش دمعم رادیب تخب

 یرگید رک انیم یالط نیز اب ناهج بوبح*! موسوم یبرع یکی
 لصرد وت یار - هننشا د لاسرا هدومن تیانع هداس یالطیز !ب ی ذارع

 « تنای شزاون لیف دام و تعلخ تمحرم

 * دندومرف صصت دنرپس ژا ۲ مرع# ] مود و تمسدپ

 زا مینو تسیب و - ملتس یایرد زا [ مرع*] م بفپ و تسیب
 * دندومن روجع نیافس رسچت هادپ بآ

 ةنطلسلا راد زا اهدنب رگید و ناخ میلت [ مرعم ] هام جلح
 نیسح ناطلس یجاح هب - دننشگ تمزالم زودنا فرش :دمآ روها

 * دش تمحرم هیدوز دصناپو رازه دوب هدمآ ناروت زا هزات *ک ی راخ#

 زاد - دیدرگ لابق) رکنعم ناخ تناما یارس رهاظ رقص ٌةرغ

 دوب کیدزن ریظن صودرف ریمشکب یزوریف مالعا دزرو تءاس هک ورثا

 ةزبس و سدحایر رگید و جوفپ دار لگ یاشامذب ر ام يدق رطاخ و

 * دنیامرعن لرزن هنطلحلا راد مناغالودب هک دش ررقنم - بغار بوصن]



 لاس مدشه ۴ ۰۳۴۳۱۳ ) ۱۰۵۵ هدس

 فیرش ۶ یسدقب سشخ# حرف و شخ- دف غاب روکذم نام مود

 او ژناخنلود لزافس ریسب رگید ژ زور - تضفای هزات تراضد و توارط

 يگرانب ایرد رپ فرشم رب س گدس زا رسار مع ۳۹1 يارا و هل یاشامت و

 زاوشد زا و - هنخا درپ هدمانت رد را تشهدم رظنب و دوپ هنفاد ساسا

 غابب تعجارم ناذع - هدومن تافرصت یثخا يباي هقیقد ر يدنمپ

 مرا میبلقب باجپ یعراد هبوص نوچ - دندبنادرگ فطعنم روکذم

 یجرا دجوفو تعلخ تیاغعب اروا ةداژ هربشمه ناخرجلخ دوب قلعنم

 روبنار ساد صلپم ۹ دندوشخا یگیاپ دنلب هرگداک 3و5 مد

 نمعسم - دیدرگ زارفارس تعاخ تمحرم و هنطللا راد یعراد هعلع)

 تاذ یعرازه بصثمب ار رک+ ربم ناخ ممساخ ند ناخ مشاه دلو مساق

 * دننخاس يهابم دراد قلعت شت آ ریمب هک اول رفظ رعسع

 ییفطاحم - دبدرگ دنلبرس لیف تمحرمب ناخلئاع [ رفص ] _ِِ

 ناخ ردفص زن هک ناربا يش اب یجروق ناخ يناج صسک يلث

 تحاود فکاردا زا دعب هدیسرهنطلسلا رادب وا اب و دوب هدم | راهردنقب

 تعلخ تیانعب و - دینارذگ شگشیپ راونعب پسا هن سوب نیمز

 یناهافص دومع* ریمب -دیدرگ بایماک هیپور رازه هدزناپ ماعنا و

 ملت یدکشم علل دیع ریم دلو علاص ریم ژا یکیربب و «دیور رازه ود

 * دش تیادع هدپور رازه یوعص يقت دمع* و

 بوصب شخا حرف و شخ؛ ضینزا لابتا ةیولا [ رفص ] مشش+

 « دمآ هدخ) !رفارب ریمشک

 نت ین ی ی ی و ی تی رم اب ی ی ی یک ی در ی ی یا یی ی تا یا یا سیتی یی تی یی ی ی ی تی نی ی حب کن



 ۱۰۵۵ هخع ( ۳۱۴۱ لاس ماش

 ناو رد نامرفپ ۹1 گنح ترصذ ردابد نارود ناخ یایاذم) ٌهنگرپ

 ؟دس مال ساپ علاط ٌیصا لوب هوم[ تاطم ندطالس هاگردب نکد زا

 هصاخ تعاخ اخوهحر هد و - ندیارد گ ردن رم راه هذخورفا رب هد

 5 لو مهرف تیاذع تعلخ ناخ مالماپ 1 تسارا رب راینعا تتماق

 تامیمب زور تمسود هک کش مکح و - ددد|د هنطلسلا راد یرونسد

 تمدحرمب زین ن نامخ میل ددرگ یهار رجمشکب هذخ|د ِ اد ناصااخ

 - اشواب هنط) ملا راد ام تصخر هذخارف رب وه تعلخ

 نالغکتمب و دندومرف تمحرس دواد دمع" میکع# هعمج ژور شکشبپ

 ژور درد لام کی ۳ هحرش هک ناصرف تاتویپ تامیم

 هدیناسر ۳ ةدلا راشمب ارث[ فاسرپ ییلعم هاگردب ضشکشدپ هغدصب

 ٌةینعپ ریپخلا ء)روام زا ناخ ردقفص یقشبیوخ ۸>اوخ مشاه - دنشاب

 ماعنا و تعلخ) و دومذ شکشبپ بسا نشت هدمآ لالح

 ضابشتا ماگنه نوج * دندن بایمکررقم ماعنا هب طاش باع) رگید

 مکسا بدج ۸5 ارما| ربماب داد[ ربکا ٌهنالذلا راد زا روصخم بکوم

 یارب دوب هننابرد لابقا ٌةبنع لیبقت فرش هدمآ لباک ٌهبوص زا ۱

 دزدوب هنخاس ررفم هدومرف یبقلت تامدقم یا (ناشاخ هاب )را

 یاضافاب هدخادرپ دیار هعلانج روک در م داوم ٌةیرب لاسییرد ۹۹

 لاس اا و دنادرگ رخ نزا وند هدره ناشخدب ناواضم زا تقو

 هاش داب  تا دیاسرف تدضیرت لباک هبوصب لابتا بکوم ۹1 هدنیآ

 ندرد ی اخر فش دهاوخ 5 لو مهر مع اپ و هی روس" ۵د



 لا منشه ) عا  ۰۵۵ هّح

 قاریریشمش و تعلخ تیانءب ار يشخ# ریم ناخ تلاصا میرات

 :دینادرگ زارفارس الطم نیز اب ءهماخ ٌهلیوط زا پسا و رکانیم یالط

 تصخر لباکب زادنا قرب و یدحا و راد بصنم زا یهورگ اب
 زا و- دشوکب ارمالریما دید باوصب روکذمپم ماجعارد هک - دندومرف

 ناشخدب روت و لب ییلاوح رد هک تاسولا رگید و اتفچ تاقمیر
 راوازس ارکره «دروا مهارف ریزگ رگیپ باطراک ناناوج دنا طونم

 و - دیامنزیوجت وا یارب یبصنم ارمالا ربما قاغتاب دناد بصنم

 کی باوصتساب و - دزاس کلسنم يدحا یاهدنب کارد ار یقاب

 روسٍدم روصنم رکشل راذگ يارب هکیهار ناشخدبهب لباک قرط زا رگید

 قیاضم عبسوت رد هک - دنرامگرب یعمج هدومن راینخا هشاب روبعلا

 میاققب غیلب يعس روسج نسب و نآ یشخاس راومه و قلازم ٌهیفصتو

 تفو لاسمارگ) هک دشرداص ارمالاریماب نابرج اضق نامرف و - دننامر

 هاچ نامه داکردب ار ينعم نیا دشکب رکشل ناشخدب هب هتناب

 رداربب و باجپ هبوص نابتانیعت زا رگید یعمجات دراد ضورعم

 « دندرگ یبعم وا کمکب ریگاح زا ناخ

 سشنادرب و جوفپ هاریوست تهجا گبب ییسح [ رفص ] مهدزای

 يدصناپ هناضاب کش فص - تفای یروتسد دابآردیح لنک فرب

 هذاضا و لصا زا و راوع دصناپ يدصناپ و رازه بصفمب راوس دص

 - دننشگ دالبرم راوس تصی ود یيرازه بصنمب ناخ تعارف

 تعیرد ماعذاو لاش تعلخ تمحرمب يتوكلابم میگعا دبع اس

 » دیدرگ صخرم طوب هشگ زارفارع رپم

 گنج تزصن رداپب ناررد ناخ سامنلاب [ رفص ] مهد زاود



 ۱۰۵۵ هم ( ۴۶۱۷ ) لاس مئشه

 يرازنه هم هک :رگندمحا سراج ناخ شابلزف بصنم ناراوژا
 لنمو - دشررقم هدسا هس هدس| ردراوع دصناپ دوب راوس رازه غس

 را يدصناپر رازه رد بصنمب راوس دصناپ یهصناپ ٌةفاضاب ناخ

 بصنمب هک هموا ٌعلق نابیگن ناخ کبزوا و - تمخارفارب رم راوسرازه

 هتسرفهمآ رد" وا راوس هصناپ نوب .زارنارس راوم رازه رد, يرازه ود
 روراهدب فورعم هاب] مفاد هعلف ناخ برع و - دندومن ررقم هما

 راوس دصهناپ راوس رازه ود يرازه رد بصنمب راوس دصئاپ ٌعاضاب

 زاصح ظراحم جاربهترپ ٌهفاضا و لصا زا و هیسا هم هدمسا ود

 ناوید ناخ تناید و - راوس رازه رد يرازه رد بصنمپ دابانلود

 سراح گیب ناما رز - راوس ده تقه يرازه رد يصنمب یرکد

 ماسح و -راوس دصناپ و رازه یدصناپ و رازه بصذمب راعدنق اف

 راوس دص شش یدصناپ و رازه بصنمب نکا يوشخ؛ یسح یدلا

 زع ناخ سیدلا ماسح باطخ» سح یدلا ماسح و - دفنفای شزاون

 »* تخودنا راخفتا

 ترصن نا: - تشگ رگسعم رپجخپب تحاس [ رغص ] مهدزناپ

 ناخ هللا دعس یمالع و - هصاخ ٌهلیوط زا رادهار پسا راهچ گنج

 رپ دواد دمعم میکعب و - الط قارپ اب هصاخ هلیوط زا پسا کی

 « دش تیافع راکانبم ء الط قارب ریشمش و

 ترصن ناخ یوج و - دندومن تضونرپدنبب زا [ رفص ] مهدزناش

 باکر رد هک .دومن سامنلا و دوب هدپدن ریظن تذج ریمشک گنج

 هک دش ررقم و- دنننرگ تداعس رسارس تمدخ رد ارزا دشاب تلود

 هدید نجئآ سودرف نیمز رع نآ رابنا و راز هزبس وراهزا و ریحایر
 ۳م رس



 لاس مئشه ( ۶۱۸ | ۶۵۵ هم

 ددرگصخر م یک دب هنشگحنمنم و عفدخم راید نآ رامئا و هک وف زا و

 لالج رکسع به زا راددب تمخا و دازهاش دار ندهد هک ده نامرف و

 يدرون هرب + دیدرگ رغم ۹1 یبدترت هد تاعفدب يأارر ناصر 7 چرب

 اتیدعم نادقع یجراذگ راوشد 3 قیر ط قدص زا مد درم ۳ دژیا رد

 و رازه و تاذ ییرازه هس یصنمب تا یعد.هباپ ةفاضابو تعلخ

 5 دد شک يگياپ دار لاب 19 هفالخ | راد تظوامب و راوس دصناپ

 هنگ یراط يورب راهدنفرد هک یضرمب ناخ ردغص هک دیسر عماچم

 لومشم را نارسپ زاوم 5در هاشیاپ ۳۹ تم سد رب یو تمحر لود

 « دننخاس زارفا رس بصانم ٌهفاضاب هدینادرگ فطاوع

 الطم یریز اب هصاخ ُهلیوط زا پسا تیاذعب دود دمعم میکح و

 ت تضخارفا رپ  یتج

 لگ - دش لزنم توک نرپس ییحاون [ رفص ] مکی و تسیب

 تداعد توک نوح و مخرد ندبام و تسا هار نیا صوصخ* ئ یخر»

 جودپ ٌهبصف رگید زدر - تشگ رونا رطاخ یازفا طاشن دوبل مرد بوخ

 طاطعاا بناچ هک دابآ ردیح لذک زا [ رفص ] مجاپ و تسیب

 هار نایم فرب هچرگا - دندومن روبع دوب دوم فرب هار هورک ام نآ

 ناکم ن امهلس ناداخ يا ی يعدوزخ : زا اما دندوپ هدخاس هحوک هنشادرم



[۱۳ 

 ۱۰۵۵ هثس ۶.۲ ۴۱۹۳۲ لاس منشه

 هراذگ نارر تخت رب دندوب هدنوک ارذآ هک هار راک فرب یررب

 نآ | تگرب اپ ایاره تسدخرد یزرریذ باکر نامزنلم رثکا و - دندومرف

 یوکشم نابکدرپ لابقا ویدخ زا سپ - هندید رون هدایپ ار تفاسم

 لاقثاو لامحا و باود و - دنذدومن هربع فرد یدرب زدن تذطلس

 ریمشک م ظان ناخرفظ 9 3 برد - - تاذنذگ هدج5 نازا مامت تنعمب

 فثب سنشاد رب مامنهاد رتشیپ اروا هک دوخ رسپ هللا تیاذع اب

 نیسح ر ریمشک نابتانیعت رگید و دوب هدانسرف رویزم لنک رس زا

 هدش یدعم هار ٌهیفصت و هیوساب سدقم روضح هاگشیپ زا ه4 گیب

 « دندیدرگ زیان تمزالم تداعس) - دوب

 املئا رغظ یاول چهلم «اوم هراب ٌةبهف [ رفصا ملشاو تسدب

 تحلود يوكشم نایگدرپاب م دلئا ته ویدخ رگیدزور - دمآ هذخورفا رب

 ناهج نابج اب دندوب هدروآ ریمشک ٌژراوف نالغکشم هک یفیاغه رب

 - دندومرف ءجوت رپشپ لابفا و تیبا نارازه و لاج و تکوث

 تعام تشیب يهدرا مین قباطم لواا عیبر هام ارغ مبم نوچ ر
 محاف دمعم يفاق ةناخ یذاعم هاگماش دوب او ٌهناخ تلود لوخد

 - دندرزگ فتوت تساهدابن اذب دروپ وان دذب رانکرب هک ربمشک ییشخ#

 تاود یزورهب و يخرف نیرف نادادماب هدینارذگ ينشكرد بش و

 و ماداب 6 وکش - دنددناهرگ دو[ غورف تفالخ بان ٌةعشاب ار هناخ

 - دوب هدیسررخاب شسوم هچ - دوبن الا تاغاب رد نآ ریغ و ول] هرز

 نکشا و هب و بیس وولاتفش يئارع* هنوگش ینخت هاوم هراب یوحاون رد

 نم ياابنامج لرلکا رهوگ زرر ندمه رد دمآ رد رثا ریسک) رظدب

 ۷ دندومد تمژالم تاداعم ژارحا هد[ بقع زا رد دژاب و دارهاشداپ



 لاس منشه 6 ۳۴۱۹ ۱۶۵۵۰ هم

 روفغم نیئون لزنم گچاب ناوغرا یاشامنب لوا) عنبر مرابچ

 گنج ترصن رداهب نارود ناخب هک رااسهپس ناناخااخ ناخ فهآ

 گنج نرصذ ناخ - دندومرف فیرشت دوب هدش تیاغع ندوب یارب

 کب عومج* تعیت هک نیم دیراورس رد اب اب نارگ لعل ٌهعطق کی

 2 هدنارذگرونا رظن زا شکشبپ ناوشعب دش *دیور رازه تسدل و کا

 . تلود نیا رخافم و رثأم مظنب رظن یریمشک رد هک میلک بلاط

 رهم تسیود ماعفا و تعلخ تمحرمب و - دیناس سدقا ضرعب
 کگولس زا ریمشک لها ریاس و ایاعر یعدنماضر نوح - دیدرگ يهابم

 تلدعمویدخ - تشگ سدقا ضورعم اجنآ مظان ناخرفظ 8دیدنسپ

 دوب وا ٌهمذرب یلعمراکرس زا هکيغلبم ٌعلمج زا هیپرر کل کی ساسا

 ۴# دد۵ومرف ماعت| واد

 تآدوجوم لضن) هالیم سلج* [ لوا عببر ] مهدزاود بش

 تفریذپ هاقعنا لاصره ناب تاولصا) لمکا هبلع تافیک رهطا و

 زا هج و دندوب هدمما باص رغفظ باکر رد هک یمدرم زا هچ قاعنسا

 هدزاود غلبم و تایونح و همعطا ناولاب ناشد ضد نام نا ناکس

 # دندیدرگ بایساک ررقم ٌهییور رازه

 راوم راره یدصناپ و رازه بصنمد راوس دصناپ یهدصداپ

 * تخارفا ريرس



 | ۰۵۵: غنم ۲ ۴۳۵ لاس ملشه

 افص و ته زن رد 11 بالات و غاب هک روپاغه ر دسٍب راوس ينشک رورس ۳

 روبافص یوچ - دندومرف فیرشت یعا صودرف زا تسا یجفوم

 ماجنارس یراشیا رکرس زا شترامع و تما روم نایهک هام لویترد
 - هنثخ|ادرپ شکشیپ و راذن مزاولب تدالخ یایرد رد 71 هدفاب

 - تشگ امسآزا دومن ناغارچ شزورماب بآ یورذآ ةچهوکناهاگهاش

 * دندومرف تدراعم یکشخ هارب رگید زور

 روها ٌةنطاسلا راد زا ناهرمه اب ناخ مالس) يناثل عببر مثفه

 مزالم نالک ربم - هومن تمزالم تلود زارحا هدم| داح ناویک هاگردب

 سامنلال) بسح و - تشذگ سدقا رظن زا گنج ترصن ناخ هرس

 و طرخلم لالج و تمظع هاگراب ناکدغب کاس رد عدلا راشم ناخ

 » دیدرگ زارفرس راوس تسیود یدصناپ بصنمب

  ه ۵

 نرو (یزح یر

 مچ و هاب و راز ۵ لاس يي یناثاا عببر من هدنش گلی زور

 تلود ناراکشدب و ییمظع تنطاس نارازگراک دادرخ مهدزناپ قفاوم

 لاس معنا و مچ و هاجلپ لام ٌةمئاخ نزو یرسف مزب املا دبا

 ناکیادخ و رتسگ داد ناناخ نیرف ماود رمع ی ندنم زا م دذش و هاعلب

 طب رهطا رصنع - تفرگ رد طاشن ار ناهج - دفنسارآ رب رورپ لدع
 سولج» هاح نامیلس هاشداپ - دمآ نزخس رپ ررقم ءایشا رگید و

 یبثنملا ًةردسب تنالخ گنروا ءالئعا و تعفر یار سدقم

 بابرا و امدنو ارعش و الضف زا ينابج راذن رز شزیرب هدیناسر

 یشخدب هاش الم یا را صاوغ دندبنا درگ بارماک ار مبچفت



 لاس ماش 6 ۸ ) ۱۰۵۵ هنس

 سدقم نزو نبرد دمآ هدرازگ نینسخا دلج ٌةمتاخ رد شلاوحا هک

 ۰ يعابر 1 هدشگ ملم يعابر نیدب

 دوب و لضل لصضن هدنبپ لصف يا

 دوب وت لضف ل.ّهف هاب شوخ تلصضف

 ندرک دناوت یربارب هک یزبچ

 وب وت لدء وت نازبم لپ رد

 رد شخب دارم هدازهاش بصنم ناراوس زا وزرروح ژدر نبرد

 بصنمب ار بسن يلاع نآ هدینادرگ هچ-| هس هیسا و۵ راوم رازه

 هیسآ کس هوا ود راوس رازپچاپ راوس رازه «ذ و نا تیرازه :دزاود

 بصنمد تاذ ییرازه ًناضاب لالح دیس رودصلا ردص ر - دننخ اون رب

 یدهناپ ٌةفاضاب ناخ ءللا دعس يماء و -راوس رازه یراز ,جاب

 و - راوس دصنشه يدهناپ و رازه هص بصنمب راوس تسیود

 رازهرد يرازه هه بصنمل راوس دصناپ ٌهفاضاب ناخ هللا لیلخ

 بصقعب راوس دهذاپ یدهناپ ٌهفاضاب رکاک لالج و - راوس دصناپ و

 تاذف ییدصناپ هداضاب ناخ رکک و - راو- دصناپ و رازه يرازه رد

 ناخ لئاع هفاضا و لصا ژا و - راوس راز يرازه و۵د بصثمب

 يرازه بصنمب ور کرابم و - راوس دصتقه یرازه ود بصندب

 یرازه بصذمب يدزي ناریم ریم رسپ يیيفكلا دبءو - راوس دص ود

 - راوس دص يرازه" بصذمب کاملا ءالع الم و - راوس تسیود

 تشاد هدموی هدیرر هاعلپ هک هللا مدکح - هننشگ ژارف| رم

 نازارط همعنب - دیدرگ ر خلفم زوم یاب و تاذ يددن سصاذمل

 * لب تیافع ررقس ماعن|



 ۱۵ هم ۳ را ۰ لام مدشه

 ناخ لداع رغم یصسعلاوبا ربم ۲[ يناذا عدبر ] مهد زاود

 رهاوج زا شکشدپ 5 ۳ تشاو هصرع هنشگز یاف رشنروک تداعسد

 هرس درب يپ-ا قرط یازا یکی هک يبرع پسا هن و تلآ عمرم و
 ۳ دروآ رد رونا رظذب لیف هدام و لط زاس اب لیف و عصرص ییژ اب

 تیانعب و - كومذ سضشکشیپ لوخ ژا لدف کیو پبما ود اب عصرم ِط

 مزالص سح دم - تشگ يهايم ةمد وز رازه هدزناپ ماعنا و تعلخ

 ۶ هنخودن هبترم شرع ٌهبنع میثلت تلرد زین کلملا بطق صر

 زا تالآ عصرم و رهاوحرب وب لمنشم هک ار وا شعشیپ و تشاد "

 ةددور رازه راهچ ماعنا و تعلخ تمحرمب و - دینارذگ رثا ردسکا رظذ

 هرقن قاریاب لیف ود گنح ترصن رداهب نارود ناخ - تفای شزاون
 واب یصح دیس بوعص* کلملا بطق هک لیف دام کو و

 هولام و یرکد مییامن شیافن زا هچراپ رازه راپچ اب هوب هداتسرن
 لیف کی "ناخ .نیژ دلو ناخلخم - دینارذگ شکعیپ ناونعب

 ۰ وه ی شکشدپ

 ار گنج ترصن ردابنب نارود ناخ ( یناثا عببر ] مهد رثاپ

 زا پسا هد و هرانکوهپ اب 0 هداخ تعلخ تمحرم)

 نکدب هدخاون رب الطم نیز اب يرگيد لط سیز اب یکی هصاخ ٌایوط

 ژارفا رس هراقن و تعلخ تیانعب ار راخلخم و - دنواد يرونسد

 » دندبنادرگ صخرم گنج ترصن ناخ هارمه هنخام

 تسدخ و تعلخ تمحرمب اخ دهاز [ يناخا عببر ] مئسدب

 حرم د شخب ضین غاب خیرات یریرد - تخودنا راخافازع يگيب شوق

 تهازن ناکم نیرد - دیدرگ امنوندم ازفا تنمیم مودق تکربب ضخب



 لاس منشه ۱ ۷ لا ۱ ۰۵۵ هذس

 ةدید هک همآ راک یورب یناغارچ و تفای بیترت ينشج ناشن

 ارمال| ریما تشاد هضرع ۹ )نیر ۵ - تخادنا تریع+ ار تالوا

 هاگ ردب لب زا ناشخدب كلم ریذست يارب کموک یاهنلاررب رعشم

 تیافعب ار هگنس ثگح ءجحار مهم و تسیب - دیحر ناکم ییفاوخ

 هخاون رب هرقن یریزاب پسا و راکانیم ءالط قاری ریشهش و تعلخ
 عاطقا زا ناخ ردارب هک دش خیلرپ و -.دننخاس صخرم بوصنادب

 هگنس راپب هجار و هگنسیار هجار و ناخ تباجلو ناخ جلف و دوخ

 ناناخلاخ میحرلا دبع ًةریبن ناخ ازریم و اداه هگنس وهدام و

 ناخ راذخم دلو نیدلا سمش ناخ زادنا رس و يكشيوخ رداهب رظن و

 ةدایپ رازه رد و زا دنا قرب راوس راز و نارادبصنم زا رگید يهررگ و

 مکح و - دنباتشب ارمالاریم) دزف لباکب روها ٌهنطلسلا راد زا يچگلقن

 يارب هیپور کل تسیب غلبم هگنسیار هجار هک تسویپرودصب سدنا
 دوخ هارمه هنطلسلا راد ٌرماع ٌةنازخ زا يدقن یاهدنب بجاوم

 ۱ » درب لباک
 راصح و سانهر نصح ر داباهلا ٌکبوص ییلرل) يه امج ةرغ

 تیاذع تخب رادب 8دازهاشداپ سیم ينابناهج کلف ربن هب هدانح

 هس هدسا ود رگید راوس رازه منپ ربگ او نآ نانیبات زا و - دندوموف

 هذاضا و لا زا ار تمنالخ ٌهیصان ةرغ نآ بصنم هدینادرگ هدسا

 هس هچسا ود راوس رازه هد راوس رازه تسیب ر تاذ یرازه تسیپ
 نآ لبق زا ار راکهک نآ رس مزام کیب يقاب و -دندومن ررقم هپسا
 هدومن ییعت نآ ٌدعلغ تنایص و داباپلا ٌةوص مظن هب رثخا دنلب

 تداذع و راوس تیسدود و تا ییرازه بصلم و تمعاخ تمحرمی



 ۵۵*۱ مس ( ۳۳۵ ۱) لام منشه

 ناخ هنتسیاش - كئدرک تصخر بوم نادب هدنشخب راخلفا زع پما

 علف تعالکو ناخ را درس ربیغت زا دولام ٌکبوص طبضب دایاهلا راد هبوص

 دیدرگر ومام دوب هنداب شیاشک گنج ترصن ناخ ییعسب هک روذک

 ندیسر زادعب هک دش مکح و - دما هثخاون رب ةصاخ تعلخ لاسراب و

 قیرا دلودتهب ناخرا در و - ددوگ يالر ولامب اجنازا هابالاب گیب ينفاب

 ناخ هللا دعس یمالع ج۸ - تفای شزاوف هدگاروچ و ينوم اهد

 ۱ * تخارفا رب رس لبیف ثیاذعب

 هگنس تنودج هجار و ناهج ناخ دیسب [ ییلولا یدامج] مدقه

 يهار دوخ ناطوا و عاطفا ژا هک دش غیارب نارادیصنم زا یرایسب و

 ار دوخ ریظن تفج ریمشک زااشکناهج مالع) تعجارم ماگنه ات هنشگ

 ۰ دنناسرپ هنطلسلا رادب

 ينشک راب رگید نادنامج نافاخ [ یلرالا ید امج ] مهدزارد

 دددوم رف کفیرشت تمعای ش راذگ 21 تقدقح هک زوپ افص میسب راوه

 گنررا .دمآ هنخورفا رب ناغارچ؛ ب] یر نآ هچهوک ناهاکماش

 - هیدارذگ طاسنا و طاشنب هزن ناکم نارد زین رگید زور لابقا یر

 نوج - دنلخاس فطعام يکشخ هارب تدواعم نانع ۳ و

 ييحاون و یبایم و ارقیم نادرمتم طبض نسربک تپجا ناخ مظعا

 راد هبوص ناخنهرکم و - درکن دیاب هچنانچ وب شلوبت رد نآ

 دوب هنخادرپ دیاب هچناذچ روبزم ٌهوص مظن هب يلهد کلملا راد

 يمدابهاگن و کلاسم طبض رز یباپم و ارهنم یرادلوبت و یرادجوف

 ٌفاضاب ار و بصنم هدومن ضیوفث ناخ تسرکمب زین ن]  دودح

 لو رارهراچ ::یيزازهزاجت "هه یج*میما یهآ :راوج زار
 و ع



 لام منئشه ( عج ) ۲۲۵۵ هدم

 ناخ مظءاب ر 2 دزدونا درگ ررقم هدسا بس هما ود راوم رازه ود

 - دیانشب رون رسارس روضح هاگشیپ هب نارسپ اب هک هش یامرف

 بصخمب راوس دصشش ٌةفاضاب یوفصرفظم ازربم ؟ریدت ردون اژردم

 ساد رسیا داو هاشم ردمه - نه شک ددلب رس راوس رازه ود يرازه ود

 ةاراب دوب هگلس تگح انار ناثویحار زا هک هیدومیم يادرد ن

 رج هدس 5 مالئساپ هدم| انار دز ذ زا هاح ناویک هاگرد تمی دود

 ییدصناپ پصنم و تساخ تیانعب و - تخورنا رب یدنمنخب

 ه تخارفا رب راخنفا فرات راوس دص هم و تا

 هاشداپ تنطلم چانلا ةرد ششیپ [ یلولايدامج ] مهدزناش

 هلاگنب گسیغن ٌهعنما ز دیلخا و لبف ه- ردابد عاجش هاش دمع" هداژ

 ماکنه بش - تشذگ رثا ریسکا رظن زا تمیالو نآ ردانب تاقوسدت و

 ار نادیلس تمخت هوک و نآ ءاعا نیتاسب و لق بالات طسو ترامع

 ترقت طاسب نامزنلم اب د ناپج ناداخ - دندومن ناغآرج لاو مک

 نبرد - دننخودن) هزاد طاشذ 1 یا امنپ هژسشن تاود هندفم رب

 هامضقن زا دعب هک دیسر سدقا ضرعبروها ٌمنطلساا راد عیاقر زا خیرات

 گنج ترصن رداپب نارود ناخ هام نیا ماشه بش زا رپپ مدن و کت

 هدذش زور روبزص ناخ هکنآ هعفاو نیا تروص - دیدرون رد نایح طاسب

 رهش ییهررک رد هنشگ يهار نکدپ هنطاسلا راد زا روک ذم هام مشش

 ربدقت ییگنرینزا دوب باوخ ةماج رد هک بش رخ - دمآ دورف

 مالسا فرشب ار وا گنج ترصن ناخ هک یرپمشک یرسپ نمهرب

 دوب ۸۱ گابس طرذفم دوخ ناراکنمدخ 1 ارهز رد هدینادرگ فرشم

 ار زغس هددلوش رس :دیروش رسوپ نا ِ دز ناخ مگش رپ یراک رشد

 ی ی 6 یخ ی برا ما ی ی ی كف



 ۱9۵۵ هذم ( ۶۲۷ ) لاس منشه

 هدینارذگ ييگ اب ور مات وا و * دندینادر لذقب تراسج نیا رفیعی

 ٌهنطاسلا راذو داب] ربک) فال راد رد هک یتاراقعو سانجا و دوقن زا

 و روکذ زا شیوخ نا ددژرف زا کیر تشاد هولام و نکد و روهال

 ّگ دوخ طخب عمان تدصو نآ قبط رب و - تخاس یلعم صد ادا و

 همه هک تمدخ ندرید نیا لاو ما ژا ک دوم سامنلا و -:تشاکن

 تسبصعو قیاطء بدم[ مهارف هاک ووع» نیطالس هاگرد ییگدنب یرمدب

 و - ۵درگ زاپ الاو رکرسب همغت و - دوش تیاذع نادز هناخ زا کیربب

 و صاخا صولخ رد نوچ - تسب رب ينسه تثخر مکه بث

 ۳ یعرادرس و ينرپ بدحاص ی یینزوزف و هاشنعا خوسر و

 طاباس اس و بقن ندذک زا یئاش 5 هعلف باره تراپم و یئارا

 ر۵ نآ 2 هعدانح دوب ۳ 24 یارقو همدمد ینخارنا و

 طرف و ثمی دوبء مدد بو ننتآ هدرازک هدضام ندخس عناوس ییواطم

 نایامن تامدخ و هدیزگ تاددرت هبو فودوم يراذگ تصدخ

 رد روس راز,جب راوس رازه تف» و تاذ ییرازه تفه بصنهپ

 زورک ه دزاود یضبلط عود هک ماد رورک کی ما عن و هدس هد هی-ا

 راج ره مظنب ر دوشیم هدپور کل نین» ۳1 هام هدزاود هک دناب ماد

 وا ننشگ یرپ- رب رورپ هدنب هاشداپ - دوب هتشگز ارفا رس کد ٌهبوص

 صالخا راکدج هدغب نیذج هک - دندومرف هدومن فسات لاوفم نیدب

 گن رک ردصم فرب ٌةکرعم رد ینسی اپ را

 یزاون لومشم ار وا نادنزرف و - دیسریم تداهش یاب هب هنشک

 تیانع وا لارما زا دوب هدرک تیصو هجا زا یوزفا مادک رب هدینادرگ

 راکرسب را سامتلالا بسخچ دن ٌگدیور کل تم غلبه و - دندومن



 . اس منشه ] ع۲۸ ) | ۱۵۵ هذس

 زا یکیره ناکم دنلب نیئون نآ نارسپ زا - دید رگ زاب راذآ نودرگ

 زا راوس رازه و تاذف" قیرازه بصنمب ار دومع* دیس و ادمع* دیس
 تسا ةلاس هدزاود هک ار شدرخ رسپ يبفلا دبع و - هفاضا و لصا

 هگنسدج هحارب و - دننخاس زارفا رم راوس تسیود یدصناپ بصنمپ

 اتسارح و ظفع؛ سدنا روضع گذج ترصن ناخ باط منه ةِک

 * دنلانسرف یا زا سا تفای شرا گه چناذچ دوب هنشگ رومام نود

 عیبانیریمب ی ذارماک و ترشع ن) درف 1۳ يلوال| یدامج ۱ مئمب

 لویت رد 5 ۱ هرارب جم ترامع و غاب مود و تدبب هدومرف هحوت

 دوروب تمسا ررقس ردقیلاع ةدارهاشداب برم رخافم ٌفیع* ٌهحابید

 ماکاه بش تمظع ءامس رثخا نن- دنددنا درگ لو[ ضدف سدقم

 ةمشجرم رگید زور - دندومن ناغارج ار تب یایرد لحاس ود ره

 « دیدرگ افص عبنم ارآ ينيگ مردقب هچ هلیا

 هب فورعم ,دابآ فصآ [ یلراا يدامج ] مرابچ و تسیب

 ناناخساخ ناخ امار یتشذگ رد زا دعب زین 1 لک نوه يهچم

 و - هدش كمدحرم تفالخ روچ جم هب روفخم موخرم رالاس ةهس

 ابرذ باون رک رپ هک لوهچاب فورعم هاب بحاص مجاب و تسیب

 و توارط ترذک و گو يیلوزفب و - دراد قلعت بیسحاص مگیب باخح

 و ضایح یعرایسب و راشب] 7 عیگرزب و تارامع ینیثآ هزات غاب تراضن و

 و تشد ناکدندرون یازد| تریح راجشا و يریحاپر یمنارارف و رابما

 ناونن ناشن رتشکلد نازا یکم دابآ هاش زج و - تسا ز اسیک

 هم یآ راکرس زا ناهگهاش - تفرپدپ هزات غررن سدقا لوزنب - داد
 » ینشگ هردخ ناژا بکاوک مچ هک تفاب بیر یناغارج ناهج



 ۱۰۵۵ هئس ۲: ۲۹ 13 لاس ماشه

 کانربوب فررعم دابآ هاش [ یلولا یدامج ] مشش و تسرپ

 هدک تهزن نآرد هاعیم دیا د)دادخ :تلود نبرد هک یتافرصت و

 قنور ماوت ضیف مدقمب - تسا گنل «ماخ نوگلگ هدمآ راک یررب

 یگزانب هک راشبآو هراوف ورابنا , ضایح ترازغو لزانم ینیئآ هزاو

 * در درگ نیگ ] طاشن لاو تعیبط دوب هدفاپ ماجا

 هدومرف فتوت اجنا رد [ یلولا يدامج ] متفه و تسیب

 ه دنتخاس ارگ يدنلب ربمشک رپشب فارصنا تایار متشه و تسیب



 ۳ مه زافآ

 ,سد) سولج مود رود زا لان خرف

 هاجدپ و رازه هنس هیذاشآا يدامج ؟رغ هجفش هس زور و - دیمر ماچساب

 رود نیا لامقشا تذمدم لاح مین زاغآ داد رسا موس قناوم مپ و
 تم 3 ۵ ۰ 4 4
 یارا گنروآ خیرات درد ددنامر تارسم ةدزم و تاحوف دیو

 « دندومرن لالجا لوزن ریمشک یللو ةناخلودب ينابناج

 رظطدمح و هصاخ تعلخب) ر ناخ مالس) ] هدناژلا یدامح 1 | حس

 واضار و نذد دیو رابح ره مظن و عصرم ریشمش 3 هرانکلوهچ اپ جی

 هصاخ ٌهلیوط زا پسا رود تمحر+) و هوا قب عیدا ود زاوس را زیج#

 لبف وداس و هرقذ قارپ اب هصاخ ٌةقلح زا لیف و الطم و الط نیز 5

 ردارپ ناخ تدابس و - دددومد تصخر بوص نآ دی هدخاس دژلدره

 - دزدینادرگ ررقم هدومن شزاون راوم دصناپ یرازه رد بصنهب

 رفظم ازریم ریبن ناطلس اژربم هناضا و لصا زا و - دور نکدب و) اب هک

 .دص زاح يرازه بصنمب تا ناخ مالس) دامرد هک ر يوقه

 یرزه بصذمل ر رویم ناخ ره نبنسخل ترا ربس و - زاوس

 يفم ريم 9و تفیرش رد و - دز در شخ» یزاردارم ِ زاوس تاسدود



 ۱۰۵۵ مس ( ۴۳۱ ) لا مپ

 تیاثعب ناخ هل دعس یمالع هفتخلون رب هفاضاب ار شنارسپ رگید

 یجماضم دیوست و هفیرش ٌهصااخ ییناوید تمدخ# و ههاخ ثعاخ

 تنرعم مدقرت و ناشن دراطع ناریبدب نآ غبابت و ءعاطم ربشانم

 ندمارف رپظرد ةک علاط رادرب و دارهاشداپ نجوم ٌهلاسر تمعرد شبوخ

 یهصناپ هفاضاب و ناخ مالسا ریبغت زا دنرگن یم دوخ طخب الاو

 نآد۵هلق یاطعب و راوس رازه یرازه را بصنمب راوس تسی ود

 یناماسریم تسدخ ر تعلخا ناخ لقاع و - دیدرگ دنلب رس عصرم

 ءالع المب ناخ لفاع ربغت زا تاجاوص عیاقو ضرع و - تشگ زارفارس

 تسدخ هک ارملا ربما شیوخ تگدب ییسح - دیدرگ ررقم کام

 لصا زا راوح دص راچ يراز»ه بصنمب تا ضوفم ودب کژوت
 ار ههراب ناخ تعاجش دیس دلو رفظم کدس - تخارفاربرس هفاضا و

 ةفاضا و لصا زا راوس دصاپ و تاذ یعرازه بدن و تعلخ)

 م .دنرومرد ,نتزاوو
 دصناپ ٌةناضاب يوفص سح ازربم [ هیناذلا يدامج ] منشه

 يرادردگاج و يرادجوغب و راوس رازه رد يرازه هس بصنمب راوس

 یاضاب رابخمپب و - دوب ناخ مالسا لوبجت رد هک هفادب ر روپ ام

 ساد دنروگ و - راوس تسیرد یرازه رد بصنمب تاذ ییدصناپ

 يدصناپ بصنمپ گنج ترصن ردابب نرود ناخ مزلع روپتار

 اقباس هک ینارودناخ نالک ریم - هنشگ یهادم - راوس تسیود

 - وب هنشگ یدعم روکذم ناخ هارمه هنداپ یزارفا رس بصقمب

 تمزالم تلود ژارحا هدم] هذطلسلا راد زا وا تلحر زا دعب



 لام مدد [- ۳۱۷ ۱۵ و هذش

 ۱ ر يناهافص جادف ردم رصپ یسح دمع»* - دش زا ریفارس روپ گنراس

 رادرس حانفریم - دن ددشخب يدنلب رش تعلخ و جودپ شیرادلودت هب

 رایسب رابتعا تماود نآ رد و - دوب ناریا "یاور نامرف نایچگلغت
 نالک ردارب هک شرسپ - تشگ ثرخآ ییارگ هر هک نازا دعب : ًهقفای

 ریمب و - تفای صاصثخا ردپ یینيشناج# دشاب روکدص ییسح دمعم

 ناخ دارم ناطلس ددقب هادغب ٌهعفاو رد و - دب درگ موموم حاقف

 زد هچلاذج - دیسر لثقب نارس رگید اب هدم راننرگ مور رصدف

 « تفاب شراگنرود نیزا مویس لاس عیافو

 نلوت ربسب ینابناپج یار[ گنروا [ هبناثلا يدامج ] مد

 * دندومرف تحوژ کم يدوک

 تعاب هزن ناکم نآ یاشامت | هدناثلا يداهج ] مهدزاب

 هعناذح ننمژرس نآ سخایر هکن) اب - تشگ سدقا رطاخ طاشت .

 نابژ رب لاح یاب و - هما هدرمش لگ مسف لبچ وب هنفگشن دیاب

 یگدازهاشداپ ماظنتا تداعس ماپا رد هک - تفر نایب تقدقح

 ۲ * لو دارد ر ظفب ییزا هب بتارمب هاگریس یا راز ۸

 ناذع لابقا و تلرد نراقم [ هیناذلا يدامج ] مهدزارد

 * دزدرذادرگ فطعنم ردمشک رهشب تدواعص

 ۸ رب هکراب گاف هاشداپ [ هیناذا يدامج ] منتسیب بش

 ماود ۹ حاوت ك دئاسب و لد بل د ۳ طسو ترامع ناغارجح یاشامت

 ضرعب ۳ یو حیاقو زا - دندومرف اشامت دوب «دمآ راک یررب راب

 تسدب ورث 0 لیف شش ر هام ناخ راپ «للا هک دیسر فرشا

 کبد يتاب زا یکیرپب - دوم دیص الاو راکر- یارب هدام شش و



 ۱۶۵۵ ةس ( ۴۳۳ لاس می

 هدیور رازه دندوب هدمآ رپنلا ءاروام زا هزات هک قداص یجاح و

 * دش تیاغع

 دص و تعلخ ناخ لداع مزام سعلاوبا رهمب بجر مین

 هنطلسا) رادب اروا هدومن تمحرم ریمشک هنیمشپ سیافن زا هچراپ

 * دندومرد تصخر

 لاثم رثوک عیبانی یاشامنب رگید راب [ بجر ] مهدزناش

 * دندومد تسضخرذ

 دوم| ضیف كوروپ هرارب جب ترامء و غاب [ بحر ] مه دغه

 * تداب رگید یایض

 هب ار نوپب يهچ* مهدزون ر «چلیا ةمشچ [ بجر ] مهدزه

 « دندوزفا تنیژ لوصوم تداعس لوزن

 ندگآ تداعس سدقم مردقب دای[ بنعااش [ بجر | ملسیب

 نیر دلخ روصث نوج *ک شیاشکلد تارامع یاشامت زا و - دیدرگ

 ته ژورفا تربغ هک شیازفا جور یطاسب و - تسا روصف یب

 هک شرابنا و ضایح لاژو - تس) ارضخ مراط هنو انیم قاط

 - هدننخودنا ترسم - تس) نیثآ سودرف نیمزرس نیا یوربآ

 - تخورفا زور لد رد ترسح ٌهلعش هک دمآ رکیورب یناغارچ بش و

 ناخ هللا دعس يمالع و - دش ماقم ازفا طاشن ییبمز رس نارد رگید زور

 هدذد ویدخ نوزفا زور یاشزاون هب تددقء خوسر و ينا را زا 1

 تعاخ تیانع و لک ترازو یالاو ٌهجردب - تس) صوصخ زاون

 دصناپ و تاذ یرازه ٌةناضاب و هرانکلوپپ اب عصرم رهدمج و هصاخ

 راخاثا رس راوس دصناپ ورازه و تاذ ییرازه مینپ بعنمب راوس



 لاس میرذ ( ۳ !) ۱۰۵۵ خش

 تا ییرزه ضصذمب ناخ تحسدرلز فاو گددراک داد تنخارفا رب

 زادیصذم نارادرب زرگ ییغزراد و هفاض) و لصا زا راوس هاب و دص ود و

 لزانم رد اقباس هک تانرضت ینخل نوچ و - دش زارفارن یا و

 یورب زونه ناکم نآ ٌهلمع زا دوب هددسر رازگ باوص رظاخب دابآ هاش

 تعحارمر(ش بوصب نژزدا زور تلوداب ترضح نطا - كوب هدایت راک

 یلعم فیرشت هب ار ریمشک ةناخ تماود میس و تسیپ هلومرف

 ۶ دندبنا درگ ششلا تب

 يبعص یرامیب هک ناغ دهاز [ یجر ] مزاچ و تسیب

 وا دومن ضیرعت دصفب داد دمع* مبکح دنچره و تشاد

 ناج ینروح وا هدلاد نوچ - تسبرب ينادنز تمخر فشن يضار

 وا و تما بحاص مگیب باجاح| هدشروخ بابق تلف باون هگن)

 قرافم رب تفطاع لالظ زاون هدنب هاشذاپ - دوب بانج ایرث نآ ٌةکوک

 تیزر یز زا ار همه هدنگفا ثانا و روک3 زا وا یاهدنام زاب

 تمصنمب تس). هلاس هد هک ار وا نالک رمپ هللا ضیف و - دندروآ رب

 بمانهب ار را درخ رسپ هس و - راوس دص راچ و تا یرازه

 5 دندومرف شزاون روخ رد
 جارعملا ةلجل ررقم ٌهدیور رازه هد [ بجر] مدقه و تسدب مش

 ۱ * ددسر جاینحا باعت*اب

 شخ حرف و شخ+ ضبف غاب رد هک [ بحر ] مئشه و تسدپ

 * دش ماعتا ةبپور رازه راپچ ردفمس رگ راخ لعلب دندوب زودنا طاشن

 عاچش هات دمعت* راکماک ةدازهاشداپ تشاد هضرع نابعش موبس



 ۱۶۵۵ هم (ا ۵ ( لاس مه

 ناکیادخ - دیسر ناکم کیالم نانساب مان سامنلا و دوب هدش ۱2تن

 راذارب لالج - دندزادر گرومان رثخا هنلب هب ار علاط هدنخرف ۷ نایضت

 زا یذبن شران یوچ - تشگ دنابرس پمسا تیاذعب ناخ ردارب

 هب مرجا - تسا ریزگان هبنآ مس عیاقر رد نآ ععلاو و ناروت لاوحا

 نآ رکشل و لباک ٌهببص ناوس زا ي یخ مدنرت و روکذم لاوجا ریرعت

 نیا ٌةقیظو هک داعدم دیا تلود قز عیافو قدمذت رسرب هذدخادرپ

 « دور يم تسما يلاعم و مراکم و دنراکن

 یناوسو ناخ دمسمرذن لاوحا زا یلمج# شراذگ
 دومنور کام نارد وا تهوکح زا دعب هک

 ب یههاوود ان و ناخ ي ياد مامآ يناذيب ۳ تشدقح زا ی رب

 ی ماما ی 2 ۳ نالک رددارب ناخ ی و ماماب ن راخ لوع#

 ندزا عبد هی 1 شرازگب نوفکا - دم] وایت تاعس

 زا نه ناخ لمع# رذن ِ بشین یم لامجا مسرپ هدر راک یورد

 هزیخآ !درپ ناروت یتملاباب ندغیر ٌ ینیصرع» ناُخيب ۳ ماما نادش هذاور

 زا ار دوخ. نالکرسپ ناخ زیزعلا دبع و - دیزگ بتمماف| ,اراخ رد
 راپب زاغ] رد و - دندیدارذگ مهاب اراخ#! رد نانسمز هدیبلط دنق مس

 هبعیقپ رایت لب رکیقل یار اب راد زا یوچ هودرر اجزیر راوج ها

 لوغشم راکشب يحاوت نآرد رابب رخاوا ۳ هذفر ی شرک ریچخ و ثدص

 ترخ| يارگهر تشاد توادع دوخ ردارب يزاغلاوبا هب دوب قفنم

 دزنیایرد 1 ر روبرم ناخ هرم شش زا هوم 9 وا ی نارسپ و - فن



 لاس موش ۲ 5۳4 ) |۵۵ هخس

 نیلخت و هدناوخ ناخ دمع* رذن مانب هبطخ ردپ تیهو بجومب

 رهاط و - دندوبلط مکاح هدومن لاسرا ناغمرا مسرب تافوسفت و فعأ

 3۳ یی زبو ج دون یقعن مادروا" تالکب نیخمج ابرار نرکب

 ار تیاو نآ "دادن لخد کلم نارد ار يزاغلا وبا ناخ رایدنغسا

 دوخ تسوکح یانثا رد ناخ يلق ماما هک اجنازا - دروآ رد فرصنب

 و قثرو يکلم روما طسب و ضبف هدومن هتسیاش فولم هبکب زر اب

 يناخ مماب دوخ هنشاذگ زاب هفیاط یا نارس هب يلام نووش قنف

 يگمه مامت دادبنماب نآ فاخرب ناخ دمحم رذن و - دوب عنات

 - تسب زاپ نارگید فرصت تسد هنفرگ شیپ ار تموکح یاهراک

 جا تلایا رد هک يلالقتسا زین ربذلا ءاروام ییناخ رد هک تساوخ و

 راکزور لامع) تعاوخ ژاب رد عورش و - دشاب هنشاد تشاد ناشخدب و

 هک دندش نارب هدانفا شحوت و رفغنب هدکبژوا - دومن ناخ یلف ماما

 ناشیوخ زا يکي هنفرگرب نایم زا ناخ زیزعلا دبع شناک رسپ اب ار وا

 « دشابن یمیا رسپ زا شک ردپ « ع * هچ دننبزگ رب یناخب ار وا

 وج هنابب و بلط تسرف هراومه باطم نیا ندرب شیپ یارب و

 داسف دام هک يعمج زا هنشگ علطم هدارا ییرب روکفم ناخ - دندوب

 ددود ارنآ عباوت و دنفرمس - درک یدعت يناج# ر یکبره تسنا د ييم

 رسپ گبب ررسخ و قیلاثا ار سکنک يلغرا تگدب هداد ناخ زیزعلا

 ارثآ تاناضم و دنکش ات و - تخام وا ییگیب ناوید ار یب رظن نالک

 و - ددنادرگ ررقم زوی یاب هب اروا یعقیلاتا هداد مویس رسپ مارپب هب

  تسوکعب دوبن یمیا وژا و تسنادیص شروش تمعاب ار را و تشاد "

۳۳ ۳ 



 ۱۰۵۵ کس ( ۷ ( لام مو

 نمحرلا دبع و - دررآ رب اراخب رکسع نایم زا هدینادرگ هزمان ۳

 ناج دنا ييلاها زا یضعب منه نی رد - ددنادرگ يگبب ناوید ار قیلاتا

 کلام مظنب مه هک يمکاح و. دندم[ ملظفب رفرق رکشل لواطت زا

 مولظم نابیرگ زا رمنس ملاظ گیل رس مه و دزادرپ هب دیاب هل انج

 یتعفنم ناج دنا کلم زا نوچ - دندومن بلط دراد اب دنمنم»

 ارت دنهاوخ ارک ره ناج دنا مدرم هک تخاس ررقم دوبن

 رغرف هایس عفدب يرکشآ اب |ر يگيب ناوید نمحرلا دبع و - دنایزگ رب

 رتگناپج همفانش تسنانئسکرت دحرد هک دنکشاذب هک داد رارق و- نانسرف

 - دیامن هبطخ اخ زیزعلا دبع یارب ار زا رفخد و - هنیب هبار قازف

 هنشادرب هارمه زین دنئشات رکشل زا ٌةراپ و هففرگ کموک رزا و

 و ریگناهج ندید زا دعب محرلا دبع - دبانشب رغرق هورگ شلامب

 رغرف ٌعفادمب دنکشات زا ی یصحر قازف زا ينوج از و| ,ذخد ییراکنسا ُ

 بیرفب رادرس رغن هد اب ی درک رس هک ار دیس قلذ هنخ|درپ

 رد ناخ دمع* رذن و - تشک :دروآ تم دب يزادرپ هلبح و یراک

 نازخمسوم زا يخرب و نانسبات مامت هنفادش دا هب دودم لصن زاغآ

 نیشنمکاح 2 ) رکن تانزا ندما رب یانثا رد و - درب رسپ اچ" | و

 تشاد قلعت ودب ناقلاط تسوکع هک مود رسپ ورسخ: تسا یاشخدب

 شوئگنلپ هب زاب رید زا هک, یتاج رازه و قحاول اب ار درمپک و - داد

 رسپ یل ناعبس هدومد ی تو يب د هجو یب رزا دوب قلعنم

 اراخ» 5 دوخ و - ددیادرگ قیلات ار ناغطق نهج یدرت ۶۵|د مراج

 هجع ناضمر رد و - درب رسب اجلارد هننر لاس ناسب ناتسهز هنفانش

 ییروئسد دهع زا دعب هدیبلط دوخ دزن دنف رمس زا ار ناخ زیزعلا



 لاس موس ۲ ۰۳۳/۸ ) ۱ ۵۵ هلس

 رد هثشناذگ اراخا رد ار مجلپ رسپ دمعم قانف و - داد تدواعم

 . يشرقب زر راکش دصقب زاب مویس و هاج# و رازه لاس راهب یادنبا

 انثا نیرد - تمخادرپ ربچخت هب نیمز رس ارد هام هس ود و - دابن

 تسمد هدروآ تمخات سرب قاملف رکشل هک تشو قازف ربگنابج

 ربهفیاط نازا ةءامح و - تسا هدرک زارد نانسکرت بین و لئقب

 ار شوئگنلپ تک زا دعب ناخ دمع* رذن - دنا هنفر زین دنکشات

 شیپ افافت) - دانسرف قاملف ةبراعهب یجوف اب هدومن بلط اراخ# زا

 دنفرمس زا قاماف دربن دصقب ناخ زیزعلا دبع شونگنلپ دیسر زا

 ناخ زیزعلا دبع ناهرمه تاف رب قاملق ایعا - دوب هافر اجنادب

 - دننک ریگنس۵,دیا رد دنکشانب ها ره هک ینتساوخ هنگ فذاو

 دبماینرب يئارر زارغب نافیا یوزر دوبن ربدقت قفاوم ریبدت هک اجنازا

 ژا دندوب هدوهد تغبم نم[ رد هک ار قاملف زا ین شوخگنلپ و

 رغرف میم زا هک محرلا دبع لاح نیا لالخ رد - دینارذگ مه

 رب عالطا زا دعب قاملف رکشل - تسودپ .شونگالب هب دوب «ذخادرپ او

 دیدرگرارف یارگهر هنماین دوخرد هبراع*یوردن هیکدزوا قافتاو عامنجا

 اب هب يشرف زا ناخ دهع#رذن - تشگرب دنکش ات زا رکشل هک نازا سپ

 لاس مسرب و - دیبلط دوخ شیپ ار يگيب ناوید نمحرلا دبع هدیمز

 نوج و - تدر اراخب هب زاب نا طساو| هددنا سه رد ارامرگ هنفر

 قبلاتا زوب يتابد مار ن ,رابم. هک دوبب هدعشش خب ۲ سدفر زا شیپ

 یشرف زا هک یهدیدن,د و فال و دیعو ز دعو رب و تسدد یراکزاس

 راب رز ناخن قمر ۵ هک و ۳ ماسا رخ هک ثماوخ و - دیبلط



 ۵*۱ ۵ هثس ( ع٩ ) لاس مه

 ناخ دمعم رظن هک اجزا - ثروارد را حاکن دیقب دوب هدش هز مان

 لالقتساب هک يگيب ناوید یمحرلا دبع لّوم ناکیزوا زا ي 4 ممه ۳

 هیکب زرا 2 ۳ نامنعا تمخادرپ يم تم دخ ۳۳ مامت

 دمع* رد رب هراغیپ نابز ينايب ناوتان و يدنمزآ ور یمشچ گنت زا

 و - تسا روصقم یمحرلا دجع رب وا تلود عغن هک دندرک زارد ناخ

 ةولاع يمحرلا دبع زیمآ ربکت کولس و - تسین ةرپب نازا ار یرگید

 ماجناب ناخ دمحم رذن لابقا ماگنه یوج و - تشگ نانیا ییگدرز]

 ندناوف فاخرب شاهراک - ماننخاپ شنلود ًةماکنه و هوب :دیسر

 تراما و تلایا مجرم فلاخم و ن؛زز یار طباوض و ندیژود, رخ

 زاب میدف زا هک ارنآ عباوت ر درمیک هچانچ - تسویپ یم رویظب
 يگنفيش نارارف هروکد« عضاومب را و دوب شوتگنلپ لوبترد

 ششنارکون دما رس و قیلاتا هک رزا یفعاب یب - تشاد یگدسبلد

 دعب هک یروم) رثکا و - دینا درگ صالخا يا دوخب اروا هومن زوم دوب

 رتشیب تاعاطقا و- دمآ لعفبوا ءارغا و اوغاب دش دهاوخ هنناکن یریزآ

 - تخاس يم نوخحم ار هعامج یا هدش فرصنم هدوخ «دکبز را

 زا دقن رز - دبشک دیاب لیص - تنع" و طبف بعت ارامش ارچ هک

 دو ی ةنوگ اضر راهظا رهاظ بسع) هچرگا نانیا - دپریگب هنازخ

 بابرا یخرب و - دننناد يگنفشآ و يگدرزآ لاک نطاب رد اما

  شیاعم هوجز زا هدخاس میدم دانس ساباب ار همیدق تالاغرودس

 توفق هدرک مک هاوخیات ار يضعبو - ددنا درگ مورع* راذگ زدر بابسا و

 نیناوخ زا نابناروت هک نناگج)وخيگهه ور نیزا و - تمانا دگ زاب هیام



 است ( ۴ع۰ ) ۱۳۵۵ هم

 ؛ یهاک ارچ اجره يشاوم و یخلیا ترُدک زا نوج و - دندبار ناج#

 .:دیروشو لد هدیمر ماشحا زا یرایسب - دومن قروق دوخ بارد يارب
 نارجنعم زا یعمج ًةعیرذب ناخ زیزعلا دبع دنچ ره و - دننشگ رطاخ

 يلق ماما هحیاانج ةک دومن یامنلا هیکبزوا نالاس هک و ناجاوخ

 ار جلب زبن امش دوب يم اراخارد دوخ هننشاذگاو امشب |ر جلب ناخ

 تدم هچ - هانغین لوبق ضرعمرد دینیزگ تماق) اراخ# رد هداد مد

 ياوه و باب شننیبط و دوب »درک شکورف متلب رد لام لبچ

 خب ًةعلف زا هلاس ییدذچ ٌ؟دررآ مهارف ندرب زین و - هدش رگوخ نآ

 مدق ببس هک )اور تایامرب وگو راوقتاداررپ ارام

 روخرد - دننشاد یادت دبما قاشم و سعم بکترا و تمدخ

 يشيدنا کین و یهاوخ ربخ یدرزا هکره و - تخادریف عفوت

 مدرم نایمرد ۳1 یاشداب دیناسر یم م ناشیدنادب زا يناباپ ينرح

 شرطاخ رددب نامگ هکرپب تبسن و - دینادرگیم راسمهرش و راوخ اروا

 زا دوب 07 ءافخا يضنقم یکلم یرویلصم هتچره تداد ۷ هار

 - دومن یم بیعرت ر تیرثت راب ناذگم» یور رب فرظ ييگنت

 رمک هدم] کذت هب وا رادرک و رانفگ زا نایناروت یگمه هکاات

 ردپ زا سشلد ۵ک ار ناخزیزعلا دبع و - دنتسپ ناج ادم رب توادع

 فلاوم دوخ اب و فلاخم ناخ اب دوب هدیمر خب ندادن ٌکطماوپ

 وروسپ رازاب زدر جاور ورا قذور بابا رکف رپ تمه ییمامت هدخام

 هک ار زوب یفاب و - دننشامگ وا راکزور ییبارخ و ردچ ٌةماکفه تسکش

 دمعهرذن - دناثرب وا تعاطا زا رس هک هننشاد نارب دوب دنگشات رد



 ۱۰۵۵ هنس ( )ععا ر لاس مبذ

 يگيب ناوید ندم] ربخ ندینش زا زوب يفاب - هانتسرف هنکشانب وا

 - تشگ یصحعلم دنکشان کرا رد راصن) و براقا اب هداننا مهونل

 ةمانپ ربنعم مدرس يضعب تطاسوپ هددسر دنکشانپ محرلا دبع

 ناقلعفم اب زوی يفاب هک داد رارف هدینادرگیدمطم ار وا رطاخ ماغدپ و

 نیاب زوب یفاب - هشاب دنکشات رد دوخ و - دورب ناخ دزن نابسننم و

 نآ ناسراح دبسریم هک ٌةعلق رب هار ءانث) رد - دم رب دنکشات زا هدارا

 دندومنیه نآ قذورب نمحرلا دبع ٌةنشون و - دندادیمن هار نور دب اروا

 را یوگر تفگ هک تسناد ندقیب نوج لاح نیا هید زا زوب يفاب

 هدوشوک تشلاخ# زاربارد تسا يزادرپ رک ر یزاس هلیح همه

 نایوگ ناخ يلف ماما ریبن ار يمان رچ» و - هش رد دنجخ یصعب

 زیزعلادبعب هننای ييگ آ ينعنبرب ناخ ده" رذن - تفرگرب يناخب

 دوخ تیعمج اب دنقرمم زا هک - تشون سکنک یلغوا گیب و ناخ

 یلغوا گیب ناخزیزعلا دبع - دنوش دزجخ ٌهناور وا لاصیئسا دصقب

 افن) »ِ ِ دمآ رد یدرون هرب بقع ژا هنخاس ةناور ردشیپ ار

 هد جم وا کموکب اراخا و ناروادنک اب هک يب نوع و شونگنلب

 دید باوصب |ر نهدرل|دبع ناخ زیزعلا ددع - دننشگق عمو دب دددوب

 هنسناد ناخ دمعم ردن هاوخاوه |ررا هک رگید يعمج و شونگنلی

 رهاظرد هدومن بلط دنکش ات زا دننشادنپ يم لخ* باطم ماجت| رد

 اراخب هب ردپ دزن نایرکشل و دوخ چرخ ٌهطساوب هنازخ ندروآ یارب
 دیاش هک دوب وا ینخاس رود شرظن 4 تقدقح رد و - هانسرف

 ةچره تعرسبرا اقاغتا - دوشعقاو يگنرد رز ندروآ و اراخا نفر رد

 ناخ زیزعلا هبع یارب يناخ کل شش و - دیسر اراخب ةب رتمامت 1



 لاس مث ( ۶۲ ) ۱۰۵۵ هذش

 ریزعل) دبع - دزوآ مامئ لاجعلساب نایرکشا ةبجب کل تفه و

 تظعوم وزردن اب هک - تخاس يهار ددجخ" رتشدپ ار شونگنلپ ناخ

 - دنادرگ دابقنا رپ- هر هنشاوزاب ينامرفان قیرط زا ار زوی يفاب

 (سماغبپ زوپ يفاب هب هدمآ دزچلخ ء يهحاون هب شونگالی هک نازا سپ

 ۳ دوب شوئگناب و را نابم ی ّ ناهذپ هک ینعناصم مبافب را هائسرف

 حالصا رد هدم] نایمرد يدرم قیلاتریمه هک تشاد رژزآ هک داد

 رگ هننرگ يئارر تمه شهاوخ سیا هک نونکا - دشوک يرهبناج لاح

 - مبای يمرد هدش هریذب بذاجییزا دنسرب دنجخبآ بلییگنت ةفهدات

 هر همه نیا هاکره نسرجک دوجو اب نص ۹1 درازگرب هدرگا شوذگنلب

 هدم] شیپ هار ردق با ينسياب دراد دنزرف مکح مک وا مشاب هدیدرون

 روبزم بآ بلییگذت ةنهد ات یلغوا گیب اب ام) - تفای يمرد ارم

 - تسشذ رظنفم هدنانش تسا ۳۹ رهاش و دنجخ تیلو هدحرس هک

 ندص رد و تسناددم ناخ دمع#ردن یوج اوه هک از قاماق شفک و

 اروا زوی یفاب - دومن هنارر زوب يئاب دزن یراذگ ماغیپ هب دوب وا عفد

 - تخادنا یبسزب نیز زا هدز ندرگرب ریشمش مخز رد ندیسر درجهب

 يلفوا گببر شونگنلب رب هد[ نبربب يگذت نازا دوخجوف ابر
 - دندیداسر بکارمب ار دوخ :دید لاونم ییدب لاح نانپا - تخات

 دنددنارذگ ي یگخت زا ي يگدخاس و ر زدنسب اروا :دروآ هلمح ور و

 اردوخ ماه بعلب الف شفک ٌعاد هد زوی يتاب یادش زا صپ

 هگنمافا زا هنغثش ربخ نیا ناخ زیزعلا دبع - دینامر شوتگنلپ هب

 هدزناپ ار نزیخ نصح و تسودپ شدپ رکشلب و دومن جوک لوخ

 ماکنه ندرد - داد بیترت اهراخ ۶ شناس رها زا هدرک لبت زوز



 ۱/۵ هرس ( نکس ) لاس مون

 هدنای رارف ییرب ابیار هک دندراذگرب واب اراخارکسع ریهاشم زا يهررگ

 - دیئامن فثوث بآ رانک رب يگنت ندریب هتساخ ربراصح یاپ زا هک

 ایناز زا ار ناخ ریزعلا دبع و - مدناسر يم تسدخب اروا بیرقنع ام

 هنشگ لدکی ربذلا ءاروام رکشا يگمه و - دندروآ بقع هنشادرب

 روکذم جوف شیپ زا و - دوش زا هار ات دسآ دورف وا يرر شیپ

 لدمژعم صک ود و - د دومد هطاحا ر او هرباد اروآ زوب ي ةاب صپزا و

 هدنب ام هک دنداد ماغیپ هدانمرف ار مان يب شات و يب نموم

 خب مدرم قوفت بات ام) - مدناشيا و ناخ دمعم رذن ریذپ نامرف و

 کیدزن ناقاشو و ناگجاوخ زا یدنچ هک تسنارد را .حالص - میرادن

 هداور ناخ دزن یهحرلا دبع بوع ار خب رکشل رپاس هدشاد دوخ اب

 ناشیا و .- هنشاب لب رد مدوم یا اب یباس ییئأب ناخ.ات - دنزاح

 - دشناردگب اراخ»رد ناخ يافقماما نزنارم هدخا درپ ریفلا ۶ اروام تلاپاپ

 - دنرذگرد را تاز زا هک یطرشب میرآ يم روضحب زین ارزوی يفاي

 راک الو - دوبام کیریلب همه هدممآ راک یورد وزا لاح ات هحره هک

 تاملک یبیا ياغصا زا ناخ ژیزعلا دبع - دیشک هدهاوخ رگیپ هب

 یناشفناج کلسم ریس هار زارد راکزور هک ار یعمج هک تگ هنفش]رب

 بفالخ رنخاس سمیام یراذگ تم دخ جات زا و ندذار دنا ,هدش شک

 زگره باب نیرد رم - تس ندنآ تغبقح نانیزگ باصنا ٌهقيرط

 کی ات هدومن تعخر ار نالوسر و - دومن مهاوخن تقفاوم امش اب

 - تخادرپ تروشم و ساکنکب هحرلا دبع و شونگنلی اب بشر پپ

 - دندیسر رد وا دزن هتناب یبگآ یرجام ییرب نابخلب افثا یییرد

 دسح و ینبب ناوئا طرف زا هعامج نیا نوج هک دندشاد ضورعم و



 لاس من ( ۴ ) ۱۶۵۵ ءذس

 رگاو - دننادرگ مورع امش تسدخ زا ارام هک دنهاوخ یم يگهيپ

 - دنناسرب امشب یئرضم هنذگ داسف داهن لد هک لمنعب هیاين عوتوب

 باوصب ناخ زپزعلا دبع نوچ - دیزاس صخرم دوز ارام هکن[ بسن)

 روبزم نلوسر رگید زور و تفریذپ رد یفعم نیا ناهاوخ اوه دید

 ينادجب ناخ هک -دنننایرد هروکذم تامدقم شراذگزا دعب هدنمآ زاب

 ۲ هومن تعجار# زور مینی هزار بطم دوح باوق رب >:تسجا یتغار نایخلب

 یفاب ر دنا :ددئارگ تغلاوم هب تفلاخ* زا ناغیا همه ۳ هندرازگرب و

 تلامنم) اروا هننرو درا رانک ام شونگنلپ - دسر یم تمزالمب زدن زوی

 ژوب یفابو تنانش رکسعم نوریب ات شونگنلپ - دروآر وضع هومن
 نخ*مهاب هلصاف رتمکب پسا تشپرب ودره و - دما رخیوخ تروب زا

 تبس ناخ ریزعلا دبع و - دننشگ رپ دونخ رقهب اجلامه زا و- دندرک

 تعاس زورما هک ها۵ باوج شونگنلب - تسج زاب زوب یفاب ندماین
 یهورگ ژرز نامه ربخآ وا نوچ و - هومن دهاوخ تسزالم |درف دوبن

 - دندم| دورف ًةنهد رپ هدسآرب دوخ هاگرکشل زا اراخب رکسع زا

 ششزاز 2 تسیحاتکر نوا تعای هک هائسرف هدفک ناخ زیزعلا درع

 زا یحوف اب دنکشات ییگیب ناوید گیب فیرظ هک دندومن

 و یب میوه و - تما هلسشن هدخ هاش رد دما امش یدمد دنگشانت

 شونگنلی هنشاکن دنر|۵ تم دب دار رم هک رگبد ٌةغِیاط و هجاوخ کگیزو)

 نزیخ بآ لحاسب رگا هکن] رب لمنشم وب هد لاسرا واب هک

 رود گان دنا هنفرگ ُ مدشوکب رک نریا جالع رد هژسودپ مد یمرب

 یورب وا دزن امش یففر شونگفلی کیرعاب اذابم - دم[ هومن 8)

 ابلاغ هک تفگ ناخزیزعلا دچعب" شک زا سبب شینگناپ - دیآ راک



 (>۵0 هفس ی لا مت

 یئابیعشب نونکا دزرا ده تمادن دندوب هفسب یگزانب 84 ی فبعزا مدرس یریا

 بش 2 تداترب ور دیابن دنیارگ هربن هب رگاو- تخاسرد دیاب

 هدمآ نرریب سلجم نازا یچنازخ نامین گیب يلع دمعم ماگنه

 ۵وجمب هک - درازگربو - دبنادرگ ها | لاح تقبقح رب ار نادخلب

 زا ات - دیسرب دوخ قرواب ماده بشما هک تسا نیرد اهن راک

 اب نادسفم ادرف هک - دیباپ نام لام رو ناج# ناهرزپ هنخف رش

 تاب نآرد - تشگ دنهروخ راگیپ يارآ هکرعم ناخ زیزعلا دبع

 اجناز بش نامه خیاب مدرم - تسب دهارخت تروص امش یئاهر

 زج و - هندشرد دننشاد نایراخب نایم هک دوخ یابفرواب هنشگ هناور

 ناذپا ریغ و ناقاشو زا رگید سکدهناپ دهراچو یمحرلادبعو شوئگنلب

 تخانب هدش قفنم نابراخ) نادادماب - دنامن ناخ زیزعلا دبعاپ

 اپ هک نناخ زیزعلا :دیع رپ ,هدومنا تزاغ ز بیندار ردراو» هدفنخاد وپ
 هب دوب هدانسیا بذاج کی رد نالافسن ] و ناکجاوخ زا يخرب

 یربت بقع زا هچناذج - دننخ|دنا يم ریت فرط رهزا يمرزآ یب

 نبرد - دمانين رگ را وب :هدیشوپ هرز یوچ - دیسر ناخ تهپ اب
 پسا زا و - دیسر ریز ولج ناخیلق ماما یماب اف[ کشیا رظن ماگنه

 دنا امش هاوخ اوه و هدنب همه نایراخب هک درازگ رب هدمآ ییئاپ

 * دنیوجبم هنابب امغپ رب * عرصم « هک ناملر هورگ

 فتوتردلعفلاب دنا هدوشک تراغ تسد هدمآ هنساوخ صر-!هنساوخ اد

 یتورنرظنرسپ گیب داهرنو - دش یهار اجنیزا دیاب تسین تعلصم

 ومق]بوصب یاهرمهاب یاهزیزعلادبع - رازگرب وا قباطم هدیمر زین

 ناناوج هکی زا يقوج هک هوب هدیدرون تناسم زا یتخا - دیدرگ ناو



 لاس مون ( عگف ) ۵۵*۱ هم

 . و هاسف نعاب هک دننفگ هنخبوآ رد یمحرلا دبعب ناخ يلذ ماما

 میناش یم ورد هذذف د رگ هدفرگ رب نایم زا ارت ام یئوئ هاذع ببس

 ۹ دیر] لثقب رم تشدذت هک تشک هننرگ لوک وا ناخ زیزعلا دریع

 . رگا هک[ هشِیدناب گیب داهرف و گیب ورسخ و - ار وا نازا دعب

 خلب رد 25 ار ناغیا ردپ ناخ لوح ردن ثور یدشکب یهحرلا ددع

 - هیراذگ او امب ار وا هشاب ام ٌجلوا نهدرلا دبع دیا :دروآ تسدب

 نهحرلادبع اشک زا مامترجزب ار هورگن] هدمآ یلغوا تگیب انئا نبرد

 دروآ رب ناغیا طلست تمسد زا ار وا هاوخ ان هاوخ و - تشاد زاب

 تمسٍد دنعخ ییلزنم کی هک وسن] هب زور نآ ناخ زیزعلا دبع

 ۳ وا اب ناملا ءامغی زا نوح و - درک هریاد هدفانش تسا عئاو دنفرمس

 یناغط ردن دلو میکح دمع* لول هدنامن یچمت و پسا زج وا ناهرمه

 رفس ریزگ انرگید ر شرف ز همدخ نارب هک رثسا رادقم یبمه ورنش

 دننفگ ناخ زیزعلادبعب اراخب رکشل نابعا تفو برد - دینارذگ دوب راب

 ددرا۵د توادع لامک ی رهحرلا دبع ار یناخيلف ماما ناناوج هکب رتشدب هک

 ۰. ۰ ۰ _ث

 دذنرمه) رنشیپ گیب داهرف بوعصم ار وا هک تسذ| نعاصم

 ار را اخ - هم وادد یبیسا | ۵ادم هشاب رکشل رد رگا هک - ددنهرغب

 لنترمس زا هک تفگ 9 >رغب هداد تصخر دنفرمهب گنب داهرف اب

 زا هک يلزنم مان یارسب وسنآ زا رگید زور دوخ و - دزاس هناور خلجب
 معارف يناخ يلق ماسا نافاوج هکی اجنارد - تفانش تصا هوتاروا عباوت

 زیزملا دیع ماذپ هبطخ زورما رگا هک هندرازگرب نلاس نیکب هدمآ



 ۱۰۵۵ هذس ( ع۷ لام مهن

 - دیماجتلا دهاوخ تفاخمب را امش و ام نادم دوشن هدناوخ ناخ

 ؟رغ ٌهعمح هک زور نامه دندومن رایسب ٌهغلابم باب نبرد هک ورنازا و

 ییناخ ٌةبطخ دوب يرجه مجنب و هاجلب و رازه لاس لوالا عیبر

 اب يقب هنمج امن يا را حب < تقوا تیز ورام
 هک لاعم رگید يخرب و هپتاروا ر دنجخ و - دمآ وا دزن نارسپ اب

 نزوخهب ار وا و - ۳۷ رارق را لویت تشاد لصاح يناخ ۹ خ#

 دوب را تسرپ هذتف تسد نا رب هک |ر رچنس هک درک تصخر

 مهد هنشگ يهار ناکم نازا ناخ زیزعلا دجبع و - دنسرفب روضع+

 دوب هک نٍرب دنح یزرر زونه - دمآ رد دنترمسب لول) عببر

 یررب ناخ يناج ردارب ناطلس نوسرت رسپ ناطلع يفوص ٌةعناس هک

 ينوصب ناخ دمعم رذن اةباس - هکن] لاقم نیا نییبت - دمآ رگ

 ررغم و - دبانشب نک رواب ناعلاط زا هک دوب هدانمرف غدلرپ ناطاس

 ناطلس يفوص قافتاب هنفر جنکر واب جیب زا زین يب رظن هک دوب هنشگ

 يم لناغت بوصن [ تقنر رد يبرظن یوچ و - دشوکب نآ تنایص رد
 - دانسرفیم تشرد یابماغیپ يدنرث زا ناخ دمعم رذن دیژرو

 یمهالخا يبر يئور ود شرازفا تعاب هنر هانر ينعم نیا هچلاذج

 ر وا دیایب ناطلد يذوص هاک ره هک دومن ررقم دوخب و - دش وا

 اراخب رکشل هنخاس مهارف دوخ راصنا و ناوعا زا يجوف و ؟درو] تسدب

 زیزملا هبعرب داد رارق یقتبطرب اهنآ هک يزرر رد هک هزاس هاگآ ار
 دمعم رذن هب خیرات نام» رد وا - دنربگ رب نابم زا ار وا هنغبر ناخ

 دندعم رب ار ناطلس ینوص و - دنامر ماجلاب زین وا رک هدیمر ناخ

 ناطاس یفوص دم[ هک اجازا اما - دناشنپ رهغلا ءاروام تسوکح



 لاس میپذ ۲ ۳۳ ۱۰۵۵ دیس

 درب ناوت شیپ راک نیا نآ رابظتساب هک یرکشل و هاغذا گنردب

 وخ دن یور تخس لوازم ناخ دمعم رذن و - دادن مهب تسد

 بوص نادب ریزگان - دنزاس هناور نکرراب ار وا هک دوب :دومن یدبعت

 اکیدزن خب هب ناقلاط زا ناطلتم ينوص هک سمه و - دیدرگ يهار

 زا هک تشاکن رب هوب جلب رد هک تباوش رفت هب یاخ دمعم رذن دمآ

 يبگآ ارجام نیرب ناطلس ينوص - دیامن ریگتسد ندیمر درچمب ار

 هدخارگ دنفرمسب ابغت هنشاذگ ار دوخ راب و هذب و مدرم يگمه هتنای

 رهاظ رد هک اراخ؛ رکش) زا یهورگ - تفر ناخ زبزعلا دبع دزن

 قافن هامنعا مدع زا رطاب رد هدید رون قافو ها ناخ زیزعلا دبعب

 رگا هک دنتداوخ هنسناد میظع زوف ار را ندمآ دندیزرو

 اهنوریب هدروا رب اجاازا الو - دنرا درب يداخ» دنفمس رد داباد تصرف

 رد ترصنب ارنآ هنر اراغب هب و - دنناسر مارصناب بلطم یا

 ار ينعمنيا ناخ زیزعلا دبع ناهاوخ اوه زا يکي نایم ننیرد - دنروآ

 يلغرا کیب اب ناطلس ینوص لنق باب رد وا - دیوگیم اب هندایرد

 لوخ دما هبل) راشم 1 شاوپ نا دادماب هدومت تروشم يٍب جنوب و

 - تساوخ رب صلج* زا ابنت هدومن او ناب رپم رتشیب را ةراب رد ار

 زا سپ - دننشک هدروآ رد هرجک ار وا قاملق مالغ دنچ وا ةرانناب و

 ناطاس رج۸* هک ار هنفرگ نوخ زوب یفاب رسپ گیب يزاغزرر رد
  ژیزعلا هبع دزن دندوب هدومن او ناخ یلق ماما نب ناطلم ردنگس داو

 - تخادرپ او هننف نازا رطاخ هدیناسر لنقب زین اروا ناخ - دروآ ناخ

 تسد ناذاملا هک دید نوچ دوب يشرف رد هک ناخ دمع* ران و

 بی ةداراب و دندرب جارانب تشاد اجنارد هک يئابلك هدوشک تراغ



 | ۰۵۵ خم ( کع ») لام مون

 يلع يدرت و يب زار را - دنا هةفرگ درگ ار يشرف لاوما رگید

 نازا صپ و - هومن ییبعث نانیا ةعفادمب یعمج اب ار نانطق

 ناخ دننشگ قرفتم رانیا يعسب هبناعلا میخ و ٌهغیاط یا هک

 مندغم ناهرزپ هذنن گنج زا یئاهر و هتسناد تمینغ تصرف

 هدزناپ ببرف و - دیسر اجن اب زور هس رد و - تمانش خلبب هدرمش

 ج رانبب دوب هد هنشا نک اراک رد 15 صنج و دقن زا هبیور کا

 نایرکش] يرثکا و دش فرصثم ناخ ریزعلا دبع یلیلت - تمفز

 عفاو دوخ دنا دودح رد یب رظن و - دندرب امغیب یناناملا و

 هنفنش دوب وا دید باوصب همه هک ار زیزعلا دبع ییناخ و دنچخ

 لبق هک ناخ زیزعلا دبع - دمآ دنترمعب اراخب زا و اراخب هب اجاز)

 یک هدوپ بردم نیولتا تسمدخ ضیوغن رد وا نددسر زا

 زا لد سم هک دادم و واو - دومن ی م فدلکت ار شونگنلب

 کد يهاگ و - مدرگبهذ يرگ يهاپ» درگ 9-1 ] هنفرگ رب يردون

 ر يب ینزه و قیااتا ار وا دیسر رد يبرظن هک اونیرد ار يلغوا

 يب تاودب هک ورنا ژا دوب راصح رد «ک مارپب و- ددنا درگ يگیب ناوید

 هدوشک راصح نابعا اب شزاس هار تشادن قاغنا دوخ قبلات)

 دزترمسب راصح زا راچاذوا و - هرارب ار يب تاود نانیا ددهب

 گردب دمعت ربخ نیا سینش زا ناخ زیزعلا دبع - هاهن ور

 اروث هد هنفر رتمامت هحره ثعرسب هک داد يزونسد ار قاچیت

 عیب بس نخی یازو یقرصتم سر اصخب ایام
 یرصم ارنآ هک هننشادگن راصح یاجاوخ و دبسر ون هد هب

 - تفر دوب وا لویترد هک افص رپشپ هدومن تدواعم رپ :زگان هدرگ

9۷ 



 لاس میبد ( ع۵و ) ۱۰۵۵ هم

 ۱ ر دوخ رسپ ي ایراعبم هزفاو یعاگآ ينعم ندبرب ناخ دمعم ردن

 ژا هعب 1 یشاد ترهاصم تبسد ناخ هک یب زاروا اب

 مار کموکب  ناغطفی يلعيدرت و - دوت هفخاه لو قبلاتا ش ثگناپ

 7 دندیذا درگ مزپذم روا هدداذش گرب دمع*دربن هب هءامجیا - دانسرف

 ٩ ناهرمه ار یلءیدرذ و يا" + زاروا و یلف تسسادا هدشگرب ذرت 4و

 مرث زا ر ناخ نمع# رذن داماو قلاغلا ددع هجاوخ و - دوم

 ح توکع» ار یگدب هاهرد ناخ زیزعل) دجع - دیافسرف وذ ۵ مظنب

 اتکیددسا - لاد یرونسد بوصد ادب دندرمس زا هفخاس نبعم وجراچ

 تمخا درپ یم نآ تسارع) ناخ دمعم رذن لب زا «5 يناجدنا

 ناخدمع*رذن - دومن هرصاع*# یثآ گیپ داهرف - ددشک ءا یو 1 ۷ هود

 کموعب ةفیاط اب ار یگبب ناوید نمخرلا هبع هندایرد ,ینعم نیا

 خب زا لزنم کی . نعحرلا دجع هک یریمه اقاغتا - داخسرف ۳ گسا

 هاشهاپ جاوفا هک تفدروا ربخ ناخدمع*ردن هب نر شیپ

 ناخ کت ِ تدرپذپ ده|وخ شراز گ هچ "اذج دندسآ رد درمپک

 و - دومن نییعت درمیک نصح نتنرگ هب 0 رب ار یمحرلا دبع

 ۳ زا رتریزکان درمبک عازننا هک - تشانرب یب زاروا و يلد ساک:

 ندمآ هنشگ رب زا دعب و - دیامن .تعح ارم جلجب هئسناد راصح

 بوصذ] ةناور زین دوب ضوفمس ودب درم,ک طب هک ار یلعیدر نادیا

 هدمآ دونم هرصاح« تدش و کموک ندیسران زا گیب دم) - تخام

 د - دمآ غیب هب دوخو - درپم کبب داهرغب ار وج راچ علف راچان
 ناخزیزعلا رعد هعفاو تشدقح هدد 7 لا3رم هسد کیب دمعم هو و هرذازا



 ۱۰۵۵ هذم [(؟ 6۵: ) لام مون

 رابرت او ۵ یلغراا یتکیب , ناضت هزیزملا یباع3وخبرا وب دون

 هنخادرپ هرصاعم یلغوا تگیب - دانمرفراصحر یخ ءب یجون اب ار ارس
 شیاشک راکیپ و گنجب هک تنابرد نوچ هعلقماکحنسا و یراونسا زا

 و يناخ هلو ننذرگ ةدعوبو - دما رد هعدخ هارب تعبذ ریذپ

 يقاب اب هدروآرب هعلق زا ار مارمب ناخ زیزعلا دبع زا داقممح تسوکدب

 هدقم ار ودره هدومن هلاوح راپ دمع*هب هعلقو - نومن ریگتسد تاریوا

 روا هدروآ رد فرصناب |ر مارهب ٌةعنما یمامت و - درب هنقرمسب
 سحرلا دبع نابم نبرد - هبنادرگ هناور ۳ هب يچل و پسا اب

 ناجذخ هب ناخ تلاصا لوصو زاد درمبک علف نتفرگ زا دعب هک

 اجنارد و - دوب هندانش یروغب دسپک زا هنفنش تراغو ببین هص#

 نامگب و دوعوم لجاب یعمج هاقتعاب هنشگ یراط یورب ٌةفراد

 دادوا دروخ؛ يروغ مکاح یچ هبدج یو اب هک مومصمزمقب یخرب

 ندیسر ربخ ناخ دمع«رذنلاح نبآ نیر - تسبرب یاسه تخر

 راصعح نفخاس بثرم و باردنا و بارس دودعب هگنلس تگچ هجا

 قاملف شفک هدناپ دش دهاوخ هدرازگ رثشیپ «ک یج+ب یوم

 یتسناوتن یراک وا هکنا ژادعب و - دانسرن بولطنادب رگبد يهورگ اب |
 دومنضدرعت رکشل یرادرس و بناج"] یشفرب ار یبزاروا تمخا.

 یشار رایسب یوگ و تفگب رخآ هدفاترب رس مهم ی زا !دنبا رد و

 ٌهءاق هگلس تگج هجار هک دندروآ ربخ انثا ییرد - تش

 وا طبض ٌدبع رو هک ریشچاپ بناج) هداد ماکنسا ار رویزس

 و بئاخ ناهرمه اب قاملف شفک و - دومن تدراعم دوب ررش

 - داتنا کنردب يب زاروا نثر ریزگان - تشگ رب خاپ بوضب رمام



 لام مد ۲1 ۵۲ ۱۶۵۵ هم

 ندیشکرب رس ناخ دمعمردن تارد ركلم لالنخ) ةمیطع تعاوب زا

 ربذلاءاروام تلایا نوچ - نایغط و یغب نابیرگ زا تما ناملا هورگ
 کیرعل» هازن هد نادابن دب نآ - تفای رارق ناخ زیزعلا دبعب

 - دندیشوک یم ناخ دمعم ردن لاصیتسا رد هک اراخب رکشا نایعا

 دننخادرپ دننشاد فرصت رد رانابسغنم و نادنزرفو ناخدهعمرذذ هک

 ۳۹۹ ناملا تلج مثل و هاجاپ و رازه هنس هیناغلا یدامح هارد

 هدومآ بآ زا ناناملا یرابمب ای دو نواب ۶ ۳ ردن رکون قیاس

 قبلات یلف دمعم اب ررسخ رسپ مساف هک دوخ دنا رب هدومن روبع

 هنفر ِ دذاسر یه میدقت 2 جو ناخ لوح رذن لدف ژا لوخ

 بدرف # هراب رگید لاس یر نابعش رد و - ناشگب تراغ تسد

 تعما عفاو ناغریش و ما نیایش فک ناب عباوت و هچنا رب راوس رازه ۵

 ناغطق یلعیدرت لیرجام یا ءاعصا زا ناخ دمع* ردن - تخات

 ناناملا نوچ - هانمرف وا ٌهعفادمب دوب رضاح 9 هک یرکشل اب ار

 هک تسائاب اجزا تشکر درج و دندوب هدخادرپاو طاخ بین زا

 دوب ذم 3 رد یعمجاب ه٩ روخاربم لادقب ناخ نمع» ردن دننشگرب لوخ

 لایب وا - هردگب هعامح سیا هار رس و نبانشب یدلکب هک تشاکن رب

 ةماکنه نوعلج بازا ناشیک داسف روبع ماگنه هننانش لاچعتس)

 یخرب و لوئقم یتخا هدعاط کیف زا ددنا ۵ هرگ مرگ ز دوآ و زیئس

 3 هب دابق و - دندره» رارف هار فبسلا ةيقب و - هننشگ حورچم مر

 زا هی اظ نریا ناژردد) رژ و رگید قوج قوج یٍدنعمل < و - ل لومد : تواعس

 ناشخدب و خیل فارطا ناتم ریز لام زا و - دننشذگ یمروکذم بآ

 حج مس هو



 ۱۶۵۵ هفس ؟ ۰۳۵۳۲ ]) لاس مسوق

 وگ هملک نآرفاک نیا - دناشک یمرب هنفرگ دادوا یم تسدب هحره

 املع و تاداس لتف و رانسا كنه و امد کلفس زا وخ رفک ناناماسم و

 عاقب لیطعت و دجاسم بیرخ و فحاصم قیرعث و دامز و

 و سبماوف و ضارءا رسک و یرارذ و ریارح رسا ورب عابغ و ریخ

 مالسا لها رپ تناه) و !دیا عاوفا و یدعت و لواطت ماسقا رگید

 * تب * ةئ دذدروآ راک یرورب نادغح

 رثخد یباین ماممکش رو زج رکب * مادرم یفیب هد گرم رد هب الا داش

 هعقاو زا یذبن لاکسروج ناجس#پ ملظ نیا ییرازا مدرم و يمحر يب

 هعداسو تسا عفاو هارهزور تی تفاسمپ جلب عهبرغ تمصر۵هک ناناحزوج

 بن 44 هثفر ناکم ود نآ تخانب نانیزگتواقش زا يرشح هکراصح

 ةفْثاط سیا یوج - هدنودپ يم جوفوب دنا هنخادرپ قارحا و لتق و

 نارد هک مان میهاربا دیس یشیورد ددنشگ يلوئسم ناناج زوج رب هلاض

 روا دوشح نآ ناطق و تشادلاغغش|ینسرپ دزیاب هدوب یرزنمعضوم

 دننشاد واب تدیقع و تدارا لامک هنسناد لاح و دجو باعص) زا

 ره و هنخاس مهارف يحاون یی یابناتسبد زا" کدوک دص راچ بیرق

 گکافس هورگ نآ دزن دوخ بوعصم هنخا دنا نذرگرد ی ار مادک

 تسدناهاذگيب یا ءافعت-اب هک دشاب -درب تعافش لیبسرب کابيب

 اب روا تسرپ ملظ ناژودنارز و - دنراد زا راید ْ ناناملسم رارضا زا

 دنددح رابسب ٌةمده نآ فارطارد :كروآ ۵ نجس فحاصم و ل اعطا

 لاعفا تانصاراصحرد و دننخوم ار هلمج «دز شن[ بناج ره ژا و

 رد لافطا ینخاس کاله و تاداس رنشکو فحاصم ینخوس زا هدیهوکن

 راپ دمع اونیرد ۰ هدسآ رکیورب نللاکس هننف نیزا ررکسنارونسمس ریز



 لاس مین ۲۱۰۱۵ ) ۱۰۵۵ هزس

 لب رکشل بیرقفع هک تشاکن ناخ زیزعلا دبعپ راصح مکاح ارس

 تیعمجب رطاخ دوش ندعم هدمب یجوف رگا دیآ یم راصح رم رب

 رافلپ قیرطب يهورگ اب ار يشرف مکاح نامرد عیفش وا - دیارگ يم

 ار دوخ رسپ يلقناع+» یبگآ زا سپ ناخ دمعم رذن - دومن هنارر

 هدین)درگ دوخ ییگدب نآوید ار وا یمحرلا دبع زا دعب هک يليدرت اب

 ةدومذ روجع هبومآ ۳1 ژا وا - هانسرف نامرد عبغش درب هب دوب

 نامرد عبفش - تخوردا رب اج* شن نوسیاب راهح یاپ رد

 جلب ر هشل - دیزگ صعت یوسیاب علف رد هنشگ ساره شوخلمد

 بات نامرد عیفش - تخادرپ نآ ریخت هب هدومن هطاحا ار هعلق

 رگا هک داد ماغیپ یلعیدرت و یلق ناعج-) هنماین دوخ رد تسراقم

 نلاتس ناو - مورب نریم درع دزن هدم] رب هعلق زا دیهد ناسا ارم

 هک نازاه:دو - موکب ییبناج حالصا رد هنخاس نانسدمه دوخ اب ار

 يیگدب ناوید يب منوبس - تفانش ناخ زیزعلر دبع دزن هنفاپ نامآ

 تعرسمب راب رگید هننرگ هارمه زاخب رکدشع زا راهم تبعمح اب ار وا

 ماما هنفایرد ينعم قبا «ناخ ددعم رذن - دمآ نوسیاپ هب مامت

 هدمآ هنشگرب ناریا تراغس زا هک لوک رهاط و یساقا هروچ قاچهق

 هومن بیعت کموک مسرپ خلب زا ار رگید يعمج و لواسی رظن و دوب

 رکمعم رد رد ره و - دادمآ دورف مه رپارب نوسیاب رد رکشل ود رهو

 - دندیشکرب یراصح نآ کاخ زا هدومن رفح اپفدنخ هیکبزوا یاب

 ار دوخ قبلاثا يئورب يب رظن ناخ زیزعلا هبع انثا نبرد

 ار مارهب زین ناخ دمعم رذن و - هینادرگ يهار شیوخ رکشل کموکب

 ارآ در یادش ود ره و - درک هذاور دوخ مدرس کموکب يٍزاروا اب



 9۱0 ۵ ۸)ب ( ۲۶۵۵ ) لاس مه

 راک یورب هبلغ رثا بناج چیه زا یوچ و - هننخادرب دربن هب هنشگ

 - هندیدرگر ب دوخ هاگ رارقب رکشل ود ره دیسر ماجناب زور و دماین

 - دنیا | ار نا خ زیزعلا فرع يب د رظن 5 دردسر خلب مدرمب رگید زور

 ناخ نادنمآ نونکا هک دومن تروشم خ لب رگسع نالاس پک هب يب زاروا

 ار ناخ ان درک دیاب هناور لب هب ار نادمنعم زا یکی - ثسا ریزگان

 تگنرد باطم نیا هک دهد شرزگ هفخا» هاگ[ هعفاو یا تبفیکرب

 دیامد تبسم نددمر رد هکرسپ و ردپ زا مادع ره - دبات یمن رب

 ار یار يا نانگهه - دومن دهاوخ ینمد شیپ دوصقم لین رد

 هب رهاط هکنازا یصپ - دندانسرف نا هزن ار لواکب رهاط هدیدنسپ

 هاوخریخ وت لثم هک دتفگ راخ هرازگ رب نت ار مایپ یی هدیسر خب

 هک ماگنه رد - دیامن زبوجت هفوگچ می ینشاذآ یلاخ ینادرک

 هوزپ تصرف هو یا گز دنراد مابغلا و قاغتا مه اب مدیدزواب#ت یگمه

 دنیا رد ِ ةب ناخ زیزعلا دبع اب هنخاس دوخ زا ار املا ماش

 ییيلضم نوسیاب ندتر رد ناخ نوچ و - تسدذ ریذپ تروص نآ #۶

 یب یب زاروا تسودپ دوخ هاپس هد ناخ زیزعلا دبع و - هیدن تفو

 و مارهب - دسر هچ فرط نازا يگريچ روپظب ات دیامن گنج هکد]

 یرکشل اب ار ناخ هد. رذن ؟داز هریشمه رای دمع* و یلذ ناعج»

 ةداراب اخ زیزعلا دبع و - دروآ خب هب هنشاد رپ دننشاد هارمه هک

 راصع) هدوهن رارف خا رکشل زا هک یعمج - تنر اجلاب فمرت شیاش

 یورب رد دندوب هدم] رد تشادن ینابهان ماگنه نآرد هک ذمرت

 تسمه اهن شیپ ار هعلف ریخست وا - دننسب رب ناخ زیزعلا دبع

 هجاوخ راغغلادبع لثم اهجاوخ نابع) زا یدنچ نام نبرد - تخاس



 لاس مین نر ۱۰۵۵ هثس

 زیزعلا دبع ةداز ریپ و تسا هحاوخ مشاه ردارب هجاوخ ملاص رسپ ک

 دمح» رذن ةراشاب هجاوخ قداص دمع* و هجاوخ یگنس دننام و ناخ

 مدرب هنفر يلفرا گیب و يبرظن و ناخزیزعلا دبع دزن لب زا ناخ

 ییفاخ ناخ يلق ماما نامزروتسدب نیزا دعب هک دننخاس ررقم میلص

 - دنناوخ" وا ماحب اجنارد ةهدطخ و - دشاب ناخ زیزعلادبعب رپذلا ءارواس

 ناخ زیزعلا دبع - دراذگ زاب ردپ ةهب تافاضم اب ار ناشخدب و نا و

 ةطماوب یب زاروا زا ناخ دمعرذن هک اجنازا و - تفر يشرقب فمرتزا

 یشثاخرپ و يشالت هگنآ يا ) رکشل و نارصپ نددنادرگ ر د و وا رارف

 یبزاررا هک ار ظفاح تارب نارسپ - دوب هدشک فرع علم یا نابمرد

 وا ناذیا - دننارذگب مه زا ردپ نوخب ار وا ات تشاد نارب دوب هنشک

 ةناخ هجونم هنساخرب ناخ صلج زا رهب راچ اب «ک یماگنه ار

 دژنسرابد یقیفوت ی يالدرغ زا وا نازسپ و وا و - دننشک دوب

 زا يخرب ينشآ زا دعب ناخ هچرگا - دنناسرب مخز ابنا زا یکیرب

 تاراسا زورب ژرر نوچ کیا یب هدومآ را مدرم و رسپ رگیپ و رازآ

 سما و ضرع و لام ر ناج ساره و نایزوا ییگنر و۵ و يئرر رد

 هذاخ 0 نور يدنچ هدومن راکش و دیص یرت دمب هایدزا رد

 یوسب خیل زا درآ :درازگ هک 0 راک ماجنا 3 سگ ندشن

 » تخیرگ ناربا

 و ناخ تلاصا ییخاد ۲ درمبک ةعفاو شراذگ

 7 ِر دوس گرد

 رکشل لاوحا تخا|درپ یارب لباکب ناخ کلاصا نداندرف اباد



 ۱۶۵۵ هم ۱

 تاود) ۵ادعاو کلاسم ٌگیوست و ارمالا ریما باوصتم) ۸٩ هبوص ۳

 رثام دیشروخ رطاخ دامن شیپ هک هبتآ ٌهاس رد ناشخ هب و ِ قاس

 ربما دین ید نی عمح ر رد" اهب رظن و هگنسیار هحار و ن اش تیاچا و

 ناشخ دب دشاب ي یضنقم تفر هاک ره هدوب تصرف یمک رد ات ارمال)

 ۰ تمخ|درپ ناهررم د۵ و وار ندخاس

 راد هناهن گیب لیلخ هنشذگ لاس يناثلا عببر خش

 ندنج ۹1 درازگ رب هدمآ زودزرم ناخ و ارسال) ربم) دزد دخبروغ

 لو ذیرد درمپک ٌعلق ناسزاح و ناغافق یلعیدرت هک هدادفا ضیس

 و ناخ مار کموکب ناخ نوع ردن رسپ یلد ۴ اچ

 راصح ریخسلب ناخ زیزعلا ددع لبق زا ۸5 کیب دمع* ٌیراعم

 یرکشل رگا هدنام .یلیلق هعلقرد و - دنا هنفر دوب هدمآ نامداش

 دنا درگ یم رخ۶# ینامآر ی دزز» هعلخ دننک هاو ۸ هدر اد

 ندانسرف درمیرک و کلاعص فا طا رد ةاک و 2 یب ییمک زا ارمالا رپمآ

 و نارادبصنم زا راوس رازه هدیدن تمعاصم وسنادب ارگ رکشل
 هبوضتآ ی ءهشک» گدرب قاع اپ لباک هِب 1 نایدحا زا رگید رازه

 لیاخ بوعصم شیوخ مالغ داهرن اب دوخ نانیبات زا رگید رازه و

 ی)اینصب مک درد رارف و - تخام «داور در هدیک ٌعِلَق نادوشکب گدب

 ددنودپ تمع7 ۳1 - دیوج زاب ربخ یربا بذک و. قدص هنفاغش

 ماشحا چاراد هدیزگ فذوت اهنارد الا و - دزادرپب هعلف ریخمت ۳

5 ۸ 



 لام مو ( ۶8۸ ) ۱ ۱۶۵۵ هژس

 ندیسر زا دعب گیب لیلخ نوچ - دیامن لاغتشش درمرک بفارطا

 دردم معلق دوش دراد ينسار غورد هدرازگ هک تدایرد کای

 هس یا ندیمر درجه: دندوب راصح نارد هک یدنح تیک

 وب دنندرگ شیپرابدا هار هدسناد تمینغ ار خهیزه راوس رازه

 نامک ةناخا ریت ای دیآ رب ماین زا ریشمش هکنآ یب ار درمهک معلق

 هک اجنزاو - هننشگ فرصثم هانپ ناهج هارد یامدنب دیآرد

 زا دندوبن هدیزرو راکدپ و هدید راک شناهرمه و گیب لبلخ هک

 نارکون و رسچ هب ناخ ه.ع رذن ییگدنام رد و هبکی زوا یعرس همیمآ

 و دنهد ماکعدس) دیاب هونانج هکنآ یب ار هعلق :داندا رورغب دوخ

 تلود و ناخ زرابم ریبن تسم رس دنیامن فثوت اطابنحا ینخل

 هنشاذگ زاب یچکدفت راوس هاجلب اب | روا ناشیوخ زا رگید یدنجح و

 ماجن ارس یرا۵هعلق ریزگان رگید و هقوذآ اجنازا هک - دندیدرگرب کاعضب
 ه-

+ 1 

 دندوب هدش یدعم وا کموکب 5 ينارما لوصو ات ار دو دش

 رثشدپ ناهارمه ۲ یراخ تلاصا 6 دینادرگ ررقم هدشد فونوم

 و گیب لیلخ و هنر کاع و دنب روغ هب دنیایب درم,رک يوسب

 دهد شلام ار هوژپ شروش هورگ نآ هنفرگ هارمه ار تگیب قاعمر

 # لیامد گارد یحاوت نآرد ص نادمآ از ال و

 لباک زا ناخ تلاصا هنشذگ لاس ییلولا يدامج مهدزون

 ۷# لومد کف دو تگدز وآ



 ۱۰۵۵ هم ( عه9 ) لاس مد

 هک[ ةشيدناب ارمال| ردم) [یلوالا یداهج] وام نیا مشش و تسمد)

 تسود زا وباث و دیمر دعاوخ رید هدش رقم وا کموکب هک یرکسع

 ناشخدبریخضت تمیزءب دوخ نانیباد و هلوص نایتانیعتاب تنفر دهاوخ

 یدجاراوس دص هک - دیمر کاع زا گیب قعما ر گربلیلخ ٌةنشاکن

 ناهرمه و ر وا شیوخ تارداب هک تسمرس مادرم زا یاعفا کس ای

 رطاخا و - دنداد ثسد زا فوت مزح و ينيب ردد مامز هدیدرون

 هدروا تخات کیزوا رب هءفاو يا ندینش هب کاعف رکشل - دننشگ

 ناخ تلاصا لیرجام ندرب عالطازا دعر ارسال اربما : دب درگرب کاعصب

 رکاسع عمه ددب روغ رد و - لب یهار ب۶ زا جوک رب چوک زین دوخ گر

 رخ لزفم رابچ ندیدرونزا سپ -دندش شیپ نر هنسوپپ مهاب
 * دننشگ فرصنم ناکیزوا زاب ار درمک ٌهعلق هک ددسر

 یدزیا ریدقت نوچ هکنآ لامجا مسهرب هعفاو شرازگ

 تسدالو یگمه هدنرآ لاسرد ۹۹ لوپ هدفر نارپ یدمرم ءاصق و

 یئادر تو لعفلاب و ددرگ ۸ ور نالااذزم لخاد ناشخدب و خل»

 * تدد * ۰ مک و - دوب «دیمرد تیذما نیا

 لیاد تا عرف یابساک ند)داد



 لاس مین ( ۳99 ۱۶۵۵ خمس

 تسه یلصا رب رک شام قح ردناک

 ردرب هیکبژوا زا یعمج اب يلعيدرنر یگیب . ناوید نهجرلا هبع

 دوش تگدت نافیا رب راک هک يب نانیشن هعلق - دنب] "یم درمک

 هعلق زا هدیشک ور رب ی راسضرش و یماندب لین مبوگ نوچ هننرگ ناما

 نامیا یوچ نامانش قخان نیا نامیا و نامیپ هک اجناز) - دنیآ یم رب

 ناثمردان نیا ةزاشاب هار رس تافامیوا و تاسول ثمسا تسرداد ناش

 وتقم یعمج و - دنیاشک يسرب تراغ و بین و لقت .تسد
 کاع يمخز رگید یدنچ و تسمرس و - دندرگيم حورج*یخرب

 تلاص) دز گبب لبلخ نوج همدقمیا حونس زا دعب - دنسر یم

 نینچ هک تسین یضنقم تعاصم هک دومن شرازگ هنذر ناخ

 زاوشد نانچ يگنت زا قیرط هچ - دیآر۵ ناسهوگ ندرل تو ؟زکشل

 هناونن زاوس ۳ و رفش فی زا شیب اهاج رثکا ک تسا راذگ

 هدنامد هک هروصخم چاوفا دش دمآ زا هار هزور مع شش و تسشدک

 هناهت ات و - دنرادرب هکنآ گم تسین .هفوذآ درمپک ات کاع زا و

 تروص رکیپ ترصن رکسعب ریددرفم و هلغ ندمآ دنراذگن اجب اج

 يگمه ِ هب درمهک برف ٌةطماوب ناخ دمعع رذن و - تمپ دهاوف

 ره رد کلسم تاظفاع» یارب ٍ رگا هدانسرف یرمپکب ار اب دادم

 و - تمشگ دهاوخ .بن درفم ةدیاف دنرادهاگن مک تسیمج هنایت

 دزن ناخ تلاصا - دیامن يمت قیا ندرک ادج رکشل زا رایسب ملر»

 نار۵ جالص - دومن زاب ار هلوقعم تامدقم یا هدم] ارما) ریما

 ردخست چیسب مبا هدمآ رپ لبک زا میظع رکشل اب نوج هک هندید

 رارف و - داهن دیاب ناشخدب شیاشکب ور هتشاذگ زاب شماکنوب درم,ک



 ۳۲۶۶۶ هبج ((۳۹۹/۱) لاس مف

 ردابب نابمنیرد - دنوش هناور ناشخدب هپ ریذچاپ هار زا هک دنداو

 ارما| ریما گموکب ۹1 ییلعم هاگرد ییاهدنب زا رگید يدنچ و ناخ

 مالعا زکرم رامبلگ تو هک ينيح رد - دننسویپ ودب دندوب هدش ررقم

 ۵5 ٌعامحاب ریش لپ دار منارت بگدب تماود تم ۰ ماست رفظ

 را 2 دراز رب هدوسر ریوچاپ ؛ زا دد دو هک [هار ۷ تقی زا

 تشذگ دناونیم راب کبسرتش هجرگا تسا رورملا بعص هار

 دحرسب ندیمر و  قیاضم و تابقع زا نارگ هاپس نینج راذگ ۱۱

 يا هک ریشجلپ بآ زا اح هدزابو - تسا راوشد تیاغعب ناشخدب

 بايا و باهذرد و - تشذگ دباب تسا رذعفم نازا ینشذگ لپ

 هدرث ٌطساوب هاپس ناروئس ییرغال زا زین و - تشادرب دیاب هقوذ[

 اصرم  ییذخ» و فرب شراب مایا برف و راومهان لبس و راسهوک رد

 مهارف ارماا ریم) دزن ناهاوخ تلود نارباذب - تسین قاسی سیا مگنه

 کلهب دار نیزا رکشل یگکمه تنئو برد زیگا هک دذو رازگ رب 1

 بارد رثکا "ار تادش و »و هلغ تلف زا هنیاره - دیآ رد ناشخدب

 ماچاب دیأر هجدانج راک هک هدنامن رد ۳1 تو و - تنفر دهاوخراک زا

 یئاناوت و هدرتبات هاپ- ناپسا هک لبک زا ندمآر ب زاغآ رد رگا دسر

 تمه و دش یمن هدیدرون هار درمهک شیاشک دصقب دنفشا۵ تکرح

 وزرآ قنورب دارم شقن دسآ یم هننامگ قاسب یا ماجنا رب

 یعمج رکشل زا هک تا نیا تذو یرعلصم یونکا - تفرگلم تروص

 ناکدنب زا یکی ییگدرک رسب هدیچ رب دنشاب هتشاد ررز هزان ناپس| هک

 نادسآ رب 7 دنح ةنوذآ و هنشگ رابکبس هک نانمرف دیاب باط رک

 » تک اه ِ

 رب مه اد ددیا رد ناشخدب دحرس) ریگجش و زاویا قد هنشاثرپ لوح



  لام مه ( 4۲ ) ۱۰۵۵ هفس

 رب مه و - 1 دیدپ يبگ قلازم و قیاضم و جراخم و لخادم

 اجنآ تاسولا زا مه و - ددرگ لصاح عالطا مینغ و کلم تشیقح

 و - دوش هثخاس یهار لباکب ار وا دیامن يهاوخالود رابنخا هک ره

 «ناد هیبذت تراغ و ببذو لثقب ار وا دیآ شیپ تفلاخمب هکره

 تلرد ناهاوخ اوه باوصتساب ارملا ریما بئاص یار ییاب و - دیآ

 نانیبات و يهاثداپ ياهدنب زا راوس رازه هد بیرق داعیم دبا

 راک ورک نیا - دومن یدبعل ناخ تلاصا هارمه ناخ ردابب و شیوخ

 دوک ودنه هار زا لاجعلما لامک رد هزور تشه ةوذ] اب هدبرج هرهپ

 نآ حابص و گنلوالاسب اجنازا و نارگنهاب نآورپ زا و - دننشگ يها

 هب بجحر مجاب لزنم نازا و خاش ود هب هر لک هوک ردذه لنک زا

 يادرف و با ردناب رگید زور و غاب راپچب هبصق رازا هدمآر د ناجلخ

 یاپ اجزا و بارسب ناکس رازا و راهب ونب اجنازا و هافناخ ٌمیرقب نآ

 و لنک نایاپ یاکلج رد هنشذگ روطسم لذک زا اجنازا و لوط لثک

 ندشن مکاح هک هخر هب اجنازا و ررماب ماقم یازا و یپشاب اجنازا

 يرايسب بایا و باهذ رد و - هنددمر رابجلکب اهسازا وتسا ریشچاپ

 يلع ماشحا ر  دننفرگ تمیذغ دنفسوگو وا و رنش و پسا زا

 لیعامسا ياهداز هجاوخ اب ار یکمروک و قچلالیا و يدنمشناد

 هننرگ هارمه بارددا رازه ریم گیب ماد و يدودوم و یناتا

 زا لبس تقیقح و روبزم عباف و تیفیگ نوچ و - دندومن تعجارم

 تلود ر سید ویدخ ءاغفصا فرشب ناخ تلاعا و ارماا ربما ضیارع

 نفر و نتشگرب هدرک ان ماجلا رس و درمپک هل ددسر

 9 داغد) هلی دز ان ي یصب شندمآ هنشک رب و ژرط نیا د ناخللاص)



 ۱۰۵۵ هذس ( عب۳ ) لام من

 تای زود فرش زوذلا عس) زوشنم ارس)) ردما ناخ نادرمدلع ه

 ناشخدب هب رکیپ رفظ رکشل مامت اب دوخ هک دوب 71 هنسیاش 5

 دمع»*ر دد هک تقو نیرد ۸ه5-تخاد رپ یم نآ ریخستوپ و -تمدر دم

 رصدم یناسآلامکب ينامسآ وعب ناشخدب علف لوب هدنامر۵ لوک: ناخ

 ووگ دورد و شارث تکه زا ارمالا ردما هاش نامرف و - دشدم

 ةک لوط هار سثخاس یارب دشاب راک رد ردق ره نافیا ریغ و رادلیب

 ناخ تلاصا و ناخ تباج - دزاس هناور دندوب هداد ناشن رثپب

 ربمآ اب ناخ رداهب و - دزدرگ زپاف هینس دم میذلد هب ناهرمه اب

 کنا رد نانروجار ریاس اب هگنسیار هجار و - دنک قالشف رواشپ رد ارمال

 هندناب راک ةدامآ هدینا درگ هدومآ ار رکشل و - دخنارذگب نانصمژ تسو)

 و خب ریس هد اشک ناپح جاوفا دناب يراوس تو هاگره هک

 ۰ لومرف مدهاوخ یجیعت ناشخدب

 باردنا و برس ی ودع# گز تگح هحار یشتانش

 کززآ دربن ةب نتخادرپو هعلن ریبوچ ستخاسو

 هدینامر سدقم ضرعب يهرزپ تسدخر يبلطرگ زا هجار نوچ

 زا هک دهاوخد* و دوش ينمدخ ردصم هک دراد وزرا ریرتمک هک دوب

 طبضب هدمآ رد تیاو ناب تما ناشخدب قرط یبرغپب هک لوط هار

 نیمزرم یآ تافامیوا و تامولا و - دزادرپب باردنا و بارس و تسوخ
 یلیا زا يدرخب ان و یهرمگ زا رگا و - دروآ رد دابقنا و تعاطاب ار

 اسدس ننیدب و - دهد ازسب شلام دنبات رب رم یردپ نایفرف و



 لاس مد ( 6۹۴۰ ) ۱۳۵96

 تساراودیما و - هدیبلط یطر زا هدابپ و راوس زا رابسب تیعمج

 راکرس زا دشاب هدایژ هداپ بصنم ٌطباض رب هک يذيعمج ٌیفواع هک

 ارمالا ریما سامفل ال بسح وا صهللم و - دوش تمحرم يهاشداپ

 دصناب و رازمگی بلط هاوخت و - هدوب هددسر یئاریدپ ترشبپ

  هنشگ ررغقم لباک نازخ زا دوب هدروآ دایز هک هد رازه ود و راوه

 ۸1خا| فرد نی تابرور رگید و هایس ماجنارسب هجار نارب اپ

 دابذ ور دوب رومام هک یراکب هدش صخرم ارسا) ربما زا ناضمر مچلپ

 ار يکي - تخاعه قوج ود ار ةارمه رکشل هاشدگ لوط لنک زا و

 ۳ یرگید و - دانسرف رنشیپ يالغنم مسرب دوخ رسپ هگنس واهب اب

 نوج و - دش نارر بناعنم تسوخ تخات داراب هنفرگ دوخ اب

 هنگ علطم تمیزع برب تسوخ نایادخ دک و نارنالک و بابرا

 تداکنسا و تنالئسا نابزب هدید ار هحار و - دندش هریدپ هورک راپچ هس

 زا يکب رگا هک دندومن شرازگ هدرک يلدکي زاربا و يليا راهظا

 یور زا هفخاس یراضح راوئما دودح .نیرد رگ داد ویدخ ,ناکدنب

 یرادس :ناج و يرازگنمدخ زج ام زا و دنبزگ تسافا تساقتس)

 هک اجنازا - دراد يئاجنگ تراغ و بین دیآ رک يورب رگید يرسا

 دودح نآ طبض و هعامج پا دابقنا و تعاظا رج یدصقم ار هجار

 راودیما ی هاشداپ ثیانعب ار نانیا و درک هریاد اب امه - لوجن

 رگا ۵5 دند :درازگ رب - دومن راسفتسا یناکم هءلق ءانپ یارب هدخاص

 ) "تنسوغ اب اج ودره نیا دوش هننخاس هعلو باردنا و ارم نایم

 هارمه ار هعامج پا و هدومن چوک هجار نآ يادرف - دش ههاوخ طبضنم
  لابقتسا هک نآ قیلاها و بابرزا ثلامذماب و - تفر بارسپ هنفرگ



 |۵۵ هنس ( رعه۵ ) لام مه

 ٌهطماوب هثخادرپ دندومن يهاوخللود و يريذپ یرامرف راظا هدرک

 - هاهن باردناب ور زور مراچ و - درک فقوت زور هس اجنارد یرب شراب

 نیمز رس نارد هک بوح زا یمکع* علف باردنا و بارم طمو رد و

 هاچ ود هنخاس کنس زا ار نآ جورب و - تخارفا رب تسا ناوارف

 هک نلکبزرا زا یعمج و قاماف شفک انثا ییرد - هنک نآ نایم نالک

 هم ار دوخ ای هدیسر دوب هدانسرف ةجار ٌةیراعمب ناخ دمعم رذن

 نالوارف یوچ و - اهدایپ زا یکی و راراوم زا جوف ود - هندبنادرگ چوف

 هس ار دوخ رکش زینو) هدمآ رب هعلق زا دندیناسر هجارب ربخ یا

 نارگ دوب میفغ لوخد هار هک هرد ٌهنهد فرط ود و - تخاص جوف

 مکع* هدنگفا درذگب يراوشدب راز راوس هک يجا*ب هار ضرعب اببوچ
 هزشاذگ زاب نآ صپ رد زادنا ریت و یوونفت یاهدایپ و - ددن|درگ

 يفوج اب را رسپ هگنم واهب رگید فرط زا و یجون اب دوخ وسکی زا
 یاهدادپ ةعفادمب نادیکلغت زا ار یعمج رو - دندومن مابف دربن دصق

 هس زا کدژوا رکشل نوچ و - هاتسرف دندوب هدش رب دوکب هک هرازه

 هب تراسج و تأرج تسد وس ود زا شرسپ و هجار هدیسر بناچ

 ناج زیرا و زیذس یلبزوا هایس - دندوشک گنفت و ری یدخادنا

 نایچگلغت و - دننشگ رارف يارگ هر هدرواین بات ار ناتسودنه نازاب

 هازه ياهدايپ تسد زا ار هعلق بوکرس قدنب برضب زین هوک زارف
 هک یئاج رد هیکبزوا - دندروآ دورف هوک زا هدومن بقاعت و- دننفرگ

 ددلاتسیا يمشچ هربگ زا هدمآ مهارف هحار یررب زر یدیسرب گه

 ظاخس یگمه اب هدیبلط دوخ دزن هدادپ و راوس جوف ود 21 هجار

 لادج ةریان باپنلا زا دعب - دروآ هلمح هوژپ تصرف هورگ نارب رابکی



 لام مان ( ۵۹ ۱۰۵۵ یدزب

 ۰ زین فرط "سیزا - دننهگ مورجم ینخ د لونقم مینغ زا يعمج

 هیکیژوا - دندرک ادند و نید ویدخ راک رد يناف ييناگدنز يدنچ

 تراسج زا لوس نادهرپ سواد نیا تمدمح ر تماهد هد د زا

 1 توراپ ۶) برس و کوک هدرناکز )رما| ردماب نیر رجام یزیا تعقدقح

 1 ةارمه توراب و برصه رما| ریما دود هدیدلط هعلق ؟ریخذ قما جلب

 نانیباتو لباک نایکسوکزا راوسرازه رابچ ؛س هداتسرف زا رسپ پررجار

 دوخ مالع نژدیرفو یگیب قاعحاو تگبب یر ناخرد8]اوذ بوع 2 دوخ

 ۰ لوخد یدعد کموکب

 کبزرا راوسرازه ود کیدزن ماکنه صش ناضمر موس و تسیپ

 دار ی یفایهاگنب هجار ۸5 ي رب قاملف شفک اب هرازه ياهدايپ و

 نیفرط لاطبا زا یدنج و - دزینخبر دوب «نشادزاب درد ٌهنهدرب

 هجترم برد هدکبزوا و - هننشگ کاله ششوکو ششک زا دعب

 زا هجار - دندرپس رارف هار يراسیراخ و يراوخ نارازبب زین

 ۰ رطاخ يراد هعلق مزاول رگبد و هتوذآو نیبوچ ًعلق ییراون-ا

 یچنگفت دصناپ اب اردوخ دمقعم ناتوپجار زا یدنچ هدروآ مهارف

 مچلپ و تسدد هژشادگ راصح یتاظوایمب توپ چار دثص راج و

 ور نازا و ت لومد تعجارم ریشجلپ بوصب هدنرپ لک 1ر ژا ناصمر

 یالها و گفالدر تععاب دمد و داب و فرب ی.درون هار یانتا رد ۹1

 و - دینارذگ مامت بغعدب بش 1 هر نانهرد رز زتگات ۱ تشک

 منه نبرد - درک لزنم »دددرگ رب وب ! رفاو ٌةمیه ۹1 يئاجا )دمای



 ۱۰۵۵ هفس ( ۴۹۷ ) لام 4

 ارمالاریما نانیبات زا يعهج اب رگید نایکموک زا شیپ نودیرف

 ننشگ رب و هار دادسن) ندینش زا وج وبا ناکب زرا و - تسویپ هجار هب

 لوع رد دوخ هجار - دندومن موج لانق مزع و لادج دصقب هجار

 لوارهرگید یعمج اب ار نودیرف و دوخ نالک ردپ پورجار هنفرگ اج
 یب ةیکبز زرا زا یرایسب دروخ و دز ٌةمکنه ییمرگ زا دعب - ثتخاس

 ترصن هاچ- نازرابم زیگنا گم نانو زیرنوخ غیت هب تیمح
 رفظ تلود ناروادنک زا يعمج و - دو شک يتسين یارگ هار ةاکنمد

 دندومن یناشف ناح هنادرم هحار نانوهحار زا یدنچ اصوصخ زارط

 نارولد و - دننشاذگ رارف ییداو رد مدق هدرواین بات ناهوزپ رابدا

 باعت هورک ود بیرث هنخاذد یپ رد تدالجو تراسج) لابقا رکسء

 و دنریگب هار رس هعلف مدرم ادادم هکنآ ساره زا هبکبزوا - دندرک

 هار هدمآ رب »وک ژارف - دننادرگ دالهرپس هار هنفانش بقع زا یعمج

 یمامب ور يراکنابز و يراوخ" و - دندومیپ تسادن لب تمالعه

 لوطارب رگید زور هدومن لزنم هعلذ ياپرد زور نآ هجار و - دنداپن

 نارد هک فرب هوک زا دادماب و - درک هریاد لنک یئاپ هنشگ يهار

 دردع+ هنشذگ دوب هدامن يمکب ور هلمجا یف نآ فرب زور هس ود

 » دمارد ریشجنپ

 هاگ تمزن زا ییلعم تک تعجارم

 طلا راد نومصپ م دمشکداب 1 تهزنزا لابتا تایار نابعش مراج

 رادقم"ار ژدازهاشداپ ندبم مجلدا تصه ویدخ - تمفای عافنرا روه)



 ۳ لا مین ( عدم ر 1۱۰۵۵ هثش

 1 هب رذشیپ تسار هارپ رگید یدنج و لالح ددم رودصلا ردع اب ر

 ۱ لر زا ي ينابج ود تداعس و هو نوا اپ هددنادرگ یهار رینیب

 . هجوتس ربنهب هب اجفازا و روپدریم هب دابآ هاش زا هنخادرپ ییئآ
 زاوم دراچ یرازه بصنمپ هداضا و لصا زا زوردد ندس - دندرگ

  ؛دیصق "نارود هاشداپ شیانم رد هک میلک بلاطب - تخارنا رب ره

 ۷# دز دوسرد ماعن| رس تسیرد ثوب هتفگ

 ةس هدومرف لوصوم ضیف لوزن دا بحاصب [ نابعش ] مین

 1 دادآ هاش 5 دوم تمضکر اچنازاو دندبنارذگ ينارمک ترشعب زور

 * دندینادرگ شرب دلخ را دومن ۹ تیشدمم موادقب

  رانک ناغارچ یاشامت مگنه بش دن ماقم [ نابعش] مهدراچ

 روقم ًةبپور رازه هد و -دوزفا طاشف و ترسم هزن لکم آرامنا وضابح

 « دسر نادنمزابد ی

 « دندرک چوک اجاازا [ نابعش ] مهزناپ

 سدفا رطاخ شب حرف رهوا راشبآ ینشامت هر ءاذثا رد و

 زادفید هک ددسر روصضح هاگشدپ ناک انسیا ضرعب نوح - تشگ

 ییرادهعلق دسآ رسب یگدنز مایا ار لبک ٌهعاث سرا ناخ

 ةهفاض) و لصا زا اروآ هدومن ضیوفت وا روارب هللا دساپ نآ

 نیسروک هجار -دندومرفشزاون راوس دصتفدو ثاذییرازه بصنمب

 هنخاون رب راوس دصراچ يرازه بصنمب هدفاضا و لصا زا ار یراونشک

 ما رهظم لوزن زا دعب زرر نیرد - دنداد نطو تعجارم ییرون»د



 ۵۵+۱ هنس (( ۰۰۳۳9۹ لاس مه

 بش - دومنا مشرت هدارن زاغآ شروش ربا روپوریهرد یدزیا تمحر
 يارسب لومر ات ودش جوک ناراب نردعرد |د رف-تفرگرد شراب ماکفه

 بابت نودرگ رایرس زا اره ریخ# موسوم هنخب طابر اجلارد هک هنخوس

 دیراب دنت ناراب هتفایاذب بحاص مگیب باون, يبلا تاطاا دوی

 لنک یاپ هب ندیمر زا سپ - دومن ندیراب زاغآ فرب نازآ دعب

 مکعناخرفظ هک يهدل هب لوزن نیح رد - تدای فیفخت لاچأریپ
 فرب تسا هنخاس یگزانب روکذم لنک ییدنلب طمو رد سددا

 مجح بجو مین و کی لاعم لخت و۵ و هیمجو کیاهاج یضعبرد

 ضرعب دندوب هدمآ هناخشیب ات رتشدپ زور کی هک یعمچ - تشاد

 یللاب هنسویپ زور ساپ رد ات بش فصن زا هک دندیناسر عفرا

 دورف ات دش چوک هک نآ یادرف رژو و ۳# نارد و - دیراپ فرپ لذک

 تعلخ ار ناخ رفظ لزذم نبرد - دوب دیدش یامرس لنک زا ندمآ

 ه دننخاس صخرم ریمشکب هدومن تعمدرم هرقن ییز اب پسا و

 * دندسآ دورف هلک مریبرد هتشذگ هناشوپ زا [ نابعش ] مهذرون

 8رشون نیبام ناح مالسا هک یهدل [ نابعش ] مراپچ رم تسیپ

 اهیفترد - تشگ لابقا لزنم هدیب هذخام مکس بسح ربلهب و

 کارداب دندوب هدم| هریدپ مسرب ربنهب زا هک تدالخ روپ ندبم

 تیانعب ناخ هللا دعس یمالع - دندیدرگ بایماک تمزالم تارد

 ۱ رینهب رگید زور - تفای شزاون الط ژاس اب هصاخ ٌهلیوط زا پا

 دوب هدمآ ارینم زا هک ناخ مظعا - تشگ تعفر کاف مایخ برضم

 زودصلا ردص و - دینارذگ رذن رهم رازههدیسر هینم ةدس میثلت یرشپ

 رذشیپ سدتا مکع: یضعب 5 رگید یعمج ر ناخ رفعج و لالج دیس



 لاس مدد ) ۳۴۷۰ ۱"( ۱۳در ۸

 هی مالنتساب یطوم و لوبت زا يخرب و دندوب هدم] اجادب ریمشک زا

 يوفص رفظم از ریم نب ردیح ازریم رسپ رذون ازربم - دندیسر هیلع

 1 و رازه ود بسصنمر تاذ ییدصناپ ٌةفاضاب و تعاخ تممحره) ر

 هندوذآ درگ یگیب شوت هذخارفا رب نزع رس راوس رازه ود يدصااپ

 تیاذعد / نزاع« دربز دلو گی راکدایر - راوسدصداپ و رازه يدصناپ

 ۷# دددخآم ددلب ره بسا

 . رادب نانک دیص و ناهد داد ربنیب زا [ نابعش ] مشش و تسیب

 ۷# دن دومرف ۸حوت هفطلسلا

 ۷ تمخو۵دا تسمزالم تاود هد سدد) نامرغب نیامن

 نبرد - دش عقار روبع لپ هارب بانچ يايرد زا [ ناضمر ] مویم

 45 ۵ رد یاهدنب زا رگید یددح و ناخنلاصا و ناخ تباجت ژرر

 دندپدرگ ز یاف تمژالم تلودد هدیسر لباکزا دژدوپ هدفر نانیا هارمه

 : دندومن تصخر هنطلسلا رادب تسار ةار زا ار اهدنب رگید و ناخ

 1 هنخادرپ راکشب هاب ظفاح ییحاوت رد دذح یزرر دنا ریه" و دبص

 ۷# هننشگ ر ش ةحوذم ار نازا

 1 ییاعم باکو رابغ ءادتودپ ز سد ماد :نایذم وژرآ درد هدرسگ



 ۱۶۵۵ هذس ( ۶۷۲۰ ) لام م#

 شخ) دارم بسن یلاع ؟دازهاشداب زور ییرد - دندینادرگ روذم

 رذن رپم رازه و - تفایرد تمزالم فرش هد[ نانلم زا او مکع

 زین ناهچناخ دبس - دیدرگ دنلبرهةصاخ تعلخ تیانعب و - دینارذل

 هحار دروآ رد تفرش رظفب ردن رسپم رازه هومن تفالخ ٌهبغع مالتتس

 تاذ ییرازمجلب سعد زاوس دصناپ ٌةفاضاب ناخ ةللا دعم یمال

 صدپم - تلاش ثمهدحرم بسا دواددمع* میگح ۳ یوفص رذون ازردم

 يينكلادبء - تمخوددا تزالم تالود روهال فرا راد هعلق روپن ر سا

 تداذعب ینلاخ نا درمیلع یلق دشرم ] ناضمر 1 مک و تسساد)

 ینامنهرب ۹1 دود 5۵ هللا تمحر هجاوخ " دیدرگ ژارذا رس راد

 دوب« دم ] وداکرد ييگدنب تمیزعب ناخ زیزعلادبع دزن زا راددبتخ

 و ناخزیزعلا دبع رب ناکبزوا فخر تمقیقح و - تضایرد شنروکتداع
 نأرد نوج رگید تام دارم اپ دن هذشوذ ندزا شدپ 5 شردومد چارا

 تیانءب ر - دیناسر یاعم ضرب لیصفنب دوب رضاح سلج

 راچ ماعنا و راومع یااپ و له و تذ یچدصشش بصذرم و تعلب

 زا يدنبذقن هللامیثف هجاوخ - تشگ يهابم و رخنفم هیپور راز
۴ 

 کلمنم هانپ نیقاوخ هارد یاهدنب کلس رد هدمآ ریثلا ءاروآ



 لا مین ( ۳۳۲ ۱ | ۶۵۵ نه

 ناجانعم لاس ره ممرب هدیور رازه يس [ ناضمر ] هام نیرد

 * دن اطع ناوعفسم و

 ۰ ۱ .__ ب ۰

 . تعحارم سدقم قناذفلودر 1 یادا زا دعب هدرب گفیرشذ

 بایساک ینابج راثن رزب يج* ر تاهذ رد و - دندومرف

 رادقم الاو ةدازهاشداپ تفالخ رع) رهوگ زور نیرد - دیدرگ

 هصاخ هلیوط زا پسا راپچ لامراب ار ردابب عاجش هاش دم

 بسا تصش - دننخاس دنلب رس را اذیم یالط ییز اب يکي

 رظن قح - همآ رد سدنا رظنب تسب راد هعلق ناخادرپ ششیپ

 و يناجاخ تگدار لربم و بارد رازه رم گی مساق و يا

 دردح ماشحا نایادخدک زا رگید سک ه» و یباردنا گیب تلرد

  کیره دددوب هدمآ ناکم شرع اشییاد ناخنلاصا اب هک ناشخدب
۸ 

 ۰ دش محرم ناغیا

 یاورنامرف ریزد یقت هراس شیوخ رفعج دمعم [لاوش ] مشش
 شنروکتلود دوب هدم| هابفثا نودرگ هاکردب تدوبع ةداراب هک ناریا

 پا لپح سشخ» دارم رابد لا و داره اشداب ] لاوش 1 ملشه

  ناخلداع مزالم ییسعلا وبا ریهپ دومد شکشدپ رغش له راچ و

 نوچ - دش ماعنا هبپور رازه ود وا ناهرمیب ر هیپرر رازه هدزناپ

 غابم دوب هداپن ينارگب رر يلاس شخ زا هلغ باچ ِ

 هلاوح لالج دیس رودصلا ردصب تاریخ ٌهنازخ زا هیپور رازه هد



 ۱۰۵۵ هم ( ۳۳ ) لاح مون

 نانیزگ هبواز اصوصخ جاینحا و قاقعلس) .لهاب هک دندومرف

 بصنمب نیرت ناخبلع دلو تایح هناضا و لصا ۰+. نازی

 يرازه بصنمب الابج هنگسیار و - راوع رازه و تاذ ییرازه

 » دننفار يدنلب رس راوس دصشش

 ةسد؛لرا یعراد ةهدوص و تمعلخ) ناخ دنقعم 1 لاوش ۲ مه دزاود

 * تخارفا رب ره ينارط نامز دمع* ردغت زا

 زاوس تسیرد یدصناپ ٌهفاضاب لم ردوئ یار [ لاوش ] مهدراج

 رد راوس تسیود و رازه يهدصناپ و رازه بصنمب ةِهعا هس هدسا ود

  هگنس شک - یشگ صخرم دنريسب و - دیدرگ يهابم هچسا هس هچسا

 راوس هاجلپ و دص ود یدصناپ بصنمب هگنهنام هجار ریبن

 ۱ * دن زارفارس

 يرازه ود بصذمب ناخردقلا وقف هفاضا و لصا زا [ لا ] مهدزه

 ییدهناپ و رازه بصمب ماربحهجار و-راوس دصنشه و رازهو تاذ

 رازه و تا3 یرازه بصخذعهد زود ر پور و - راوس رازه و تا3

 راوس دصدشه و تاد یعرازه سصشدل ۸ لو ارج سادلکوگ و راوس

 » دننرنک داد رس

 ود ات سس ٌهضراعب هکناپج ناخ دیس ([لاوش] مود و تسهب بل

 هاش داپ - تسیرب ینسه تمخر یدسپاو رفسپ دو شارذ بحاص هاب

 هدومرف فسات تدارالاسار صالخا مامت 8دنب ن[ تاحر رب ناهردق

 رسپ زوصتم ددس نوج - دددومد تایم شز رمآ تیدح| باذج زا

 تامهوت و هلطاب تالیخذب یدعاب روهظ یب موحرم نآ رثخا هردد

 تمادع ویدخ دومنرارف هابتش) شرع هاگرد زاردپ توف نراقم هایاطال



 از مو ( ۴۷۶ ) ۱۰۵۵ هفم

 ار ناخ تسدربز دلو گرب رادای هعفاو ییرب یبگ آ زا دعب رتسک

 ۱ نظ هح- دندانسرف هیور دفیپس وا رثا رب نارادرب رز رگ زا یعمج اپ

 تمعرسب هک دان مکح و دششاب هنخبرگ طو .بناجب هک دوب نآ بلاغ

 هنخاس ددقم دبایب ار هابت درخ هارمک ات اجره ةنیادش رتماهت هحره

 تکرح ینچ راه یب نازا نوچ ر - هروایب تفاخ گدررا یاب
 ردش لمس زوم ناخ درح > رمدمپ رود زا مادکره ۵[ راک یررب اج سس

 تاد یرازه بصدمل دشدش|د روقعم موحرم ۳94 نارمپ هک یمصاخ

 ةداز ردارب ژوریف دیم و - د:دیشخ: یزارفارس راوس هاج"ب و دص ود و

 . رازه یدصناپ و رازه بصنمپ راوس هصشش یدصناپ مداضاب اروا

 رد سکیس تمدخاا میدق نآ ناغیبات زا و - دندبنادرگ دنلب رس راوس

 | يداحون رابپ نام نازآ - دننتشگ طرخ۸* هاج ناوجک هاگرد ناکدنب ٌةرمز

 َ روخرد بصادمب نرگید و - راوس دص هس و ات ق یدهاپ بصذمب

 ۰ دنندای یزارفارس

 یخرب ییردجوفب ار ینایج ناخ ددع رااس دی و ندرد

 ۳ ۳ ۳9 ت ٌععاَق ۳4 یو ما ۳

 سا دسدپم ِ نن دومر» تیادذعء ییاد.مز ندا صالخا نانیئوذ

 رخلقم هفادف) و لص» زا راوس دصناپ و تاذ یرازه بصنمب روتر



 ۱ ۰۵۵ هنس ( ۳۳۲ ) ۱ لاس موم

 هاو ر يرگيشخب ت مدت ی الا رهاط ی صاط دیدرگ

 فخوب - تفای یروئ-د هتشگ یهابم دابآ دمحا ٌهبوص یهسیون

 ریمب - تغودن) تاهابم لیف تیانعب یناخ نادرمیلع نیافآ

 نیدلا نیز نجاوخ# و يفرشا دص هس يوفص تراع ریم داو ءالا دبع

 ياباک ناخ گیپ هاش دلو دمعص هاش هب و يفرشا تسیود يلع

۰ ۳ ۱ ۰ 

 گو ور راز ۲ ردذمس می ناخ لعل 2د دچ فد ثوصرد ماعنا ی هص
 یر

 ۰ دش تمدحرم

 رفظ رداهب ناخ دیعس دار ۶۸۱ فطل [ لاوش ] مهد و تسدب

 يدهناپ و رازع بصنعب راوس تسیود يدصناپ ةنافاب گنج

 یناف ییناکدنز لع* رون خم را نیرد - تخارفا رب رس راوس دصتقه

 ناخ شط ع ییقدقح ور ۳ و هلودلا دامغع| رذخد وا - دومن دوردپ

 یناکم تذج ترضح جاکن دقعب هک نازا دعب-دوب رالاسرچم ناناخاخ

 دقع و لح مامز و - درک ترضعت[ جازم رد طرفم فرصت دم] رد

 دما. رد وا رادنتا ٌهضِبق و راینخا تسدب ادچآ يلام و یکلم ماهم

 - تسین يلاعم و مراکم فیس یا زاوازس یزآ لیصفت شرازگ هک

 تیز سدقا سولچب ار تفالخ گنررا تذیط کلم ناقاخ نوچ و

 ررقم هبپور کلرد را ةنایلاس ههیرک ٌهميش یاضنقمب هندیشخب

 ۹1 ل ,دقم رد ناخقعآ هلودلا دمی دقرم یولهپ وا - دندونادرگ

 روبزم ناخ دقرم - «نشگ نوفدم دوب هدومن !ذب دوخ یارب يناك دنزرد

 ؟زاورد شیپ هک ٌةناخولج لصثم یناکم تذج ترضح ٌهضور ییبرغ هک

3 
 ةناکنشه عالضارد -یراک بلاق هقشات اجسازا و - عارف هدزناپ رطقب تسا



 لاس من ( ع۷۹ ر ۱۰۵۵ هنس

 دنا هنخاس ییگ ] بیز یاماشوخ نیمشن تشه نورد بذاج نآ

 ضرع وزگ تفه لوطب یکیره قاطشیپ تشه نوریب بناج و

 نورد بذاح ترامع دا ةرازا - نوهنم مین حرطب هد زای عاغترا و راچ

 شرک یرر و - یربا گنده زا نرریب بذاج رز - تسارسرم گنس زا

 و هرز گاس در يربا گاس زا ينخآ و تسا رمرم گنس زا یرثلا
 1 ژارفرب هک ربث تروصو هرثوبج رد - نوگ انوگ یابگنس رگید

 یبلا ءامسا و ینارف تاپ] و -دنا هدومنیدج رپ دگر راجخ) عاونا

 راجحاب رویم ت رامع شرف - هدفای ماست را نا رد ی راکذبچرپ قیرطب

 تسا ةرتربج هبنک رود رب - هتفریذپ ماجا یدنب هرگ ناب هنولنم

 تاپجرد و - تما خرس گنس زا ر-ارس هک عارذ تصارطقب نمذم
 - مجن و تفه ضرع و عارُذ هف لوطب مادک ره - ضوح رابچ نآ ٌعبرا

 ضرع و لوط 5 هلشگ برم ينعچ راج طسو رد ترامع یا و

 راوید مچ راچ نیا طبع ٌةعبرا ناردج زا - تسا عارذ دص هس نآ

 یناکم تنج ترضح ضرر ٌهناخولج کرچ ییبرغ راوبد نامه ییفرثش

 نآ یینرش و - هزف تسیدج»* هربقم ض ییبرغ تک تیبا
 ییمامتعیفر تسا زاورد يبوفج علض طدو رد - دچس ٌنیرف یترامع

 » هننشگ ابمم لاس را ضرع رد هبپور کل هس فرصب ترامع نیا

 هدازشداپ تفطلس رادپوح ورس تشاد هضرع هدعقلا یذ ریش مواد

 زا رذخا هنسجح رهپ دلوت دیون رپ لمذشم ردارب عاچش هاش دمعم

 هاذپ ییداوخ هاکردپ ردن رپ» رازه اب ماد املا و ناخ مظعا رشخد

 عب ار دبکلا ةفلف نا - تشگرثأم دیشروخ رطاخ یازفا طاشن هدیسر

 ۷# دندد:)د رک عیودوم نپدپاعلا نیز



 ( ۶۱۵۵ هثس ( ۶۷۷ ) لاس مون

 هک ار روپقم روصنم کبب راکدای ۲ هدعقلا يدذ ] مراپچ

 لچرجام نیا شرازگ - دروآ الو هاگردب دوب هدومن ریگتسد دنرهس رد

 تیذاعلا مور آ بقاعنب کرب راکدای نداتسرف زا .دعب هکن]

 لگنج یبکل یوسب وا هک دبسر سدقم ضرعب یدنح زا سپ

 هک دش ناسرف ناربانب - هدم] رانفرگ اهن | ییرورک تسدب و - هتخارگ

 زا ي ءمج اب دزادرپ یم گزوت تم دخ» هک سارب «)ل) عدغش

 تمیسذ زا روکذم ییرورک هک ورا زا و - دروایب ار را هنفر نلراسپ

 یب نارب دوب تلوص دنلب تاود نیا ندکر نکر هک ن امجتاخ توذب

 رد زبنس رد تمخب اب و دوب زیرگ رد تاود زا هک رک هنفشآ رامله

 ه)!عیفش ندیسر ۱شیپ - دوب هفرگن گنت دیاب هچیلانج ينابهان

 یرورک هدفاغش اینآر هال عیغش هک ناژا صپ - دومن رارف زین ااز)

 هک یهاشدابپ بضغب دمآ راک یورب رزا هک یدلفغ تیچ» ار روبزم

 3 دوخ مع لاهک ریپ هب را دومن دیدن تسا يهلا رهف ٌنومذ

 ناج هثداح یزد 5 و ادهرف مامت لاچعلساب يدودکم هراهد ٌةنکرپ

 یصسجت زا دعب رگا تسا فلت ماقمرد 0 خام یا

 میدقنب درج و دجح مسارم عیب # کیس ها اب هک دوش رهاظ صعفثو

 هللا عدعش اب دوخ و - دزا تسدب اروا دناد هک یشور ریب هدیناسر

 ردپ افاغتا - تمفر دوب فخر ی زیزوس نارد هک ناهودتس بوصب

 یبرگهر نآ هک- تفایرد ناسانشیپّهلی.وب رایسب وداکت زا دعب لامک

 تعرسد نارباذب - تسهففانش دنرپس ناجا هرامتییحاود زا تلالض

 اب روعش یب روصثم و - ده نارر وا یب زا ۱ تناد هک ینیعمجاب مامت



 ام مث ( ۶۷۸ ) ۱۰۵۵ هذه

 یزب دوخ و - تخادنا هاج رد ار اشیژ هتشاذگ زاب ارعیص# ار ناد-ا و

 ریغت زین هارمگ هارمه ود ن] و - دش ناپنپ هنخر ظعاح غاب رد رقف

 نآ هدیسر سپ زا نوج نلامک ریپ - دندیزخ نوگپ هدومن سابل

 دنرس ات 2 گدب راکدای هب دیدن ار ارد و ید ياهدرک مگ ی

 اطابحا و - لوب هنشا۵د ضورعم هعفاو تدقبک هتفاین رد ربخ اج ده

 قافتاب هک نازآ دعب - درک ربخ - هددام لاح هدیروش نآ صعگتيارب
 یب نآ قینر هک ار ينافا کیب راکدای مدرم دندومن یوج و تسج

 هنشگرب تخ# يا دیدبت زا دعب وا - دندروآ را دزن هنئرگ دوب قبدوت

 ناغن) اب هنفرگ ار وا کبب راکدای - داد ناشن ءذخر ظفاح غاب رد ار

 دوب هارمه وا اب هک یلغمو - رد ادب ملاع هاگردب لسلصم و دیقم

 نادناهچ ماظن و ناهج ماوق هک هناهاشداپ تمایس یور زا - تفر رد

 لصا زا گدب راکدای و - دندبذادرگ سوبعم ارو) تسا هنسب زاب ۷0

 ۰ تشک ددلر رس راوس .دص راح و تا ییراز» بصفخعمد ءناض ) و

 ۳ نیااب بس تایادمیا رو ناعب تایمت ۲ هدمقل) یقین

 اضر دمع* هجاوخ و میحرلادبع هجاوخ زا مادک ره و - دنتخاون رد

 يناتا لیعمسا یاهداز هجاوخ زا رگید یمجو لزان دمعم هجاوخ و

 هدینادرگ اهدنب لخاد دندوب هدمآ ناشخدب زا راخنلاصا اب هک ار

 یبجصفم و تعاع) :دراح نانیا ٌةمیبو -دننخارفا رب رس لاح بعهافم

 « دخ تمحرم هدیور رازه

 نرو ها



 یزد 6۸م ) ۳۴۷۹ ( لاس ۳

 صانحارگید و الط» صدقم تاذراو - دو درگ ۵2م یناداخ ترضح

 بابماک جایدحا ۲ ناقدنسر لوا فا هوحوب و دم[ » دیچ * هدوعم

 عنرا مکح؛ ناخ نآ در یلع ارمالارتما زورفا طاشن زور نبرد - دنخشک

 رذن رم رازه ر ِ تشگ زیاف هبتر کلو مع مات ز هدما رراشپ زا

 تخاردارب تزع رس ندنسآ مین اب هصاخ تعلخ تیادعب و - ددنارذگ

 مک دنراد م ابق کن تصمدخ) هک الا عیفش و گدب نیصح دوب

 ۶ دس مالئسا زا هعد وا  دن دروآ یلعم هاکردپ ار را هدفر س.دنا تنش

 و تسدب و بسا هو ی و لعل ٌةعطق هن اب ار ناخ همان هینس

 عومج تسدق و لود عیافش 0 يناعمرا محرک ادشا رگید و ردش کی

 رگید ٌکبهور رازه راح غلبم و نود گدپور راز تمسدد و جهرم و دکب

 يراز ۵ شش بصخءد تاذ یرازه ط اضاب ن اخ هلا) لوس یعءااع

 دام و همقد قاری ار هصاخ ٌکقلح زا لبف تیانعب و را "۹ راه ود

 سصاذمب نا ییرازه ٌفاضاب لالح لس رودعاا ردص و - لیف

 راوم هصناپ ةفاضاد سا دلهدید هحار و - روس رازه یرازه شش

 ژارفارم هچسا هس هیسا 0 ب رازه هس زا هس بصنمی هک

 رداهب رظن - تشگ ررقم هیسا هس هدها ود زین وا رگید زاوس رازه تم-ا



 لاس میت ۱۵ یی | ۰۵۵ هد

 راوس دصناپ و رازه رد یرازه هس یصخمب راوس دصناپ ٌهیاضاپ

 یرازه ةهس بصامب ناو يع دصناپ ٌهفاضاب یوعص رذون اژربم و

 ناف ییدصناپ ٌةفاضاب روهئار ساد صسدپم و - راوس رازه ود

 هناضاب ناخ لفاء و - راوس رازه ود یدصناپ و رازه ود بصذمپ

 راوس دص تشه یدصناپ و رازه ود بصنمب راوس دص یدصناپ

 يرازه رد بصنعب راوس هص یدصناپ ٌهفاضاد ناخ تاوح و

 تا يدهناپ ٌهفاضاد سادلمتیب هجار داو هدورنا و - راوس دص شش

 سادرهدرگ «فاعا و لا زا و - راوس رازه یدصناپ و رازه بصنفعءب

 یرغشک تکدد لاعشوخ و - راوس دص تقه یرازه یهنمب روک

 تمحر و سرب 21 عیفش زا یکیرهو - راوس دراج يرازه بصنم)

 شکشیپ - دددش يالجم راوس تسیود یبیازه بصخمی ناخ

 س.دذا رظذب خرس هدزداش و درص نژوب یززف ساملا ناخ دژسیاش

 یتردص شنزو و - دم[ هدیئاس يتر ةدزناش ساملا ییزا - دم رد

 لاسراب روکد« ناخ و - درگ ررقم هبیرر رازه دص تمدق و - ددام

 ٌهقلح زا لیفو الط قارپ اب هصاح ٌهلیوط زا با و ةهصاخ تعلخ

 ياج تملود نا عیااعم و مراک» ةدنراکن و - تفای شزاون ه,هاخ

 با را و ای باع*اب ۰ دنخخآر وا رب تزع رس لدف رام تیانعب ۳

 ۶ تش ماعنا ررقم غلبم برط

 طیف و تعلض؛ ناخ تسد ریز [ هجا یف ] منشه

 فیرشن هاکدیعب یععا دیع زور - دیدرگ دنلب رس نانسویس

 ٌهناخ تلودب تمعجارم زا دعب ر - دننخا درپ زامن یاداپ هدومرن

  راثنرزب راکژور ناماد بابا و باهذرد و - دردسر میدقدب نابرخ مهر لاو



 ۱۶۵۵ هم (1 ۱۳۲۲ ) لا میپن

 رثش هدزه و سا تفه و تسیب تیاوش ردن شکشیپ - دومآ رب
 ماعناب وا ناهرمه و عصرم رچاخ تمیاذغب وا و - دارد سدقا رظنب

 ۱ + هننشگ بادماک هدیور رازه هن

 زا یلعم مکعب ناخ گیب هاش [ هجع| یف ] مهدزناپ

 تفه و تسدب - تفایرد هدفم ودس مالخح| تلود هد تاودم

 دمح* نوچج - تشذگ فرشا رظن زا ناخ لدرپ شکشیپ پسا

 لایها ناکشیپ درمت جونپ رادلویت يناهافص جانف رم دلو نیسح

 دندومن یمن يرازگ جارخ هدشاذگ نوریب تعاطا ةریاد زا اپ هک |

 لادشاک بن هد|د ارس هب شلام ریمشک ٌهبوص نایدانیعتزا یعمج اب

 تلود رد وا ردارب و ردپ هک حادف رهمب و - فن تمهحرس وا ریگاج ۸

 تیانعب و - تشگ بقلم دندوب روش و موسوم مسا نیاب هیوفس

 انو هجاوخ# - دیدرگ صخرم لایشاکب هنفای شزاون سا و تعلخ

 رازه رد دوب هدما هانب قیالخ هاکرد ييگدنب ةناراب تیاوش ردن اب هک

 # دش ماعنا هدپور دصناپ و

 نادرم ياع ارسال ریما زنم [ هچعا ی ] مرابچ و تسیب

 ساپس و راثن و زادنااپ مزاولب وا - دژدرنا۵ ينازرا یمارگف یرشت ناخ

 ةشمفا و هبیج" سارفا و تاآ عصرم هنخادرپ الاو شزاون نیا

 يناريذپ زعب هدیور کل كلی عادم و - دینارذگ شکشیپ مسرپ هسدفن

 رواشپ رد هگنس تگج هجار هک دسر سدقم ضرعب نوج - ددسر

 و تعلخ لاراب روا نالک رسپ پورجار تسبرب يتسه تخر

 و هفاضا و لما زا راوم رازه و تاف ییدصناپ و رازه بصفم و
 دوبدش تیاذع زین شردپ هب هک نطو لاع* ماعن) و يگجار بااطقق

| 



 لاس ممه ( ۸/۳ *) ۱۰۵۵ هوس

 نام وا ردپ هک هعلق یییوح طبض و - دناخاس دنلبرع پسا تمحرم و

 هک دندومرف مکح هنشاذگ زاب وا ؟دپعب دوب هدخاس باردنا و بارم

 وا ردپ کمکب هک هدابپ رازهود و راوس دصناپ و رازه هلمج زا

 ةنزخ زا :دایپ رازه ود و راوس دصناپ بجاوم دوب هدش تمحرس

 ۰ د ۷ دیدم ند لباک دا ّ

 ناشخدب و 2 منش یزورینرکاسع تضین

 ازآ ملاع تم و تاودو ید ویدخ ياشکنامج تممه

 زاب نازا اصوصخ سدفا سولج زاغ] رم زا تلم و کلم دنوادخ

 دصقب هذشاذگ نو وریب * ۰ امدپ نارسخ ياپ ناخ دمعم رذن ۹۹

 وقت : - دیدرگرب یماکان و يمان ددب نارازپب و - دما لبک تخات

 .ناشن یریفوخ اد نیا ییذوروم کلم مه هک ناشخدب و

 .بطق مدظن شرع ریوس ر قسم هک دنقرمس شیاشک حادغم" مه و تینا

 فورصم هدوب هداهرب علل رادا نارفق بحاص ترضح ییدلا و ایذدل)

 قاسی یا بابا ماجنارع و مبمیا داوم بیترت رگفرد هراومه و - دوب

 یمیشم رد تینما یا ياضما نامز هک اجازا رکیل دندوب یم

 ره هک يا تا هوس زا ام دانی ر ی اعز ره و يبامزب ر يناش

 ۷ دام فوت 0 رد قیا ِ یصعب جونس بجسد وب 1 دست

 یذعاب یب دایذب رپد تملود نیا دارح غید هک ور یریژا ید و - وب

 و تخانب تسا هدماین ارت ماین زا مالسا بابرا رپ هدعرش تعاوب ژا

 لامعا و «عینش لاعدا ژوفه و - دندوب مالسا یز رد هک هیگدژوا جارات

 رطاخ هکالونبرد- دننخادرپ يمن دوب هدانفین زور یررب نانپا ّةعیبق



 ۱۰۵ ۵ عذس ( 2۳ دز لاس مد

 طبضو ناشن تسشپب نادسودنه م ظعا داو- قسذ و مظن زا رظاد قح

 و - دیئارگ تیعمج# ملاع گناد راچ نیا کلاسم و کاامم طبر و

  بذر رم ضشلموکح نادفب و - دش لزلزذم ناخ دهد كن تراما نکرا

 ترثذک و اذ] لالقدسا تلف زا و - دمآ دیدپ یر یو لب رد و

 هررگ و - تشگ یرادرس يرس ره ر يرا# رد يرد ره ينيا دادجنسا

 راسافره و راربا ءامد :کفزو نا هیا يا ناملا و «دکب زرا هوزپ ماظ

 هدوشک یدعت و لراطت تسد راید نآ رارحا رسار سوماذ رسک و رایخا
 - دندزوآ رک یورب دندفسپ هن مال-) لعا رب یراصف و دوی هه آ

 هگشرپ رب يفعمنيا و - تای شرازگ لیصفنب ییزا لبق هچلانج

 تسوبپ توبثب تاقن تدارشب مانا دنرادخ ر مالسا ویدخ تلادع

 رب هک هدیدروج نامرمپم .تداعا و هدیشک مس نامومغم تژاغاب

 هاشداد ةنخا درپ تس ی و مژال هاج الاو ناهاشداپ تمه تسذ

 زور 9 دربن راوس رازه هاجنپ اب ار شخب دارم ریگ الر ؟هاز

 1 ربثع ساب زا دنا بو و رادناپ و يچ یگنغت را :دایپ رازه هد و وخ

 يزرريف جاوا میسقت و - دندوسرفییعت راجاه یب هورگ هببنت وراید

 زا مادک ره رد - تای رارذ ندنج یدنا روضح هکنفغفه فوفه رد

 زا کبرهرد و - هدایپ رازه رد و راوس رازه :دزارد لواره و لوق

 زا مادک ره رد و - هدایپ رازه رد و راوس رازه شش راهناوج و راغنارپ

 رد و - :دایپ رازه و راوس رازه شش پچ ر تسار بناج حرط
 راجر رهوگ لاو دزهاشداپ دوجوب لوف جودو - راوس رازه ود شما

 يا 2 تش) ۳ ۸5 هادی ۱ ان ی دص



 لاس من (۲ ۳۸۴۶ ) ۱۶۵۵ هذم

 نیدلا بطف داو دیرف جهش و ناناخناخ مدحرلادبع نب ناخ زاون

 خاش و ناخ ردقلاوق و ناخ هاش و يناکم تذج ترضح هک وک ناخ

 ناخ تشنلم و هكوک ناخ نیدلا بطق نب ناخ روشک دلو هیدبلا

 و دوب هنشگ ییعمردپ ناذیبات زا راوس دصناپ اب هک ناخ مظعا دلو

 ضشیارآ منه هک تفای رارف و - تبرگ تماقتس) يدح| رازه

 مایف لامش رد ناخ تمیاجا ر ندمب رد ارمالا مدما نژرابم فوفص

 زا سک دانفه و هد. راج هب لراره جوف و - دزدرگ ار درب هومن

 سادانیپ هجارو ناخ ردابب تسا هلمجازا هک نارادیصتم و ارما

 نسیومو يگشيوخ ردابب رظن و اداه هگنسوهدام و |داه لاس رفس وار و

 مارویس و ناخ ریزه دیس ردارب ملاع ددس و روت ار تپلد دلو ساد

 ترایح وروپتار هگنسمار و روپت ار هگنس یرشک قریبن هگنس پور و روگ

 لاپوگ و هگذس مکع* و يباحون ناخ لامج و نیرت ناخ يلع دلو

 هجار و روک ساد رهدرگ و برت لوالع و هی دوسدس سادلکوگ و مگس

 الامج هکنسیار و ناخنریغ دیس دلو باش دیس و یرورن هگنس رما

 ددعم دیس و ناخ فیس دیس دلر نایعلاروت دیس و روک نجرا و

 دمعهر تسا زوهن ار زین وا هک رگید ساد سیم و مساف دیس ةریین

 قیخت رب تسدخب هک رع» ربس ناخ محاق نژب ,ناخ ماه دلو مماق

 " شک و هیدوسجد هگنس ناجت و دنمپم لادحاو تسا رذلقم

 لاسردنا و ریسرگواد روک مار اپ رک ر تواردنچ هذس پور رار و روذوت

 وب یلع هاش دو بن ههاوپجک ماوگنس و اکررف نابب ردنچ و :دنجکولت و

 یمئرپ و یناحون زاهپ و هیدو-ٍ+- هگنس رهمه و ملاع لوبقم دیس

 ات
 صف تا تی



 ۱۰۵۵ هذس ( ع۸۵ ) لام من

 لی تواراوا لاهوچتیوابو یربمجا دیو نینارودناف سادنبوگ

 ناناملسم یعرادر محو - تفاد ماظدتا ی کده و اوس رازه و هیدوسدس ساد

 - دیر گ ررقم سادل,نیب هجارب ناتاومب ر يناوشيپ و ناخ رداپب هب

 4 وب نارادبصذمو | ارصا زا هک تمدن و دصراع راغذارد

 / خو ناخمامغها و هلیدذب هگنس یبید هجار و ناخ گدبهاش و ناخ

 ایت ای یدنمشاد ي ول کبب دوصقم و ناخ زادکر د و ناخ

 ۹ زا ۷ هاعهب + و دصو دد راغناوج 7 > تمواد ضیوغت ناخ ی

 فل|دلو ناخ و تلود و ناخ مدسر تسا هلمجازا ۹1 نارا دبصنم و

 ین ثخا یسعلا رون و نارپکک رثکا اب رپکک ناطلس یلق دارم و ناخ

 حرط و - تدرگ طابضنا ي

 و ارضا زار دهد و دانغه و دص هد و راخ تااصا هب تار کدو

 هجارو هجارامم دلو هگنسیار هجار تسا هلمجتا زا هک نارادبصنم

 نامداش و ءالادسا ددس و هگنس بونا هجار دار ماریج هحار و ب.رجار

 و لاس رس دلو هگن- بجع و زوربب هجار و مارگج و لاو یلبهپ

 گیب ریذن و ههاورچک کنم نر شک و ناشوج جوبب رم اج و نواچ دیم

 گیب لاعشوخ ر يزاررد دومع نیدلا لالج و يباخ ۸1۱! هبع

 یعدحاراوس دص تفه و یدرم دمع*دج- ر لاشفا ناخ ضوء دلو

 ناخ هللا لیلخ پچ تسد حرطو  دیدرگ طبضنم ۳

 تسا هلمچنازا هک نارادبصنم و ارما زا سک میفپ و تسیرد و
 سم ردنج وزیر اح یشز ۳ ناخ تداعس و هلیدخب هگفرم زاهپ 9



 لاس مود ( ۳۸۵۹۷ ]) | ۶9۵ عذس

 یدربر هللا دلو رفنضخ و رپکک یلت راب+ و یرغشک کبد لاعتوح

 مشاهر ناخ ردغص دلو زیزعلادبع هجاوخ و هال تیادع هحاوخ و ناخ

 جارج وب و يبالوكگرب مخسر و یرغشک گرب کاوت وتيرغشاک گیب

 مدهاربا و یرغشک تسود ه«الا و یدلتم ربم و تارا نامز دمعم ر

 گنغت و یددا راوس دص تقفه و نامکرث ییسح ۳9 شدم 1

 یوفض رفظم ازریم "نبردیح ازریم دلو رذوف ازریم هب شیلا ر

 نارود ناخ دلو دمع# دیس و ناخ تیام _داو ناخ پسا ربپل و

 تی نفی غن ون یی کرک و راکت يلق يفص و گنج ترصن ردارب

 4 دیدرگ -- را دبصذم یاهدذب زا رگید یعمج و ناخ را.ددرس دلو

/ 

 ۰ تم یا تی ی و
 تلود هک یئارما رذگا اب ار ارعال ریما و رابتلاو ةدازماشداپ رمرب

 و نارهکک کاهرد هکدندومرف رقم هدومن تصخر دئدوب روضح ژودنا

 دنناب رفر مدصد و قبلع اجره دودح و نکا لادبا نسخ

 د.ادرگز بس ارع و هوک زورفا ملاع ژور ون هک نارا دعب و - دفنک رشکورف

 زنکشل زا یخرب  دیارگ لادتناب يحاون نآ ناتسهوک و لبع نیا

 نخل و رواشپ هارب نایلامح زا دازهاشدار تسدخ رد رگدپ ترصذ

 لد دژودپ ۸ نگیاد کبب رک !باکرد ک دن «دارر نایاب ر الاب سششکذب هار ارد

 ۳ يرثح ن روده و دناب :هددسر ییم ينادار هب هلغو هک من ۳

 ترازو طبام و نایت لازم و یه + یب یزعشلپ

 لبک ردرامش بکاوک بکاوم هکنارا سپ و ۳ یناسان لابم

 هناک هس جاودا اپ ردون ازربم و ناخ ها لیلخ و ناخ یات دنیآ مهارف

 تسخءلفر فرمبکب هرد بآ هار زا تسا قاعنم نانیا ییگد کرسپ هک



 ۱۰۵۵ هئس ( ۸۷ ) لاس مود

 ارگ ؟دازهاشداپ تمزالمب هعلق ود نیا شیاشک زا
 دنسرپ د وار نر ۳7 ال

 يهار ل اوط هار زا هداگراج جاوفاپ ارما| ربسا و رابت الاو ورا ازهاشداپ و

 ناشخدب تمیالو نوحو - ددزادریپ نا عباوت و زدنف ریل هنشک

 ماگنه ۳ دنزا درگ تصمه ٌکیحو خل» ریخت دیارد تملود ءادلوا فرصثب

 یر دان اپ هصاخ تعلخ ثیانعب ار بسن یلاع [دازهاشداب تصخر

 دندنب یمرس رب هک هیراورم رداباهب شیب لعل کی و تیزودالط

 ریشمش و هرانکلوپپ اب عصرم رهدمج و زرا نارگ ساملا عصرم ًارط و

 ود راوع رازه هد یرازه «دزا هد بصنمب روح رازه ٌهاضاب و عصرم

 بسا رد نایم نازا پسا دص تمحرم و هد هس ةیحا وذ راوم رازه

 لدف و راکافیم ی ط نیز ای یرگید تام نیو اب یکی هصاخ ٌهلیوط زا

 و لدف و تب رز لمع» ۰ لحن و درقذ قارب اب هصاخ هقلح زا

 ارس) ارسا و - دننخاس دنلب رب نی دع اسم ناونعب دقذٌهبیور تکا تو

 مت ساملا ٌهقیح و هصاخ تعلخ تیاذعب یاخ ندارم يلع

 ٌهلیوط زا پما ود و عصرم ریشمش و هرادکاوپپ اب عمرم رچاخ و

 لج و هرقن قاری اب هصاخ ٌعَقلح زا لدف و الطمو الط ییز اب هصاخ

 رس گدب لجعمسا هب و - تشگ رغاقم لدف ةدام و تمعنرز نلمع#

 تعلخ شناهارمه زا صک هن هب و - لب و عصرم ٌهَقبج و تعلخ وا

 تلاصا و ناخ بباج" وراخ مقسر و ناخن مت و - دندومرف تیاذع

 ما و عصرم رهدهدو هصاخ تعلخ تمحرمب لاسرس وارو ناخ

 تعاخ تیافعب رذون ازربم و- لدف و پسا و تعلخعب ردامب رظن و



 لاس ممد ( 6۸۸ ) ۱۶۵ هثس

 ناروپتار هگنس مار و هگنس" پور رروک مارویس و هبدیلا خییش و ماع دیس
 نارودناخ دلو دمع# ددس و یوفص ن سح اژردم دلو يرکش فو

 رم) هجار ر ساد رهدرگ و هیدوسدس سا داکوگ و گنج ترصن ردارب

 ددس و دمع# دیس و باهش ددس و الاپج هگنس یار و يرورن هگذد

 نامداش و یرغشک کگیب لاعشوخ و نجرا و ههراب تاداس نابهلار ف

 تبهحرهب يضعب نارگبد و بسا و تعاخ تمحرم) لاویلکپ

 هیدپلا خیش و -دننخودنا راغلفا زع - پع) تیادعب یفغل و - تعلاخ

 باطخ# و راوس رازه یرازه رد صنمی تاذ يیدصناپ ٌفاضاب

 رثا ترصن رعشل ییاوید .تسدخ و - هیدرگ رومان ناخ صالخا

 غاد يوگشوراد و - ناخ تعالم هب یرگیشخ+ تمسدخ و - ناخ تیافگد

 زداهب - دیدرگ ضرفم ناخ رانخ* دلو نیدلا سهش هب هعیعصت و

 هرادکلوپپ اب عصر رهدمج و ههاخ تعلخ دوب رواشپ رد 5 ار ناح

 بوع# هصاخ هقلح زا لیف و الط قررپ اب هصاخ ٌلیوط زا پسا و

 راکرم زا پسا زازه رد و - دندنادرگ دنلب رس هدانسرف ناخ تلاصا

 تست نایچنفت و نایدحا هب یخرب هک - دندرک رگذا هارمه هماخ

 دنشاب هنشاد راکرد نایسا هک يناراد بصنم و ارماب همنت و بلط

 هوش طقس هکره پسا نانپ) نایب ات زا ات - دنهدب تدعاسم مسرب

 توارددج هگنسپ رر وار بصنم هفاضا و لصا زا و - دبایب ضوع

 ییرازه الاهج هگنمس یار بصنم و -راوس رازه و تاذ يرازه

 شزرازگ شلح* رد لاوحا ٌةيعب - تشگ ررقم راوم دص تشه و تاذ

 * تاپ دهاوخ

 ةههاضاب ناخ تسدربژ هلو یگیب راکدای ۱۰۵۷ هفس مرع* ًرغ



 در : ۹م ۰

 باطخ) و راوش دصذاپ يههداپ و رازه تسرصشم) راوم 9 یهدسناپ

 دن تفاد يگياپ فخلب اخ راذن ناح

 ۳۹ مالئساپ هدمآ رو,یکروگ زا ناخ يتادف [ مرع# 1 منعه

 - هینارذگ شعشیپ لیف کی ور - هیدرگ ژودنا تداعس« هبنمس

 هجاوخ) - تخارفا رب رس لیف تیانعب ناخ رفظ دلو هللا تیاذع

 رذدمب و - هبدوز رازه ود عیب ۵ یسح ةهجاوخ راارب هللا ضیف

 هدیور رازه راچ گیب دالوف و تکیب قداص و دمعت لاخ و منا

 اطع ناحارع 4 ام نیا ررغم ٌهبپور راه 53و - لر تیاذع

 نافسد يهت يصعب ۳۹4 دیسر سدقم ضرعب نوج  دن۵دوصرف

 تسحر متا ربظم دنشررن یم دارا هلغ یینارگ زا باجنب ٌهوص

 ٌصاخ رکرس زا ار اپب هشورغب .دنزرف هکره هک داد امرف یبلا

 تممحرس نیا لومشدب و 5 دنراذگ و وای زید ر ددززه دود واب هغیرش

 و  ددنفاپ یئاهر تسما بیاص .بعمص) ءاشن نریرد هک نادنزرف

 نخ هنحام رگدا اح ۷۵ رد زرر روشن ۳۹1 تسودپ رودص# عاطم ناهمجخ مکح

 « دژرامذ اتم زیق رقعب هددور تمسد رد غلجم

 راثن و زادنا اپ مسارم رپگ او نآ - دیدرگ یبرب تشبب رادومن دومآ

 یشکشدپ مس هر هسدعن ٌهشمفا و تالآ عصرم ز رهاوح درد امر میدقدب

 فرش هبپور کل کی بیرف عاذم نایم نازا - دندینارذگ

 « تذای يناريذچ

 اتممحرم ره تمسدود یوفص هللادجع ردمب [مرع# ]مرد و تسسدد 1

 هه ۳



 ِ لام مد ۲۶ ۳۹۱۲۲ ]) ۱۰۵ هد

 ار هقکارات ٌةعلف هرگذک هوک اد رادجوف یلق دشرم مایا برد - دش

 ترصثم هدروارب هگنس تگج هجار ی نرصذ زا مکعلا اسد

 تلود ناهاوخاوه تساوخردزا دعب هکن] لامجا یا لیصفت - دش

 و تلالض زا تک روبزم هجار مارجا و یصاعم ةچ رگا نوزنا زور

 ةنفاترب تلوص هدنلب تنطلس يايلوا ثمعاط زارس یدنح تلاهح

 یوب ناردج مدیا زا دعب ار هعلق هنخاس نورقم وغعپ دوب

 هنش|ذگ زاب راصح ندرد۵ تارامع وا سامنلاپ و - دندوب :دومرف تمحرم

 نوچ اما - تدای شرگن مهدزناپ لام عباثو یانث) رد هچانچ

 هوک عافترا زا هک ینم لیوم و ییصح لقعم نینچ ینشاذگ

 تصرف نانابزرم تسدب ثمدا راذعنم 1 رویخس هار تبوعص و

 ثوف زا دعب دوب دیعب ينيزگ منحا ر ينيب رود زا وغ شوش يوج

 زا شیپ هک تداپ رود زع يا دنرم مانب ییلعم نامرف هجار

 وا نابوصنم فرصت زا ارنآ هدبسر هدگارانب هجار ناقلعفم ییپگآ

 ينادناهج ربرس میاوف هاشیپ زا زین ناخ .یئادف مهدفه و - دروآ رب

 اینا ار ملرم هدیشوک میس یا مارصنا رد هک تفاپ تصخر راغلیاب

 یکی ات دراد ضورعم هینس دس ناکدانسپاب تقیقح و - دزاس لیسگ

 زا شیپ يلق ددرم - دیآ هدانسرف نآ یینابعاگنب دمنعم ناکدنب زا

 زا سپ و دیدرگ فرصنم ار هعلف زور هدزاودب ناخ یئادف لوصر

 یاد ةناور هدرپس ودب ایشا یخرب اب ار راصح ناخ یئادف ننمویپ

 عماسمب ناخ یتاهت تش)د هضرع زا یفعهنیا نوچ و دش ةرگداک ةوک

 دنلبرس پمسا و ۳ تیاذعب ار ۳ رداهب دبسر عماج* قیاقح

 ۷# دزد)د یرونسد ندصح ندهد تن ذابهاگن 4 هدونادرگ



 ۱۶۵4٩ هذس (۱ ۹۱۲ ) لاس مهن

 زورون شرارگ
 دیون و ترصن ٌ؟دزم رازگرک تلود و رادیب تمخا هک ماکذه یرد

 هبنش راپچ بش زا يرک ود یتشذگ زا دعب - ددنامربم یژوریف

 * شش و هاچلپ و رازه هذم رفص هام مویم

 مراط تقه رون ؛دنشخ * مراچ خرج ریرم دیشمج

 ویدخ نآ یادرف - تخارنا رب فرشلا تیب هب لادنعا ياول

 :دیشخب ینامسآ ٌةیاپ سدقم سولج# ار ینارمک ۹ رس رتسگ كوج

 ییچلءا تیاوش رذن و - دندوشکرب لاون ورب و لاضنا و ماعنا تسد

 بایماک ةیپرر رازهتسیب ماعنا و تعلخ تیاذعب ار راخ دهع* رذن
 نیز اب پسا و تعلخ# ار ناخلداع مزالم صعلاوبا ریم - دندینادرگ

 یارب و - هندومرف روپاجد تصخر هنخارفا ربرس لیفو هرقن

 هرانکلوپپاب ابا نرگعصرمرهدمج و هصاخ تعلخ اخ لداع ییدنلیرم

 دا دمحا ٌةشمقا سیافن زا هچراپ دص و راب و دنب عصرم هصاخ روس ر

 ریم ریغت زا ناخ دمنعم دلو باطم - دنداتسرف زا هارمه ردمشک /

 ترامع يیگخوراد و يسيون هعقفاو و یرگیشخ! تمدخ: میرکلا مت

 بوص نادب هنخارفارب رس بصنم مناضا و هفالخلاراد ییرع# ر بم ر

 پسا ر عصرم رهدمج و تعلخت ار ناخ «1ل) لیلخ - دش صخرم

 - دنداد یزوریفرکشل تصخر هنخاون رپ الطم ییز اب هصاخ ٌهلبوط ز

 رد بصنم و مرد, ییرگیشخب و تعلخ تیاذعب ار ناخ لفاع ,

 ضرع تسدخ و هفاضا و لصا زا راوس رازه و تاذ یدصداپ و رازه

 الصم و - دنددنا درگ یهابم یللماا ۶ع الم رعد زا نتاج:وص عیاقو



 لام مپن 1 ۱۱۳۲ ]) |۰۵ هم

 لذاع ریغت زا ینامامربیم تسدخ و تعلخ ثمحرمب کلملا ءالع

 یدصناپ و رازه بصنمب راوس هص یدصااپ ةفاضاب و ناخ

 شیوغ گیب نیسح - تخارنارب راخلفا رم راوس تسی ود
 لص) ژا راوس هصناپ و تاذف ییرازه بصنم و تعلخ4 ار ارسال ردمآ

 ار رداهپ دیس - دندینادرگ یگیب هدخآ هدومن شزاون ةفاضا و

 ٌهفاضا و ناخ راثن ناج ربیغت زا گزوت تسدخ و تعلخ تیاذعب

 و یگلوت الص رد يکي ربم ود تیاوش رذن هب - دنتخاوف رب بصافم

 * دش ماعنا نژو یبمبب هیپور ود و یگلوت دص یرگید

 بوصب ار هناخشیب هک دش مکح راتخ* تعاسب [ رفص] مهدفه

 یچعس ِ قاسو کب ضتآ ربم مساف دمح# نوچ - دنروآ رب لباک

 باکر ةناخبوث ییگفوراد تصدخ ر تعلخ) نیسح رفظم درب هنشگ

 نآربا هب تلاسر مسرب ناخ راثن ناج لاسرا

 و ناشد نیطالم نأم دود نیا ندفاوخ نایم هدسودپ . نوح

 و - دوب حونفم دادو و داعلا باوبا هبوفص ةلسلس نایارر  نامرف

 صالح نهج ایده و فعا یادما و رغم و راغسا لامرا ییرایبآب

 رورغ و تافغ بابجوم رگید و هبرجت تلف زا تنطلس ماپ) رخاوا

 تاب هک اس 8 ی اشلگس و اح يب ي اهشیدنا ی دکعو ردصم

 1 ترضح ي زادنامج يارآ گنروا - تشک دشاب ناو لپ ندیجار

 نارب سنی هک تس) ٌهیَرمِب العتسا و انغتمل هکن] اب ینافاخ



 نی ( ۴۹۳ ) لاس من
 و هاجبلاع ییطالس رثکا یوزرآ ياراصت هچنآ و - تمین روصتم

 2 ناک ددب - تسا هاکتسو الاو نارازگ نامرف رتشیپ ددم] یاوصت

 زوکذم هاش لاعرا زا دعب - تسا رصیم ار هافپ قیالخ هاگرد

 دکوم زاب رید ژا هک تللاوم ٌهطبار و تافاضم ٌهلسلع هک دندیدنهپ ۵

 ار ناخراثن ناج هک هنتخاسررقم ناربانب - دوش هناخبسگ هرابعی تسا

 ز يفص هاشٌهیزعنلب تسا سانش جازم ناد باد] ناداز هناخ زا هک

 * دننسرفب ثما یمسم سابع هاش شدج ماذب هک وا رسپ تمدفپا

 عصرس رهدمج و تمعلخح» ار وا [ رغفص ] هام نیا مهدزه و

 پعا ود و راوس دصناپ یرازه ود بصخمب تاف ییدصناپ هفاضاپ ,

 الطم ییزاب لاو رکرس نا هاژ هناسژا یرگید الط قارب اب یر ء یک

 نالغکنم هک دش مکح و - ددد|د یرونسد هنخاس ژارفا رس لیف ر

 زا دقن ار وا ناهرمه و را ٌةلاس ود بلط راثآ_نودرگ راکرس تامپم

 مها رم زا يييذم هلس| رم يمارگ وا بوعصم و - دفنک ست هرماع 9

 عفرا رماب ناخ هللا دعس یمالع هک تینبت مزاوا زا يجفم و تیزع

 - دباد یم شزران لابنا فرح« درد شلقن و هدومن اشذ) لیع

 کلامم ٌهسیفن هعنما عاونا زا هچراپ رازرچاب و تالآ عصرس نفت ۱

 هلمجنازا دوب هیپور رازه هاجلپ و کا هس عومج# تمیق هک همررعت
 هدیرر رازه هاجلپ ر کلود هعنما ریاس و هیپور کل کی تالآ عصرم

 ۷# داد دور و لاسرا (یناخژا 1 مسن وس

 ةمان لثن

 یایربک ر ۵ هک د وزس ار ینادشیابد نوگ انوگ و شیافم نارازه



 لاس مث ( ٩۴) ) ۱۰۵ هنم

 شمیسجناسحا هن -راکار دع وا ًهلبزج یالآبهن و - راب ار دح را ٌهلیبن

 معنم تنم نارارف و - یداصار شمیخف لاضفا هن و - یدار ار

 ناسذ) عون دیشخا زاینما هک دسر ار ضرغ یب لضفم و ضوع ۳2

 تمعذ ةناضاب  داجاو ییوکت ر دب رد هدبسر دوجر قناب هحره زا ار

 قنورب تاجرد توافنب ار یعمج هیزگ رب صپ - دادعنسا و کارد)

 ندومن تیانع و ثلاسر برم ندومرف تمارکب تادادعنسا

 اطع هادس قیرط نایبت و داشر لیبس نایب یارب ترافس تلزنم

 تعلخ ار نر باوص دفاوخ و نیا تلا دع ییدطالع - ثومرف

 لقن ربا سومان تارومام یارجا ةپج) تبایث توسک و تفالخ

 حالصا و - دالب طبر و طبفو - لقع لدع) ساطست تایضنقم یاشما و

 ریغ مالس و - دودع* ان دورد و - هاسف و هذدف عفد و هابع لاح

 مرک ٌهطَقن ٌةریاد - دوجو ةریاد ةطةن رب - دوبعم ترضح زا - دودعم

 و صوصخ* - دومع# ماقم کلام - دوروم ضوح پحاص - دوج و
 هماع توعد ر هفک ٌةلاسرب لمر و ایبثا هوکش یسدق هورگ زا درفنم

 لیاضفب یلعت و - هرفار ةرمتسم تازجحم و - هرثانم لئالدبیوقت و

 نایامنمر رالاس هلناف - اصقنسا زا هجراخ ٌگیلمع و - اصح) زاهتیان هیملع

 - توعن عموج عماج - توعنم رشبم - نارالاس هلفاث یامنهر

 يايارم هک را راهطا لآرب و - مدف شیپ ةدنیآ یصپ - مدقم رخوم

 و - توبت نزُخ* و - فراوع فراوذ عبنم و - فراعم قیاقح
 وا و و

 )ادب رپ ام باطدسم باطخ بحومب و - دنا - تمیالو ریارس رهظم

 2 ۵ وص ۶و نیم و »هه نحو یا 7 زا هو ص ص

 نجمه تحاس- | ارییطت ۳ و تك لها صج هرلا م گنع بهندل

 رب و - تسا - لّجرعم تساند ثوا ژا و - ییربم تداد زا ناذیا



 ۱۰۵ سس ( ۱۶۹9 ) لام من

 ناظفاح و - نیقی رونناعمل بیس و - ید یوربآ هک وا راربا باع)

 و - مالسا دعاوق ناعفار و - اضیب تقیرط نالفان و - ارغ تعیرش

 - سیئدپم نیدشنار ءافلخ اصوصخ - دنا - مالظ و رغک صاسا نامداه

 نایناف و - فیذم لم نکرراچ و - فینح نید ٌةعبرا رانع هک

 - دنا دوم| و هداس ار قح ناکلهنسم و - هودق و هداق ار قلطم یاقب

 قعدح* تیداحا و - ٌةلالد)| ةيعطق هکمعم صوصن بجومب مادکره و

 تیاکح و - یلدع زا یلدع تیاورب - هاصنم ٌهعنعم هدافاا ةيذيقي

 ینلزنمب - هیضرم ٌهمیش و -هیضرهبج»صاصنخ) ببسب - ٌعُد زا هه

 ردق نادنوادخ ارثآ ردق ةک یردقب و - هدونم ینبقنم و درفنم

 دنسانش لضف نادنوادخ ارثآ لضف هک یلضفب و - زانمم - هنناد

 سانش قنح درخب و - دنویپ تفیقح لاکس لاملد هک آرب - داب زامنم

 لجح ار - حاررا ییراب و - مایا قلاخ هک - تی يفخ* - دئمشوه

 رظن هک ثسا مکح قیاثد یلعف ره عاقیا رد - هناهرپ مظع و ةفاش

 فیاطل یرما ره مادبارد و - هذ یئانش] نآ کارداب ار نیب رود

 ینانثرر نآ کرد رد ار درخ غارچ بش رهوگ هک تسا عیلاصم

 ار يهاننم و ینسناج* میدقب ار ثداح ملع هک - ثمسا دیپ هد

 میلسد هد 5ورکم یریآ شیپ یپ - تسدن ینبدانم یهانثم ریعب

 رد اذپل - یرحا یاپس و رکذپ بوفرم لابقنسا و - یلرا اضر و
 ةنسلا هللا لعج هاج مج ورسخ تلحر ٌهازان ٌهئداح و هلیاه ٌکعاو

 -رارف و اقب یارم ته زنب - رامخ رپ رادم یب رادنیزآ - هاودم

 هحردنم دنمدوس ِِكص و دنلب ظعاوم عامتسا مدع یاضنقمپ ۸5

 نایح ب]آ ینعم رد هک ناخردقص بوع ۶ لسرم سان رد



 لاس مهن ۲ ۹۰ ) | ۵۷ ةهفس

 سند قح رطاخ و - یرادرک تسرد و ینسرد راسخاش ژا یناحرر

 یدنزرف ردپ تبسن تاعارم زح نا ٌهضاو) رد ار خربزگ تعقشدقح

 نپدلا تمصکع) نوعبشم شد, هک . د یمداه عیجن لوف تظداعم و

 هک -وگ هنرصيب یامننا لبج نابیفس و -وج هماکنه یامن اند

 تسایرششیوخ رازاب ییهرک تمشرم درد ناندشنمه نیا تسد اتم

 هجا[ باکترا رد طارذاب - شیوخ تسعن یلو رک لأم ةشیدن) من

 و الف رمثم و - ایند رد يرايشوه و یبیگآ جتنم .نازا باننجا

 امیم ابیز ر نمک همه ناز ژرهت و تا ك ییجقع رد جاج

 هک - الغع)کیارا نانیشذ ردص و - اضذقا تملدعم نایاوز نامرف ٌهقبط زا

 - راکدبرفآ یاهدرک بیگرزهو - راک درورپ یاهدیز ۵ نیا دوح)ر ٌهیاغ

 قراوسا تتسشا تافو |کحم ء یینابهاگن و تاداعم و تاذداک ۳ ماظن)

 و - یدفر ورف ینامسح ثادلقس رد 2" ۳ یدسویپ یاد تاذلاپ

 عیقلتبوجو و ٌةمدقم رب ِ هذفاب عونو ۰ ینشگ نابهگنپ جانح*

 . ره بیقعت زا - لاوز یب مکاح تاداع و - لاثم یب ردغفم تاریدقت

 - یروبدب یلوبت ره و - ينازغا یراببره و - یشین هب یشون
 ۳ - ورم هود ازج نر هک بجوئسم یاضر ورجا عبئئسم ربصب

 تحفرعم لظ حایشا ملاع رد َک کرمذ سم تلخ و مدد تدوس رباذب

 لاو نیا ردئزت تنالخ نایم و - تسا حاورا ملاع یلزا

 ۱ لس دعب لس ناسدود ي 3 ندئآ تفصن ییطالس و نادناخ

 دنزرف ن]آ شونام نت سولج دابکرابمب - ققعذم بح پراوناب



 ۵ هثس ( ۶۹۷ ) لام مه

 و تلود چ رد رهوگ یبیب رادقم دناب رادمان راکهاک رادوخرب 8داز

 - ییبیط بالص) ةواقن - تنطلس و تکوش چرب رذخا ییپم - تمظع

 رداف ۳ لاعدم نددپم - دوش ي م هنخادر ۶ نیرهاط فالمسا لالس

 ةلالع - يوفص نامدود ٌةوفص غرب ار نوهیم سولج نیا لالجااوذ

 را دقم تضخانش زا 3 دنادرگ هددخرف و کرابم " یوضترم نآ دداخ

 ناشلامیظع نایب هاشراپ تازوفعرمحرتو-رازگس اد»قیرف قوقح یا دا 7

 ه  هوع هو ۶ . هو ءه و و رو  ت وو هو . وه تي
 هامس |ين ن + گوجر ضراا ي نم اومحرآ یر محرلا ميهحرب نوهدمارلا

 ۳۳9 ءاضتفا بیسح رب دان زا ربع فامغا و تابصعت کرث و

 رامذیا مع - نرعلصم یاضاقت قبط رب میارج زا یفص و ضارعا و

 تاملک تاالدب تایهنم زا راجزنا و - یببلا رسارا تیادمب تاروسامج

 ینعملا نسح ظع)۱ جم م ماظن 5 مالک جو مو نود 9 - ددک تسیاذع

 0/۶ 8 طعم اه

 مکلک و و عار مکاک ِد نادع ید فرش ِ نایب لعا رثفد رس قوطنم

 گن ما هو کو

 قویزپ ور دوش تفعسزر دقب لاو شام اپ ژرر :اتمز رک
 قنح ٌهیفونب لحا رد یراب طه زا یراگفسر ِ دور تردق ةزادناب

 رک رز ۲ . کیا ی

 یایوسنم و کلم و ناعا و ۳۹ لاسک 9 نوح ۹1 دنامن هددشوپ

  ۰ 3 ىح

 نازا ي دعمخیا ققعت 6٩ دقفو مدنادیم دوخ زا ار تاود نآ.

 هک - 9 ید شرن نارپ.ذ .دب - دو دهها وخ یلوا قیرطب بداع

۳ 



 لام مو ( ۳۹۸ ) | ۵۰ عس

 ناخ نادرمبلء رادانو را ءاجما هک تسا ینادو یاق ره مولعم

 هج - يراينخا هد هلو یرارطف هاج نامسآ هاگرد یدب ارمالا ردما

 ورسپ ندانسرف زا هیفس 8 دم نازا هرداص ماکحا عدمج ربارب رد وژا

 ياج- دزن رب رس یرسا تعاطا و دابقنا و تعاط و عمد زج نآ ربغ

 وا فر نیرفآ يئا ينامنهر و يناسافذ ی ایدی دب هک دوب ۳[

 ةژره و یئابرد هناب زا نآ فالخرب نوچ - یاد هولج ردسعت

 دسح نانلود ون - تالیوست گنرانر و - تاربوزت نوگ انوگ و یثارس

 و اهنفای تزع هاسک رد دوخ جاور هک - تسرپ ضرغ - تاشرس

 نآ دجما دج هک یسک سینچ هصاخ - دندانش میدق یاهدرشک رپ

 هدلع ةقبط یا ٌةصالخ و هدبزو - هیوفص ٌهلسلس ةواقن هک ییعلا ةرف

 نجات نیسعت یاجا - دنشاب هنشون یم یناث یابآب اروا - هندوب

 ماصتعاب ارارطفا وا - تفرگ رارف - اهاب شش ازج یسحراکم رد و

 هنوگججه تلود نازا ار تنطا» سیا 8۶ باوص رکف یا یاشثو ٌورع

 نادناهج ءاجلع و نایملاع ماه هک هگراب یاب هافپ تین یئادج

 نایاپ یبمحارم و نایاهنتایانع رورظ باب| روما یا و - درز تا

 تسدخ زا هبلا یموم ناخ رسپ راچ هجرگا- تشگ هبلا راشم ةراب رد

 ریارس یسدف رطاخ شهاوخ روچ اسا - دنا هاگرد الاو نیا نارازگ

 لایناهج مواعم نیب امین تبع ر یگدگی تقدقح هک تسا نیا

 هک تحا نآ عفونم - دبای حوضو راهفلا ةعبار يف صشلاک و - ددرگ

 - دنفا زور یورب دراد نانسآ نارد هک یهدنژرف تصخرپ ينعمنيا

 و یفجکت یینابم و - هدرگ رگید رازاب زور ار یگنگی و تمیاها و

 -دب[دیدپ ماظننا ار يلد انکی و یثاذعی میاوق و - ماکعت۳| ار يگنركب



 ۱۵۹ هنس ( ۶۹3 ) لاس مین

 ثدوم و تالاوم و - یدیدشت و یدیکات ار هقباس بسا و تاپج و

 یمدن رطاخ هک اجناژا - دوش - یدبمت و یمبسات ار هقحل

 ياع ؟داز دنزرف نأب تبسن - ایلع توبا ققعت ببعب رهاظم

 ناشن تعاجش - دراد لام ربخ لاح رب عالطاب یمامت قلعت هداسو

 ةنسويپ و - تسا یودف دمشعم ناداز هناخ زا هک ار ناخ راث ناج

 ژوددا فرش تاثوا رذکا رد و- دنلب ره بلط دامذع) تامدخ عوجرب

 - هدش ةدومرف باوص اب بوص "1 تسصخر رون رمارس روضح

 تیاده و تظعوم و تمکح مان رس هک همان یا هک

 تذدادص تاملک و راب تبع" تامدقم یمضنم و - تعبصا و

 هجا شراذگ زا دود ف] کت تصسا پا بقرذم - دناهرپ تسما راثآ

 تصخر .فیرشت تعرسب مارملا یضقم هنشگ رومام نآ یاداب

 و یمات قوش ار سیگآ تبع" یبث ]رم ربمف هک - دبایب فارصنا

 ترم ورت هدایز هچره ییدرزب ةک - تسنآ یوسب يمامت قاینفا
 رب نآ راوطا و عاضوا و لام هتسچخ لاوحا سود هحره

 ییندایز ثمعاب هک یرسا هذوگ ره :- هیای فاشکنا رادان رادروخ

 دشاب راید نآ تنطلس ریرس رب رابذخب راکمک نآ رارقتما

 یثسود ةاشن مزال تنواعم عون ره و - دور تراشا نادب هناباج> يب

 دهد ناسعنسا ًةولج نآ رابظا هنافلعت يب دمر یمارگ رطاخ# هک

 روبظ وترپ نانچ هروکشم ییعاسم نآ ماجا رد یلاعت هللا ءاشنا هک

 رب یئسود ییاسرد تقدبقخ و ينسود يع ءینعم هک - دیش! دهاوخ

 مو نت عادو یاپفا کاسم 9و 7 دررگ عفأو نایناپج

 - دشاب کولسم ياوت و عباقت لیبمرب لیادو و لسر لامرا



 لاس مین ۲ ۳ ۱۰۵ هه

 « داب نادنخ و هنفگش ينادزي میاسذب ينام و لامآ قیادح راهزا

 . . ةنظلسلاراد زا اشک نامج تابار ضاهتنا

 3 لباع کلملارادب روهال
 دعب یدرورف مهدزداش قباطم رذص هام مهدزه هبنشجنپ زور

 تلود نراقم ريگ کاامم نافاخ یرگ مین ر هدزای ندش يرپ- زا

 زا ماغس ابرث مارخ کلن نوگلگرب لااجو تمشح نرتقم و لابتا و

 « دندومرف هجوت لباک كاملا راد بوصب روهال ٌهنطلسلا راد

 ییرادهبوص» ناخرفعج هنطاسل) راد ییحاوئزا روکذم هام مهدزون

 اهن[ یبسیون هعفاو و یرگیشخب تمدخ# را ردارب مارهب و باجلپ

 راوس دص و تاد یدصناپ بصخمب هیلا یموم ناخ دلو رادماد و

 صخرم هنفای شزاون تعاخ تمحرمب مادک ره و - «نخاأ ر فارب رش

 * تفاب ضیوغت ناخ زادنا رسپ روها فرا یوراد هعلق و - هننشگ

 تداع» لزذم سدنا لوزنلب دابآ ریگاپج [ رفص ] متسیب

 "هک ار ناخ مظعا دوب مظعا رین فرش زور هک نآ _یادرف - دیدرگ

 پمپ ناخ تعکلم دوخ رسپ اب شیوخ یاهدیات زا راوس دصداپ

 زاب لیاکرفس زا یسربک ببسپ دوب هدومن هنارر ناشخدب و خیل

 .یژوردف تارا ار تدزاعم ات هنفر ریمشکب ۹1 دا لومرف مکح هشتاد

 ۳ دنیزگ تیمانا هدک توزد نارد

 گپ یج ءجار دلو هکنسمار رونک  رظص ۱ مراپج و تیمور

 نا«  ناویک نانسا میثلت تلود هدم] یو زا راوس دصناپ اب



 ۱۰۵۹ ( ۵۶۱ ) لاس من

 میکعاا دبم الم - تخارثا رب علاط قرف راوس رازه و تاذف ییرازه

 وا طوم توکلایسب هدومن ثیانع رپم تسیود و تعلخ از

 * دندومرف تمعخر

 ۱ لزنمب دابآ ریگناپج زا زارط رفظ مالعا [ رغم ] ملغه ور توش

 نامدود یازفا غورف مرفعم مرح نوچ و - دش رک يدنلب شیپ

 هنشگ یراط هدیدش هضراع ار ردق هنلب 8دازهاشداب ریس تفالخ

 ينابناج جانلا رد نآ هک - تسولپ رودصب سدقم مکح توب

 فتوت دابآریگنامجرد بلط غیلرب لوصو ورامیب تع لوصح ات
 رظن ناطلس و - تفای يروئسد هچلاعمب انموم میکح و - دنیامن

 غاد ییگنوراد هدشاذگ تفالخ روپردبم اب یراکن عیاقو تممج# ار

 « دننخام ضوفم يناهافص دومعم ریمب را رییغت زا

 طعم داب] ظفاح ٌهناخ تلود [ رفص ] مین و تسیپ

 * دددرگ لالج

 - دندومرف هربع ينشک لپ هارب باذچ یایرد زا لراا عیر مویس
 زا زاوس هام ی قیرازه بصنمب ار یه فریم خیراذ ندرد

 » دننخاون رب هفاضا و لصا

 هریاد بانج بآ لحاس رب هک [ لولا عیبر ]هام یریا مرامچ

 هصاخ رکش ایرد يحاوت ٌةشِيِب رد هدام هس و رن یکی ریش راپچ وب

 اب عصرم رهدمج تمحرمب هگنس تنوسج هجار ژور نیرد - ۵۵

 - تخارفا رب تزع کرات الط قاری اب يبرع پسا و هراذکلوپپ

 اوس دم راچ یرازه بصنمب ةناضا و لمصا زا یسعا) رون ر

 « تنای شزاو



  لاس میت ۲ .دخ۲ .) ۱ ۶۵۰ هفس

 هییور رازه راپچ ماعناب ار ینایگ یبع# عییش - تشگ تمظع

 ۳۰ دژ ددذا درگ بابماک

 ينشک لپ هارب ترون زا بدوس [ لواا عببر ] مهد زاب

 نر ] رانک رپ ۹ک لو اویارپ یعاعت نوچ - ثومد روجع ت.,د بآ ژا

 طارشز نآ یاش امخب یدنا تعدرط قد رونا طب یهوئبا

 رقم ٌهيپور رازه هدزاود غلبم [ لولا عببر ] مهدزاود بش

 # در رک اطع ایلص و ءالضفد

 هگنم مار روند و داد دمعم مدکح [ لوالا عبر ] مهدزناپ

 گغورا د ملا ریم - دندفای ييکياپ ناب الطرم نیز ای بسا تدادنعب

 # تدای شزاون با تسمحرم و سصذم ٌهناضاب نال وارف

 لادبا یسح غاب هداخ تلود [ لدا) عببر ] مودس و تسدب

 تعلخ شخ-۰ دارم بسن یلاع دار هاشدایب - فلش ماقم ي نفت |

 رواشپ ژا رذأام ت ررصن رکاسع اپ ۳ ددداد ناسرف لوستر و لامرا هصاخ

 زا سپ هک رابت الاو دازهاشداپ - دبانشب تع) ایلع تمه ةهجو

 . یژورجف رکشل ییگدو- یار تعالخ هگشیپ زا دفاف یرونسد

 لاو« یوحزردر زیر معاف و. . نلالبکت روز ره زرد ,ژررپ تبصیب

 غبلرپ .د۵ورو زا ِدع) ۳ ثود ؟كومد !فتوت وراشپ رد در اتبجدد و



 ۱۶۵ هژثس 9 لاس ۷

 [ لرااعببر ] مشش و تسیب - دوب هنسودپ رودصب مام سغ دقب هکالار

 چوک رواشپ زا ارمال) ربما اب تمشدرب یدرا مرامج و تسدب یفاوم

 مایم يضعب ماجثا یاربلزنم ییتسخس زا ارسالا ریما - دومب

 قرط یردخاس یلرب رک دح هارد رس یعمج نانسرف اصوصخ هد رور#م

 لنک فر نننرگ رب و لوط لک ات لباک زا روسج شمس

 مخپ ردددنش تمصخر دازن )لاو و دازهاشداپ اتم دخ زا روطسم

 هلمعاپ ار کیب یفغلا دیع و" تکیب لادبا و دیعر لباکب زو

 لثک فب نتش)د رب یارب دودح نآ لاع* زا ریذک و یخ

 هار جوک رب چوک زبن رابت یلاع ؟دازهاشداپ و - دنروآ درگ رویزم

 و ناخ ردابب هک نازا صپ - دمآ رد لباکب ینالا عیبر مپن هدیدرون

 باخ متمر رز ناج یاد ی :هیوزخلز ازان یرایعبز اب قراری

 لبک زا بصن يلاع 1 گ دنئدوجپ نامدود يمرگ و دازهاش دایپ

 * دینادرگ مادخ برضم راذم یاپ عصوم هدومن چوک

 لادبا یسح زا لابقا تیار [ لوالا عببر ] مشش و تسیب

 ر ومد تمصمن

 کم زا يئارآ گنروا لاس مهدفه رد هک دنفرمس بایرا دمع#

 ٌهبنع مالخما فرش نابا ربکا فال خ اراد رد 7 تروس ها رپ همر کم

 دوخ نطومب هنشک فطاوع لومشم و - ثوب هنخو دنا هدئرم نواوگ

 یلرب داد ادخ تلود يا ءاباوا ییدوژپ اوه زا و - دومن تعجارم



 لاس مین ( ۰۰۶ ) ۱۶۵۹ هم
  ناخ دمعم رفن لاوحا لالتخا و ناروت جرم و جره رابخ) ضرع
 ۱ راغلیاب لبک ةارب راهدنف زا و راهدنقب اییلازا و تاریب ربثلا ءاروام زا

 پسارو تعلخ تیاذعب و - تشگ تعمزالم ژودنا تداعس لو ه ۵م[

 دیسرسددا ضرعب خیراد نبرد - دیدرگ یهابم دقن ٌهیپرر رازهردو

 ویدخ ییرازگر خافمب هک ار يممشم يمدت ناج دمعم يجاح هک

 رد لابما ٌهفراعب تشرد زاینما زع ام گنهرن یار گنروا

 " دومآ رب رمع ٌنامدپ زوها ٌنطلسلاراد

 هدرنسگ رواشپ ةدلب رب اس نودرگر نچ لالظ [ یناثلا عببر ] مجفب
 ترش تسا هداین انب روکذم ٌةطخ فرا رد هک ار ارمل) ریما لزفم

 ۱ ماع و صاخ هناخللود هنمیاش هک ينام نوچ و - دندیشخب لوزن

 زرطب هک ور ناژا روکذم ترامع زدن و - دوبن دذاب صاخ ةناخللود و

 * دانغین دنسپ راوشد عبط ؟دیدنسپ هدم] رک یورب نارپا

 - دندومرف فیرشت ناخ رفظ غابد اجاازا [ يناثلا عبر ] مشش

 اب هدروآ رب چگب ارنآ ارسللا ریما تک ار رواهپ فقسم رازاب سر حرطر

 روجء مکنه و - هنخاس يدادغب يمثم حرطب زابرس یوس راچ ود

 .- تفای ییسعت فرش و - دمآ رد رتسگ ضیف رظاب یلعم بکوم
 دزد

 نارد هک هذکما ضبف ًةبنبا و تما ينافاخ ترضح تائدع+ زا ةک

 کرابمٌهعل ترامع مامها هک ياهد کلملاراد مظان ناخمرکم

 ۱ نآ عیب اطنع هات دندانسرف تسا ضوفم ودب دن هدومرف حرط هعلق

 . هزاورد ات ماع و صاخ ناو ةناخ ولج رد زا یرازاب هعلق نورد

 " دذ| درگ برس 5 تن و هنطاسلا راد بداحک



 |۵۵ هه (/ 59, ز) لاس میف

 قفاوممشش و هاب و راز* لاس ی عس ذاداا عدلر مدشه هدنشیخپ زور

 هاوم بیثرث هب یمظع تلرد ناراکشنپ روکذم غاب رد دادرخ مراچ

 متفهر هاجف/ لاس زاغآ و مشش و هاجا+ لاس ماجنا نزو يرمف شج

 رصنع نآ - دننخادرپ میلفا تفه ویدخ زارط دیواج رمع نینس زا

 نآ وجرزا ر - دمآ هنخم رب هدوبعم هایشا رگید و الطب ار سدقم

 لا دعسيمالع زورفا طاشن زور نبرد - دیدرگشهاوخ باما ینابج

 هنلب راوس رازه هم یرازه شش بصنمب راوس رازه ةفاضاب ار ناخ

 هگنس تذومج هجار بن زا رگید راوس رازه و - دندینادرگ هیاپ
 رازه میفپ يرازمجب بصنهب ار وا هدومرف ررقم هچد) هس هپسا ود

 - دن دیشخب یزارفارس هیسا هس هچس) ود راوس رازه ود راوس

 رازع هس یرزه هس بصنمب راوس ههناپ ٌهفاضاب ار ناخ صاوخ و

 هس بصفمپ تاذ عیدصناپ هداضاب ارزوبتار ساد نحیبح و - راوس
 اضاب ار داد دمعمدکح و - هراقن تیانعب و راوس رازه ود یرازه

 رب رم راوس تسیود یدصناپ و رازه ود بصامب تاد یدصناپ

 دمع# يضاقب و - هدیور رازه هد نامزل) منه میکعا - دننخارف|

 ریخاوبا هجاوخ و خش فکربم زا يکيريب و - هیپور رازه راهچ ملسا

 یا ریم - دش تیاذع رم دص قزرلا دبع هجاوخ# و - هدیور رازه هس

 یا دیشر ربدغت زا و تعلخ تم حرم ماق یدکشم ۸1۳ دبع ربم دلو

 ناخلعل - دیدرگزارنارس یلعم ٌناخنانک ییگفورا۵ تسدخ) صیونشوخ

 ه دنننای شزونررقمماعناب الاو راکرس نازارط همغنریاس و ردنمس نگ

 هرع



 لاس مد ( ۱8 [ ۵۵ هس

 نامرف و - دندومرف تضین روکدم غاب زا [ يناثلا عیبر ] مین

 و هگنسدج ةحار دلو هگنسمار روذک و ؟گنس ثذوسح هچار هک دش

 لزنم کی يزرریف رکصع زا تذالخ هاگراب ناگدنب زا رگید يهورگ

 نآ قیاضم رگید وربیخ لک زا ينامآب رکذل ات - دنشاب هننریم شیپ

 مایا هک - ددسر سدقم ضرعب نوج خارق نبرد - هیامن روبع راسمک

 یرچ- روها ٌةنطاسلاراد بهح سراح قاملق ناخ زادنا رس ییگدنز

 یرازه تسصذم و تعلخ تیافعب | ر سار ۱ ,ل علل) عیفش 9 دیدرگ

 علف تسارعب هنخاون رب هفاضا و لصا ژا راوس ده راچ و تاذ

 زا گیب دیشمج رسپ یدربد ماما - دندومرف تصخر هنطلسلاراد

 عیگدنب فرشب و - تشگ زودنا تلود هینس ةدس میذانب هدمآ نارپا

 هدیور رازپجب ماعنا ۲ تعاخ تسهحره) هدش زیاد هاب ها شرع داکرد

 « دش تسحرم هبپرر رازه فیرظ هحاوخب - دیدرگر غم

 هکره رادبعنم ياههنپ زا هک تسذآ الاو .تاود نا طباوض زا

 رگا دشاب هنشاد ریگاج ناشن تشپب ناتسودنه تاجاوص زا يکيرد

 همظد موس قباطم ار ۱ ثوبخ ن ,راندیات دشاب ةلوص نامه ن ایتانیمتز | وا

 راوس رازه زاوس راه ) و تا3 ییرازه لی 4 *انح ِح دناسر غادب

 زومام ی هدرمهد نانسودنه تاعب و زا ر گی۵ هبوص رد رگا و تملک عاد

 ۱ ات راوس راز# ر اچ يرازه راچ هه ارج هصح مراج قداوم دوش

 ۱ ریذع»ن هب تفالخ هاگشید ٍ زا هرهاق ؟الید لک ينيحرد - دیاهن عاد

 نانسودنه زا تکلمم نیا 45 ورا زا تشک نالحم ناشخد: و خب

 نایمرد قاسب قتل 0 هک ددرمرف ررقس اداو ویدخ تا تمسد زرد

 یرازج# هچانچ - دننک غاد نانیبات ٌنمح مچاپ اهدنب تسا



 ۱۶۵4 لس 9 لام

 ؛دزاود شریگاج لصاح رگا - دناسرب غادب راوس رازهرراوس رازهجا#

 5 هدسا ای دل و هدس| وو دصشش و ةیسا 7۹ راوه دص هس تسا ام

 و هدسا ود دصاپ و هدع) هس هاع+ب و دصود تسا هام هدزاب رگا و

 هدس) ود نصخشه تسا ههام هد رگا و - هوما کی یاهنپ و دص رود

 راج و هدسا ود دصشس تما ههام هن رگ و - هیما کیا هص ود و

 ةدسا رد هاجلپو دص راچ تسا ههام تشه رگا و - هیما کی دص

 هاجنپو دص ود تم هام تفه رگا و - هدسا کلر هاچ و دصفاد و

 بص تسا هام شش رگا و - هیمل کی هاب و دصنغه و ةیما ود

 - هدسا کی مامت تسا هام اب ٍرگا و - هیدا کی تصبث و هیسا ود

 ناراوم ردغب دشاب هدش ررقم هوسا هس هدما ود وا بصفم ناراوس ةکره و

 یرازمج*) الثم - دنک غاد یروارب ناراوس فعض هپسا هس هچ-) ود

 هام هدزادد شلوبت لصاح هک هپس) هس هچ-) ود مامث راوم رازمجلپ

 ددراوس تسیود ورازه و - دیامن غاد هما هس راوح دصشش هشاپ

 منه نوج و - سابقلا !ده ییلع و هچس) کی راوم دص ود و دما

 نارادبصتمپ هک وب هدش رداص یلعم مکح اشکناپچ بکاوم نیعت

 :دایپ یایچکلغت وراوس نازادنا قرب و زادنا ریت نایدحا و يدتن

 ابنآ غاد هک ناراد ریگاج# و یگشیپ هاض هس هشیپ درگاش رگبد و

 لصاح هصح مراچ قو رب تسا ررفم ریگاج لماح قناوم

 او ٌةنازخ زا رز تدعاسم مدرب دوش یم اهام هس زین نآ هک لویت
 روکدم ةحو یضعب و - دنشکد ترسع جرخ رم. زا ات  دنعد هاوخات

 هچ و رذگهر سیزا هچ یزرردف رکشل و - دنروب هنفاید هنطلسلاراث رد

 شیپرد نازاروجعییراوشد رز لوطظ لنکرب و تر اب ژ عامتسا تمزرچ*



 لاس مبذ ۲ ۸ ) ۱۱۵٩ هفس

 ةاشداپ ِ درشک یم تدفرب فیفخت راظنتا و - تشاد فتو ی نذفر

 دوروب ک افسغاب زا ر ناخ ۳۱۳ یج تیم هام نیا مهدزناپ هاک ۲ | تقدقدح

 رنشدپ لاچعنسا ۰ هتیرد دوببرب اف .مبرا دومن ارآ ملاعویدخ لوس| تخددس

 ِ ِ يحر ِِ تا)لاقم ينخار دندینادرگ لباک ةناور

1 

 یگشیپ هام هس هک یعمج# هک دنداد ناصرف و - دنادرگ رابتلاو داز

 رشل ناژرابم شل ابعا او و 5 )و رز هنشاب هذفاین تدعابسرم و

 ندش هنارر رد یرذء ار سک بد هک دنک نانج هنخادرپ مالس)

 طعم ماسثا رفظ مالعا دوروب لباک هک نازا شیپ ار همه و - دنامن

 یمالع تسصخر سدحرد و > دزاس يهار دوش لاضفا روم و لالج

 شزاون لط ی ر هصاخ ٌهلیوط زا و و هصاخ تعلخ تیمحرم) ۳

 نالک لعل کی دارد یارگ ؟ راز هاشداپ یارپ وا بو 5 دومز

 هصاخ ٌهایوط زا پسا جیب و دندغب یم رسرب هک دیراورم ود اب مظذنم

 ناخ نآ درمیلع ارسال میماپ و - رکاذیم یالط سبز و لوکد هلمجلازا

 يماع دندانسرف هدومن تیافع الطمو الط ریز اب عماخ ٌملبوط زا پسا ود

 هلصاف ن[ تحاس) سدوا لرزد ر لیعب وا | لوصو زا هک زور ۳ اضرع

 لزنمب لزنملالج بکیم نوح و - رک هارب ور ار تامیم م يگده - - لول

 ح ؟۵|دن تصرف ار رکسع نارو)دنک يه ددسر لب یوحاودب 5 دی درود ر

 ارمالاریم) قاغتاب رابت او و دازهاش یاب هجلانج 2. اتص هداور مامنهاپ

 نا رداهب ۳ عبدر ۱ هام نیا مهدزه یی اعم مکح قبط رب

 - دینادرگ یهاررنذیپ لراره جوف ناریلداب هک ۳ هجار ر

 سرم تورا ور



 / 0 ۱ دنا ) 9 ۰59 ۱ لام م

 یتوج 5 ثوب ۷ لدش 1 لوط هار ی عیگنوگح زا 5 ار ناخ تلاصا و

 - دومن تصخر زوکدم هار فرب ندرک کاپ یارب تشاد هارمه هک

 [ينافلا عیبر ] مکی و تسیب جازنم) ترصن جاوف ناره رگید اب دوخ و

 جوک کیب اینا ژا و غاب ارف هب جوک ودب و - دش ناور راذم یاب زا

 * دردسر ناراکیرا +

 هگلس تذوسح هجار و يماع ] يناذلا عدبر ] مود و تسیب

 نآرادجصنم نت ءمح و دد۵وپ هما لباکب رتشیپ ۳۹1 رگید یدنچ و

 زور برد ِ زنگ تمزالم ژودذ| تداع هدش هربذپ اهن[ ناندعذ

 بانپم غاب و غاب هتروآ رد نآ يانب ةب عاطم ناج رما دوبروفم

 ۳ ماچ ارد هدوص نآ نارافگ راک لاح ات زاب نازا و هدسویپ رردصب

 نارادرب لوک ییگغورا د ناخ تابع! - دندومرف لالجا لوزن دندرشوگیم

 عیدبر دم نالک بپ نمح» اژردم - لر ضوفم یوهحا و راد بصنم

 دلو لوسرلا عصب تقشدوقح همش تمام عمش راد رپ« ی ۲۳ ی

 و - دیدرگ زیاف هدمس ٌکیخع لدجقخب هدمآ دهمشم زا اضر اما لوخبلا

 ینخل نوچ - تخارتا رب تزع رس هیپرر رازه هد ماعن| وراوس

 دیاب هوبانج يخرب و دوب هدشن مامت یلعم ناخ تلود لزاذس

 ررقم گیب یزاغب ترامع ییکغوراد سمدخ هدفایز اف,

 ت دز دومذ



 لاس مین ار | ۰۵٩ هدس

 ٌهناخ تلود ییذاغم یگمه مامت) اژ هک دندرب فیرشن ارما) ربم)

 یراد هعلقب ناخ تدابس کد نابتانیعت زا - هننارفگب اجنارد ااو

 یلعم مکح و - دیدرگ نیعم روبتار جارذیهرپ ریعت زا هابانلود

 "یفاب قاغناب هدم] هابآربک ٌةنالخارادب جارنیهرپ هک دش رداص

 هگنسدج هجار دلو هگنسمار روذک - دزادریب 1 ٌهعاف تنایعب ناخ

 ۱ * تفای شزاون دیراورم یللام ءاطعب

 سدقم جیرض هد هک | قح هاشداب ییلرالا یدامج ٌورغ

 روذم هفرم و هناهرب هللاراذا يناکم سودرف يناس ینیگ نرضح

 یادا زا دعب هثنر !عجصم هال درب مگیب ناطلس هیقر هعبار يیناد

 - دزیوسرف اطع قاشعل و چاینحا لهاب هیپوررازه هد ترایز ۳1

 پسا و تعلخ تیانعب گنج رفظ ردابب ناخ ددعس رسپ هللا فطل

 ةباین اروا روکذم ناخ ات - تاپ راهدنن تصخر هنشگ یهایم

 هزودنا تداعس ماقم هردس ٌ؟دس مالذساپ هنشاذگ راهدنق ۳2۳

 * دندانسرف هدومن تیاذفع ناغب هصاخ تعلخ وا بوحصم و

 سون نامرف ملت شزرهک دیسر سدقم ضرعب [ نیلوال| یدامج] مود

 ترخآ رغسب دوب هدنام لادب یسح رد یدنمونتان و يرامیب زا 5

 ات ضوفم وآ ردارپ مد وا تسدخ - تسیرب یفسه تخر

 هدازهاشداپ تفالخ جرب بکوک هک دمآرد دنا ضرع فثومب نوچ

 نادرمنمهیبذت و تارجگ ٌةبوص مدظنتیاربرداهب بیز تگنروآ دمع*

 * تسا لخد رب هدابز شجرخ و هذنرگ رکون ریثک يعمج ۳

 یمارگ نآ بصنم ناراوس لمج زا [ یلولا يدامج ] مراچ

 رابد و نآ بصنم هددنادرگ هما قمی هیسا ود رگید راوه رازه رعوگ



 ۱۰۵ هفس ((. 8۲۷ )) لام ۳

 هچس) هم هچ-ا رد راوس رازه تفه راوس رازه :د يرازه هدزنا
 * دزدومرف رقم

 ٌةداضاب لالج دیس رودصل ردص [ ییلولا یدامج ] مهدزاب

 هنلب راوس دصناپ و رازه و يرازه شش بصثمب راوس هصنا

 و تعلخ تیاذعب ار ناخ مظعا هلو لدلخریم - دیدرگ ها

 گزوت تسدخ و هداضا و لصا زا راوس دص هس یرازه بصفم

 تروص هنادش] تداعس ٌةناخ تلود تارامع وچ - دننخام زارفا رم

 تسد هربح ناشاقن ییزادرپ راکب 9 لزانم و تفرگ ماجن

 نآل ناخ نادرم يلع لزنم زا - دیدرگ سیزم راگنو شقن ماسفا

 * دندومرف فیرشت هعیفر ییناغم

 دصناپ یدصناپ ٌةفاضاب سمش ربم ۱ ییلوألا يدامج ] مهدزه

 تیرابلویت و  یزانجوت زا راس رازتخب هاب زره

 راوم دص راچ یرازه بصامب ناخ شزاون هناضا و لعا زا و -رب

 * دنننشگ زارفا رب

 * لی درون رد نایح طاس) ناخ» ادف[ یلوال|یدامج ] مرابمحو تیپ



 لام مین ( ۰۵۱۴ ۲) ۵۵*۱ هذس

 شخ دارم بس ییلاع ةدار واشداپ یندش کذأو ۱(

 درم(کر ب هد بآ هار زا هناگنفه حاوفا زا جوف هس
1 ۰ 72 ۰ 

 !ر«الاریما و دارن یمارگنآ ندومن ةربعو یروفو

 دودحب ندماردو لوط لنک زا رگید جوفراچاب
 تءالکو لامهیب لالجلایذ تسارحب ناشخدب

 لابقا لاو هاشداپ لابقا
 ۱ جلف ییلعم داشرا قبطرب رابت او واز هاشداپ لزنم سنیرد

  تمس و حرط ةورگرم ناخ هللا لبلخ و راغنا رب جوف رادرس ار ناخ

 هیاک ین جاودا ای ۳ شمنلا زد درو مس يوهص رقون ازربم و بد

 موم یاب ات درادن فرب هام کی زا هدایز نادصمز تدشرد هرد

 زا ارن] قیقع زا دعب نرود ویدخ «ک لوط لک هار و دسر +ج

 . دن دو: دوصرد ررقم هنرمند 0 تایرح عیمج 4 ناشخدب لس رگید

 لا دنیآ رد قبرط» ندزا ناشخدب ریخست _ اشکفامج رکاسع 25

 رگید یهدنح و دددوب راغناوح رد ۹ نارپکک رگید اب ربکک ناطاس

 * دننشگ هناور درد بآ هار زا زین



 ۱۰۵4 عذم ( ۵۱۴ ) لاس مب

 روسج زا رکشل ان دشاب هدم| یم بقع زا لزنم کی رافناوج

 لپ رانک زور نآ ر - هرفلب يناسأب لابج قیاضم و راهن

 رکسع روبع یارب 1 یادرف و - دننخاس مایخ برضم |ر دذب رد

 * دندومد ماقم

 تسیب و ناررپ عضوم رد [ ينافلا عببر ] مشش و تسهب
 ان رگید زور - دش هریاد دوب راومه اهمهار (ینیر ات هک راپبلگرد مدقه

 ژور سیرد  دندومن فقوت راهبلگ رد دنوش هراذگ لپ را تلومسد مدرم

 دندوب هدش یهار لاچعلماب هک تمس.ار تسد حرط جود و لواره جوف

 هدما رب لک يالاب ناخ تلاما و - دندیسر لوط لنک ییئاپ

 بیشن و يهاشداپ ز زگود عاغتراب هورککی رادقلتک زارن هک تفایرد

 اج يخرب و زگ مین اچ یضعب هررک مینات تا هیور ناشخدب هکذآ

 ار يهاشداب رکرس نارا دلیب مامت تمعرسب و - دراد فرب شیب مک

 دزدوب ؛دروآ درگ لباک تاکولبزا ارمالاردما مدرم هک رودزم رازه ریدنچ اب

 - دنزادندب فارطاب هنشاد رب هار رس زا ار ثب 5 - دومن سبعن

 دنبوکب نانچ ار يقاب و - هنزاسب دردگب يناسا هب راب اب رفش «ک ٌهچوک و

 نارادلیب زا رکنیا ماجلا نوچ و - تشذگ دناونیورب رثش و پس هک

 هجار و ناخ ردابب نآ یادرف دوبن ریذپ تروص رت دوز نارودزم و
 راوس زا ار دوخ مدرم یگمه و هدرب لثکب ناخ تلاصا و س)دلمنیپ

 نآ مامقهاب دوخ هنشاد هاگرذگ ندوشک و هار ندرک کاپرب هدایپ و

 ار فب هدنئناپ هک یرازفا تصد رهب رکشآ مدرم و - دننخا درپ

 صالخا نارادرس و - دننخ؛ریم هار رانک رب تسدر سما هب هدنکرپ

 تیاپن وا نانیبات و ناخ ۳ اصوصخ راکدج نایهاو- و راعش

۵ 



 لاد منو (۲ 9۱۴ ) ۱۱۵ تخریب

 مات مامفمها و مامت دک و دجب زور رخ ان و - دندرک شالت و خوک

 باثو - دننخاس هار زگ رد ضرب دوب هوبنا فرب هک هورک كي ات

 قباطم یلرلا يدامج ارغ هک رگید زور هنشگ زاب شضروخ ریاودب

 لاذنشا فرب ودر نلدوکب رپپ هد ات زدن وب دادرخ مشش و تسیب

 لدک نازا دوخ ناهرمه اب ناخ تمااصا ژرر یا نایاپ - دندومن

 هنشذگ تسا ناشخدب کلم و یهاشداب ور ملق لصفم هک

 * دما دورف تسا بارس لخاذ هک لک بناج نآ

 نارودنک اب صسادلهنیب هجارو ناخردابب [ یلالوا یدامج ] مود

 و رپگ الاو ةدززهادداپ و - هننسوئپ واب هنذگ لنک زا لوا ره

 نآلنکزا هنذگ هئاور راهجاگ زا یناثلا عیبر منو ت میب ارمالاریما

 هاشداپ و - دنده هراذگ تممسا هار یجراومهاذ و يراوشد زاغآ ره هک

 و هرذگن یراوشدب طباپم و دعاصم زا رکشا ات یمسن یلاع ءداز

 هدانمرن شیپ را مدرم اب ار ارملاریما هورن گنرد ار ندیدرون رد
 یچ دبفس و روغرپ و کرازاب و هخر لزانم جوک رب جوک بج8ء زا

 زرر و دوب شیپ لزدم کی ارصالا ریم| ژور نامه - ددسر لوط

 نامدود لاو و دار هاشداپ رد مع قباط» رووزم وام مدش# رگید

 # دندو هد روجع لذک زا



 | ۰۵٩ هثس ( 5. .) لام موف

 ناشخدبزا ناخ دمعهرذن مدرسپ ورسح ندیمز

 ینارماک و تلود پابسا
 هدف هو نا تالعد تصه 1 ناملا ماشذحا يا لب نوح

 زدنترد ورسخ - دمآ هنشاکن هچلانچ - دندینادرگ ناربو دوخ تلرد

 تشاد تردس دد ناتروه دب نآ تعفادم تذکم و تمو قم توقف اد

 و پسا اصوصخ وا یارنخودنا رده هار یب و هار زادنا تسد و

 دذ درب تراعب تسا راپد یعاما برد نیاذگ ۸5 , دافم وگو رک

 4 باود و لواعم جورخ و لوخد زا یحاون نآ و زدنفن کس و

 وا هک ردپ نینح فرط ِِ ارورسخ و - دنا ورات فلع و ت

 راپ ی تدفاع و داح و تمالس هار - لنزا هد 7 فدم)
 ال

 ينشاد هضرع هندش دک لاس هدیدن دوش نیا# هادی قیالخ هاگرد

 ترفیک زا یبذم و - دوخ ععف شارپ و یگدنام رد تقبقحزا ی

 ريره ماوق نامزلهب ؟رزپ ماظ هورگ سیا يیرازا مار و يراگمدس

 يناذپ يا" بوعصم ارملاریم) هب يبونكم ينابنامج

 ؟دنرآیوچ - دومن لاسرا هبتر گلاف ٌهبتع باچک+ وا - دانسرف لباکب



 ۱ لات من ۱ قنات ) ۱9۵۰ دن

 ۰ فرب ترثک زا قرط دادسا و نانسمز م-وم  ندیمز زا زین ورهخ

 لوصو ةار رد راظنن| مشجو - دذگفا تسرابذ زور یو رب ار ۵وخ دصاقم

 لباک زا ماستارغظملعا یروچهک دوب نآ شرپمض نونکمو - تشا۵ راپب

 تافالم ٌةعيرذِب دهر زدن يهحاونب هنشگ ضینثم ناشخدب بوصب

 ناگدنب هب زدنف ٌةعلف ندرپس و شخادارم نادناخ يمارگ هدازهاشداپ

 ملرح مارحا و ةدومد زاب يگرکپ و يثررکب هاخح نوالرگ هاگرد نیا

 -دنبن:لامآ ةبعک و لابقا ةلبقب ور هنسب ينابناهج مارنحا مرح

 دونش دنرذگب هوک ودنه زا رثآام رغظ رکاسع هک یازا شیپ نوچ کیل

 یاب مساف و ناغطف يج هبیج دمع* لق و ناغطق دمعم هاش هک

 جزا سر هنشذگ هبومآ بآ ژا ناناملا زا , یرایسب اب ناغطن

 مشج دردخ ٌغیاط فردا اب زبمآ یوز و زینس یار ثوخ رد و - دذیآ

 اب تاب اشک هعلف دنب یمشد رکشا ندیدر ات - تفاین لد هریت

 ةس ودر دوب وا اب هک دوخ رسپ عیدب دمعک اب و - دیژرو تسناونت

 دید تراغ ياياعر رشدب هک زدن لها و ماشحا زا راد هداخ رازه

 مدرسو - دما باردنا بناجاباب هدما رب زدنف زا - دندوب هدبشک روج

 هاکآ لاح تیفیک زا دندوب ییوچ ًهعلف رد هک ار پورجار هحار

 ضیارع یوچ و - دومن زاب هبترم شرع ةبنع میذلت یرزرآ ترس

 ربرس میاوف هاگشیپ ناکدانسیاب مویپ وا دارا رب رعشم ناغکلاصا

 تای رودع فرش الاو غبارب ثفاخ بانج زا - دیسر ریظن شرع

 ار هدید تذعم ة؟دیسر مس نآ هدینم ریمض و قرغنم رطاخ هک

 تسا را ریشن هیاس کیدزن و رود یبوط نوچ هک هناهاشداپ محارمب

 * دروآ رب دادن 3 نرفت ژا وا ن فک 1 رود دابآ و بارخ بان نوح و



 | ۵٩+ هات ( ۵۱۷ |) لاس ما

 او ةدازهاشداپ زا کی رپب و - دننادرگ نلکم یییقاوخ ناسا ٌناور

 هچن آ هدومرف رداص هناکادج ينامرن ناخنلاصا و ارمااریما و دازن

 رطاخ ارم رد زازعا و تام زد ۱ تبثرم روخارف و تلزفم قیا

 هضرع ادم ییرد - دندومن داشرا نانیاپ تشگ عبطنم رثام ی 5۳

 قیالخ؛اکر دب زین وا ربنعم رکون گیب قیدص بوعصم ورهخ تسشاد

 ماسقا رب لمدشم روچفگ تداعس روشذم ۳ تبارد - هددسر هاذپ

 تعاخ تمحرمب قیدص و - تسودپ رودص فرشب هناهاشداپ تارانع

 * تفای تدواعم تصخر هدخارفا رب رم هدیور رازه ماعنا و پس| و

 لوط لنک یتشذگ رد هک ناغنلاما یلولا يدامج مویس

 ٌهیلست هب هدید ار ورسخ ذافن اضف غیلرپ قبط رب دوب هدرک تقبس

 و فطاوء ةدزرمب و - تخ ادرپ وا دسر لد نیکست و «دیزوش رطاخ

 هتخام لامتسم و یئمطم هاذپ ملاع رورپ ببرغ هاشهاپ فاطلا 5

 نارکوث و , ناقلعنم رگید ورصپ اب و - دروآ رب يناشپرپ و ينارگن

 ارسال اربما ۲ بصن یلاع ۵ هارهاشناپ دزن لاشذام 9 تا 5

 يهلاها و ایاعرر ماشحارثکار ِ دینادرگیهار دندم] یم بنتاعذم هک

 - تشادهاگن دوخ شیپ یلعمیکع؛ دندوب هارمه ورسخ اب هک ار زدنف

 تی دوبع هنسیاش ارکره ماشوا شبلغت و لاوحا صرخشن زا دعب هک

 « دهد ماظننا هاج امآ هارد ناکدنب طمس رد دناد

 ورهخ و دیمر بارس عضومب رپگالاو دازهاشداپ یلولا یدامج مین

 تنفالخ جرب رثخا آن دیدب دوب هدمآدورفبارس فرطنآ *و کمین هک

 تشپرب هار نایمرد هدش هریفپ یلعم داشرا بجوم) ارسالاردم) - دم"



 لام مرد 0۱ ۹۸ ) ۱۱۵ هثس

 هیاب هاشنمش تیاده قو رب هازن یلاع ةداره واشاپ 1 در رآ تدالخ

 هور طاسب راک ات دمآ همیخ نورد وا هک نازا دعب نادردف سانش

 شیوخ هنسم يولبپ و - دروآ هنفرگ ار وا تسد و - دومن هقناعم

 یئوخشوخو ينابرهم ماسنا و یئوجاد و تقفش تاذصاب و - دیناشن

 زا دعب ورسخ یوج و - تشگ وا ؟دنگارپ رطاخ تیعمج ثعاب

 رهدمج هضبق کی دوخ فرط زا دیدرگ رب لزنمب ساچم یاضقن)

 ٌضوح اب لیف ةدامو لین اپ ر پما هنو سیفن ةچراپ زوقتهن و عصرم
  راجاپصدتا رسا بحومب دوبرثا رفظ رکشل اب هد الاو ٌةنازخ زا و هرقن

 . تفه و پدا تفه زین ارسال ربما و - دانتمرف وا يارب هدپرر رازه

 رهپ دابق يرادناميم مزاول میدقت زا دعب و - دومن لاسرا هچراپ زوقت

 نوج و - دندجنادرگیلعم :اکرد ةناور هذخام وا هارمه ار يلباک ناخ دسا

 یاجح ضرعب رمالاربما و رهوگ او 8 دازهاشداپ ضیارع زا لیرجاس نیا

 ودنه زا ورسخ هک دم] هندای رد ٍ - ددسر هادخشا نواوک هاگراپ

 ٌهلبقیامیپ هلحرم یدنمرژرآ رارازبب تخا ییرواهب هدومف روجع هوک

 - تسا) تاجاح جو یارگ هرو ثادارم

 ۱ يرادنامهمب ار ناخ تمحرم [ یلولا یدامج ] مهدراچ

 مزاول ندقلت و تمزالم بادآ مدلعت و - هانپ ملاع هاگردب را سدروآ و

 و - ةندومرف تاصخر - تشیعم مدارم یدیدت و - ثمدخ

 یکی نایم نازا چرسم پسا راپچ و ناوذع ثیافع ناسمرف ورسخ»

 نانسودده ةشمقا رداون زا هجراپ ژوغت تسبد و لط نیز اد يبرع

 یارب لمخ"یا,فالغ ر هرقن ياموچ اب ياوق رابچ و يللاپ کی ر
 ایا ز> يبکر» هک لود ه دیسر صسدقم (ضرءد 8 ثاروع یرا مین



 |۰۵ ۲ راک ۰۵ لام مهن

 لادرا وا نوعصم لمکم ةناخشمب تسد ودو - دنرادن رفش و

 تیافع لاثم هدیسر واب راهبلگ عضوم رد ناخ تمحرم - دندومن

 وا - دیذ.-ر دوب هنفاپ لاسرا واب شزاون هاگشیپ زا هچآ اب ,لاغمت

 تاکدسا و راسکنا لامکپ هینس تایاذع و هچاح فطاوء نیاربارب رد

 او هقرفت زا رطاخ هیلع محارم یا دید زا و - دروآ اجب تامیلست

 يرق رد ار وا ناخ تمدرم دسر لباک ی یعلاوع: نوچج و - تخا درپ

 - تشگ زیاف هبترم موم ٌهبدع لیبقت ثاودب هدرو] دورف راذه یاپ

 و رهام ییراکاج ار وا هننر روکذم هام مجاب و تسیب رگید زور و

 تملود و ینادراج تداعت گرردا تعاس هک ژور نآ نایاپ ۹ دروآ

 و ناخ ةلا دعس يمالع يمايماا رادم الاو مکع» دوب وا ییناپجود

 نهقاوخ نانسأب هدش هریذپ نابایخ رم-نآ ات لاج دیس رردصلارد

 ةکلبک های: تنمیم ٌةناخلود سدقم هاباوخ رد و - دندررآ هانپ

 هاشداپ تسزالم فرشب دوب هدفاپ بیئرت يهودرد ساج نارد

 و تامدلست و شنروک زا تمزالم بادا وا - دنددنآسر هاح نامدلس

 هدنآدک شر ر بار تسرپ قح تسد نآدردف ویدخ - درر] اج) سیباپ

 لد هناهاشداپ فطوع ماسقاب هسادرب یامس ۴ ار شرس ميوگ نوح

 نوج و - دددومرف هدلست ار وا ددسر تنذع* رطاخ و هدید مُغ

 تعلخ تیانعب و - دننشنب هک دش مکح ماع هذ دوب صاخ سلج#

 عمرم رجنخ ر عمرم ٌهفبج و فلکنب يزود الط بفراچ اب هصاخ

 شش بصذم و عصرمراب و دزب ره» و عصرم رهشمش و هرانکاومپاب

 لمذملجو هرقن قاریاب هصاخ ٌهقلح زا لیف و راوس رازه ود يرازه

 دز ٌبِبور رازه :ایلپ ِد ماعنا و هرشن 1 اب نایف 5 ام ته رر



 لاس مو ( ۱۵۵۳۲ ) ۵۷*۱ هد

 تر هصر رددامب نارودناخ لزفم رد ۱و مکع» ۳ دژددنا درگ بایماک

 یار ِ 1و د شیارا ابا رگید و یه یمداوا و شورد ی 5 گن

 تماود فاردا ك فا ۹ دندرو[ ورد دد لود رگ :دام| وا

 و دود دوز هدیور تک کی دش تمحرم وای تامبم رسارس تسمزالم

 1 : ۰ مس : .
 و «شمفا و لدف و سا و اروک دم تا او تاودا زا نشسحدج زادد ییمه

 هک وا ةناکشش ءانبا زا تم ناخ دمع*:رذن رسپ ییمدود وا - نآز ج

 یک مدنگ هینپ فیعف ااب دنلب تسا يئان رب - دن) هدنز لعفلاب

 دیئامد ۹3 روع راصح و د وطرک دعا شراشک

 تنطلس ییاراکشیپ و تسا لام لابقا تلود

 لاصنا دیا

 سولجب هک زاب نازآ هک ار زاس راک دزیا ساس) الاو ساپ» نارازه

 هزا دا يب غارف ار نایناپج و هزاژ غورف ار نامج سونام تداعم

 هک یبناج رب ارگ رگیپ ناروادنک و اسزآ دربن نازرابم - :دومن یور

 لابند رد یزوریف و تسا لابقنسا رد یزرربب دذا هدابد هجوت یور

 تکولب و تاعاضماپ شیاشک و زدن و یروغ و درمپهک 2

 ههاش دبای يم شران هچنانچ يند» رصعذخم و یلصرف رفهک رد

 ةدازهاش داپ نوج هکن] لامجا یا لیصفت - تسا لاقم نیا قدص

 ناخ میلت سدفم مکح قفو رب ارصلا ربما و شخ دارم رابث الاو

 3 و راغنارپ جوف 6 ر یوفع رذون اژربم و ناخ هللا لدلخ



 ۱۰۵ هم ( ۳۹ ۱) لاس-م

 نردبآ هارب نارکبراچ زا تنای شرازگ هچاافچ شمنلا و پچ تم
 و لبس قبض تبج؛ - دزداد .تصخر  یروغ و درمهک ریخس

 ناهرمه اب رذون ازریم و ناخ هللا لبلخ اجامه زا قرط تبوع

 مار بتاعذم نارگید و ناخ چیلف و - دندانا شیپ لزنم ب

 ورد متوت لزانم جوک رب چوک ناراکیراچ زا روکذم ناخ و - دفن

 هب [ودب اچدازا و - :دیسر دنب روغپ هدیدرون دینگ خرس و رانچ هنخو

 تفادش تسا راذگ راوشد هک ریش نلدک فرطن[ چ وک ودب نآ زا

 کاعضب ربث زا هک یهار نوچ و - دومن يوک کاعصب نازا

 "یللبهب نینسخل هک دراد تخ» ییگنت ود دوربم هرد ناب

 یداث عیگنت زا و تسا روپشم قارع يیگنت هب ییمپرد

 هدش عفاو درد هار پچ بناج هک رگید یهار و - هرذگیم دفت ب
 هنوریم کاعضب جوک دب هچناذچ تما دیعب و دراد لنک هچر

 هنارر لنک هارب ار ودرا - هرذگبم ینامأآب رتش و - درادن یگدت |

 یگنت هار زا هدیرج هاپم و ناهرمه زا يعمج اب دوخ و - تخ

 ناز و نایمابب کاعف زا ودرا ندم] زا صپ ر - تفر کام

 بوم دحرس هک کذبنگ لنک زا یلولا یدامج مین هدیمر طابر

 :شزرازگ زا روبع زا سپ - دومن هربع تسا درم,ک تیالو و لب
 زا زونه ناکبزوا هک تمابرد دندمآ يم جلب زا هک ناناگزراب ينن

 ار گیب لیلخ ناربانب - دنرادن يبگآ رکیپ ترصنرکسع ندپ

 هاتمرف رگید يهوزگ و دندوب جوف نارد هک نایچگافت و نایدحا
 .درمهکب نکش نادند لذک هار زا بشابش رثمامت هحره تعرسب و

 .درآ تمدب تمدرم رابدا ناکیژوا زا ر راصح دهد تصسد رگا ه دوم

٩ 



 لاص مین ۲ ۷۳۳۲ ۲ )) ۱۰۵ هی

 .کی نوج ر - تداذش زانچ هفخوس یيارسب رذون ازربم اب دوخ و

 ۱9 شو شا یی ضارح وااق خب هه ول ییهورک
 یرگید و - دهردم درمرگب هفشدگ کش نادند لذک زا یکی هک تسا

 در - ددنودپ یم خلبب اجناژا و هاگجایب تما نارراک کلس هک

 لنک هارب یقوج اب دوخ هدومن هناور هاگجاب قیرط) ار هاوس دیاوژ و

 ناکی ناکی زاذفگ راوخد راهحا یئاسلم و رمم قیضب هک نکش نادند

 هادماب - تشگ یعار دیدرون دناوت ارنآ مامت تبوعصب راوس و هدایپ

 اب گرید لیلخ ردت موس قباطم ییلوللا يدامجح رشاع هبذشکب زور

 نادهاج*لوصو زا ار هعلق سارح - دمآر ب روکذم لنکب هارمه جوف

 لک یادم نزیافریگ ناهید و - تفر تسد زا تابث یاپ زارط ترصف

 رخ هک نافطف يلءيدرت شیوخ روکش مجوخ زا ازآ دربن نارولد رب

 يبناج رهزا و - دندم] رب هنساوخ یروتسد دوب راصح ناسراح ؟درک

 اشک هعلق نازرابم - هندنام يدودعم روکش مجوخ اب و - دندفر ردد

 زا و - دندیسر راصح ةزاوردب داب و قرب دننام هدم] ییئاپ لنک زا

 يئاشک هعلق تلآ لامعتساب نانیشن هعلق تبمک رب ييگآ مدع

 رس دنج یگدفت هدیزرو تابث ینغل نانیزگ یصح - دننخادرپ

 و. دش هنشک گبب لیلخ ناهرمه زا پما کی و راوس کی - دنداد

 هک دمآ رب دایرف راصح نورد زا رک رخا - دندی درگ جورج یدنچ

 لیاخ - ميراپس يم ار هعلق دیئامن يشخا ناج ر دیهد ناما کا

 رد ماذغن ماکنه ریدقت بسع و - دوم ناه درب راهفیز هیلست گبد

 لیلخ هزن ناهرمهاب اروآ و هیسر روکش مجوخ لغب ریز یگنغث هعلع
 هدلغ تقدقح هدروا رد فرصذب ار همان گدب لداخ - دندررا گیپ



 ۱۰۵4 هذس ( ۰ 0۲۳ ۰ ) اس مچ

 وا -  تشاکن ناخ ملا لدلخب !هقنا رفظ ناردامب ياليقسا

 نیلوالا یدامجمهدزاود هدشاد ضورعم هانپ یدفاوخ هاگردب ینعمَ

 عضومب هاگجاب ؟ار زا هک ناخ جت و - تفانش ثرمپک

 لرمپکب هددرح هنناذگ اعارو رگشل و ودرا هددمر نا دایص

 ریغست ربخ یوچ و - تسویپ ناخ هللا لیاخب - دوب هنشگ نیا
 درمپک يیراد هعلف تمدخ) گردپ لدلخ ددسر لالج عماسهپ نرم!

 قلعتم شونگنای هب رتشپ هک يتاجرازه و يحاون نآ ماشحا طبض

 درح,5 رد زور رد ناخ هالا لبلخ و ناخ جنت و - دیدرگ زارفا ره ۵,

 ةعلو ۳۹ اب ار گیب لدلخ هدخاس مهارف رطاخ هعاذ زا و هدوب

 - دننشاذگ نومپک رد هلغ و ناب و توراب و برم و نتیینفت زا يرا

 زین »ار نبرد هک ور نازا و - دننشک هناور يروغب اجنازا مهدرابچ

 هال) لیلخ هدم] نادایص عفومب دوب روبعلا ریسع ییقارم ر قیاضم

 ریاس و ناخ پا ریل و هگذس زاهپ هجار و و رذون ازربم اب یراه

 زا و - داند) شیپ ناخ جلف زا لزفم کی لرهک هار قیرطب اهرم

 برف نآ یدنلب هک وتمس لنک زا جوک ودپ هدش یهار نادایب

 هک یروغ بآ لحاسب زور ود رد اجنازا و - تشذگ تم هورک هم

 هدیسر - تسا يروغ ییهزرک :دزاود و دراد رایغشا باخرس

 یلق دارم و نازادنا قرب و نایدحا اب ار ناغ:هدر و ةللا دلو رغنضب

 طب رق - هانسرف رتشدپ یالغذم قیرطب نار مک ر یاس اپ رپکک ناطاب
 هحار زدن دمآ يم بقع زا هررک هم ٌةلصافب هک ناخ مییلق 

 لیچعت لیبسرب ار ناخ رجاخ و ناخ مامتها و هگنس يبيد

 نوج زوکدم دارم مدسدب هیذش رابچ رگید زور - دود ثرگ هدارر یروغ



  لام مد ( ۳۴۴۷۲۰ ۱۰۵ هتس

 . هابت یروغ نصح سراح - دیدر کیدزن یروغب اقفر اب رفنضف :

 هعامج یا تشادن ييکآ يزرریف رکسع لوصو رب هک روخ[ریم

 .هنخادرپ يروغ فارطا تراغ و بهن هب اررکم هک تاجرازه جوف ار
 روصتم رکشت ناروالد - دمآررب هعلف زا راوم دص هس اب هنشانا بندوپ"»

 4 درگ ریس او زینس و زب وا مکب و - دننخان هدبد اروا هعلف ییشورک تک

 نازرابم رب هنشگ رب هورک همود زیرگ ءانئارد هیکبزوا هجرگا - دنخاس,

 ٌةعبلط يزوریف و ترصن هک اجئازا اما -  دندرک نارابریت ییئآرفظ ,

 يئامر املا رفظ دونح ٌهمدقم لابثا و عید و تسا اشکنامج جاوق)۰

  دندمآرد راصع# هدیدن رارفرو زج اجبه ٌةشيب ناربزه گنج زا دوخآ

 ةزاوردرب هدش هبابپ و - دندیسر رد بوک هنشاپ راژراک صرع ناربلد -

 . بئاج ودره گنفت و ربت شزیرب راکیپ شت] هکن) اب و- دننخبر هعلق "

 ۱ و تدالج یعدرم یایب راوخ نوخ ناریش - دوب هددشک رب هدابز"

 . و هابق - دندشرد راصعب هنسکش ار هژاورد تساهش " ییراینس۵-

 : ناروا کنج نوچو -. دندینامر کراب ار دوخ رارف مدقب وا راصنا
 ييبمتخت هدمآ کرا ةراوردب نوریب راصح یرتترگ زا دعب هم ترصن
 ندزد هک یيليوعب دابق - .دندینادرگ ماثنم نیزربت و قجف هبلرنآ

 ندهآرد زا صپ ناشن یزوریف نارولد - درب هانپ تشاد کر ًلعف

 یگمه وا اب هک دابق - دننشگ دیقس يليوح ٌةزاررد شیاشهب فراب,

 سای و سابب تعاجش و تدالج دید زا دوب هدنام سکدصناپ بی 1

 ل یهاشداپ .ياهدنب ناهرمه ابو - تماوخ نام| راجان داف:

 9در گیدزن هک ناخ هللا لداخ شدپ اروآ رغذصغ تدایرد,



 | ۱۵4 دیس ( ۵۲۵ ) لاس مون

 ادغح ردشدب 85 یروغ ریهاشم و " دمآ دورف تسا راصح لصنم

 ناخ هللا لیلخ ر ناخ ۳۳ - كن دروا ود تمعاطا ٌهقبرب رس دندوب

 تسارح و یروغ مظن لاو نامرغب و - دننخآدر ِ هعلق رپ ۳۹ ۹

 تسیافع راددبم) ر دابف و - ددردخ ام ضوفم ناخ مامنتهاپ ان هعاو

 ناهر 8 رگید و تز  یو ورسپ ۷ ای ِ 0

 " هویج ) جرب رثخا 9 10 هار تا و

 نصذاپ ٌفاضاد ناخ ۰1 لدلخ بصنم یدافاخ یطاوء هاگشدپ زا و

 ۰ دش ررغم راوس رازه هس و تاذ یرازه هس راوس

 یاشکناهج لابناب میلب وزدنق یرتفریذپ ریضست
 ناخدمعهرذنندومن رارفو نانسکلامه ناتاخ

 ییلولا یداهج م دفه شخ# دارم بسد یلاع ةدازهاشداپ ونچ

 رکسعم بارس ياکاج رگید زور هاشدگ لوط لئکزا هرهاق جاوفا اب

 اجنارد وسخ ینفایرد و ندیمر یارب زور کیو - هدنا درگ يژورلف
 - دمآ هدشاکد ملانح تخاس ءذاور نیلعم هاکر ذب |روا هدومن ماقم

 بارس یکلج زا ارملا ریماپ هام رب مویس قناوم روبزم هام مهد

 نایاژربم هدو نلکیجات ٌهیرفزا زور هم ردو - دارن رر زدنقب هدومن تی

 قباطم روکذم هام مهدرا,چ - دیمر نی راذب هنشذگ ابلوا ٌهجاوخ هد و

 زژانف زا ناناملا نذخارگ رب نوچ و - دش ماقم نیرانرد ربت ملقه

 رمالاریما دیدباوصبدوب هتناپ یهگآتفریذپ دهاوخ شزراگن هچناذچ



 لام مون ( ۳۲۳ ۱۶۵۹ هذس

 هزشک يمار رنشیپ هک دد یروتسد وا جون اب ار ناخ تلاصا

 زا ییلولا یدامج مهدزناپ رکشل ریاح اب دوخ و - دیارد زدنقب

 - دش لزنم نامقل هجاوخ هد رد - رگید زور - دمآ ربلبن هب ییراذ

 تمسا زدنف ییهورک هن هک هباروشب [ ییلوالا یداهج ز مه دهه

 رهاظ هام ریت مهدزاب قباطم مهدزه هبنش رد زور هدیسر

 هداب نر یانضف»ن - ددنادرگ ماست! ترصن مالعا طعم |, زدذف

 ناناملا و نیئ] ملظ یاکبزوا فاستعا و میض ییذوزف زا هک

 هربت و روم لد زا رذگنت هددسر مدس هدید روج ناکس رب ید يب

 ییهام و اشکداپمج رکاسع دورو یسایمب دوب هفشگ روک دید زا رث

 نامولظم ید لو و دیدرگ روذم و ۳ را ملاع مالعا

 وه رد ۹1 نآ هومپم ٌهندس شتآ و لوب هدسد قدت بفرط مرش رد 2ئ

 هانع ر یغپ باع#) 3 یاسو و ماظ باب را 9 تفای یدگست |ردچ

 حوش.- دنفشگ رابدر تشد ٌةراوآا یزوریف رکشل یاوا ءاغصاب

 رگید و ناغطق دمع* هاش هک تنایرد ورسخ نوج هکنآ لاقم نیا

 چارات داراب هنشذگ هبوع[ یایرد زا ناذاملا هورگ اب نارگ هذثف

 ءاجلم هک ییلعم ناغسأب هدمآ نوریپ اجنازا - دنا هدش هناور زدنق

 ناروقم ریاس و دمععهاش و - دیدرگ یهار تسا راکزور نیقاوخ

 کخسد و - ددداشک تراغ و بید ه) نابغط و زوج تسد »فدسر زهدقب

 هنخادرپ .نکم نآ ناهانگ يب رگید و ایام زا یرایسب ءامد

 لاوما و همبنما زا و - دندینادرگ روسام ار نافیا لافطا و لایع

 و تیدعد ماسفا 5 :تا هد * 1 دوهد ترا۶ لود رها ظ هدر



 ۱۰۵۱۱ هذم ( 0۳۲ لا موف

 هعاف نررد لزاذم و عساج لاو 5 و دندروآ تهدر لدکفت و

 دادبب شتر داسف ًةریاذ یلولا يدامج مهد راهچ ات هنخوس ار

 نیا شولب هرهاق جاونا درو ؛زاوا هک نزا یصپ - دننخورفا رب

 بر یک و اف ۰ ۰ راکاشس
 - نشد شدد زدمد یابرد ژا درد زارو هار هی کاب يا ش

 لاصردع لادنا ناددنانب اس دشزشگ قرقام ماسا نزامسآ تمسل و

 زا هچ و دندوب ۸:۸5 یروتم نآ هاعلا راز تخرد و رهش یاهفدمز

 تدشخ و فوخ ژا هدشرد ر اسهوک يع هردپ هک زدن ناواصم اکرم

 رژررپ هورگ نآ لان گنج زا - یددیژرا یم دود رد درد ندنام

 ناناما تراغ و لند یبنوزفب هک ور نازا و - دننفای یناهر لابو ر

 يج ناک دیشک روح رگید و

 و درزهاشداپ - دندشادنر م بلعقا) ةبحار 1 ٌهبح یموی تود نآ دقف
 بی

 ادلاع لازا ی ۶ا یامرفب ار ] مال | ربما ناخ نآ درم یلع و ران او

 رپفلا ءاروام جبر ییداخ ك کی ک هدیوز رازه جب و تسدد غلبم

 راد تدای» مد رم) دوبل هرهاق جاوفا و ۳۹ هرماع ٌمنارخ زا تا

 هحار و خ دشیامد تمسو قاقع-) رو> رد اد دن در رازگ تناما

 نازادنا قرب زا يهررگ و وا ناردارب و هالادسا دیس اب ار پورجار

 ریزگان ماجعارس یارب هدیوز لا ود و هنشاذگ زددق تذادص تم"

 رفظ رکشل او: ییلوالا ی.دامح مک و تمسدپ 5 دومد هلاوح هجارب هاو

 رص يیل خ) 7 یر خب 2 ترصضح لعا هک گمان ۳ درد - .دفنشگ یها لی هب زارط

 هدشاکن نا نم رذن د لوک زا ينابرپم ر ینادردد یدر زا



 زابت و ناب ژدنف رد دن لوب هاش لاسرا نادنامخ وداز هاش لای دزن

 نینسخن رد 25 ناخ نر ع# رذن دنحره ۳۹1 ننامد یفخم 5 لیمر

 ثروم هک ازساذ ياهشيدنا و جهل ياهداراب ارآ ملاع سولج لاس

 هدیدنسپ ان نووش ردصم هدم[ لیاکب دوب را ییماعاخ و یماندب

 لاسرا و راذعا راهظاب هنشگ نامشدپ دوخ ٌةبضرماذ لاعفا زا - دیدرگ

 ماکعنتس) ار تالوم و تدوم ییفابم هک تساوخ یم رافس) و ارفم

 دوب سدقا رطاخ ییدنماضر ببس هک روما یخرب رد یکیل - دهد

 هک یدقم سولج لاس مهدزارد رد هچنانچ - دیزرو یم لفاغت

 زوصنمبوعکمترضح یلعا دوب لابقا بکوم طعم لباک کاملاراد

 مایپ دب هدانسرف تراغفس ناونعب اروا ناخ دمعم رذن هک یجاد

 رمز رد .هدروآ هاغپ ییلعم نادسات يجاح ضاثو نوچ هک دندومن

 روا لابع - تسا هنشگ طرخلم ينابامج و تمظع هاگراپ .راک دذب

 ندانسرف قیفوت وب هرپب يب نهب رود در خ زا هک اازا - دننسرفب

 تخاس راوشد نانچ هادیپ گنچ ناراننرگ نارب راک لب تدایت

 رهزب ار رتخد و ار دوخ تریغ طرف زا یجاح یار یز هک

 زیگنا فم عفو نیا یعنش زا یجاحو 8 ددنادرگ کلاه

 سپو- تسب رب ینئسه تخر تب ناممب و - دیدرگ رامین

 رگا هک تفر سدنا نابز رب !هقنا روج یارجام نیا عامتسا زا

 ندانسرف رد یدشاد یضدرم زا هبیصن فدن) نابرپم ان نآ

 بتارم زا هک سابع هاش هعلاذح - یدومنن هقیاضم اپن]

 ریم سام بجومب يناكم تنج ترضح نوچ دوب ها تررم

 نآ سوب نانسآ تداعسب هالالیلخ ربم شردپ الوا هک یدزب ناربم



 | ۱۵۵ ةفس ( ۶ ۲۹ ٩ ) لاس مون

 ناخ تسلاعا یخ نار سد یدذعح زا نی وا و هود ۲ فدعر ثرضدح

 هدتناذگ ناریا رد دندوب لاسدرخ مایا نآرد هک ار ناخ هللا لیلخ و

 بابرد !دم] .ناشن : تشینب نانمودغیب هنخبرگ .سابع هاش. زا هو

 .تماود یاقثر ةورعب ناخ نمعم 2 ؟ هک وب رظاد

 نارگ و - دنراذگ زاب واب ار ایر, دیامن ماصتع) تلوص نامسآ

 ۳ یا لسیش ۳ )9 رد ۳ ی اب ی

 فا ضرعم رد ار دوخ لام و ناج هوژپ روج نازوت نیک نآ و
 نآ مالسا لها ریام زا و وزا - دم] رب ینسراین دوخ تروب زا هنسناد

 رسپ زا راصثنا و اراخب و دنقرمس عازنتا دصق رگا زین و - دنراد ژاب

 الدتسا بابسا رگید ورکشل و هنازخب دیامن رینل) ءاروام ٌةيکِزوا و

 سابق سایقم و لایخ لایکمرد هچنآ رب هدایزو - ننا درگ یظتسم
 یچبسپ حالهزا یوچ و - دنرآ راک یورب فاطعا فانما زا هنگ وا

 ناخ «ک لوب 5 دذگدا وئرپ ریذپ قح ری هگشیپ رب ییلاتش د)فس و

 همهاو بولغم غامد تاربغم و لقع تارنغم باکتا یینوزفپ

 يمالعب لباک کاملا رادب اشنامج مالعا لوزن زا صپ - تسا هنشگ

 هک دوما تفطاع همان یمارگ هک دش سدقا مکح ناخ هللا دعس

 لدو هدنگارپ رظاخ ات دران رب تص) |دوس ضارما ٌةعاسلا هرب ٌهْحس

۷ 



 لام مس ( ۵۳ ۱۶۵۵۹ هئس

 دنا درگ ییشمطم تساهغفرگ رد ار کیدزنو رود هک هناهاشداپ لئاضف اب

 تشگ تبثم همان نیرکن نیرد شلقن هک همان ریرعت زا شپ و

 هک دندانمهرف رابت الاو بن یلاع ةدازهاشداپ دزن لیچع

 2 يهاشداپ مسافت زا یکی نوع ارسما) ریما باوصتماب

 ۵ دزاس هداور

 کمان لثن

 .یملاطم ژارپاب یینزا مدافع رابیوح ضد. زا ماد یاع" ۳

 ات توام دقرم ران 2 شاطرف حوا و 0تا یا بزام راپظا و

 ندناوخ ٌهلاس تافص هدنخرف تاذ خیدومام راث] تنادص تاماکر راد

 د تلود نادناخ ٌةراقن - ناشلا عیفر یبفاوخ ٌکلالع - ناکم دغای

 تفشح ٌیصان در - تممظء ٌةرصاپ ٌةرف ۳ تکوش ناصود وداص ء

 رم - نازی فاطل لزوم - تزع کدو همش ف اتمعفر یامم ردب

 و هکمالو مایا یمماو حد نخ نم ع#* ران ناخژیگنح یشلگ و روش

 یاب ظوظع ناردد تسیابژا و - رو نام تسیاشاد زا ۳ ۸در ۲

 رد دوب هنفاب لاسرا يبرذن فک هکب داعتالا لعوع و ۵ا دوا| ةمدقر

 هزات غورف تایارفظ تابار عالم وترپ زا روه) ٌهنطلسلا راد هک ینیح

 هننجخ لاح نایرج تیفیک زا ربخ هک ریز - دوب یلاخ ٍبلط « زا اما



 | ۰۵4 .منس ( ها زر یار
 عاضوا و قیاقح ننشون ان و همان ندانسرغب - هاد یمد یعتار لام

 ضیافت قو, :نینهملن.قترد. .نيبانش ال, نی ددراید«زآ زاوطا
 قافتا رب نیلوا یانب هچ - یب هدمآ مهارف یگنایب و یگنای

 تمذو ژورس) هکنآ لاح و - قافو مدعرب نیمپ رد ساسا و .تسا

 هکدش ققعم نوج فیک رب - تبناج* ماکنه هن تما تفداصم

 تخم ریگر ید توطس رازج زور سرپ زاب زا هیلطاخ هی و هبغاط ةقرف

 زژا و - دوم تسما ناغیا ٌهمیدق ٌکمعش هک ضامغ) ابربکلا يذ ریگ

 دز) هدروآ رب نایصعب رس - هددشوپ مشچ شیوخ تسعن یعلو قوقح

 هننانش يبدا يب کاسمب يرر ؛ار يب زا بانج نآب تدسن و

 رب ۳  هدش را زا رود یاپیلرددعا یبو راچذهان یاهادا ردصم

 یلو
1 

 ينکلمم جلب یعاو زج هک دنا هدخاس گنن ٌهبترمب دوخ تممعن

 نکاسم نآ یابرغ و یکاما نآ یافعض و - هدنامن فرصت رد

 ان] سومان و ضرع و - هدیدرگ عیاقو ضوخ۵ و ثداوح لام اپ

 يااجآ راک و - هنشک مدعنم لکلاپ ناما و سا و - هذف ر هذخف دابب

 و دنا تلاسر نربعل !افرف و توبن تب لها هک تاداس زا هک هددمر

 نادیاتبع* و - یفصذم ) ارهز لونب تددصع و (تطف ییبذ تیز رک

 يعمج. تم يا ماکحا غالبا دزص و - ي یهاون و رساوا غبلبت رحا

 ح ناربانب - دسر هچ هی ات - هدیسر لقب ریغغ یمج و ریثک

 نریاغم ٌکیئاش مادعنا و توثف و - نیبناج تاخ ر تررم یاضنتاب

 - یردبم تلم تیاعر و - ید تیمح یاضدقمب هح و - یییامیف

 ۳ تر د تمعد رکش يادا هار زا هجا ییملسم لاح رب محرد و

 لماش لضد ضع+) لاثم ي ٍ راداد و لامه یب دزبا 1 ياالقتسا



  لاس مون ( 2۳۳۲ 1) ۱۰۵۹ هتس
 ۱ ۱ زا و 1 ثوسرف تمار 1 "ت وخ هاگرد دزنمزابز 1 نیاب لماک فا و

 هنطلرسلاراد زا ت 5 دود خب زا دنمآ تکوش و تساکم هد 7 مد راکزور .ردفاوخ

 هددط و داد نیا هدیلااج ۰ میدومرد تبضف لباک کالارادب روها

 مالعا كروم هام دادرخ مهد زه قباطم يناذلا عبدر مود و تسنب

 تشطلم جافلاقر دو - تشک 1 ترصد ٌکیواا رفلسم و ماج| رفظ

 - نارگیبرکشل اب ار شخ# دارم هدازرهاش - رادمان روصنم - رای

 هک - رامش زا نوزفآ ماجا رس و - رابسب ناساس و - نایاپ يبرشح و

 دیای رد ر ۳ در ههار گ هورگ نیزا رگا هدم| زد يراشخدد د

 ناذیا راوطا هدیدنسیاد و رادرک 1 دیهوکن یاژزحو - دناسر اسأب 9 اسد

 نشیک هاسف هعادج هبنت هب ؟دش شیپ هجونم الو - دن راذک رد

 ژا وح و - ناشخدب و ریل خم 0 ژا گح شیدا هات ٌقبط بر دات و

 تلود جرد رد را هک یدادم) هذوگ ره و - دزادریپ دنا هدشگ

 یزاگماک چرب رثخا نآ - دیامنمایف یغبنیامک نآ ماجلاب دنک شهاوخ

 هدومل روصت ادلع ٌحرد رد ر ناعت) و - لیوصت ٌکبئرم رد ر دافو

 رب عالطاب و یک يارآ هرکه بلطم عاجر او 8 زار (یح یب

 

 ِ رتهب راکساع 8دازهاشداب ه5 - دندرک - یگنرکپ يازفا ینثور برام



 ضد وطن ( ۵۳۳ ) لاد مف
 النثعا و زع نادناخ ةراقن - الع و دجم نامدود ٌعلالس هاکره - تسا رازگ

 فلخ يمارگ ررسخ - يراتماک ةرمذ ةرجش - یرایتخب 8رجش ةرمث

 یامس رینئسم بکوک نآ دنزرف ٌهتسپاش - تلود جرد رد نآ

 يادانکي رب يشيدنا تبناع و يلکس لأم یلضتقمب - تلاسب

 تار عاونا تکقدقح هاگشدپ ی - دیامن دامنعا تا نیبامیف 11

 لغعم شن ردص نا تناعارد -دهدروهظ رلج تفوطع تاذصا و 1

 هامنعاب دنا رث راوازس و دنراد نیزگباوص درخ و نیب رود لقع هک الثعا

 فدذب تروص نوج دنا تقفغش نیا ببس و تفطاع سیا ءاشن« هچ

 هنسودپ - لوش نیس ربع تدادص و تنافر قبادد زا ٌهقدفو 5

 ه داب باداش و زد رس اذو ییرایبآب الو و ينمود ن شک

 دنادرگیم فطعفم عباقو هار هاشب هماخ نوگلک ناذع نونکا

 ارمالاریما ناخ نادرمیاع و شخ# دارم داژن يمارگ ؟دازهاشداپ

 وهار لبب زدفف زا یلولا يدامج مکی و تسیب هرماث اونا اب هک

 عس مود زور و - یارسف 1 رد زدنف ییهورک رابج لدا ژور دندوب هنشک

 هدمآ يروغ بناج زا هک زدند يابرد لحاسرپ یارسنآ ع ییهورک

 مویس و تسیپ و - دندومه لزنم شپج غاب رد ددنونپ یم نوع»۰

 شنفاسم ر هد عقاو زدنف یابرد لحاس رب زن 1 هک ناغرف زف عضوم

 ه دندمآ دورف بآ یب و لوچ همه تسسا + ورک مب ءد

 نوعیج رانکب هک کلدعج# [ یلولا یدامج ] مرابچ و تسیب

 تسا بایان نارد بآ هک هورک مین و شش نهار و تسا .کیوژن

 یموب گبر تسا هورک هدزاود هک ماخ ات یلادعج زا یوج و - دندیهر



 رام مین ( هر ۱۰۵4 هاس
 ۳۳ ژور ربپ م عن اقا نیت یاصفنا زا سپ م جد و تسدب و - دندش

 ۲ لنتکو هوک رد رتشیب لزنس نیا ات لبا زا نوچ هاپس باود- دندمآ

 ۱ لزانم یخرب رد و - دوب ؛دومن يدرون هر روبعلاریسع قرط و خالکلس و

 ینوبز ژان هوم ۷ هندایت کاروخ دوب باراد ارد قیلع و مد ۸و

 ورگب هر مو دش هذشاکن هک یلزانم تفاصم - تشگطقس یرغل و

 -  یهاشداپ عارذ نرم یهورک ره هک تسا یهاتداپ

 ود و لمچ هقلغلا يونسم صخش تشگنا ضرعب یعا "ٍِِ 2 و

 نایناپج داره اشداپ تس.ا جم ٍد ییلزنم هس هک ملخ زا سین

 | کدب , قشعع) بوعصم ناررد نافاخ مان تفوطع ارسال اریم| و

 تسدیو- ددنشاد یلاسرا ناخ دمع رد هد لباک ٌکبوص ی ءیشخ)

 لخت نآ ااز 4٩ طابر ضشوغب هدومن عطف. هورک جا ۳

  دوب دولآ لگ تاف لامک . اب روکذس لزنم بآ و - تسا بآ نیاز

 گیب قع»ا نوج و - دندینا رذگ ُم امت تدشب نایرکشل و - دندیسر

 یناْخب دم" ردن هب ار همان ندا خلجب رنمامت هحرش اتمعرم و

 طارشا طرف زا گم < دومد هعلاطم هزورک ارش مامد مارغحاپ و ددناسر

 .  متخو دنا هزات ییناگدنز هنناب يئاهر سافشن قح یاچ» ان یلاکس

 ٌهدع ناک ددب 5 ندمیلا ۳۳ ن ,ردمت و (صبخر اپ تکامرم قم امژ

 . هعلق دنرا فیرشث دنهدرصن [دازهاشداپ هاگره - دراد توت تفالخ

 اتسدشد بگبب قع>) و ۳ تف دسر کرم نیمرع عدل هلفرگ



 ۱۰۵۹ هنس ( ۵۳۵ ) نام
 «ذناپ تصرف |دابم هک نآ ٌهشِیدناب هدید دندوب وا بناوج و فارطا

 تقدقح - دنیامن نراغ ار وا یاهنخردنا و - دننارذگب مه ژا ار ناخ

 هک تشاد ضررعم هنشاکن بسن یلاع ؟دازهاثداپ تسدخ یمارگب

 * دنناسرب ار دوخ راغلیاپ

 رابت لاو نآ نوچ [ یلولا یدامج ] منغهو تسیب هبنش رامچ ژور

 اکچوح ددسر کیدزن ماما ةنازساب «دومن جوک طابر شوق عضوم زا

 شیپ ار وا ناخ دوب ناخ دمع# رذن م یدن و دمنعم هک کبزوا گدب

 یدهم اب هداتسرف رهگالاو 8دازهاشداپ تمزالمب گرب ما ندمآژا

 دمع# رذن بوئکم "رم | دار ی و هجاوخ بما دمع* و هجاوخ

 نا نامزنلم زا لاوما و تکلمم هکنآ رب نر - ددناسر ناخ

 زاجج> رفس ریزگانب اد دهد تص هرع ارم یزرر هم ود تسا تفالخ

 هعدخ ارن | ام ارسالاریما و ناینامج ؟دازهاشداپ - م قس رهش زا هدخ|درپ

 دندمانن دورف دننشاد نآ لوژن دارا هک ماسا ٌهنائسآ رد هنشادنپ

 زورنآرد ددسر دن +خشاکن هعاز یبذم زید گبب قع*ا گضبرء نوجو

 روکسعم تساریلب ییهورک رد هک ار شوپ سالپ عضو هد درون هورک : دزاب

 لصفم ر دوخ عدددش و هدید «دم گدب قعسو- دندبذر درگ یزوردف

 رذن رارضپ یلق ناع" و مارپب برغم زامن زا دعب - تمششاد ضورعم

 لثم ریلب ناذعا و ربکا زا یهورگ اب ار نانیا ناخ هک ناخ دمع#

 صیثر اقباس هک باهولا دبع جاوخ و مالسالا ۰ يولا دجع هحاوخ

 و یدیب هد حاوخ مثناه ةداز ردارب فسوپ دمع# هجاوخ و كوب

 راکدای و يچناورپ نامین نوتلاب ر نموم ریم رسپ ۵هحا ينقاق
 رذن ییکبب ناوید تکاب ی داب ردارب يا 5« رام ییاجب ناوید تاریوا



 لاس مون ( ۵۳4 | | ۶۵۷ عدس

 نانمآرب ار "ناهاوخنارد هکنآ یب دوب هداتسرف لابقساب ناخ دمعم

 ةریاد لصفم و - هند رکسعم لخاد هدزرس دنزاس هاگآ شیوخ

 یضاتو باعولا دبع هجاوخ و يلول دبع هجاوخ هدیمر ناخ تملاصا

 نادسآینج هک دومن شرازگ رویزم ناخ - دندانترف هیلا راشم دن ار

 هریذپ ات داد یپگ ] هدیزگ ففوت رکسعم نوریب ینسیاب دوبن قبال

 تلاصا و - دش يم هدروآ ن ادملاع لازهاشلاپ دز وکدن یر دئأب 5 دلش

 دار نوچ - كراز رب تقدقح هنفر رابئالاو ؟دارهاشداپ تمدخ: ناخ

 هدشن اپ رب مامت هدیسر هحره همیخ زا و دوب هدش هدیدرون زارد

 دندوب هنسشن ناخ تلاص زنم رد هک نانیا بلط رد ینامز

 رومام ندروأب ناخاصا اج ندش هدامآ زا سپ - تفر فوت

 -دش هریذپ هناخوپد رد ات رپگلاو نآ راشاب ارصالاریم| و - دیدرگ

 تسار تسد هک یینزوس رب هدومن زازع) دازن یمارگ دازهاشداپ و

 تمج) هدروآ اجب ينادرم مسرم و - دیناشن دوب هدش هدرتسگ دنسم

 لاما یب لاضفاب وا دامنعا يينرزفو ناخ دمع* رذن رطاخ نانیمطا

 عیناد ردق و هد هداپ و يناقاخ فطاوع و تایانع نارود ویدخ

 هاگشییزا ۹۹ دیو گر يا ال رک _ دراز ؟ رب هدخامه نیببم ينابامج ترضح

 عون ره هدیسر ناشلاو نآ تناعا و دادماب لابقا رکشل تنالخ

 غارف دعب و - همآ و لععغب تی زا تسا بولطم هک یددم

 ۱ و ماربب هب لط نیز اب پسا و عصرم رجلخ و تبعلخ تاماک نیزا

 ناهرمپب و نر هر الطم یبز اب بسا و عصرم رجاخ و تعلخ

 * دومن تصخر ۵۵ اهنعلخ

 هام مدت مکبو تمددب قباطم [ نیلرا یدامج] مدشه و تسدب



 [ ۶۵4 :هفس ( 0۳۷ ) لاس مهف

 نارس رگید ر ارسال ریما و بصن يلاع ةدازهاشداپ هبنشجفپ زور

 تکوش لامک رد لاثمت هوک لایفا و لابقا رکاسع اب یزورین رعشل

 ندنچ زگره هک نیمز رم نآ ناکس - دننشگ يهار جیابب تمظعء و

 دندوب هدینشد لب هدیدن شیامن رو ضیا ر] هذوگ نیدب | ۲ نارگ رکشل

 تب رز لمعم لالج اب تعرس قرب تلوص باعع نالیف 8دهاشم زا

 رتسگ دربن رو هرز نارولد جاوفا و ییمیس هسابیاریپ و ابناوئسگرب و

 - نیمی و نبرز مانس اب تکرح داب لویخ و الط و عصرم يابژاري اب

 یرایسب و رادناب و نفت ياهدايپ روفر و رکن رز ياهناشف عاونا و

 هاشداپ و - دندداس رد تفعگشب مشح و لیخ ییهوذبا و ملع و سوک

 مدرم و شتآ ربم مساق دمعم اب ار ناخ منئسر هازن یمارگ داز

 اد ٌعاقر ۹1 دومن سس دع هداجپ وت
5 

 - دنروآ رد فرصٌب ار رهش هنخادرپ نانسد ريز تسارح و جراخ*

 و لخادم طیضب و هدش رد

 ؟زاررد شیپ هک قاط راج یاکلجب دوخ و - هنزاس ارگیدناب هنذگ

 و - دیآ دورف دوخ لعم مادک ره دوب ررقم يراوس رد 5 ینیئاب

 يبگ 1 دخرآ رب رپش زا هاگره تا يمام نیعع نارف قائشم

 دنهاوخ رگا نازا دعب - دیابرد تاقالم یمارگ هدش هریذپ ات دنهد

 هارمه دشاب هدش نیعم ناشیا لوزن تبج هک یلزنمب ژر نآ

 :لوهد فدلکت دوخ لزفمب ار ناشیا رگید زور و - دراد تبع# نفر

4 ۸ 



 لاس می ( ۱ ۱ ۱۰۵4 هس

 لزنمب زور نامه هناغنکث یب رگا و - هنادر میدقفب تفاوض مسارم

 رهاظ رد هچرگا - دنزاس دوخ نامرم ارام رگید زور دنرآ فیرفث ام

 یخرب ام - دشن روکذم دم] هتفکن هچ] ياوس بناج رد ره زا

 لفعحرد ۲# نانسا تداعس زاردا ژا دعب ناخ دمعم رذن ناکیوزذ

 مایپ ناب رگید تیوف گیب قعم) نوج هک - دندرازگ رب یلعم

 یماعطب رطاخ ضابقنا طرف زا هنشگ ربغنم رساچم ءاذثا رد هیناسر

 نآ ندررخا دوخ هنشاد لوغشم ار لفعم راشح دوب هدومرف هک

 هرازگ یم رب هچآ و دندوب رث رود دنچ ره وا مدرم و - ثخا رپ

 ابلاغ هک دنننای رد وا لاوحا یینوگ رگد زا یکبل - دندومن یناغصا

 رسکی ندی-ر درج" رابت الاو ؟دازهانداپ هک دوب عنوذم يس ربک زا

 لعفب یفعم نیا 5 ورنازا و - دندشبم نامهم زور نامه هنر وا لزفمب

 - دوجن ناهاوخلود مولعم ی 1 ار نیدب خب رد ناخ لود هج دمای

 ار ندنر یفچ و - دندوب هدرگن لصاح تفالخ هاگشیپ زا یمکح و

 رطاخ هدرز] ناخ - دندید رود طابغحا و مزح زا هدش عثف هزات مهش رد

 ۳ وا ثموکح لاغدتا نام و تماود لا وژ ماکنه نو لاحر بش ۳ دو در گ

 هتشهاو تسد زا ینیزگ باوص و ینیب تبتاع نشر رس دوب هدیسر

 هدیدنسپ دوخ رب دنزرف و نژ یفشاذگر اع و - تشگ رارف داپن لد

 قادصم ار دوخ و - هیشیدنین نابذاح سشهوکن و شنزرس ژا

 ۱ ینخب کین یرر دید دهاوخ * زگره هک ار تبمح یب نآ بل

 ينخسب هراذگب داژرو و نژ * ار نر شود دنزگ يناس 1 جد

 9 7 دینادرگ تمشا راکژرر دژ نادز زوکد* رجس و زوشم لّدسم ن | نیو ۹1



 25 ةثس ( ۵۳٩ ) لاس مد

 هیت یارب دارم غابب دوخ رتفر دنباین یبگ آ را ریمض نونکم رب ات

 اجنادب «میخ رنشبپ هداد ترهش ناسدرد ال و قدازهاشداپ تفایض هاوس

 شضشیوخ ةنخودنا ددچ یلعل نارد هک یرمک عصرم و - تمخاس هناور

 هرز نآ یللاب هنسب رمک رپ يگتسب لد لامک زا دوب هدومن تبمصن

 و يفرشا زا دقن یلهثا رگید یخرب و هدیشوپ هماج هرز یور رب و

 دوخ رسپ رد اب هننرگ هارمه زین هریغو لعل مسف زا سج و الط

 تقوب نامالغ و ناکیزوا زا يدنچ ر دمعم قانق ر یلق ناععبس

 راصح یوچر - تنرگ شیپ رارف هار اجنازا هدابن دارم غابب هورهظ

 ناخ ملمر و - نآ رود هررک مینو جم وراتبج) :عیسز فو خلب رهش

 هندوب «دمآ رد هعلقب تظداع* تمجب هک شنا ردم مساف لمعم و

 مدرم و - دندوب هدرکن طبجف دیاپ هچنانچ ارنآ هنکنشم یاهزاورد

 یٍرد یخرب تظناع* یارب و - هنغادهاگن باوبا ضعب تمارع»

 نارگید زا تیهافر و ما تلاح رد ناخ ییراوس و - دندوب ندانسرف

 وا و دوب مرگ جرم و چره ٌةماکنه هک ماکنه ییاپ ات - تشادن زاینم)

 شنل: رگرب نوردبو نورد ناهاوخنلود - دسر هچ هنشگ رارف دابنلد

 يلع کیب دوصقم نیشیپ زامن زا دعب هکن] ان - دننشگن هک

 ارمال) ربماب نیرجام نیا هنشک علطم لاح تدفیک رپ یدنمشناد

 تشیقح هدنسر ناینامج ةدازهاشداپ تمدخت ارمااریم| و - دیداسز

 هدشن نیاب هچیلانج خب قیسنت و میظنت هک اجنازا - تشاد ضورع*

 هنشگ یلاخ نللاکس هذتف رگید و هيکیزرا زا یآ نوریب و نورد و - وب

 رکشل یمامت و ارملا ریما اب ار دوخ نذفر رابت الاو ةدازهاشهاپ

 یهررگ اب ر ناخ تملاصا و ناخ رداپب ۲۸ هند دز نرییلصم شاداب



 لاس مد (۰ ٩8۹۹۵ ) ۵4+۱ هفس

 هحارو - دینادرگ هناور مامت لاجم! هب دندوب ررقم نانیا هارمه هک

 شیپ لواره جوف ٌهلمج زا ناتوپجار ریاس اب ار سادلهنیپ

 ناروبتار هگنس مار و هگنس پر و ساد سیپم و - تشادهاگن دوخ

 تصخر یب يبلط رایپر يهرزب راکیینرزغب یانوهجار زا رگید ینوج و
 و بم يلاع ةدازهاشداپ نوچ و - دانشگ یهار جوف نیا هارمه

 رگ تصرف بداعت دصقر رگشل ییدعذب :لادیاخا سیو زا ارمالا ربما

 مساف دمع# و ناخ متمر و دنننشادن ناخ دمعم رذن لاوسا .ندردآ

 هدازهاشداهب ربخ ییدانسردات هک ورنازا دندوب هعلف نورد هک شت]ر یم

 رارف زا طبض !دابم هکنآ مهب زا - دوب هدش رخآز ور باوج ندیسر ر
 - هندشن دیقم نأب ددرگ تساوخ زاب بجوم و دیاین لعفب عفاو

 ژدر - تنفر رهش ةنکس ووج تمهرف ناکبزوا جارانب ضلاوما ینخل

 نامه هک ار ناخ هللا لبلخ ارماا ریما و رابت الاو دازهاشداپ رگید

 و ينالگ یموم خیش و ناخ تشنلم اب دوب هدمآ يروغ زا زر

 لاوس) ییروآ درک یارب یدزربرک یاماظن يضاد و مجقم لمع#

 تا هرقن و تا الط و تل عصرمزا هدپور کل هدزاود - دندانسرذ را

 رثش دص هس و نایدام ر پسا دهناپ و رازه ود بیر و نآزج و

 و - تعاند و کاسم) يينوزف زا وا - دم رد طبضب هدام و رن

 مول و صرح ترثک و - هرش و زا طرفو -  تسخ و يگنت ییناوارف

 فخا و - تسا تنطلس ةمزال هک سشهد و داد زا يگربب نو

 ُ چیه هک دوب هفخو دنا نادنج - تفاپ شور ربب اجره دم

 ۱ ةدرو] مهارف ردق هچرگا - هتشگن رسیم ار شنالسا و ناکابن زا یکی

 رد دوخ ار تاربخ دم رثکا هچ - هدشن مولعم عفاو رارف زا را



 ۱۵4 هفس ( ۴۱ ) لام مون

 دوخ طخ# یساطرف رب نآ نزر و ددع لیصفت و هاهن يم قیدانم

 هاگ[ نارپ" نارادلیوعت زا یکی به ات - تشاذگ يم اجنارد هتشون

 هی دذص رد 3 دیلاقم - دبای شراکن رتافد رد هک دوشذ و - ددرگن

 نایدصتم زا هچبآ نکذل - تشاددم واگن نوح شیپ ر شدیلک «لرک

 - دنا زودنا مک الاو هاگردعیگدنب سیب زورما هک نارادلیوعت و تام

 يانخردنا یگمه هک - تم نیا هد رهاظ ندمخت یرر زا

 ژا نرزفا هلمجنازا - دوب هدیوز کل هاتفه هب کیدزن سنج و دقن زا

 هبپور کل هدزناپ بیرق و - دمآ سدفا رکرسب هیپرر کل هدزاود

 زیزعلا دبع يليلف - تفر چارادب هب یشرف زا وا رارغماگده اراخعا رد

 تراغ رگید و ناناملا و نایرکشل یرتشیپ و - تشگ فرصتم ناخ

 تو ؟راپ يقابٌةيپور كل هس و لچزا - دش هدرازگ هچناذچ - دندرب ارگ
 لخاد زا شیپ یرثکا و - دومن فرص دوخ ها زس بجاوم رد رارطضا

 قاملق و هدناملا و هدکبزوا زور هدزناب هد هب زت رد هرهاق رکاسع یدش

 رگا - دندومن تراغ دوب هدنام رد نانیا عفدرد هک واروضع ناسوراو

 ینخادرپ هنازخ یاهرجح باوبا تظفاع» هافرگ نامک وریت

 هنسکشرد يانر بقعب رگا و - یدندرب هنفاکش ارنآ تشپ نایجامعپ

 باکت )رد 5 ار مارپب ارمالا ریسا و ریگ الو ؟دازهاشداپ و - يدننذرگ
 -تسا ناخ دمع" رذن دلوا ددرا ورسخ دوخ نالک ردارب ٌهنیرف تاربغم

 دومن تسراین یئاچمه وا اپ - هنشگن فثاو ردپ یننررد ردگهر نیزا و

 فکرارد ودره هک ورهخ دلو مقسر اب ار ناخ رگید رسپ نمحرلا هیع و"
 یساشرگ ر ناخ يسارپاب ار هس ره هدیجلط دددوب وا لابع دزد

 تادب و جاوزا تافاعم) دمنعم مدرم و - دنلومد هلاوح زا رالرب



 لاس میت ( "9۴۲ ) | ۵4 هدس

 طیض و رهش ییاوئوکب ار بم ع هل رکش هدخاس ررغم وا ییراوح و

 هب اقلاس هک ينبلر لک لصاح - دندینادرگ نبعم قاوسا و تالع+

 دنآ تلود يايلر فرصنب لاعا و تشاد قلعت ناخ دمعم رذن

 عیهتوک تصسد و کام یینادابآ و ناخ للقثسا ییحرد هدم]رد دنویپ

 کیب کیدزن هوجو عیمج! لاس تقذاوم اب ترا و بیذ زا ناناملا

 شراذگ هکنت و یناخ راید نر لا نبزا ش اندی هک یهاش رورک

 هامجلازا - دشد هدپور کل جیپ و تسیب بیرق هک - دوب دندومن يم

 لصاح تسا هیپور کا هدزناپ کبدزن هک يهاش کل تصش بیرق

 کا هد کیدزن ٩« یهاش کل لبج بیرث و - نآ تافاضم و خیل

 تعقفاوم مدع رپ دود رب نآ عج ود 3 ناشخدب لوصع+ یه هدیور

 دمع*ر دن ۸5 ِ سپ و - :دایز یزبچ اد «دیور کل تسدب لوصف

 هم لب همی-ارس اجنازا هنشگناناملاو کیزوا دز تراغیننرف رد ناخ

 نستذدم[ رب - دشنیشن علف نانمعن رفک نیا يالیدما زا و

 یر عینسد زارد زا تکلمم - دسر هچ لایقب ات - دنامن من علف زا

 اییزاج+ راک هلفر هذفر و - دامن يب نا ریوپور هشدپ افح یاشیدنا هوک

 تاوص دذلپ تلرد یادلوا فصاب تیاو نم ]رد زا دعب هک دیشک

 دسر عبرب نیمی ود رد و قباس فصذب لاس نجتسخارد نآ لصاح

 - ردق ییمهب دبقلعنم ناخ يلت ماماب هک ریذلا ءاوراس لوصع و

 و تعسو رادذعاپ گززب ردارب صد کام تمست ماکنه دنح ره

 دمعم رذن تخادرپ زا ناشخدب و 2 لصاح ما دوب شدب لصاح

 و - دید دریک نرزوا ترامع ریثوت ۲ تمعارز ریذکد رد وا یعس و ناخ

 ينرزب ور 0 ی ۱ يب و يتامرات زا ربغلا ءاروام لوصع*



 |۶۵ هخس ( ۵۳۳۴ ۷) لاس مو

 نیرد هک - دمعلا ءلل و - دش مک هلمعل| ین دوب هیازا هکلب - دررادت

 ییرازه ۳ بصخمب هکیتاهدنب هاینب لزا تدم دز هادادخ تاود

 تم مادک ,ه ددا ژار؛ارس هوا 34 هدسا وا راوس رازهجپ و تا

 ناخ نادر یلع و ناخ ه1) دعسب ات - دبا يم هدبور کا جنب د

 رد نیا راوخ هفولع رکون - دسر هج نابصخ شیب رگید و ارمااربم)

 ۳9و داره یوم زا راوتزرارق راهی - وب روضه
 - هدوب لیصفت ییدب نافیا نارکوف دمارم تدای - ندیک زا رازه

 قدلاتا شوئگنلب - هدیور رازه دانشه یگبب ناوید یصحرلا كبع

 یب زاروآ - نازا رثهک لب رد نیمه اراخ! قیلاتا - رازه دانفه

 لبات نانیا نارکون رکید تسذای - رازه لچ يلغرا گبب - رازه هاجلپ
 ييگن > و ناشخدب و ۳ عیاقو ر ثداوح شراگن زا روچ - تم سدن رکذ

 هک یلولا یدامج هامرحارا ات ناخ دمع» دن لالغخالا ربذک لاوحا

 ٌةماخ تسا اریپ یقیگ نافاخ يارآ ملاع سواج لاس مهد زون ةمئاخ

 راکیبرب نیزا دعب »5 ار مناوه منت نشزاوک - تتکاو رپاورگن قیاقح

 داربذپ ماجتا یزرربف و يخرفب هک ماسدب لاس مز.یخ هب هدمآ

 نوت شکدا .مح تیدع ژابنا یب راداد و ژاه راک دز ۰ تشاذگ زاب

 یازفا سر ۳ ثرخ ؟ دو ,د ءاولرا ییریگ روشک توص و

 * دانگ راک ژور یدطااس



 زا مهد لاس ژارط تنمیم زاغآ

 سدنآ سولج رود مود

 ژادرپ نابج راداد نیزفا رامش زا شیابن و ,روگانوگ شیانس

 ناوارغب سونام لابث) ییلج رود مرد لاس مین «ک ار زاسراک مبرک و

 هنم هدناثلا يمامج ةرغ هبنشکی زور و - تفای ماجا یگنسجخ

 نیا لاس مهدربت مرایچر تسیب قباطم رشث و هاجنب و رازه
 * دش زاغآ یگدنخرفب لابتا رود

 ءابلوا - دیدرگ رفظ تایل, زکرم جلب رهش نورد هام نیا مویم

 هک یودچسم رد درعسم مگنه و هنسجخ تثوب هرهاف ثاود

 نارد و تا هدومن انب دوخ کاخ ةزاورد جراخ ناخ دمع# رذن

 ةحاوخ سسح رسپ هک ةحاوخ بیط هنئام يلاها و فارشا یگمه

 يرابيوج ةجاوخ راک ٌةجاوخ نب هجاوخ ماعرلا دبع ردارب نی
 وا ةلبلح ناخ دمع* ید رهوخ ناخ دمعم رذن مع و - تسا

 منه نٍزرد هجاوخ فدوب دوخ نالک رسپ اب هچاا راشم دااو و - تصا

 قااص هدمع* و یدیب 1 هحاوخ یگذد نفع و 2 هلو اراخب رد

 و تزع رد ناگجاوخ رگید زا س ربکب رود ره هک یدیب هد هجاوخ

 ااص دلو راغغلا دبع هجاوخ و - دنراد زایثما رابنع)
 ردارب هجاوخ 3

 ار ربذم میاوف - فندوب مهارف - تسا اسراپ دمع* هجاوخ دالوا زا هک
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 ۳۳ دو یخ ۳



 |۶۵ ةنس ( هع0 ) لاس مهد

 هیاپ ینامسآ رورپ ید هاشداپ ییمارگ باقلا و یماس مساپ
 عهمان مان شوقن غررغب ار ربناذد و مهارد هوجو و - دنددنافرک

 دوعآ تنمیم- دوقن ناژا یفخا هنخورفا رب رنسگ .لدع هاشغهش

 و سعم دمع# هدفخرف و خبراث س دمه رد - دندانسرف لابثا انس ۳

 هک نمرث راد هعلق انج یجاح روصنم نارسپ گبب )) دجع

 تیاج+ مسرب ناخ دمع* رذن لبق زا سدقم سولج مهد زاود لاس

 تعجارم هدو | رب دبما ماد ماعنم هاشداپ ماعذ) زا هدم ] لیاکب

 ار ردپ تشاد هضرع هددسر رابت الاو ةدازهاشداب تمزالهب دوب هدومن

 تلرد یریا ءایلوا ییرازگ تمدخ و یرادرب نامرف زا یبنم هک

 ناشن و تعلخ لاسراب رپگ الاو نآ - دندبنارذگ دوب تلوص دنلپ

 رارف هنخاس لامئسم و یّتمطم دوخ مزالم و وا درخ رسپ اب تنوطعء

 نصرت راصح تظفاعمب وا دسرب یاس و اتفاق راحات هک داد

 باوصتساب ناغیا بقاعام و - دزادرپب تسا هدومآ بآ نت ۳

 ک ار شانلکوگ ناخ نیز نب ناخ رفظ یب ناخ تداعس ارسالاریم|

 تشگ تمدخ یا دیعت یاریذپ یهرزپ را و یدنمصالخ| زا

 یتاهوک ازربم و : ااو رارس زا یچفت هدایپ دصناپ و وا  اغیبات اب

 ۳ تار دددود زرقم وا ةار دوتا هد ناغف) دات و راوس دصناپ 5

 راودبم) هام محارمب ر یجاح زوصنم و - تخاس یهار هعلو

 هام یب

 هک )رم)| ردما راخ نادرمیلع تمشاد هضرء زا ۳ ردخسنت و دزم

 دوب هنشاو لاسرا هاذپ قیالخ هاکردب دوخ رکوسف یلف فا بوعط

۹۹ 



 لام م ۵9د ( ۵4 :) | ۶۵۷ لس

 بابس | ار رورغ و تلغغ هاومرگید یدطالع فالخرب «5 ساسا

 هننسون لذاغ ي ةدقدح زاین ي يب هاگرد ژا خاح با :هرنخاامب روضح یک |

 ناگننابراب و - دند روآ اجب ف ناویس يبلآ تیانع یا ربارب رد

 یا تین يادمص - دنددناسر میدقنب هابکر ادم مدارم تنالخ هاگراب

 کال اب کاخ زا ينامسآ ریسبت نیا سوک ياوآ و ینادزب دیئات

 يمارگ یلعمر مای و - تک ياد و را نی هدیسر

 مایا نبرد و - تشاد شیارآ زور تشه ات یو فا یا ن

 ينارمك و يشخ» ماک باوبا و ينامداش و ترشع بابما هناگنشه

 تیانعب ارگ صالخا ناگدغب و الاو تلود ءابلوا - دوب هداشک و :دامآ

 ینعم نازادرپ خ» - دننهگ بایمک بصانم ٌهعاضا و اهفعلخ

 عماسم عاهئس) تسارکپ میزان و تیذبت شرازگ رد ارغ هیاصف زارط

 دنارگ ز یاوجب - هددنادر هاب ریاشب هار هاش نراومه هک یرادنابج

 تسیزاریش یاریصن خیراذ یریا هلمجنا زا - دندومآ رب دیما نماد
 * تیپ * هیمعت قیرطب

 نابج دنرادخ تایانع زک هل رعش

 باقر کلام رورس ناروت کلم عتف درک

 ناهح هاشنمش لداع یعزاغ هاشداپ

 باغلا ناهاش هلمج زا نامج ار وا درک هکنآ

 نارف بحاص ییناث ملاع ریخت رد تشگ

 بابساک ينانس روشک رد درک ار وا دزیا

  هرذگب رگ يبش يريگابج مزع ضلد رد

 . بات.آ زا شرپ میم ارم جا فا



 |[ ۶۵٩ هذس ( ۵۷ لاس مهد

 ریصت روشناد لقع زا هیات هرات ی لاه

 بای ةدکن یلک هبمعت هار ز شعبطاب تفگ

 يبگنا و ناروت کلم زا رارب ناروت یعلاو

 باسح رک شیاج؛ ناشنب نارةبحاصییذاث

 تعلخ دازن يمارگ ةدازهاشداود هتسجخ مزب نیا مود ژور

 رما)اریم اپ و رادربزرگ تگدب رمع بوع .عص یزود الط يعردان اب هصاخ

 وا رکود یلذ فجا تسدب یزرد الط یمردان اب هصاخ تعلخ

 بسا و تعلخ تسمحرمب یلف فو و - دندانسرف :دومن تیانع

 يماء زورنا تنمدم زور درد - تمخارف| رب رس هدیور رازه ماعنا و

 زاچ یرازه شش بصفمب راوع رازه ٌةفاضاب ار ناخ هللا دعم

 ار دوخ رسپ عیدب دمحم ورسخ و - هنئدومرف شزاون راوس رازه
 یبلا فاطلا ریظم - بت ؟ تداعس رسارس تسزالم ژودنا فرش

 نیز اب پسا و عصرس رچلخ و عصرم ٌةقيح و تعلخ تیافعب ار وا

 » دندرشخ! یگیاپ دنلب الطم

 هد زلب زا ناخ راذخم دلو نیدلا صمش هبداثلا یدامج مچاپ

 اب رابت الاو 8دازهاشداپ تمشاد هضرع و - فومن ییلعم نام .آ لدبقت

 « دروآرد را دیشروخ رظنب خب هعلد مانغم

 تسیود و بیا دع ررسخ | هدناخلا يدامج 1 منشه

 پسا هذ نابم نازآ - دینارذگ_ رشکذدپ قیرطب رثما هدزناپ و نایدام

 رد بصذمب ار ناخ تایح - دسر ينار 71 اریذپ فشب نایدام دص و

 زا هک ار کاملا ءالع الم و - هنافا و لصا زا راوس ده تذه یراز»

 هددناسر صسدتم ضرعب هدومن تاحوئف یرپا جا رخ" یموج دعاوق



 یک و

 لاسمهد ) 0۳۴۸ ۳1 ۱ 9۵ 4 99

 تمحرمب ار دنترمس بابرا دمعم ازربم - دندینادرگ هنلبرم

 یصعب ٌةیلست یارب هنخاون رب هدر رازه ود ماعد| و پسا و تعاخ

 یرغشک تصود الا ردارب گبب ضرعب - دش ماعنا ةدیور راز,جلپ

 « ددلومذ تبوحرم هدیوز رازه ود

 رذن ةب نخ تیلاصا و ناح رداهب ن دومن ۵ رم

 وا سخرگ هنفای ییسکش ۵ 0۹ نوع

 مگید و هدفشا ۵ رخ و هنفخ تخب زا ناخ دمعم رذن نوج

 1 ۸5 لام عیحو و لابتا هلبق زا ددم) یور ساوسو و تشح تعاود

 ببرق هفنات رب نارود نیقاوخ عمج* و تسا ناهج نیطالس ءاهلم

 لاض رخا وا نیلولا یدامج مقشه و تسیب هباشجلپ زور رپپ ود

 زور رهپ هس و - دمارب جلب زا ه دیداسپ هوخرب رارفراع هنشذگ

 و ناخ رداهب هنشگ هک ارسال رهما و رابت لاو ؟دازهاشداپ روکذم

 راک نیا - هندینادرگ هناور وا بتاعنب ناهرمپب ار ناخ تلاصا

 دنداپن دصقمب ور »دیرج رتمامد هحرش تعرسب رشذم صالخا نابلط

 هدید ار یپو هدش روم رخآ رپپ زور ره اوه یمرگ تدن زا و

 ۱۳9۰ هارد دزدندیوووف نیم هار +لاصفنا "یب رگیدرزور الواوهس ات
 شراذگ زا زور مویس - هننشگ یم راننرگ را ناهرمه زا ینغل

 یلعیدر,د 25 ۵ ها درد دوبل هرشک ربسا 11 ۱



 ۱3 ( "564 ) لاس مهد « 2 ٩ هرس ۵ ۳

 زا و دندوب نآ ییحاون فک رد هک يناکبزوا و ناخ نارکون رگید و

 ماشحاپ هذفر هرز لک ر ناخ رثام رفظ رکاسع لوصو برف توص ءاغصا

 ناردناخ و - دزآ هدم ]ها رف ناع ریش رد دننشاد فذوت هبوم| یایرد

 ناخ تلاصا و ناخرداهبب - «نیبلط زین ار هذمیم و ونکع»ج هاپس زادنا

 نیا تیعمج هدیسر رثمامت تمرصب هک دندیو نبرد راک حالص

 زاب ناذع اح به رگبد زور رب مجنر ود اد و  دذدش راوس هددام زور رپ

 یگدوسآ ندیدنو ب يب موب گیر لزانم و راذگ راوشد دعادصم و
 عضومرد دددشا دد تکرح یاراب نارب هدایژ زفف آ خیل ناددسز زا لعد

 یکیرانفگ زا - دندمآ دررف تسا ناغربش ییهررک شن هک یطوغ

 طوغب لابقا تبانک یدیسر کیدزن ماگنه هک کبزوا نلوارف زا
 ی

 یگزانب مزر شهاوخ و فلاخم رعشا تقیقح دوب هنشگ رانفرگ

 یا مژر مزعب هیناذلا یدامج مود هبنش ود نآ یادرف هتنایرد

 يمار *دروارد یزوربب بارب اپ ر یزوربف تسدب نانع لیذاخم

 روپتار ساد صییم ناتویجار زا هدش لوف ناخ ردایب - دننشگ

 توار ددح گرم برر رار و روپنار هک مار و روپدار هگلش برر و

 هحار ار رنشدپ هک رگید ساد ۱ و تراجار هگنسرما هحار و



 لاس مد ( ۵۳ ) ۱۶۵۷ همی

/ 
 تواجار هگذس مارکدع و تواکیس دنچگولت یار و دوب یم هگنسچگ

 ةک ار رگید یدنچ و ناهوچ يولب و ینار ود ناخ ساد دنروگ و

 تسامح رهوج رابظا یارب ارسا) ربما و :دازهاشداپ تم هصخر يب

 دلو دمعع دیس "تاداس زا و - دندوب هدیزگ یفارمه تیمح و

 نب باهش دیس و ناخ فیس دیس ردپ نابعلارون دیس و لضفا دیس

 ژا یعمج و ایا رو مع لودقم ددس و ناخ تربغ دیس

 داد رارف و - هدنادرگ لواره دوخ مع مان کین اب ار شیوخ رانیبات

 تسار تسد رد ناتوپجار و را ییدر شیپ ناهرمه اب مان کین هک

 - دنشاب هذنر یم هدیشک فص مان کین پچ فرط رد تاداع و

 ران ابو هیناخوت قاخ لامخ و نبرت لوام ونیبرت تابلو

 ناخ تلاصا و - ددنا درگ ر رقم شیوخ سیمی فرطبار رگید يعمج

 هدش لوق ناهرمه زا رگید ینغل اب ناخ رداهه پچ بناجرد زیذ

 لاسرس دلو هگنس بجع و ههزورچک مارپدره دلو مارگج و ماربچ هجار

 ددس و هکورن ناب ردذچ و ناهوچ يیس يیمکل ًةریبت و رذچ و

 گیب دوصقم و دوم دمعک مالق دیس دلو دمع* ددس و نواج

 لراره د.دوب وا جوف رد هک ار ژودلس کبب ریذن و يدنمشاد لع

 رگید کی ربارب هدومن نزوت ار جاوفا رادرس ود ره و - تخاس

 ناغربذ رد سک رازه هد بیرف هک ناملا و گرزوا و - دننشگ یهار

 یرنشیب یزوریف جاوا ندیسر رب یبگا زا سپ دندوب هدمآ مهارف

 و هدخ|۵ رپ ینابمایب لاوما یذفر تراغب و لابع ندش رسا مد زا

 يرثمک و - دننشگیعار وس دوخدن) هب هنخادنا شیپ لاوم) و لایع

 لودر ربخ نایت زا ناخ - دزدش راکیپ ٌ؟داس | 1ثومد ناخ تفافو



 ۱۰۵4 هم ۲ شات بر یاس مهد

 دزدوب راوس رازه هد تصخر ماکنه هک یطوغب یزرردم جاوفا

 ناغربش زا هدیسرث رازه راج رپ هدایز راد« ود ره اب تکوندرد و

 جوف کی هلمجتازا - هاد بیئرت جوف هم هدمآ شیپ :ورک راج

 ياف روشاع و یگیب ناوید یناب ردارب گیب دمعم ۷ نابعا هک ار

 یشاب اژریم گبب يجاح ر وبای یناب دمعو ارس هللا دبع و یجاح

 5 ۳ اندر ات ی شام دور توت منسود و

 قبلاتا زارد مجاح و نر اب ار مرد جوف و - تشدهاگن نوخ اب

 یبهجواد و زعرف یب دهعم هاش و را ییگیب ناوید نامرد مشوخر وا

 یلعیدرت ر یلف ناعب» اب ار مویس جوف و - راغنارب رگید یدنچ و

 یگیب ناوید یفاب رگید ردارب شپوخ يگيب ن اوید راکداپ و ناغطد

 انآ کشیا دمع* یاب و هوب لوارف رثشیپ هک نامرد گیب دما و

 - تخاس راغناوج نافیا ریغ و یجداو و دمع* ید و یشاب

 نابکنت و نازادنا ناب هک نیمه نینرط نازرابم یئارا هدر زا دعب

 مجذغ جوف زا يدنچ و دندادرس گنغئ و ناب هجئرس كلي روصنم رکسع

 ندینشزا راغنا وج وراغنارب جوف دننشگینسین یارگ هر ناب برضب

 تابث یاپ دنکبآ ار ریش رهز هک بیرغ یارآ و بیبم یادص یریا

 بتا رارف و ربع یب هورگیا هشیپ هک رارف و یارگعر هداد تسد زا

 ور زدغس يبزبرگ ندید زا زدند ناخ دمع ردن - دنننشگ

 یزان هکی هب هک وا جوف ناکخد :رگروخ زا ي یدوج - ددنآ در نت انع هخداترب

 ر يدنچ ر جورج" ار واخ هد[ رد ۳ ترصن جاوما نادم

 - دندیدرگ ينسين رپس هر هدیدن يرانسر يور دننخاس لولقم

 ودب ن اخ هک رادب ازک دما دم و لواکب میهارپا تسا هلمع دیزا 3



 لاسیهد ( 9 | ٩۵۵ هدس

 ناخ و - دندوب هدمآ رب زا ناخاب ود ره و - تنشاد مامت قلعت

 دوخدنا بناج- ی ناوارف دندرک یهارمه را اب هک

 زا یعمج و نامرد گیب هدساو ناغطقف یلعیدرتر - تنانش

 رجخ ندیسر ات ةک- دندم|دورف ناغ ربش رد هندیزگن فقوت هدیشک

 ردمه و - دنزادرپ دودح ی] طبضب ناکیزوا و ناخ دمع رذن میقنم

 دب نیا رک هننانش تعرسب زاب دنبابرد نانیا فقوت ربخ هک

 ر يلاوما ناملا و کدزوا نوج - دنناسر ماننخاب ار دنج تمتاخ

 9 دا دوبل «دروآ درگ زادنا تمسو و زادکرا ۴ ماشحا و ایاعر زا هک

 ِ «دش يهار هنخادنا رشدپ ۳1 هرهاف جاوفا لوصو ربخ عامنساپ

 لابیء رادس) ندژ اپ و تمداهد و - رب ردب دننسراین تممیزه زا

 رازرابس تمدب لاوما نآ يکمه - دننشاذگ زاب اجب لام هددنازیرگ

 :4؛بزرا ی عمح و يب زار وا ردارب يب يجاح ر ت ۳ به

 لات لوح ردذن رارف و تمیزه ربخ داد گود یلدلم و وذکعج رد »ک

 یابدخردنا رتشیپ و - تداد تسد زا یئابیکش نانع زین هدینش

 و تلادع تاکرب زا و - دننخبرگ وجراج بناع) هنشاذگ ار دوخ

 ,راشخدب و ۳ + یایاعر زا يرايسب هانپ ید هاشداپ تفصن ایم

 اظ هورگ ن# ! روح ر دسف و مس ردس| تام ندرد ک یذاج رازه و

 ٍ دندومر یراکشس ِ يراتترگزا ذوب هژرپ



 ۱۰۵٩ هل ( 0۵۳ ) لاش مد

 و ایام زا نامااو کیزوا هک یلاوما هجرگا هک دنامن هدیشوپ

 دش لابقا رکشا در تراغ دندوب هد دروآ مهارف جارات و بهنب ماشحا

 چاوفا اب هدرکن تعانق علفب ناخ تلاصا و ناخ رداهب رگا نکیل

 يلق ناعبم اب ناخ دمجم رذن مه ان امه دندومن یم بقاعت » رها

 نافاملر ةدروآ در ناوم و لام ییمامت مه و - دشيم ریم) قلذت و

 زگشل نادهاج* تسدب ناذیا لافط) و لادع يگمه اب رگ تراغ

 زدن لبق زا هک لوکب رهاط زور هس رد زا دعب - دانفا يم یزوریف

 لوبخ دنا بابزا لامک هچاوخ و - دوب هنمیم و رنک رد ناخ دمعم

 فیلک رذگ یینابهن را هارمه هک يهورگ اب راکشریم ناج مریم و

 - دندید ار رکدج رادرس ود یا ۵ ناغربش هب هند ومنیم

 زا دعب ناخ دمعم رذن هک دش ققعم لامک هجاوخ راتفگ زا و

 دمعم وا قیلاتا اب دوب اج[ هک ار ورسخرسپ مساق دوخ دنا ندیسر

 هدم] ينايش] شرع ترضح تسدخ رد هک ردابب دابلک دلو یلف

 فتقوت يب نیسپ و ییشیپ ءاقفرپ هدشادرب یوخ اب رگید یعمجو ۳

 ناخ لاوحا ٌهیقب - تشگ يهار ورم بوصب دوخ دنا زا گنرد ر

 تسا نیا رشلمج« - تفاپ دهاوخ شرازگ لیصفنب شلع» رد

 يگنركي و يخفسود سابل رد هک یعمج تشافرب ناخ هک زاب نازآ 4:

 ژا لما یور دندومنیم ماچ ارس يارر و۵ و ینمشد باپمس| همه

 رک زور راچ ود تل و تبکن زج - تمات رب الاو ةدع و ایلع بن

 * تیب * تشکد وا

 راکب دیاین شکدنکرآ همه ۶ راک زور ار درم دوش نوژاروچ
 يراپهذاج و یراک دح تتدقح هدناثلا یدامج منشه نوج و

۷ 



 لاسمهد ( 69۴ ۰) ۱۶۵۹ عالم

 تمناد هضرع زا تماوع دداب تملود نریا ءادآوا ییژوردف تیفیک و

 ۱ ینابنامح ریرس هاکدنیپ نافثاو ءاغصا تمارگب ناخ تملاصا و ناخ رداه

 ماعناپ و هودا هم هچسا ود راوم راز مجأپ یرازمجاب بصنمب هفدا

 هصاخ تعلخ» ناخ تلاصا و - ۶ ٌةنارخ زا هقن ٌهیپور کل رد

 حخممعو - راوه راه راح یرازه راچ بصلمر راوه رازه ٌةفاضاب

 یرازه گم بصنعمب راوس دصداپ ٌهفاضا هد و تعاخع) روهدار ساد

 و رازه بصنم و تمعاعا ماریح تجار و - راوس دصذار و رازه وو

 ۱ مادکره و  هفاضا 3 لا ژا راوس تسرود و رازه و تاذ ید.هناپ

 و تواردنچ هگنسپور رار د روهئار هکنم مار و روهتار هگنس پور زا
 بصنمب  هداضا و لصا زا و ثعلخ: یرثت ناخ يلع داو تایح

 یدصناپ ٌهداضاب و تعلخب یرث لوالع و - راوم رازهيدصناپ و رازه

 دمع* دیس زا يکي رهو - راوس دصشش ید هفاپو رازه بصنمپ تا3

 ۱ ملاع لوبقم نرس و - راوس لرص نیش یرازه بصذحل هفاض) و لصا

 و- هننشگ زارفا رس راوس دص راچ یرازه بصنم و تعلخب

 و اکزرن ناهب ردنج و ناهوج جوه روجبو لاس یذس دلو هگذم بجع

 ددم و ناخ ردامب مع مانکن و هگنمذام هجار ریبن ةگنس مارگنس

 نمع# ددس و یدنمشاد یلع گیب دوصقم و ناهوج یولب و نواچ

 تیانع و یز)رودناخ سرد دنبوگ و یدیم دمع# مالغ دیم دلو

 راخأفا رس بصنم ةنافاب ژودلم, گیب رذن و ناخ ردایب ردارب

 و ناخ مجد 15 روخآ رم دارد ی روغ راد ةعلو مهد 7 دننخارف| رب



 [ ۰۵ هفس ( ۵۵۵ ) لاسمهد

 نیسح ریهاربا بوعصم ار را یروغ شیاشک زا دعب ناخ هللا لیلخ

 فرش رسپ ود اب دندوب هتخام هناور هاذپ قیالخ هاگ ردب نامکرث

 و عصرم رچفخ و تعلخ تیاذفعب و - تفایرد هدفس قدس مالخسا

 تسیب ماعنار یمسا تمحرم و راوس دصناپ یرازه بصنم

 « تشک بایساک هدپرر رازه
 هک گنج رفظ ردابب ناخ دیس | هبنالا يدامج 1 مهدقه

 تداعس دوی هدش نام نودرگ ناذسآ نور راهدنق زا ییلعم م کیب

 هدنارذگ شکشبپ پا هدزه ر زدن هم رازه هنفایرد شنروک

 ناخ رادلیف هک ددسز سد2 ضرعب [هبناثلا يم لامح | مهدزون

 دمعم هدازهاشداپ ثمدالخ ٌعبصان ٌةرغ نامزالم اب سدئ) رساپ هک

 دوب هنفر ریناوناج و دوهد هب لیف ددص یارب : رداهب بیز گنروآ

 * دومن دیص هدام ورف زا لیف هس و هانغه

 یاطعب ار لالج دیس رودهلاردص |[ هیناثلا یدامج ] مودسو تسیب

 ار پززجازآ عجار ورمالطم و "الط ییزاای,هصاخ  لبوط زا. قیتسب او
 و تا3 یهدههماپ ٌةناضاب و دیرارم ةراوشوگ و عصرم رهدمج تیانعپ

 ار روکذم دابق و - روس دصناپ و رازهیرازه رود جصنمب راوس هصناپ

 ار ناخ راذخ* دلو نیدلا سمش و - هرقن نیز اب پسا تمحرمپ

 نیکشمءالا دبع ریم دا زر ردم و- ناپدحا ییرگیشخ و تعلخا

 ٌحعلَو هک یجاح روصتم - دندجن درگ یهاجم رم تسدود ماعناپ / ملق

 لب ترادصب دوب :دمآ خلبب هدرپس ناخ تداعسب ار فمرث

 رازه یرازه ود بصذم و دوب ضوفم ودب زین ناخ دمعم 9 نان

 رد ک



 لاسهد (۲ ۵۵۷ ۱) ۱۰۵ هم

 روخ رد یبصثم زین وا رگید رسپ گدب هللاددع هد و - نننشگ زارفارم

 ۷# تب تداذ

 بسن یلاع ةدازهاشداب سامتلا شراذگ
 و تعحارم تسصخر شد 2 دارم

 هدش بنرتم نارب هچن او هانب یطالم
 روم رد تبثت و بئام تمیرر و بناث یار ٌهیلعب هک ره

 یگمه تحما یلعلم تلود و سید نووشرد یناث و تلم و يللم

 یم رک یررب تالس میوق زرطو تماقتسا میلس میبث رب وا لاعفا

 یارب دنچ ره دنا ببصن یب هابلج توعن نیژا ةکره و - دزآ

 و دوس یور دشکب مال و یعم تالماعم ماجلا و تامهم مارضن)

 دریذدن بئرت نارب تلاجخ و تمادن زج جی و - دنیب هن دوببب

 نآ - تسا ضشخب دارم ةدازهاشداپ لاوحا لاقم يا قادصم

 تلود نیا رکشدپ هراومه هک یدزیا ددئانب «ک نازا صپ رابت الاو

 تدطلس تر ؟ راک هشدمه هک یهدمرس ریسیت و - تسا یادنب لزا

 فر حاد 1 و ژزینس رفشمکب اشک ر وند کلم نذذج - لاعدم با

 هاشداپ بیوط درد تدن ۷0 و - دما رد هرهاق تلود یابلوا

 لاماپ ر هدکبزوا روح شوخنسو هنسودپ هک راید نآ نکس هک کلف

 فرزب ۳۳ نیلح و - دندیتارگ تیعمج و تدهافرب دندوب هبناملا ماش

 ناتسودنه ندطالس زا یکی مببب زورما ات هک فرنس نقباشک و

 وس نآبفرط ییزا یرکشل الصا لاح ات لب هدشذ رسیم ناشنتشرپب

 دسر لح شیاشک و ۳ لاثت و بر> ز لادح و کاج هد ۳ هنفرذ



 ۱۰۵4 .هثس (. ۵۵۷ ) لاس مهد

 تاریبدت ضعم! دیوگزاب نازا یناتساب یابمان خب رات هیلانج

 بدصد اوزگ باوع دنوادخ یدب رود وددخ ٌکبفاذ یار[ ۳ هدیاص

 یگدازهاشاپ و یرادرس مان زج هک بسن یلاع نآ جو دوب هنشگ

 یزدج یواٍ) تتمسا سدقم تا نیاب باسنا تلودب م 7 ۹1

 يناوج د ینومزآ ان مزاول زا هک ینات و تبثت مد زا -دش دوبن

 لدبم یمان دبب یمان وکن نیا عن رم میدقدب ناشاوخ دی

 تم ۹1 یهدصقم تمع) اد نم[ رد زا دعب و - تخاس

 ٌهیوص مظخب دمنعم ناکدنب زا یکی 5 نیا ثماا۵ ضورعم روضح

 لیبقت تداعسب هنشاذگ زاب ودب ار کلم یا ات ددرگ ردعم میاد

 یاج یب راک زا رود سامتلاریا - ددرگدعستسم هادپ نیقاوخ ناذسآ

 ۷ باوج رد و - دما :[ نارگ رایسب رثأم ددشنروخ رطاخ رب تفو یب

 روکذم سدقا لفعم رد ررک» هاگره هک تشگ ردام سدقم نامرف

 ریغست حاتفس نآ میقف هک کلم يا هک نازا سپ هک ناب هدش

 هسورع« کلامم لخاد زاس راک راداد تیافیب تیانعب تسا نازوت

 واب مارس نیا ماجا یارب هک یرکشا و دومرف میهاوخ اطع راب دوش

 نیا رابظا دوب دهاوخ كلم نارد زا اب زین لاسما تسا هارمه

 ون کام نیا هک ناز نشیپ نمرز نیاب ازماف تیفسا ر اوران ضشهاوک

 و هبای دادسنا و ماککلس) نآ روغژ و نوصح و دیآ رد طبضب هدوشک

 تیعمج!قاستاو ماظننا لوصحزا رطاخ و دنیشذب اجب اج تاجناهت

 شبتاعنبهک یرگشاو ددرگ مقفم ناخ دمعع رذن ٌهلماعم و دیارگ

 ناوارف زا صپ هک هبت ادغج تاثاهی وا ژ تاسولا و دیامن تدواعم ةافر
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 تسمعز یلو و بحاص یتاو نامرف ۹4 شیوخ یدزرا یریدب لاس

 زا تحاسد ۵+ یور وا تبمسز الم تدایرد یینمذب ندرادپ ؛دروآ
 ی 3

 دیاهخ| درب و نامیا یب نانامل" و یرطاب و رهاظ مچ سگ ناکیزوا

 رک) - تسا هدیدنهیاذ ؟نم» دژر و تلامدما ناژرواشک و ایاعر و

 شدرگ زا ار ناهسآ و هرارد اج زا ار دوک ةک ام ییتافتلا یب تقاط

 | و - ۵ژ| درپ صمخلم نیا زارباب رابرگید یاب لود دوبخ رد دراد زاب

 و تسوا ییلبد و ید یجراکنایز ٌکیامره هکر, سام») کا نوماریپ

 هنفاب ترو» لا تی افع ضع+) هک یراک عیگدزوخمه وب معاد

 مظن رد ارما) ریماباوصتساب و - دهد رارف دوخا خل!ندوب و

 یج داسفو درمت لها زا نآ ناکس یینابهاگن و - راید نآ قسن و

 یعرم ناسح| و یاد هقبذا ٌگفِیرط زوما 0 رد ۸5

 رد تلفغ باوخ زا هداز هاشداپ از شوه تامدقم ییذح

 مالئساب هجئرم یکی اه یک دومن تشاد هضرع رگید راب هدماین

 کلم سدرد 8 جو ج۰ درادد ضورعم روصح+ ر لوخ دصاقم

 تمیزه زا دعب هک ار ناخ تلاصا و ناخ رداپب و : دنام دهاوخا

 یهاز دوخدناب ناغربش زا هدعبزرا یدش ةراوا و ناخ همعم رذن

 یارب نیمز رس نارد رنشیب هکلب هامکی ینسیاب و دندوب هنشگ
 ی
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 رطاخ و دندومنیم فثوت نآ ماکعسا و هروکذم لاعم عالق سارح

 دعب 26 ناخ هللا لابنخ اب دندروآ یم مهارف اجل ماشح) طبض زا

 رادرس ود یا کوکب جلب زا ناخ دمع* رذن هادس یینوزف ندینش زا

 نایم هک خابراچ عضوم رد رازرک زا سپ و دوب هتشگ نیعم
 هدیدادرگ زاب روکدم غاب راچ زا هنسویپ نانیاب تمسا ناغربش دوخدنا

 هابنشاشرع هاگرد هجونم دوخ هدریس اهناب ر خلب هک- ددبلط دوخ هزن

 نارادبصنم و ارما رثکا :دازهاشداپ عفوم یب شضهاوخ زا و -هدرگ

 رطاوخ ر عئابط سانینسا رو نطوم ییزیزع تبع" زا زین هارمه
 راوطا زا ریامض و یطاوب شاعبل) و ناتسودفه مظعا هاوم عاضواب

 دارا تیاو نآ یاوه و ب]آ ترضمو ناشخدب و جیب م لر

 ییناشپرپ و اباعر یاهلد ییگتسکش بس ینعهذیا و - دندومن تعحارم

 تف رر بماوج و فارطا زا هک یساشحا ففوت و هایس لاوحا

 لامب لواطت تسد بذبذت يا دید زا رعشل مدرم و - تمشگ دندوب

 دیمر  سدقم ضرعب ررکم ینعمنیا نوج و - دندومد زارد ایاعر

 رارصا زا ار :دازهاشداپ و - دهن هایدزاب ور سدقا رطاخ .تارعلا

 نائلم ٌمیوص لویت و بصلم ریدغت 84 تراس اسان ٌهشیادنا نسب ار

 * دندومرف بیداد

 اگشیپ زا ان هللادعس نیکمت لاو یون لاسرا
 لاوحا میرظننو 2 کلم قیسعت یارب رو عح



 لاس مد ۳۳۳۹ ) ۶۵۷ هلس

 زا نادگمه ۳۹1 نا ثرک شادش جازم دمنعم ربنعم ناکدغب زا یکی

 : فیاخ و نیجار وا تیاکش و اضر ژا ةنفرگ رب رابتعا وا رادرک و راذفگ

 ةکذآ اب ار ناخ هللا دعسیمالع ییماملا رادم دندید رصعلم دنناب

 مکح و - دژنسرغب خب 1 دندا۵ رارد هننن|ددمن اوز روصح هگشدب ژا

 ار وا دشاب هک شگد مدننم اجیب دارا ییزا هدازهاشاپ رگا 5 دن دومرف

 زاب ناخ تلاصا و ناخ رداپب 2 ۳ خ ٌهبوص تمسوکد و ی دددد

 3 تسامعا) 2 ناخ رداهب د داسوف و درمد لا لاصبتما هنشا دک

 هدازخ و هادس راک و - تسا راد اتسدعمح راد هنب و دراد فاصتا اتم

 ررقم تسا فوصوم کوس سحر یگدیمود و یانش] جازمب

 1 ياضما رد شک باوص هاشنرشو سل رود هاشداپ یئاهدهرب ؛ ا5 دن - دزاع

 ۳  رگیدکی تغفلاوم و تشداومب درک دیاب هحره رد یللم زوما

 نانم تخت :رشخب جات نامدزد یریا یینمدخ وکین ٌةلیسوب وا فالما

 تایانع زا ار کلم 1 ییراد هبوص دندوب اورمک ناشخدب تموگع+

 اب يیاج: نفر ۱ یا ددب و يترطف تممحد زا گ و - دیامد ضیوغت

 لب ر ناخ جست ددک یگدانسا درا دف ی ۳ تدلباد 5 لوبخ ددحا و

 ناخ 0 و نآ عبلوت و ناشخدب مظنب دشا هذشاد راکر۵ هک یهاهمس

 هدن)و درگ ؟ یردعم نت تافاضم و نوخدد] ظوعا) هخسداش تمدعمح اب ر
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 عضوم و نوصح زا مادک ره طبض تمیجا و ناخنلاصا و ناخ ردایپ

 ردقره اب ار نادمنعم زا یکی اجآ راد هاوص قافتاب ناشخدب دودح

 نیعت دناد قِیل هک یچگذفت ؟دایپ و زادنا قرب و یدحا و رادبصنم

 تناید رک دج ناکدنب زا یکیزینناشخدب لعا ناک مامنهاب و . دنک

 قیقعت و هنخادرپراید نآ منئس لاوحاب و- دتسرفب رازگ تانما راد

 فیفخت نآ نیشدپ عمج رد اجره هدومن تیالو نآ لهاح و عمج

 نانابغاب و نارگرزب هک يناصقن ییفالت یارب و - دهدب دناد نار زکات

 هدیشک رثآم رفظ رکاسع زا اهزیلاف و ییتاسب و تاعارز رد نادابزبلاف و

 اجعاارد هک یدقن نارادبصتمب و - دنامرپ هرماع ةنازخ زا هقن رز هنشاب

 تدعمح ةزادناب را دریکاجنارا دیصمب و -یگشیپ ههام ةس ثوب دنهاوخ

 و - دنک نت تدعاسم ممرب هرماء ٌةنازخ زا دناد بسانم ردق ره

 سدت) روضح رد هک یرونسد ینبطرب ار ةوژپ ریگاج ناگدنب یخز#

 نهحرلادبع و مارهب و - دیامن ها دلت لوبت هو اقم ٌهنکما زا هنفاو رارق

 یم جلب رد ئ ورسخ دلو لری منسر اپ ر ناخ دمع* رذن نارهچ

 ةجار هارمه روکدم ناخ یینوریب و ينورد ناکتسپاو یگمه و دوب

 یلهدنب بوع*مدشاب ندانسرف گنسداش هی ناخ ی. م یه رذن نا

 لاعرا تاعذدب دنشاب هاگراب کلان هاگرد داور سدتا مکعب هک دمذعم

 و امریغ و نوغیوط زاب و راقنش زا یرکش ناروناج طبض و - دراد

 یارب و - دزا» ررقم يگرب شوقیوفص رذ ون ازریم ةدعب نآ ندروآ

۷ 
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 رگید وزرادلیپ زا خب تینورد ٌةعلق ر ینورهب راهح یراونسا و تمرم

 هرابزاب و راکی دیکابت ور # راد هروجا بل هشاب نو مچروزولمع

 هادنشا شرع هاکرد زن قد سک ره ناخ نا + زا و دشاب تدالخ

 یرر ژا ۹۹ لواکب رداط دننام هدانوا تمسدر ای دعای ؛درر[ عوجر

 و .یچنادرپ نونلاپ و هدیدرگ ناهاوخاود لخاد داقنعا و صالخا

 زا یکپ هک یگیب ناوید نمحرلا دبع داماد وذره و گیب کچوج

 شا هداژ ردارب رگید اب ماذ گیب یزدنف تسرا هداز ردارب انا

 کاسنم اهدنپ کلب ۱ ۹1 گدب مجحرلا هجد ناردپ گبب هللا دبع

 ءاعحارد ۹4 نآ د دد هددنا درگ نام یدناوخ نیا گناور تسما

 یاوسیهاشداپ یاهدنبزا و - دنسرفب تلامنسا تاجنشون دنا تیاو

 دنک ندٌهآ صشهاوخ 1 ۵ هک هدداب رودص ابنآ بتلط غدلرپ 11 ییمح

 وا علعب شکر ه و - دز زاب ه۵ازا ی نی زا ی دور دا می

 یرازگنمدخر دزا درگ هرذذم ریگاج و بصنمرییغنب ار وا ددز زاب رس

 ّةفاضا وا باب رد دوش رهاظ ررپ هکره یراپسناج و یدنمصالخا و

 نارب رابد نآ یارش رو عیب رادم زاب رید زا هک ییناخ نداننا رپ

 ین رهفلا ءاروام لما اب تیاماعم لاوس رد ناشخدب و خب لها دوب

 تار و نانسار هاکرد ۳ رد هک اعازا ح دنددشک یم جرح هلمعا

 2ک دش ررغم تسدذ رازاب ژرر ار یرک تسار ر ينسار زج ناراک

 راد رد دندوب هدز گن هاشغآ س هب نارون ندناوخ هک ار یناخ
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 هدوزفا هرقن "دنا :لروآ رد نارد هک يسم ردقب هنخادگ خب برضلا

 و يهاشداپ هک یمارگبو - دنادرگ ررقم هدپور عبر ربارب ارنآ نژو

 نیا ناکدنب هچرگا - دهد جارر هنخام موسوم و کوکسم يهاش مساب

 تعراطم و نامز ٌهفدلخ تعیاذمد ۲ يتناريا :اذپ پد هاکرد

 عیژ لها ٌهلطاب تادقنعم زا و - دنا میقنسم هق> دیاقع رب نارود ویدخ

 تفلاخت زا شابازفو کیزوا نایم زاب رید زا نوچ نکیل زرنع اوه و

 تفلاوم و تقفاوم هجوع:0 ه6 هددمر يثاج# ترادع پبهدم

 بوم قبسفت و میظفت تلود و ید ویدخ تسین ریذپ تروص

 لها رمز رد هارد ييا یيگدنب یمیب هکآ اب ارمالا ریماپ ار 2

 - هندومن من ضیوفت واب هتسنادن بساذم هدمآ رد هعامج و تفس

 یدنح و شخ؛ دارم ةدازهاشداپ عنوس يا تکرح زا نوح ر

 زی ترا ناملار تتخیاوط زا ریفک "ی عمجت زارط فطر کا زار
 لاع و ناشخدب دودح يضعرد هنگ نوح بآ زا تراسخ

 دهاوخ ریذپ مقر هییلاغج دندوب هنشادرب داسفب دارن شروش رس رگیو

 ارمالا ریما خلج ي مالع نددسر زا دعب هک دش سدقم مک تسگ

 تابح یعرخ و - دزادرپب هوزپ هندن هورگ نآ هیبنت هب هتانش زدن

 بآ زا ار فبسلا ةبقب هنخاس رتسداخ ر دبآ غبت شت]هب یهورگ

 يیهارپ رس یارب ار ناشخدب مظان هک ورنازا و - هزار دگب نوک۶

 ندیسرات دش دهاوخ یتوت خب رد یددج ناهرمه و دوخ تامیم

 برصب درآ ناشخدبب روبزم راد هبوص هک نازا دمپ دشاب زدنق رد وا

 ابا۵ هاشداپ هاذوک یخ" - ددرگ يهار دراد قلعت ودب نآ مظن هک لبیک

 و يراز گ راکرد | رگید ر هروکدم بارم يگمه رورپ شنا د زاوب
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 تعلخ تیافعب ار وا 1 گومز داشرا ينمالعب یناب رارد یراد کلم

 ژا بسا ود و هصاخ ریشمش و هرانکلوپپاب عصرس رهدمج و هصاخ

 ةبنشچلپ بش هدینادرگ دنلب ره الطم و الط ییز اب ههاخ ٌلبوط

 دندومرف تصخر ناگدنبزا يعمج اب هیناثلا یدامج مشش و تسیپ

 راخاتا زع يماع بوعهم عصرم ریشمش لاسراب ار راخ رداهب و

 اب ةک دش مکح یاجناخ دیم 8داز ردارب زوربف دیس هب و - دندیشخب

 یارب هنازخ ٌدبور ۹ جا و تسدب را دبصنم تاداس ژا یهاج

 س درگ رب هدیناسر جلب د ریشچلپ هار زا رگید توت ۲ هاهدن هفلع

 راذگ راوشد دنح ره 23۹ ناجفخ دار زا سدد) مگ ناکم لاو ناخ و

 هنفانش زرر هدزاب .ضر- رد تما ردکیدزن رگید لبس زا اما تسا

 يارب تنفالخ جرب رثخاب و - دیسر خیل بجر منشه دینشود بش

 ابئد و نذد ٌلدف تی بجوم 1 تدهدز

 گناخب هک درک عنم ار يهانداپ یاهدفپ مامل دشن بئرثم نارب

 يیراد هلوص میلست ار ناخنلاصا و ناخ ردامب و - دنورذ هدارهاشداپ

 ناسراح یدعت و تامرم حاجلا رد عروش ناغیا قاغتاب و -دومرف خ#

 ناخ تباچل نوج و -دومن اهنآ دصاقم زاجلا و ناراد هناهت و عالف

 فاربف تسراین ناشخدب یرراد هبوصت لد نارارن دیفش و تفگ ژا دعب

 زازهود اب نایدحا ییشخ! یسعلا رون و رداهب رظن اب ار ناخ چرلق

 هود راوس رازبجلب کیدزن َل تمدعمح هک رگید يدنچ و یدحا

 هگند ينيد هجار و هگنس اب هجار اب ر ناخ مهر و- ناشخدب هل

 ٌةغوراد مماق دمع# و ناخ یا فو« اخ نقی رد هلر دل سصرددح و
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 فرخ ازریم دلو گیب لاعشوخ ر يچأ راوس رازهود اب هناخبوت

 تیعمج هک نابینا 4۰ ر ناژرعو يرغشاک گیب مدناهر نیسح نیدلا

 يهار نآ تاناضم و دوخدناب دوب راوس رازپجلب بیرق زین اینآ

 کین کولس هک ناخ مامتها ریبغت زا ار ناخ گبب هاش و دینادرگ

 هب یآ ییحاون اب ار هنمیم .تسارج و - دومن ییعت يروغب تشادن
 ناخ فلا دلو ناخللود ؟دهعب دوخدنا ییراد هعلف و ناخ داش

 و ۳ هب قاخسر ییرادربخ و - نیرت تایح ةب دابآ ناخ طیف

 لپرم و -ریکک ناطلس يلم دارم و رک يان راپچ؛ ناغربش تءالک

 هچف | و - نایرغشاک رگید اب يرنشاک کیب لاعفوخ؛ کی راچ ناسو

 زکرد و ناخ ردقص دلو زوزعلادبع هجاوخ؛ملخ و - لاودل,کپ نامداشپ

 هاب[ سموم و - يميدق هاش دمع* هد وهاش اباب و - يناحاون زاپپ هب

 درد نزناب ناطلس عضوم و گپ او - ناخ زرابم شیوخ هللا م ۶ تیپ

 تسمه نارسپ هب راگزیر طابر و - تالرا گیب نالسراو گیب نوطالف اب

 - رادرب زرک دمحهاشب ران و - يتاويم ماظنب هبولء ٌةنانمآ و - ناخ

 گیب روفغلادبعب خاشود عضوم و - يناهنخ گیب کریمب ناجفخ رو

 ناکرک و هنلک و - يناسارخ نیدح خرفب دابآ جلد و ِگ یگفلرا هکی

 گیب مساقب باردا و - تارا نامزدمعهب کدیرفو - ههاوبچک نیسرگ اب

 زا و -دینادرگ ررغم يزاورد دومع یریدلا لالج؛ بلوک و رارب ریم

 زاب یرادیب زا باوخ و زرر زا بش تدیقع خوسر و صالخا صولخ
 يجهب ار هرومام تا,دخ يگمه زور هد و تسٍب ضرع رد هدسن|دن

 مجلعت و ندقلت ناهاشداپ دشرم و نادشرم هاشداپ داشرا هگشیپ زا 45

 ۶ رر] راک یورب دوب هاداپ



 لاس مهد ( ۵۹۰۲۱ ) |۱۵ ۷ هثس

 - دزادرپیم دوب ؛داد ور ناشخدب رد هک یعیاد و شراگنب نونکا

 هدسز عماج* قیافح عماسمب بورجار ه>ار تیشاد هضرع زا

 تسا يجيلخ هک کاپ ۸> اوخ بآ زا ناملا زا يعءج هک تدای

 ربخ نا عامنسا در۰ ِح دژیامدیم روجع وم باب نوح یابرد زا

 رطاخ و نا هرذ رتشدپ لراره تفت ر دملعم نادوهحار زا یتوج

 نایدحا و رثاب طدس و 61 تا لس ار هدروآ مهار و هعلخ مکس | زا

 شک نویز ناناملا - تشگ یار لواره بفاعتم رگید یعمج و

 یزوریف رگشلندرسر زا دعب - دندوب هدینا رگ کاله دنننریم ارعب

 دندوب نایذپ اهانگنت و اهوک رد هک بدکانم نازا رگبد یهورگ افئا

 لات ةساکن» ییسرگ زا دعب - دننخ؛ر] رد لابقا ناروا دنکب هدمآ رب

 نارواد ۵ اوخاوخ 1 مت زا هدر و-دناشگ ی سلف رک کا 9

 ی ي؛درگ 0 نو و ون نیو در

 ۳ دعب هسج روصخم ۹ بیم و هجار و - ۳۵

 ةدرد تسمیزه هدیدر ی رب تب ناداملا هک تمای ربخ ژور هس

 هک ددر۵ هدارا هنسودپ اب رگید یهود دد] هنفر ماعا ٌةیاسآد

 ۳۳ت جب بیرف ار ناناملا هاپس سیساوج نوچ ر  دنیارب زدنقب زاب

 تلف زا هنناد تسدب ریبدت نشر رس هجار دندادیم ناشن راوس رازه

 یعفادهاگد و - دیدن شیلصم فص گنج مرذغ ترذک و دوخ ناوء)



 | ۶۵ ٩ ۵۸ ( ۵۹۷ ) لاس مهد ۰ ۱ ۱

 داد |دخ تلود نیا یاباوا ناسحا و فاصنا یمایمب هک رهش

 ناب ناناملا زوج مید زا اشخدب کلم یایاعر رثکا و دوب هنشگ داب]

 نایچنگفت و نادحا زا يتوج هدسزاد مهآ دندوب :دروآ هانپ ؟رومعم

 ترط راچ"زا و - تشاد زاب هعلق تظداعمب ار هلیدنپ یاهدادپ و

 ردغ و راخ و بوج» دود ور شم هرد هورگ نیا دمآ رد لامنحا احره

 ژا یعهحرو - تشناذگ زاب تمسارعب نابچگلغت هددنادرگ راوغس) _

 کمکی دشذک موج ریهاقم 11 یبناج ربب هک تماامک رپ ر نادوپجار

 * دوب يم رازراک ؟دامآ زور و بش دوخ و - دنسرپ

 هدبعم لق و دمعک هاش دننام ناغطق لیذاعم بجز مویع

 رثکا رادرس ۹1 يارس هحرف و یادب نریم و ياب ماد و يچ هددح

 رازه ضش منب بیرق هک داف لها زا رگید یمرایسب و دنا یاناملا

 صپ زا نایچگلفت 2 دندم| رد رهش وا هی زا هد چ وقف ةش دددوپ راوع

 جورج گنفنب ار ریبادم مدآ ر پا زا یرایسب اه روید و اهراب

 اجباح هدیدنرک تمفر شیپ وربور گنج در ده ژاردهاق« دندینا درگ

 مرگره نیفرطناروا دفک رپپ کی بیرث , ددلرکیم یزا دنا ریت هداتسیا

 زا رهش تسب و دنب ییراونسا زا نالوذخمرکماجنا - دندوب لادجر لافق

 یسمادد و نرلاجخ نارازمه اب هدواد لود بم دمآ رد ار تاپح عحیمج ح

 ماما ناسا ترطب زاب هدشذگ کا اپ هحاوخ با زا و - دندی درگ رب

 شیرفرب» مایا یتجمه رد - دنزشذگ وع> زاساب نارازه ای ه دیزرون

 قلح بالوک نابعا رگید و نالک ردم و یرسح ردم و هللا درع ردم اپ

 باقلا و یماش مداب هبطخ بالوک رد هدیشک ناج شرگرد یگداب



 لاس مهد ( هب» ) ۱۶۵٩ هنس

 نارد هک ار ناداملا زا یعمج هدنوخ ناتس کلامم هاشداپ ییمارگ

 درجتعم نایادخدک زا یدش مپ اب روکذم ربم و - دندنار دندوب يحاون

 يیماپماارادم «نفانش خب هب یزادر۵ دومع* ی نیدلا لالح هارمه

 تیانعو هناهاشداپ یاهشزاونب ار هعامج رپ وا یمالع - دید ار يمالع

 نطومب هک داد تصخر هددنادرگ رطاخ نیمطم هنسیاش بصانم

 دشاب یدمرس لود یا ییشیدنا ردخ و يهاوخاود هل آرد هدنر

 ات داسف و شوش له| هک دنراذگن و - دنناسر ميدقنب هلیمج ییعاسم

 نادس۵ ربز لامو ناج! ار تسرپ ملظ تسد ناخ جلف ندیسر

 » لنگ زارد

 ناخ رداپب تعجرم زا دعب هکنا دوخدنا بوم عیاثو زا

 زا یهورگ شخ# دارم ؟هازهاشداپ بلطلا بسح ناخ تلاصا و

 هحاوخ و - دندوب هدومن تخات |ر دوخدن) ییلاوح زیگنا هننغ نانامل)

 توداعس زا و زب کام 71 تریغاب يادخدک هک دوخدن) بابرا لامک

 دیشوکیم هاج الا و هارد ییا ییهاوخنلرد رد یدنمتخ# و يشنم

 هدم[رب راصح زا ناوعا تلف دوجو اب نانسرپ روج نآ ٌةعنادم هصقب

 .دش هنارر بوص آب ناخ منمر هک اونیرد - دوب هدیمر تداهش ٌةجردب

 :دندروآ ربخ نلوارق هومن چوک بطخ لپ رانک زا هک بجر مهدزناپ

 روکذم ناخ - دنا هدمآ مهارف ناناملا زا يرايسب يهورک جنب رد هک

 ۳ دزاد مدات,دمعم هدش لوق ناهرمه رگیداب دوخ ربخ نیا ینقنشب

 نبرد -تشگ یهار :درک لواره ي یگنفن راوس رازه رد اب ار هناخمت

 زادر-هک ناخ دمحم ردف ییگیب شوق سصکرت گدب ورسخ سک ایم

 مس زا یعمج هک تخاس رهاظ را بناج زا هدمآ دوب نانمکرت



 | ۱۵ هفس ُ ( ۵49 ) لاع ملک

 و لام هدخات ر دودح یا تادامی وا هک شیک هاسف ناکشیه

 نوح دنزبرب رم تروپ رب هک دنهاوخ» دنا هدرپ تراغب اب یشاوم

 تسیون رم رد هاکرد یا ناکدفب یعراذگفمدخ و يگدنب زح ارس

 - دنشخ؛ یراگنسر راجف رارشا پا رش زا هدومن کموک هک مراودیم)

 ناخ هدمآ زدن دوخ دوب هدیدرون هورک هس هک ناخ منسر و

 یطابر هافپ رد رابسب لاوما و لجراسأ هک لیذ.خ« انافتا - هید از

 یلردزن دوبخ و 9 ةنخاس مهارف تمسا يلاوح نازد 5

 یتبر طب دش نایامن هاگنسو ر ,هظ هایش هک ندمه ۳# ٌگةشپرب ن

 ِ زیر ولج رابکی همه تیح| تفراعنم دوز ردع هورگ نارد ۳۹۹

 تسد و هدوشن تریغ یاپ وج يربن ناروادنک - دندروآ تمخات لواره
 لو نارزابم و - دننخادرپ گنغذ و ناب نداد رسب هداشک تارج

 نرخ ادنا زارف هاب ار همنئو - دننخ اه جررچم ار نفخ لیغشام

 پسا زا ك ۱ اپ را ۱ یک ۹ ۷ ن نآ بقاع یطوغ طابر ائ و 11 ظ ۳ من اف ۳ هاچ ۰«

 دزدنرگ قادعف نازا دندوب هدرب تراغب نازج و دنفسوگ و واک و رنش و

 ماشحا یاهدیشک جارات هک دندومن فقوت ردقنآ طابر رد و

 هذمآ مهارف یافربذ .دردح رد هک یناناملا - دنتفگ فرصتم
 - دندیدرگ یماکان ٌعیداب یارگهر نید زارع درس۵ نی دندوپ

 رادیب تخب یزوالقب و - دومن هنادرگ شالن زور نارد گرب ررسخ
 هارمه دوخ ٌهلیبق اب هدمآ رد داد ادخ :تماود نر ناک دذب کلاس رد

 :گراب زا ناخ ممر سامتلاب و تفر .دوخدنا هب ناخ زنتسر

۷۴ 



 لاس مهد ( قلب .۱) |۵4 هلس

 *۷ دیدرگ دناب رم راوه دصناپ و تاذ یعرازه بصنمب هاج هاوترگ

 شش مینپ سرد وا هکنآ تگدب ورسخ لاوحا زا یذبن

 ماقمرد هدیرخ ار وا ناخ دمعم رذن - وب «دانفا یریساب یالاس

 یونعم و یررص نسح زا ار ناخ مایا رورمب و - دش تییرذ

 دم :درازگ هجلانج مت روا نوح و - دیسرممب تبع ةقالع واپ

 هک یمکرت قامیرا نایادخدک و دیدرگ ناخ دمعم رذن دم

 هدنخانش ار گبب ورسخ و دند] ناخ دزن دفدوب منکردا دودح رد

 ناخ - دوب موف نیا ناربعه زا شردپ و تسام ٌهلیبف زا نیا 25 دننفگ

 * تخاس یهکرت قامیو) رادرس ار را

 :وک ود هجاوخ ییهورک ود زا ناخ مئنسر نوچ هکن] عناوم زا

 اخل اب دوخ تشگ یهار دوخدناب دوب هدمآ دورف اج نارد هک
"4 

 یعمج رد وا مدرم 3 ار هگخس زاهپ هجار و - دش لوق ناهرمه زا

 مدرم اب ار شث | ریم مداف دمعم و - تخاس لواره نایعگلفت زا

 يدقت یاهدنب بجاوم يارب هک هدازخ يهنابهاگن هناخپ و

 هورک رابچ هس بآ یب نابایب نازا هک نیمه - تشامگ دوب ةارم»

 رم زا ارم بحاص پسا ناناملا هک دروآ ربخ ةدایپ دمآ هدیدرون

 ناخ مر - ددلخاس یمخژ رجث هب ارم نامرمه زا یکی ر - دندیشک

 رگید یدنج و یرغذک گبپ مشاه و نازادنا قرب اب ار مساقف دمعم

 دانسرف لوادنج و لواره دزد نمک هددنا درگ ندعم ریهاقم ٌکعفادمب

 هتفتوتا یکم دومف ن عیناین اپ تک رو درا سی, دز نقیپ هک

 ۵5 ددسر هنخائ ةگنس یبید هحار زا یراوس نایم نبرد - هننیزگ

 ناروال دایمدصد یزررید و - دوب هثسودپ رد گنج ناناملاو هجار نادم



 ۱۰۵۱ هثس + 0۹ ) لاس مهد

 هوکش قب هورگ نیزا یعهج هکدآآ لاح تدیقیک ۹ تمشگ ر اعش ترصذ

 ار دوخ دنرب یم شدپراک ینزهر و یدزدب ناروادنک سادلرد هک

 دصقب تناسم ینخل يط زا سپ - درک صالخ ارثا رثش هتخات

 فرط هس زا ار هجار هدش جوف هس و - دنتسوبپ رگیدمپپ دننشاد مایق

 تشادن هارهه هدایژ راوس تسیود زا 11 اب هجار - دنففرگ نایهرد

 و لودذقم ار یعمج :داد روبت هاد تیمح و تسامح هماکنه نارد

 نازا یضعب هک ناتوپجار زا یدنچ و - دبنادرگ حورج* ار یخرب

 و مرگ یاوه رد ۹1 وا ناهرمه و مساو دم رکشا يیهایم یمص

 « دز داد رارعب ور داد تسد زا تادت یاپ لیاعم - لر را دومن دددوپ

 بحوم) هک تدالخ زود ندپم ةبداذلا یدامج مشش و تمسیدب

 راوا و ریگبشب هراذم نر د نزرعم هاب[ ریگناپ > زا بلط ناهرد

 لباک ی یعلاوح رد هدومد لزاذم یط و لحارم عطف زور هدزناش رد

 لالج دیس رودصلا رده و گنج رفظ رداپب ناخ دیعس دندیمر

 نآ دندردآ روت ایارس روضح هاگشدپ 4 5 ترش هریذپ سدنا مکح

 ربع رازه تداعم "رسارس تسزام فرش زارحا زا سپ راکمک
 * دننشگ رع *هصاخ تعاخ توخرهلو - دندینارذگ زدد 0 ب دم ۱۳ - )۳ ۳



 لاس مهد 0 ۵*۱ هفس

  شخ+دارم رابتالاو ةدازهاشداپ [ هيناذلایدامج] مین و تسیب

 ۷# دب درگ سرور راپ لر ع# ناطلس) و - ۵۱ ثوجو) یرسپ ر

 ۱ گنج نرصن رداهب نارژد نانخ هاو لومع# لدبسد .امدر ٌورغ

 ۶# لش تیانع دز

 دزن ناریا بوصب ریزع رب« سنی یروئسد
 ناخ دیس رذن

 بوصب هائات رب ور هادس ٌةِبعک هار هاش زا ناخ دمعم رذ نوج

 تسدکشهک رتسک مرک نافاخ تمفرپذپ شراز گ هچینانج تفانش نارپا

 تس) روطفم ریأام رشن ورخافم ءانتقا رپ راک درورپ دیزگرب نیا یااو

 اروا 85 دننساوخ یج»ب باوص لومشو یلکسریخ موم یاضنقمب

 تفوطع و تمدار عاونا زا عاغترا یکاف تممه دارت شیپ هجا رب

 زیزع ریم نارباخب ۰ دخذادرگ هک | دوب واب تبدن ثورم بارم رگید و

 ادیب تشب راماک نآ لبت زا قباس هک ار تمدالخ فلخ یبم مزالم

 ۱ زابج ماعت| و تعاخ تمیاخعب لدوب هخذر خل#ب نراخ نمعص رذن دزد

 ۰ یو شیپ تلاسرپ روا اس مرا منشه 8 لوس رد شزاون هبپرر رازه

 ۱ يالع مکعا بسسح 2 نوح تغعطاع عمان یمارگ و- دوام نرف

 . هندوب هنشاکن الاو ةراشاپ هک ردق دنلب 8دازهاشداپ بونکم اب درگیم

 ۴# دزد لامرا وا بوع ۶



 ۵*۱ هذس ( ۰۵۳۴ )  لاس مهد

 همان لثت
 تلدعم نیطالس دوس مامت دوجوب مد] ينب ماوف و ملاع ماظن ات

 یعهاوذ و رمارا ذافن و - تسا طونم- یریزگ تفصن ندقاوخ و - یا

 راگدرورپ ياهديزگرب نیا يارجا و ذیففت و التسا و تردقب یبلا

 ندناوخ ٌةلالس تایآ هنسجخ تاذ - طوبرم راکدپ رغآ ياهدرک کری

 ةداضع - تلود نادناخ ةواقن - ناشلاعبفر ریقاوخ ٌةلالع - ناکم دنلپ

 ناتابناردب - دهم فان رغم ؟رشابگرع - ایلکیق نیاسهروآ

 زدگنج مچ توارط - نادزپ فاطلا دروم- تزع تلخ صمش- تعفر

 ماف کشم هساخ - هاب ذوم - تاداعس ک ارداو - تاکرب زارحاب - ناخ

 اقباس هک دیارگیم بلطم شرازگب ماچ تسالس مااس شران زا صپ

 تفطام جانلا رد هک یفیح رد هک دوب هدیسر عماجم قیاقح عماسمب

 لابتا و تلود ناسدود غورف یمظع تنالخ قدهلا فلخ نیربک

 یلاع تبترم دغلب رادسان راکماک ةدازهاشداپ -لالح و تیبا جرب ریف

 افص ٌهلسلم ًةوفص نآ دسریم جلب ییحاونب شخب دارم رابتالو بسف

 ناعبس و ناطلس مارپب - تلاسب یایرد عهلال - تیبا ءامس ۳«

 نآ و -دننسرفیم رهگالاو نآ لابتنساب ار فاخا یمارگ ناطلس

 تصخر هدرمآ شیپ - هدیدنسپ زرط و هدیزگ ۳۶ تی

 نآ نوچ رد - دیاهن یم نلکم الاو ناخ نآ تمدخ یماس فارصنا

 یهمانشن ردق زا ارهاظ هنیزگیم لزفم خ اب راذک تمدالخ سجعلا ةرف

 ناوفنع و نس تئادح ياضنقم هک ۳ ناتموب ةرابون نآ

 ياهادا یضعب نادیفس شیر ٌةلهاسم و تلفغ زا و تس باجش

 ندوب هوجواب جیب ًةعلقب ناخ متسر ندمارد لثم را زارود را



 لاس مهد ( 0۷۴ ) ۱۰۵۹ هنس

 ۱ نآ تعددط تشدحو ورطاخ ترفن بجوم هک نارد ناشالاو ناخ نا

 نون تشرس تور م عبطرب ۳1 عامتسا و دوب دناوت کم دنلب ناخ

 یذبب رود زا ررد یارگ ک ٌةغِیاط و - دشاب هدزرس دمآ ارگ تشنرو

  ناغریش تمسب هدما رب خ اب زا هک دنرادیم ییرب ار ردقلا عدفر نآ

 دش یم ینادردق داد از تسیاب یم اجلارد ام سدنا ثاذ - دنور

  لضنباعا لضف لها لضف و - دن-انش ردق بابرا ردف نآدنوادخ ردق

 . درخ و مهف هلماعم لقع یاضناب ناشلا عبنه ناخ نازا یکیل

 یب میام 0 يیادا قیقعت دعب هک وب ربا عفوفم شش ید باوص

 هجونم زاد یب هاگرد دنمزایذ یا بناج» خیل زا هدارهاشداپ تادالم

 اما - نارد راک دوجرب مه و - دوب نآ گرد تسالس مد هک دننشگیم

 یناب بع و تقشم ردقب زونه 1 یاضاقهب هک ار ریدقت تقب»

 تورم هاشن ریزگاذ ریمضلا يف ام ءابنا ریدقت ره رپ ریبدت هچ دناپ

 دوب نآ رظان رپم رطاخ نونکم - دوشیم هنخادرپ نازارباپ هنخانش

 داسف و هنثف رابغ ثداوح بوشآ زا هک ار خب تمیار تمحاس هک

 ید و هدومن تاپ هبفاژ راکذا ر هدیام تاردپدت بور و تفرب تساد

 هکیسنجو دقن اب هددناسر |زج: ار یانشن قوقح تمعذ رفاک اور ؛هار

 "هدروا رد العوزع نادناخ ران نآ تردف ٌهضبقب دوب جا ٌةعلق رد هک

 شیک لطاب فیاوط مراکم و دجم ٌهلالع نآ هک دوش هدومن ررقم

 ناح راداد راکنا هب هک ار ناناملا رادرک هدیهوکن راک هابت شیدنا افح

 و «دلع هللایلص -یریما ان دوعج و -یردبم نارف تااها و يا

 اتهعن یلر قوقح زا ندع ضامغاب ات - یعمج) هبع» و هل یلع

 و تسرح کنه ر هانگ یب صفن نارازه لاق و - دسر هج شیوخ



 ۱ 1 ( ۵۷۵ ) لاسمهد ۵4 هفس :

 هراومهو - دنهدن راب راید نارد - دنا هنشگرفمج و داما ۱1| داب-سومان

 هاکر ۳ هک داناب ادم و لوژ.ییرم نآ شخدب رد فزوت لامک اپ نار ؟یرکشل

 تعدخ مزاول هتدانش فذوت الب بماطلا دفع ددرگ معصم رذلا ءاروام

 زج تمه اهن شیپ عج - دنناسر م دنیدب دیاب هویانج یهرهه ر

 نایاشک هرپچ ضعب داچره - تسین رگید یبلطم کین مان لوصح

 ینعمذیا تیافع یازا درورپ تمسد نیا تممون ددلب تمه شر

 ةددزارپ ۳ ۸5 تشک سد ضرورعس وذیرد - تا رثوگ:نازا بداره)

 اچناز| - ناتتفاحش ورم) رب او لوج هارز یدرودعماد هذفر 8|رمه۵ دوب

 دامنعا هک یندحرد صوصخاا یلع ۳ صاولا کیدکو ۹ تسا منا * ۲

 وکیل هب ار نب.اوخ ورا ۳ ناقلعفم و نایوسذم هک توت سدنم

 تروص ریرد - دیآ هداندرف دشاب هدیزگ فذوت هک اجرهرد بسانم

 هاک ] )او تسا یلوا دیایب بوصدا زا ناذیا ندرب تج؛ یدمنعم رگا

 و ۳ ددرگ بعم اشیا شف افو تم" تفرط نیزا یفیدخ ۳ دنزاس

 راون) - تعف) کام بکار ؟ رشیپ - تمهع مپ - نایگرقزپ عیمج تز

 ناطلس یمحرلا ۳ زبب را اطاس ماربهپ و ناطلس ورسخ تزع ؛ةیوح



 : ام ۵ ( ۵۷4۹ ) ۱۰۵۵4 هه

 -  ددا تاغطلت تیانصا و تایاذع لومشم و داعمسا| مزال تسدخ رد هک

 - دندسه نورقم رطاخ تدعمج و تغارف و مارثحا لامکب و

 * داب قیرط قینر یبلا - تایضرم لیصعت

 . ناخ راذنناجا هارف یوس 9# هنشگیهار مامتلاچعلساپ زی زءربم

 . دوبهدفای لاسرا روبزم نأاخ* تیافع هاگشیپ زا هک فاغناضق غبلرپ هنسویپ

 . هتمس (؟) هاش ناهافصب ی اخ نوع هر دز ۳۹۹ تفایرد نوج و - دیناسر

 !ناخراثن ناج زا شیپ تسا رتکیدزن ناهافصب هکسبطر نوت هار زا

 . دمع"ردن هک ور نازا دیسر ناهافصب رویزسریم هکنازا سپ - دش هناور

 " ندوهنتمهجارم و نارپا بناج# دوخ دنا زا وا سغفر تقبقح هک ناخ

 دهاوخ شران دوخلع+ رد تامدنقم رگید اب هنمیم ييلاوح+ نادمآ و

  ناسارخ بوصب هدومنان فذوت زین ناهافص رد )دوس طرف زا - تفاو

 . دباب رد اجره هک یهار بوقء زا کش ۳1 ددص رد دوب هنشگرب

 زابتکرح ییزا اروا ناریا یارر نامرف- دناسرپ ار همان
 مادذیپ هدشاد

 هدشها و تسد زا ییب تمدداع و ینیزک درخ نشر رس تعیدط

 " کولسوزا ابلاغ -مفیب یمن تعام روطسم ناخ دزن واتفر تمما

 کیدزن ناخ راثن ناج نادم] روج هکذآ یلوا - دیاین عوقوب هدیدذسپ

 ۱  تعژالص تنعاس 5 ع# !ووع زور هدومن فثوت يدنچ مه #

 نانساپ ار ينعم نیاو - دنیب هی ارام را هارمه ميا هناخاس ررقم وا

 زیزع ربم - دشاب رظننم ۳ مکح زر دص ات هنشاد ضورعم تنالخ

 تسشاد ض رع هادپ نٍدناوخ هاکردب تفدقح هدش دنبراک 1 بجومی



 یو هفس ( ۵۷۷ ) لا مه

 یرامک زا رب و ۷ کلم زا هبیصن ار رابدا هی هد 0 نادر رد ریش نا

 زوئسد ۳۹1 يمارگ شد عو ييساد ماد نردآ لوصر تملود زا لو َف#

 مورد" تسا ینادواج تاک رم تمسربرد و ینامج و۵ تاداعس لهعل

 هراب درادد يگنتسياش ی یذتر و 8 5 مک يبرد نونکا دیش ی

 دقاوخ نانس] ناو ور دش تمسخر اس زا س دقم روشفم نادلسرپ هک

 «ددرگ هاذپ

 رازه راج لود هدمآ ناریا زا هزاد هک ی لع نیعب ۱ ایسج ] ] مین

 « دن تمداخع هدیور

 تاذ یرازه هناضاب ناختلاصا بصنم - دندومرف تصخر نانلم

 راه ۲ تاذ یرزه هفاضاب و راهددو راد هبوص و عصرم رهدهج و

 تادبح و لدف تممحرم) و زاوس راه راچ یرازهراج بصذم) رزاوه

 و ناخ صاوخ ربغث زا ولج مدر« ییگغوراد تصدخ و تعلخ؛ ناخ

 رپکک یا رابد و - زاوه دص من یراز» بصنمب لاودلکپ نامداش

 و - دندبنادرگ ناشخبدب یخ ار ناخ زیزعلا دبع دل و یهحرلا دبع

 4 تفاد شزاود بصشم فاض) تسراذعد

۷۳ 



 لام مش د ( ۷۵۷۰۸ ۱:۵۷ هذس

 .هصاخ ٌهلبوط زا پسا هگنس تنوسج هجارب [ بجر ] مهدزناش

 یدرب و هللا هاو رغذضع و ناخ هللا لدلخ - هش تیافع الط قارپ 5

 .تملود بابمسک هد یاب زا یجاح روصخم داو نر سک# هه و ناخ

 هجار اب هک دوب رومام راخ ءل) لیلخ نوج - دننشگ تسزام

 هاکردب ناخ دمعم رذن بابسا و عباوت هارمه هرجغ و ساد لیلی

 هه رداص سدتم مکح وب هددهر رنشدپ « درک راغلپ وا و دیآ ییلعم

 دادرگ قعل» هعامح ناب ۶ كوه تمعح] رم رمامت هحره تعرسپ 11

 يجاح زوصنم رسپ یسعک دمک#و 11 هرمه ير ادناهج 7

 رشد نیز ۴ بسا و ردشمش و الط رخ رمک و تمعلخ تیاذعد ر

 ۳39 رازه دردسر س.ددا ضرعب ناشخدب و خب علف تند رد

 ۴# لش ماجنا

 یدهناپ ةناضاب ثمرث رادهعلق ناخ تداعس [ بجر ] مکیو ثمب

 هراقذ ثمهحرس و راوسراز» ود ید هناپ و رازه ود بهخمب راوم دصناپ

 دن لومرفگح هنخارفاریرس پسا تیانعب ار ۶ ناخ لفاع - دم]هنخاون رب

 جلب تم دل عوهج* هک یفرشا رازه داده و هدپور کل هدزناپغابم ك

 هب ر -ددرگ رب هددناسر یروغرادهعلف ناخ گیب هاشب دشاب هبپورکا

 یعمج بوع 2 ارنآ هک 3 نامرف ناخ تلاصا و ناخ ر دا
 

 ذی و اتسد اب 5 ددبلط جد

 2 جوک
 تابرورض ر گرد و رکشل فول ء هحو رد دوش ی م «دیور کف هایلپ 58 و

 لود هد رب ژوردف ددس اقپاس ۹1 هدیور 

 مجهارپا و ناردارب اب دوب هدرشگ ننیعیمریابب هک دجم) دیسو- دنیامن فرص



 ۱۹ 6خد (۱ ۰ ۵۷۹۶ ) لام ۵

 دلو دمعت ازربم خیرات برد - دنتفای یرونسد ناخ لقاع هارمک

 نیل صمش - هیدرگ هیاپ دنلب لبف تمحرمب یدهشم عیدب ریبم

 ژا هرگناک هوک ماد یجرادجوف و تعلخ# ار یگشیوخ رداهب رظن هل

 ۶ دزددنا درگ صخرم :ددشخا راختتف زع يلد دشرص رد

 یارسعآ عضومب شخب دارم هدازهاشداپ [بجر ] مود و تسیب

 نامرف لالج هاگشدپ زا و - دیدرگ عونمم رپگ ااو نآ یقنروک - دیمب

 روهل ٌةنطاسلارادب وصنمرکاسع ضاوثنا ات و - هیابن رد رهشپ هک دش

 تانا هننر رواشپ هب نایلاع تایار ندش هناور زا دعب هدوب ایامد

 » دش تدانع هدپور رازه دوب 1 خل+ زا هک هللا روذ ریمب -دایژ

 رداهب هبالط قاریاب هصاخ ٌةلیوطزا پما هع [بجر] جلب و تسیب

 دیس هجاوخ درم ردش بوعصم ناخ تلاصا و ناخ مدسر و یراخ

 ترانع هحاوخ و - دنکش|د لاسرا دوب هدش ییعم ید هک ينات
 خ

 رفآ کبب لو ینسح - تفات شزاون هدیور رازه ماعنا و تعلخ
 ی 0

 بصنم تیاثعد دیدرگ لل محرم اهدند کلاس رد هدمآ ته

 چارعملا ةلیل ررقم هدپرر رازه هد [بجر ] مذفه و تسیب بش

 ددلومرف اطء جایدحا باعصاد سد روصح رد

 هک راب دمعم نز وگ اب دندوب هدروآ ها رمه با هک اروا رنخد هس و

 نورد دلو ناطلس دمع* دفی اپ رسپ و تسا ناخ دمح* ید از رخ ۵



 لاس مهد ( ۵۸۴ ) ۱۰۵ هذس

 یکب نز رد نازا و ناخ دمعت ید ردپ ناخ يناج ردارب ناطلم

 زرر - دنز شک تسزالم ژو دنا تماود «لروآ دورف وره ارم یاعلح ۵

 .نافاخ - دردا یکم نیطال- ناتسأب ورسخ دلو متر اب ار نمحرلادبع و

 هةدجو یزودرز بقراج اب ههاخ تعلخ اتدحرمد ار مارهب لاو ایرد

 راوس رازه یرازجاب بصنم و هراتکلوپپاب عصرم رجلخ و عمرم
 شهذ| زا هحراپ زوعد 6۵ و الطرم ۳ الط یر اب ٌصاخ ٌلیوط زا بسا ود و

 دقذ دشاب هیبور رازه مینپ و تسیب هک يهاش كل کیو هسیفن

 عصرم رجاح و عصرم ٌهقمحو رخاف تعاخ تیانعب / یمحرلا دردعو

 , ناخ دمحم رذن داماد قلاغلادُبع هجاوخ و - دننخاسزارفارس بسا

 " هاخارفارب علاط قرد : لابثا ٌکیع لدبقدب ناخ تو رو "اورپ نونلاپ و

 ۳ هاشداپ تمدار روفو زا و - هد دی لرگ ی یراق تمحرم)

 ةدازهاشداب ي بمب تسنار ۵ارب لر : درخ ۹1 ر ندحر ۷ هدع رثسک

 و دریای اعسوبرت رگ و نآ تفطاع لظرد 8 لق درو راددب تسخ)

 ۱ وا حوکذم رس ۹1 5 ناخ تارونس و - دزدون| درگ رقم هددوژ طرص وا ةنایزور

  موجم ک یج تاورپ نودلاب رتخد "رب گرد َت یبزاروا ردخد یک دذدوب

 ۱ هدراح یر برد یرگید ۳ 5 یزدان ي سم رد یکب رنخد هه و ورسخ ردام

 / هناقاملد ۵ ةک ار ناخ لوح رذن یاییرس و - هلاس تر ییعوتمس

 مگیب تمظع قدارس ییشن هدرپ باقن کلن بابت شرع باون

 ۱ نا ماسنا و:تفطاوع غاونا و - دندیجاط دوخ دزن زازعاب جحاص



 ۱۰۵4 هخس ( ۵: ) لات مهد

 رطاخ هدلسند و - دندرک اطع هشمفا و دوقذ و رهاوج فادصاپ عصرم

 دیهدن هار دوخا هثرغت رگید هک هندومرف هنخادرپ نانگمه ةدنگارپ

 تمرح کن» و وربآ ینخبرب ينابنامج و ثلدعم هاگرد نیرد 45

 مرک زا تتلطام یامنامدود ندرپد یاجءح دهد ضر هیامورم مادرم

 ناخ همع رذن کا هک یمسکپ لرد مدرک ناداخ موج توذف و موفق 

 تعمح و تیدافر و تزعب ددنسه اخیر ۳ و - ددسرپ ناب اجره

 ةکره هکن| داراب ر تاب یناداخ ثترصضح و - ددنارذگ هیه|وخ مامت

 تسدالخ ءامم یارزد زا نیکی يارب هشاب هدشاد جاود ژا ییگنسیاش

 بفاطء) فادنصا لوهشم هدشاد بلط سنا روضحت ددر امد هیطخ

 یداسف

 « دننداب ی زونسد دوپ «دشگ ررقم نانیا يارب ۹1 ییناکهب

 هک ناخ زیزعلا دبع ٌدلاو - ناخ دمعم رذن هالوا تاپسا رکذ

 - تسا یناجدنا کلوت يفاق هاز هناخ تس یادنزرف ندرنگرزب

 ناطلم میرکلا درع ٌهحوژ ناخ دمعم ردن رهاوخ - خب قباس ییضاق

 ةناخرد ار ن] ناخ دمعمرذن - دوب هدومن عادنبا یضاق زا اروایرغشاک

 بیرف نونکا و -دش فرصتم هثنرگ مامت فنشب هدید رهاوخ

 لناسا زا ورسخ ةدلاو - هنشگ یر وا تامم زا لاس تمیپ

 زین وا و تس) يلول رسپ نبمویس مارپب ردام - تما مخل+ مارو
 دعب - تسا يلول مه رسپ نیمراچ يلف ناع»» ةدلاو - هفشذگ ر۵

 رد ناخ نابجلع# زا یخرب و را ناخ دمعم رذن یدخرگ زا



 0 لام مهد ( ۵۵۲ ) |۰۵ هد

 نیا ناکدنب هک یمکنه - دندوب هدش یراونم مدرم یاپناخ

 ۱ لب زا نیفام دنخاهرب وجو تسج# دایذب دبا داد ادخ تلود

 نم رذن رارف زا دعب ار وآ رسپ ناکیزرا هکنآ عامتسا زا و - تر ردب

 قلذت ردام - دوناسر رسپ 6 ر دوخ دن) ه درب ن اخزیزعلا دبء دزن ز زا

 اب هک دنا قاملف ءامزا زا رثخد «مره ردام و - رسپ یه دمع

 نیمشش یمحرلادجع ّهدلاو - دذا هدرمآ ییلعم هارد شیوخ نارنخد

 جور ناخ دمع"ردن - هذسب رپ ينسه تخر وا و - دوب يوا ژیذ رس

 تس یرابیوج هحاوخ مدحرلا دبع رثخد هک ار ناخ زیزعلادبع

 هبع رثخدرد اب ناخ دمعم يلو و ناخ دمعم يفاب رهاوخ طب زا

 رظن جوک و دنا هدش دلونم هحوکنم ییمه زا هک ایزاتب زیزعاا

 یروئمد ابن دزن هنشادهاگ دوخ شیپ ملبرد اروا ردخد و یژورب

 ژور هس دیسر وا شولب هرهاف حاوفا لودو ٌهنطنط هد ییدمش داد یمن

 » دانسرف اپنا شیپ اب تحاسب روصنم رکسء هورو زا لیق

 دوک ماد لاع* تشگلکب هانپ ینیگ هاشداپ هام نام

 هزبس یهنابر و رامل ترذک و راهش ") روقو و ضابر یینوزغب هک لباک

 زوبع هرد رکش زاو - دندومرف هجوت تساراثآ تشبب راهنا ییثادر و

 زور - دندینادرگ ۹ سنا لوزفبار یجع: ریمخاب هدومن

 راک ,هب هک فدلانساپ هدوسرف ریه ار هژرف عضوم يدرون ءافن] هرگید

 ی و تسا قلعذم بحاص مگیب باوذ ادب گ کلام ناهح کلم

 لباک هب هک یزوکلا راشیب و - دراد ناورف روگنا ماسفا و - ماد ةوک یرکام)

 ح سودرف غاب و دفنش|۵ ینازرا مود فیرشن - تما اجازا دنزآ يم

 کددشک کافی رس شاهراذح هک ] ار تفالخ ةرجش 8 امت ۳1 3



 ۱۶۵٩ خش ۲۱ ۲۵۸۴ )) لاس م 1

 دندیشخ» هزات تراصضن لوزن ضیغب نازبر نازآ راشبا ۸ كراد یر ,

 ماکنه بش هنخاد رپ شکشدبپ و راثن 1م اره باذح ناویک باوث

 یابنمیشن و هدش عئار هنپ اد رب هک ار هد تارامع یابماب نوچ

 دندوب هدرک ناغارج تسا اهفشوخ تیاغب رود زا نآ ٌةبترمب هبترم

 يشوخ یوج هک روکد« برف ییذاعم ةوبرک رب ینابناپج ترضح

 ارثآ باج"ح) دیشروخ باون رکر» نارازگ راک و دراد يشکلد راذچ ر

 مرسوم امنناهج و تسا ولمم هزبس و لگ عاو اب و ددا هداد بیترب

 * دندومرف طاسدنا نآ ییاشامهب هد[ رپ

 عضاوم زا 1 نوناخ امام عضومب فدااثسا زا[ ابعش] نام موخس

 لوزنب ار ملسا دمعم يفاف غاب هدروا فیرشت تمسا لباک ةروهشم

 نانع لابتا و تارد نراقم رگید زور - دندز دارگ دوم[ ضدف سقم

 لیلک رهوگ بلط غیلرپ و - دنتخاس فطعدم رپشب تعجارم

 رثخا و هلانب زا رداهب. عاچش هاش دمع« هدازهاشداب تنطلم

 تاریک زا رداپب بیژ تگنروا دمع* هدازهاشداپ تملود چرب

 ییراددبوص تصسدخ و - تسویپ رودص فرشب تفالخ نام

 ددداد نامرف هدومن تیافع رابب کیو مظاذ ناخ داقنعاب ةلاکنی

 تارچگ ٌهبوص تموکح و - هیادشب هلاکدب هد هندپ زا لیچعب 54

 دندومرف ضوغ» تخادرپ یم هولام هیوص طبفب هک ناخ هنسیاشب

 بسصنمب اروا ه دین|درگ هیساغس هدسا ود زا بصنم زا راوس رازه و

 تلایاو - ددنخاس زارفارس هچسا هس هیسا رد زاوس رازمچا#پ یيرازمچ7

 ٌةفاضاب وا بصنم و - )تاک تسمحرم ناخ ژاود هاشب دولام هبوص

 مظن و - دیدرگررقم راوم رازه مینپ یرازه ينپراوس رازه یرازه



 لاس م ۹ ( ۵۸۴۶ ) ۱۰۵۵ هنمس

 رضبوفت يوفص یصح ازریمب ناخ زاون هاش ریغل زا روهلوج راکرس
 وصناپ و تاذ ِِك ٌةفاضاب ار شرسپ کش فص و - تداو

 رود و - دندوشخ» يدالبرس راوس رازه يرازه ود بصخمد زاومس

 ناخ هللا لیاخ - دندانسرف هدومن تاذع سسح ازریمب هراقن وا

 برگر خشم راوسرازههس یرازه راچ بصنهب تاذ یرازه ٌةنافاب

 ررغ ناخ هللا دعمس يمالع هک دمنآرد سدنا ضرع فوم نوج

 نانسآ نادر دوب هننر هار نامیب هک ناجفخ هارپ جلب زا نابعش

 نافاخ دسر يم یلعم هاگردب ریگ بش و راویاب و دش دهاوخ تفالخ

 عصاخ ٌکلبوط زا چرسم راوهار پساراج تفطاع روئو زا رورپ هدفب

 ناه-ا پرب دنامن ورینوا یراوس ناچ-ا رد رگ) - دندائسرف غاب ارقب

 * دناسرپ ناکم ناوبک هاگرابپ ار دوخ

 بعص دعاددم ر يفارم زور راچ رد هک یمالع نابعش

 ءالتسا تداعس دوب هدمآ لباکب جلب زا هدومن یط هار نیا رورملا

 ؟دروخ مهرب ٌهبوص قسف و مظنب هک اجنازا و تخودنا ینابنامج هدش

 تیعر و هایس هیداژ راکفا و هبیاص ءاراب و دفع عفاو رارث زا خب

 مکح قباطم ار تامدخ یگم» ر دوب هنشاد زابیکدنگارپ زا ار تیلونآ

 تعاخ تیانعد نفواوت هاگدیپ زا هدیناسر 1 یغبایامک سدنا

 راوس رازه يرازه شش بهنءب راوس رازه ةفاضاب رءهاخ

 ةچس) ودرگبد راوم رازه ناخ متسر بصفم ناراوس زا - دیدرگزارفارم
 زازهود راوس رازه ذی یرازه ۳ بسصنهی اررا هدینا درک ةچسآ هم

 از ناخ د.ع هردز نارسپ خیرات برد - دژنخ|ونرب هوساغم ههس| ود راوم



 ۱۶۵٩ ةفس ( ۰۵۸۵0 ) لاس مند

 لابج قیاضم یتشذگرد راهش هرانس رکشل موجه زا ات - ددرگ يهار

 فیس ردارب رظن ناطلس و - دنشکن تمخعم هار یا راپنا رود> و

 هارم» اروا ردارپ پساشرک و - نخ بید ریلو ورصخ نوعصم ] 5 ناخ

 تس) هادنشا شرع هاگرد دمشسم نامالغ زا هک ار دیشمج و - مارهپ

 - دندومن تصخر ناخ دمع# رذن عباوت ییهارمه و تاظناعمب

 ود یرازه هس بصنهب راوس دصداپ یدصناپ ٌهفاضاد ناخ پما رپ

 هرقن نیز اب پسا تیاذعب گیب کچوچ - تخارفارب رس راوسرازه
 ۰ تفای شزاون رهم دص راچ ماعا و

 :دیناسر هنازخ یروغب هک ناخ لقاع [ نایش ] مشش

 ناخ ازریم و ناخ تیاچل - دومن تمزالم تلود زارحا دوب هدیدرگرپ

 ناک دذب زا رگید يخرب د ناخ ردقلا وذ و ناناخ ناخ مدحرلا دبع ریبن

 دمع« رذن ءایشا رگید و لامج و لوبخ اب هک لالج و :اج هاکراپ

 - دننشگ سدنا تمزالم زودنا فرش هندوب هدمآ لب زا ناغ

 ماعنا و تعلخ تسحرمب ار يجاح زوصنم رسپ نسعم دمع#

 دور رپ دزن جیلبب ک دنددندرگ صذرم هنخاونرب «مپور رازه جن

 هصاخ ةلیوط زا بسا رد ناخ تلاصا و ناخ ردابب وا بوع ر

 دوخ ردارب رفاب دیم اپ هک هللا دسآ دیس - دننشاد لاسرا الط زاس اپ

 يرازه بصذنم و تعلخ تیانعب دوب هدم] زدنق زا کجا بس

 رواد نبمژ 75 1 هعاف و پسا و هناضا و لصا زا راوس رازه و تا3

 « دنتفای یرونسد بوص نآ دب هنشک يهاپم بصنم ٌهناضاب رفاپ دیس ر

 یمرب لباککاملاراد لکاشمررا لزافم و فایر تقبفح نونکا

 2 هناهرپ هللا راذا يدکم سودرف ينادس ينيگ ترضح - درب

 ن



 لاس هد ( 0۵۸۷ ) | ۵ 4 هدبس

 راوناب ار هاک تدزن نیا هک يعنه لباک 9 تشپب ندمز رس

 راج و ارآ رهش غاب وب هزات غررف هاکراب ناوضر هاشداپ ن] تالدع

 غاب و باذم غاب و تروص غاب ۳ غاب هتررا و هناخوا ج خاب و غاب

 یاهراوید و - دنووب هدومن ثادح شنارطا ٌةچعاب هس و هناخ وهآ

 لوا راب هک یاکم تنح ترضح هدیشک ییئاسب نیا درگ ماخ

 هک دندومن مکح دندومرف فیرشت لبکب تنطلم زاغ] رس رد

 ضرعب یربت نارد و - دنزاس ایم يغاب |و] روش غاب تسوبپ

 :۵-] رد نآب وس برغم ژا لباک دور هک ِ تمهه و تسبب

 ماجاب نوح و - دنهد بیذرت گنم و چک زا دیارب :ل امشب ور

 يفاجنامج یارآ ریرس - دندینادرگ موسوم ارآ یایج# ارذآ دیسر

 نردنضخت دنویپ دبا  سولج زا دعب هک يناژ نارف بحاص ترضح

 خاپ دندوهرف فیرشت لیاکب ی ذی:ذ گنروا لاس مهد زاود رد راب

 تراش ب کشر یلعم دوروب ۳ سب راد اه رانج هک ار هذاخ وهآ

 ,ادا رد ۵5 نا ییحاون غاب نیا تارامع نوچ و - دندیناهرگ . درب

 سددا لوزد نمیاش هدش هنخاس ینکم تدح ترصضح فتماود

 بیرف ات هدومرف تمحرم نابقا یوعشم نایگدرپ هب ارنآ هوبن

 دابهب ناخ ندعس لزذم ناژا سپ - دندینارذگ همیخرد هام تي

 باک لزانم نیردبب و تمسا روطس لصنم هک گنج رغظ

 تای تممر م شبلط حالا ي اهاج ی نب هام کی 4 ضرعرد و

 دش هیاپ ینامسآ عفرا لوزنب ها هیخیابش افیل] يرورض خار

 راذسودفه بوصب لباک کاملا راد زا ارگ کاف ٌهبولا تضبن زو ات و



 ۳۳۵ ۸س ( 6۸۷ ) لاس مد

 مظن زا هک ار نانمودنه تگادراح زدبدت سع؛ یناب نابچ

 زیر فب هب ور هک ار نانسوب نیا هاب[ تمعسو و لوب «داغنا سد ر

 ينارمک میرح و یناگدنز مرح هدروا ژاب تراضف و ترامعب هاب

 ییمامت و سدتاسب نیا بو هک دنداد یامرف دذا هنخام

 رس زا دوبن فایر ندا روخرد يخرب و *,ک ی دل هک امنمدشب

 كلام باونب ارآ ناپج زا دون فک هصاخ رز رو غاب و - دنژاسب

 ياشكاد غاب ودره نربرد - هفدومن تیاذع بحاص مگیب نارزب

 صوصخلا ییلع - تسا یاکدننیب برف رظن اهراذچ امن سودرب

 یناکم سردرف ترضح ةدنناشف یرایسب راذج نارد هک ارآ ر بش

 لاهکب یدنمونت و یئاهن شوخ و نیئابیز تیاون رد همه تب

 دوب ترامع لباذ هک یناکمرهرد هقبذ) ٌهقیدح ود نبرد - هددس»

 يبگآ ترامع فرد هک يعمج ؟دومن حرط ییشفاد یمیش

 ترامع اح عس ارا رهش غادرد - دننشامگ رب # مامنهاپ نشد

 لها هک فارطا هداشک ینمیشذ عبرم غاب طدو رد یکی - دش مکح

 ناهیم نامون رمرم گنس زا مامت دنبوگیدنپک وچ ارنآ ناةسودنت

 نآ فرط راچ رب هدزاود و - نایمرد رابچ - یوئس هدزناشرب لمئشم

 هزاد غورف دوما تذیمم و دوروب نینآ تشبپ لزنم نا هاکره ات

 دراد نابرج غاب نابایخ راچ طسر رد هکوج راچ وس راچ زا ثرب
 بونج فرط رد مود - دشاب رذآ دیثروخ رظن رد اهروف ۲ اهراشز] اب

 ۹ غاب طور نیمز زا هک یهوک یماد رب لامشب ور یترامع غاب

 یدنلب 2 هک و یک وهم يج#*! دراد عافترا عارذ

 هارد و - ۵ از «اخر 9 ترامع ناویا نورد یراشبا نیت یزاجب



 لاس مد ۱۱ ۱۱ تا

 هراشبآ صسپ راوید نادمسرد و- رمرم گنس زا یضوح راشبآ

 ریرز یاهزوک نارد هنا زور ات رصرم گن- زا اپچفاط يبارعم

 ط یلاهنادعمش ماکنه بش و - دننرچب حرطب ییحایر عاوناب ولمم

 نا نشاح هک يضوح زین نآ «رد و - دنراذگب يروناک عومش اپ

 زیرب نارد رگید یراشبآ ناویا زا هک - دنزاسب دشاب رصرم گنه

 گید راشب[ هس غاپ نادس نویمت ۳ اچازا هک دننخاس ررقم و

 ينابادخ و رابقا نابم و ۵ دشابر راشب[ مپ يگم» ک دیآ راک یترب

 ی نایم موچس - دنیامن هدجعد هراود دص غاب طدبو نهیشن زود رپت و

 اب ور ناویا کی هک تمایز لامکرد ینرامع ارآ ناهج و ارآ ریش

 ] نایم یئوج رمرم گنس زا - یاب رر يرگيدو - دشاب هناناد غاب

 ب] یم ور برغم زا هک یربن رانکرب ارآ ناهج غابرد و - يراج

 اویا کیرب لمتشم يترامع تنای رکذ ؛هیلانج دور یموس لامش و

 یس ضرعب یيراشبآ هک -دننخادنا حرط هرج> ود بآ دمارد هب ور

 دور لامش و - دشاب هنشاد ربارب رد رد ضرعب یواسم زگ توش و

 مفر نامرف و - دش مکح |زآرپش لامش ترامع ژرطب یترامء زین نآ

 فقسم یرین ود ره نایم هک مه ییقاعم ناویا رد غاب راچرد هک

 - دشاب یراج دوب یواسم ابئاویا فقسب عاعت را رد شفقس هک

 ب ازفا ترامع یارآملاع هجوت و -دنزاسب ٌةناخ ينبط مادکره بقع

 ضفاپ نآ لوط هک یناکم سودرف ترضح سدنا دقرم غاب بدترت

 ترم زا بس ةابتسم عافتزا و تسا هبئرس هدزناپ شنبمز و زنگ

 ورضح ٌعبذم عرض رب نوح و -دننشاد _ ذدم زگ یس یینسخب

 ۵ 5 مگیب ناظلس» هدر ينامز ] ةجلدخ تام ناوضر تارا تیقشغم



 ۱3۹ ۸ ات ( ۵۸٩ ) لاس مه,

 ةرتوبچ »دش عقاو راثآ "دلخ راز« یيا بتارم زا مهدزناپ ٌهبترب

 دندوب هنخاع یناکم ثتذج ترضح مکع! رمرم گنس زا یدرم

 زگ هس عافتراب رمرم گنس زا یرج<* نآ زود رب هک دش ناسوب

 یدخارذاب يداکم سودرف ترضح تیصو بجوم) و - دانک بع

 هنخا دره تس مهدرامج ٌنحرد رد 5 نوم نارغغ دقرع نارب يترام

 دوخت وا نآ نیا, گبقزسرف روش گنس زا نهج صحن ماد
 مهدزون لاسرخآ و - دمآ هنشاذگ ساس) مهدزه لاس زاغآ رس رد

 هدبور رازه ی نصب لاس رد ضرع رد ناشخدب و خب مف دء

 و تداطل لامک و یدحرط شوخ تیابنف و تدعوبطم تیاغر

 هضور مهدزاود ٌکبترم زا هک يبآ يوج نوچ و - تفریذپ ماچ هشسناط

 تمیج یژا نازبر نازا راشب] هدزاود و تسا يراج نابایخ سر ر

 هدانفا افص زا هنشگ سردنم هندوب هذخاسن کمههپ گنس زا «

 هن رد و هنخادرپ نآ ترامعب ونرس زا هک تشگردا یلعم رسا دو

 ر اه راشبآ و وج ياهرانک هنخاس رصنخم يضوح یيراشب] رب

 رد و - دنعد ماجتا رم لباک رمرم گنس زا هم* ار ابضوح ییشاوء

 ةبترم رد و -رمرم کنس ٌیشاعب هدزای رد زگهدزاب یضوح من ٌهبتر

 هدزناپ رگدد يضوح غاب دما رد رد و - هدرناپ رد ۱۵ زا يضوح مه

 یردزم ناکم نآ روخ رد هزاورد و - رمرم گنم ٌهیشاعب هدزناپ رب

 راوید نآ علض کی «5 عبرم ی گوح هزاورد شیپ و - الطم یاهبق

 ۳1 نابم زا يبآ یمح هک ید رگید بناج هس و دشاب غم

 ماعط ندروخ یارپ هک یکاسم و ۳ واع* ات  دنزاسب لمئشم هرذل

 بیمآ زا تارجح ی[ هانپ رد دنیآ درگ تاربم هوحو رکید یدنرگ



 لام مهد ( ۵ ) ۱ ۰۵۵ هاش

 یناخنلرد لب گاماراد رد هک ورنا زا و - ثفشاب ظوفع"ناراب و فرب

 هدئرم ود هک یناکم تدح ترصح افمل و دوجن سدقم لوزن هنسواش

 هزاخ وهآ غاب رد دندوب هدومرف یبرشذ لبکی تذطلس مایا رد

 ینابنامج گنروا دنزارب رئام دیشروخ رطاخ رد هنددنارذگیم

 نوج و - دیآ هداهف ساسا ٌتناخلود ! او هکدنگنا وترپ ینافاخ نرضح

 غاب دندرب فیرشت لیکب هک راد دنسخل يدکم تدح ث ضح

 ناسز ناناخ هچلانج دندوب هدومرف تیانع ت هر ییلعاب ار هثروا

  مداقس سامفلا و هذخاس برم روبزم غاب رد ینرامع مایا نارد

 ۵ دوبپ هدروآ رد ترصضح نآ رظنب قی) يشهبپ :لوهد ترضح

 تلود یارب تینا لصنم 5 تانپم غاب اب ر زوکدم غاب نا ِ اریاذب

 رارق صاخ ةناخللود ار يبيا و یلعم لعم ارن] ر هدیزگ رب هداخ

 لاصتا تنمیم لاس رد هچنانچ - دندنگنا حرط هیلاع ترامع هداد

 ناشخدب و جیلب شیاشک دصقب مود ٌهبترم لباک کاهلاراد هک مهد زون

 لاس رد هکیئارامع عبهحاب هروکذم لزانم تشگز ارط رفظ ًةیولا زکرم

 تسارک ٌراخفلوو و - دوب هدیسر مانتخا سعب دوب هدش مکح مهدزارد

 ص هددور یا حج دپ - هدفاب هزات غورف لوصوم نضدف لوزب هنایشآ

 مناخدل لود رب هدپرر رازه هاجلپ و کلاود - تس) هدش تارامع عیمج

 رآ ناپح و ریش تا رامع رب *دیور رازه هاجلب و فاز ود و - سادقم

 و - ينكم سودرن ترضح ًة-دقم ٌةضور و تاغاب رگید و غاب راچ د

 کهآ ر چب یکم تاج ترضح رساب لبک نوربب نصح یوچ

 کار ح هب زین کرا ٌةعلق هک دش نامرف دندومرف فیرشت لباکب



 | ۵4 س ( ۵٩۱ ) لاس م

 یراوید هک تنر خالرپ تا دز بآ فرا هک ورنا زا و - دنزارفا

 * ددر دگ نایمرد ار کلرا یو ياوذج یئلواب هدر 5

 ٌةطخ يا هکاوف و نیحابر و راهزا تقیقح شرانب نونکا

 یررب نا یر درد هک یج#ب 7 کیر مه ماناخا و ادب و امن وذب

 فالنخا و لصف ریغت یاضتت را ر گید یدخس رد -دزادرود«هدمآ

 تاغاب رد - دوب دهاو ید زور هدزداپ هد زا شیپ دشاب ینراعت ۳

 هدومن زاغآ ماداب هوش راددفس| دام مکی و تسبٍ الاو راک

 ندرورف مرد ولاد رز ٌةفوگش - دسر ماچاب ندرورف ما هزار

 مرامج هچول ٌهنوگش تخار ورف مود و تسیب هدش عورت

 مهدزون ولاقفش ٌهنوگش - دش رخآ هام ییا نایاپ هدومن انا نٍدررر

 ٌهفوکش ال - دیسر ماننحا هب تشرب یدرا منشه هدم| رب نٍ) درور

 و کلم ویدخ هک تشرب یدرا مهدزناش رد گب دص یوباذفت

 رظن زاو - دوب تخرد رب راپ دندمآ رد لباکب تلود برق تام

 تسینرکذ ٌهنسیاش هک بید ٌةفوگ زا - تفرگ هزات ترادضن رث] فن

 یدرا مهدزداپ ه درگرس رب لرورف مود و تسیب دسردم شیپ ۸5 ید

 تبشمب یعدرا زاغرد روچ یریفیاپ بی- گنوگش - دیسر رخاب تنش

 هام ژرغ زدن ولاب ی ول] هاش مد وگش - دیشک دادنماپ دوب هنفگش

 ت ام غررغب لبک نیم رس 45 نآ مه زاش هد 17 دفگشر روکدم

 ةنوگش - تشاد یباداش و یگنفگش لامک دیدرگ رودم اشکداپج تایر

 ماگنهنارد زیذ 3 ی رس تشرب يدرا لیاوا رد ۸: هب و يتوتات

 هدش ادیب زور ون رد هشفذب - دیسر امنناب هنفکی زادعب - دوب هدناء ةراپ



 و 9 ۲ 89۲ ۰ ]) ۱۰۵4 هفس

 تشاد ینفگش تشپب یدرا م لب و تسید ان ةدرمآ رد

 دش هجوم تاغاب ریس) مبلو رسفا دنوا دخ#هکرو کد: هام مه دزناش

 ابن یگدرمزپ هب ور ردقب و دوب هنغگن ارآ نابج غاب رد هک دنچ ينخرد

 هوم تسا ٌهنِپ لب هدلب ییهورک کیرد نوچ و - ۵«آرد رونا رظنب

 اد يگرزب بوک هک ابر رظن ياشكاد يلكلج رب فرشم امن ناپج)

 م ریس یفشکب بانهام یاهب يضعپ رد ترضح یولدا هچلانچ

 د زور - تم! یراز داوفرا و يبآ يوج هنپ نآ زارف رب و- دفیامرف
 رابصب زا ک نیگ آ ضیف نبهزرم نآ ریس اتش یرا مهدیه

 نشگ هجونم ددرگیم ناکددنیب یازفا تربح نآ ییگنفگش و ناوغرا

 ٍ سایت رد رثا دبشروخ رظنب ناوغرا ماگ نامز یا ات یوجر

 !مچ یسوس - تشگ رطاخ یمارگ طاسینا ثعاب نآ یاشامت

 ,دع رد و - دما رد نی دفگشر ۳7 شش دوبک مس اب و تشپب یدرا

 رگ و ينوزفب نیآ و - تفای رثا دی:روخ رظن ضبف یگنفگش

 ی قیا هشت -تسیل ر گید ياج ارآ نایبح ۳ يهاشداپ تاغاب

 نو جد و باداش رابسپ او راکرس یدناسب رد صوصخلا یلع لباک رد

 لب اژ هدسا رد ندفگشب مرزل تنمدم مردق ماگنه دوشیم دگنر و

 و زو انعر لگ - دامن لزفت هب ور نازا دعب - دوب یفرث رد هادرخ

 دیسر ماچناب هادرخ مد هنفگش . تمشوپب يدرا م بلاپ و تسیپ

 ٍ-ابع لک - تخار ورف نآ رخا و - دمآ رب خرس لگ دادرخ مچ

 - دابن زاغأب ور نآ مجفب و تسیب يرفعج لگ ر هادرسا متسیب
 ءاهغاب صوصخ هک دبفس قبنز لثم رگید یاپلگ يضعب

 طمسارپ ذاکم تاج ترصضح ری[ هک علم )و ]دوس یهاشداپ
 ٍِک



 ۱۶۵۱ هنس ( 199۴ + 7
 زور نبرد ترضح نآ سولج تپجب هک هنشجلپ ژور هب تبساف

 يهبنن کرابم لگ دوب راکزور دز رابز هی کرابمب تنطلم ریرص

 |دتپا نام نیرد 4 فب دص درز لگ و - دندومرف ی

 دوشیم بوخ لباک ریش نیتاسپ رد هجرگا گرب دص هرز لگ - دوب

 ينوزف و نر و يبوخ تیام رد توت کیب هوک نامادرد اب

 تاغاب رود و ه۵ ناردج بقع هورک كي زا «دایز هچلانچ - دفگذی

 همه زا شیپ هک ساویر - تسا بیرف رظن اپاگ یا اجن آ عررزم

 مدکح .لاس نبرد - دوش يم رایسب لباک ییحاون لابجرد دسر ی

 ضرب ار شتبنم ررد رگا هک دیناسر سدقا ضرعب دئواد دمع

 تنرب بآ زا 111 يامنر وهن هک دننکرپ فرب هب هلومن یلاخ يربج

 ينر تشک هدرورد روطس « طمنب نوج ر - دنگبم یقرت تسدب هد دنا

 ٌهناد ِ تون - تسوج) زومظب لود ۶ ثومت یزرازگ ّت "7 قباط
 -"ن

 نوچ ناز رثپب نوکسم عبر ردهک هراد تسافن ًهبرم هک لب

 تسا سر شیپ اهویم رگید زا و دنهدیمن ناشن نآ لثذم هک مو

 هاش .دیسر ماجناب هام کی زا دعب و - دش زاغآ دادرخ مجُها و تسپ

 ییلا هاش اما - تسا رایسب کلم ریرد دنهان سالیک ارثآ هک وا

 روضحب نآ اوابون ارآ رهش غاب زا هام ریت رغ - تس یرازا رفرب ریمش

 توت هاش - دوب لاعم يضعب رد دادرما میس ات و - دندروآ سدن

 گلی و - دومد زاغآ ارآ ر هش غاب رد هامریتمود - تسا رباو و بوخ لبا

 عورش دادرما منفه درادن چیه گنر زج هک اراخب يولآ و - دنام هاب

 1 هحددفس و .شنازربم - هدر ی مهب لباکرد و 1 درز ماسنا - دل

 ه دوبن زور تسیب رپ :دایز و- درک رس هام ریت مهدزناپ ته ۳ نیو«

۷۵ 



 ام مهد ( هو ) ۱۶:۵٩ هم

 زا رثام يزوريف رکسع تدواع
 روهال ٌهنْطسلارادب لباک

 باک هد۸ب زا للج و تممظع اب - لابتا ییشن گدروآ نابعش من

 :هورک ود هکيمارگب عضوم و - دددومرف تمضکر روهال ٌهنطلسلا رادب

 تعلخ! ناخ ردقلا رف - دیدرگ تعدر نامسآ مایخ برضم تمسرپش

 سس هدس) ود راوس تسیود یدصناپ هفاضاب رز لباک ییراد هعلق

 ۲ رد راوس ددزاب راوس رازه رد یدصناپ وراره رد بقفمب هچنا
 وب ضوفم ردب الاب شکنب طبض نوچ و - تشک زارفارس هیسا هس

 راخ تمحرم - دش ررقم وا ةدعب زین نایاپ شگنب طبف الونیرد

 اوس دص راچ یدصداپ ور رازه بصنعب تا یدصناپ ٌهفافاب

 راخ مالساپ یطاخ- نیدلاءالع خیجش داو ناخ مار ٩ - تداپ شزاون

 فای هدایلاس دذن رنشدپ هک - ةحور حور - یروپ جنف میلس ۲ ةرددذ

 د قیاس بصخمب تشاد لاعتشا تدم دی تلود ماود ياعدب

 رش ءاطداب روپ حیف را نطوعو - تارا رب عااط قرف راوس رزه يرازه
 غرب رد ناخ هللا دعس يمالع هک یزیوجت رباذب خیران نٍدرد - دش ررقم

 بیصنم - ةنئاد يناريپ تفرث تفالح نانسا رد و وب هدرمد

 رصالخا و - راوس راز* ود یرازه هس تا یدصناپ ٌمداضاب ناخ تداع»

 اصناپ ٌهفاضاب ينام تدج ترضح ٌهکوک ناخ نیدلا بطق ریبن ناخ

 ناضاب یریرت ناخ يلع دلو تایح و -راوس دصناپ ورازه يرازه رد راوص

 بورزا يکيره ر -راوع دصناپ ورازه یرازه ود راوس دصداپ ٍپ یدصناپ

 ۳ ٌداضاب روهتار هگشس مارد رومنار هگنس نشک و ٩ ,دجن ناگشم



 ۱۹ ۳۹ ( ۵۹۵ ) لام مه

 راوم دصناپ و رازه يدصناپ و رازه ماریج هجار و -راوم رازه يرازهو
 تاذ یدصناپ گناضاب رهکک ناطلس يلق دارم و - هفاضا و لصا ز

 یدصناپ ةناضاب هیدوسدس سادلکوگ و -راوع رازه يدصناپ و راز

 ناخ مشاه دلو مساف دمع و - راوم دص تشه یدهناپ و رازه تا

 راوس دص تشه یدصناپ و رازه راوس دص ۳ یدصناپ ةفاضا

 یدصناپ و رازه راوس دص یدصناپ ٌهفاضابی رخشاک گیب لاح-شوخ

 لما زا راو- دصناپ و تاذ يرازه هنچگولت یار و - راوس هصنا

 راهکن,ک چارجورب و یرفشاک گیب کلوت و - دش ررقم هفافا
 گدب مشناه و نیناحون راپپ و يلع هاش ددم و نواج دیس

 يزاررد دومع* یدلا لالح و ةيدو-دم یاد یریارن و یرغش
 جارهبترپ و يناخ تیاهم هگنس ی ير ههذک و خ ره سشیورد ی ناولپچ

 8 دنفشگ زارفارس بصنم زدد ویدگراس هجار ۵

 نالبرا بوحص ناقخدب و میب همان مت لامسرا

 نآریا یاور نامرفب کیب

 مالعا ضاهتنا زا شیپ ربگ کلاهم هاشداپ و ریبک ناقاخ

 دعاوق تعدقت يارب لباک بوصب زوه) ٌهفطلسلا راد زا اشک, ناچ

 نب د] ندئاوخ نادم 1 مدد تیع# تبدارم دید و - تو

 راذن ناج راد ققع هیوفص ٌهقبط نیطااسو ناینب دبا نامدو

 ینادزب ناددنات لرتوازگ 2ک اجلازا ۴ دن۵وب هلادسرف تراس مسرپ ز

 هو اه زا
 زا 7 ظا و - یناع#» یایاطع زاربا :- ينام| تارسدیت شراگن"



 لاس مهد ۱ ( ۵94 ) ۵*۱ عنس

 ۳" نو ما 8 > یاصدقهد مه ۵5۱ - يتنادراح ل !ادتا غیگنریذ

 و 3 ین ایا تی ّ اه اداشع ق عج > و تووجبپ ثدخ

 |درپ مک راگدبرفا و زاسراک راداد هک ماگنه برد - تسا تبتر ناه-[
 / ۳ك  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . ۰

 ۲۰[ هنشکن لیصفنب هک - هدمس تایاطعو - هدنس تادردف یینج

 ۰ راخع 65 هام نابعش مپ - دومرف تمارک هرهاف تملود يب علواب

 گرب ناامرا دیدرگ فطعنم هنطلسلارادب لبا زا يزوريف " نارکی

 هشهش و رهدمجرو تعلخ تانعب ار جواب گرب داهرف داو

 ةخاون رب پسا تمحرم و بصنم ٌهناضا و رکانیم يالط قاری

 اب ییئووم تکلمم ریخسن تیفیک زا یبنم همان وا بوعص

 :ابیم شزارگ ران عیاتو ةماخ" نادذب نآ لقن هک ناشغدباو
 اند لامرا راکث رهاوح ٌعا درپ اب زرا نارگ عصرع ریشم 2 هْضبَق کا. اب

 فرمهذب تم جم 3 یردرد هک ناخا دمجم ردن لوما زا نابخ و

 عروس تالآ هح دوبن دشاب یییطالس فاعتا هنسیاش هک یزبچ دم رد

 :لوح دنزام دنح یگنس نارب هک وا هل ووح زا رنگنت تسا يًالط ی ۹1

 کی نارباذب ابشا رگید نر دنعمه و هدفر راکب گنرو بآ یب شتر .طف

 فای لاسرا راب یناغمرا مسرد لاو هاگرو زا اقباس هک عصرم رچاخ هضبت

 دنددنادرگ ربشمش همدمض !لوحد با وا لاوما ٌهلمح زا دوب

 بمح ناخ ها دعس یم الع هک الاو همان لقن

 ةدوهن , يملق مکعلا

 ار یمیکح سابق زا جراح شیاتس و اما یلاع ساوس



 ۱۱۵۵ هشس ۲ ( 0٩۷ ) لاع مهد

 هنسیاش رس رپ تفالخ چاد ۳ طوفم یرجح تلادعب تادعمح کاملا

 بحاص ربرد تک ابف تعلح و - تبسوا شید تشک یاضنفم رسفا

 زوشکب یکی ندخاون ۰ یگلملا نکا - وا قدمع یریلصم بحومرف

 شریدقت رد هنو -رکارورس شربید" اب هد- را لالج و لامج یزریم

 تخادنا رب رگا و - تا لضف یاضنماب تمحا تخاون رگا - راب اروغل

 نوردب لوقع ٌطاحا زا شنافص ییداج» رارسا - لدع یادهاقعی تسا

 : ۱ ۲ ۶ 0 تا رحچ
 یاصحا ژا درخ ۳ نژزفآ لوح هلصوح زا شنایاغ و راثا زرهر و

 - رودقم شدمح ۹ - رثاح یسشیالا یاصةثسا رد مود -رصاف شیامعن

 و - شیانه تفاظ اعک تفایردو دی ۵ یریدب تابه - روسیم شرکش ۸

 هذشاد زاب نازا تمدمرجا - شیاین تمعاطن-ا ارک تالآ و عیوقیاب

 زا نانمرد نوج هک دنامن هددشوپ - دوشیم هددئارگ بلطم یادای

 ندرف تج# و یگآ ترسم رگیدکی زبمآ طاسبنا زیگنا طاشن ربخ

 ؟دنهد ژا ناشن هدنخرف نأمز نیرد ۹1 - لیزح ناسحا و - لدجن لاصفا

 - تلاسر بانک ةحناف حوتفرپ حور دادماب تفم اب ؟دنشخب و تفم ی

 لوحو (تداغ) تنافع مدد يايرد چوم ندنسخت ی توبث ماد همئاخ

 ابشا قیاقح ارم ۴ يناعم نیازخ جانفم ِ ينامسآ ریارس تاشک

 - یدتاشن یازفا هبتر - ییدموق باق صرع راوصپش - ادبفالغع ریشنر دص



۱ 

  لام مهد ( رگ یر ۱۱۵4 هخس

  نرضح ِ ها ] تقدقح ل ادرادیب - *۱) عم یل يارس ثولخ مرد

 ۱ نیا بیصن - ملسو هدع* و هلا یلع ر هبلع ٩ یلص - هاذپ تلامر

 .ورجش ورم ریطخ رطاخ يازفا تحرف هدش زاین يب هاکر۵ دنم زاین

 ۱ نادناخ لاع -یوفمنامدود اوفص- يراماک ةرمث ةرجش- یرایقخب

  ءامس ریذتسم کوک - تفطلس فی دح رون- تب نیعلا ًةرف - یوضترم

 هدیدرگ رادقم دنلپ را دمان راگماک از دنژرف 9 مد یرد 5 تلاسب

 . نوج ۸5 اچ ی وداع لامجا ن دا لیصفت و - لاقصی ِح رش دیآیم

 هدر عماج* قیاقح عماسمب ندفح ماظننا تداعمس ماکنه نٍدرد

 ۱ نابیرگ ژا رس ناشخدد و جابر ر۵ هدکبزوا ٌهبطاخ ین و هبغاط ٌهثرف هک

  ادعلا بر توطس ر داعبم زرر سرپ زاب زا مشچ :دروآ رب ,رایبهم

 . وداج زا اپ هدیشک افح و روج ی دنسا ز زا تسرپ لطاب تسد هدیشوپ

 ياه دا ردصم هه تک ورب رک ةداهن نوردب دوخ هاو دابقذ)

 نکاسانآ يافعض و - دنا هنشگ را زا رود ياهيلادقعا يب و راهفهان

  فرعو -هدیدرگ عیاقر شوخهدو ثداوح لاماپ کاسم نآ یابرغ و

 هنشگ مدعفم لکلاب ناماو سا و - هنفر هفنف دابب یملصم سومات و
۳۳۷ 

 .یعلاةرف و توبن تیپ له) «ک تادام زا هک هدیمر يناج راک و

 . نانیا تبع» 9 ارهز لودب داف و ۴ ایطب ییدن گعض» و دا تلامر
 تی ی اد اد ی

 ۹# غییجمجب تمسا يا ماکحا جلفا دا هاوذ و رساوا غیلبت حا

 ۱ ءاضخفاب هک ایازا- نسر هج نارگیدب اه ۳۹ لدقب ربقغ ۳ و

 . دملسم ناح وب محرن ۲ یردذم تمام تمیامح و - سید اتمدمدح

 . لوخ تیافع :نلوجشم خر 3 رای . لماش بفطا و لماک لصفب ن .ااشهدب



 ۱۹ ۵ ام ( 898 *) لاه مند

 ٌةمذرب ناگدیسر مغ- ییسر دابرف و نامولظم ییهد داد هنشاد ينازرا

 تیوط قح تدن افت تسا ,الع* و هزال ادلع ترطذ و الار تسمه

 - رغظلا و ردخلاب هللا ملخ - رفص رهش مهدزه تربرس کقدةح تمیزع و

 مه ترصن ر ناذعهه رغظ سونام تذمیم سولج لاس مهد زون زا

 کاملا راد - لابقا و تلود مصم بوصب روقال هفطلسلا راد زا باکر

 يناثمود و تسیب و - تشگ فورصم ر فوطعم لب لالج و دجگ

 روطسم کلملا راد یزوریف و تر نیرف یزرربب و یلراطت ندعببر

 اجنازا - .تدای هزان غورف - عطا تایارر - < ء مال مالعا هام ورپ زا

 زوخ زد ي يداماساب نایاپ میظع یورو نارکدب نام ؟ یرکشل

 تکوش ۳ دروخ رد ی ماچ | رس و - داد |دخ نوژفآ ز زور تملود نیا

 و سادت زا جراخ ناز و - سگ ةاخوت زا - دادنب لزا دنودپ دبا

 ورق -راینعب روصذم دوم - رگمک دم نداعس دژ رو یعرادر دنهد بم

 گحود ورم - تکوش قرد> روف - تمم ثلح ٌیصاد ٌورغ - تاود هاب

 ترثک زا هار هکنآ اب - یدومرف یجاعت ضشخب دارم هدازهاشداپ - تلالج

 و - گانمیب داهو ع یینرزف و - لابج باعص لالف و - لالث زارف و بشن

 ٌهبترمب فرب لوط لفک رب و - دوب راذگ راوشد - گاغم و هوب ,گیمرایسپ

 تسد کباح نارادانب زا هوبنا هورگ و دنک نارپ روبء رد دنت رظن هک

 دج فربزا نآ ٌهیفصت و هار ٌهیوست رد - تسح و کالج نانز دنلک و

 نادهاج#و - شیک تدالح راعش ترصد نازرابدم - دندشد مامد لک ر مات

 ۳ يفقيقح ویدخ هار رد یزاباج هک - شیدنا تقب- راذد یژوریف

 مر ٌهکرعم و - دنناد ردناشن نداعسلوصح ٌهیامرس یزاج" دنرادخ

 نوح ۹ يهار - دفنانش مزب لفحم تحمعد ییاو کمد مدت رد



 لام مهد فا ۱۶۵٩ 4ب

 هزنتکنا عیسو شوخ ٌهلصوح لثذم دوب قیذد نانیب کیراب رظن

 تمسدد هدذک رج تو رهدمج» ر فبب هثربد ز راظنتا و هدرکت رد و

 لئارا نر عبفر نآ تمدخیمارگ رد و: دننشادرب رپ» و

 ناطلس ورسخ و - دننشگ ناشخدب کلم لخاد ییلولا یدامج هام

 ناشخدب نیشن مکاح هک زدنق ٌةعلق رد هک ناخ دمعم رذن فلخ

 دروآ تسا نایمهلاع هانپ هک هاح نر هاکرد نیاب ایل دوب تسا

 بابک تاغطات فانعصا و تایاذء عاوناب ترضح نیرد ژورما ةچبانج

 یراوهرس ار درمهک ٌةعلقمالسا رثا رغظ رگشل زا یفوج نازا صپ - تعما

 راچ رد هک یروغب هنخاس رپسا ار اجن[ راد هعلق هدینادرگ موئفم

 راس همشح زا همه شبا و قیمع و ضیرء تسا يندنخ شفرط

 هاو و-دوهد هردع هلس+نارلیرسج و - تفاذش دز قدنخ نیمه

 - تخاح رخ" ید د زی و یدلج و يکالاچ ۰ ينسچ" ار نوری

  بناج زا هک روخ[ر يم هابت تخادرپ نورد ٌةعاف ریغسنب نوجو

 فوصوم رابتعا و دامنعا دیزمب دوب اجن] راد هعاق ناخ دمعم رذ

 دلست مدع ریدقت رب لاک و نلدخ نابت و لابتقا ییگنریذ دید زا

 مدلسد ر هلو هددبلط ناما لالح و هاح هاک راپ ناهاوخ اوهب هاو

 مظتفم ناشف کلف نانسآ نیا ناکدنب کلس رد و - دومن ناهاوخنلود

 هرهاد تدطلس عساددا و هات تلو كل يايزا فرصنب زین 5 و طصم

 رع+ جاودا اب ناشخدب تیلو میقف دعب رادقهدلاع دازهاشداپ - دسا رد

 ق هرم قرث - اهر درنگ خب هحونم مامت تعرسب جازنما ترصن چجاوما

 و تا اریط) عیمج زا هدرو دن او شدی نام ۵ تامدص با هدکبزوآ



 | ۰۵4 هفس 1( ر السد
 دنتنر نوعذج بآ یور یآ هتشگ رارف یداو رچس هر خلب بناوج
 رد نصعت ,تفاط هن و تشاد زینس ياراي هن هک ناخ دمع* رذن

 ییحاونب راعش یزرربف رکاسع اب راینخ» دیوم ةدازهاشداپ هک ینیح

 مسرب ار دوخ نارسپ ناطاس یاق ناع+* و ناطلس مارپپ ی

 ضهاوخ رب لمئشم یبونکء اب تنطلس نانموب اوابون نآ ةریذپ

 دنچره - دنسرفبم دوب هنشاکن رد» الاو نآأب هک یجفیرش سیمرح فاوط

 دراذگیم رب هومد يقلد هدیزگ زرط و هدیدنسپ نیئآب رپگ او ن

 هوجو یسحاب تفالخ ترضح رد نامدود الاو ناخ شهاوخ هک

 ان ةدرک يراداد و یهدلد و تاپ ههاوخ روهظ ٌژولج

 هک .نآ یادرف ام) دهدبم ردپ شیپ فارصنا تصخر ار

 ياينسا زا ناخ ددرگیم نرصن مایخ برضم یاب رهش عیلاوح

 ٌةئخودن) لاذم و لام و لاغطا و لایع مامت اج يب تامهوت و مهو

 دوخ یارسپ ناطل» قلقق و ناطاسيلف ناع+* و- هنشاذگر معل) ةدم

 ناطلس محرلا فبع و ناطاس مارهب و - هنفرگ هارمه دندوب وا دزن هک ار

 راو همیمارص - هدنام اجأارد نانیا روضح مدعتپجب اررگید رسپ ود

 دوخدناب اجنازا و - دوریم ناغربش تمسب هدمارب جی زا يدودعم اب

 اهر را هک تسا |دیپ - هبانش یم ررمب نابابب و لوح ؛ار زا هدیمر

 ار شردارب دهم هچناذج - نیرهاط السا ٌهلالس - ییببط بالصا

 5لوهد - - ال الح و افرش )۱ امه هاژ - یدعیرش دمرح تمسخر زازعاپ
 هر یب

 نیا ناهاوخ هک زین ار هدیشک بعت دید تقشم ناخ دندوب

 دنهاوخ هکربنم ینکاصا فاوط ییرولسد مامت مارذحاپ تصسا تداعم

 دنم زاون نیا تارببدت هک ار زاون هدنب زاس راک رکش رازه ناراخ» -داد

۷ِ 



 لاس مهد ( ۹۰۲ |۶۵ هم

 تیافء ر فطا ضعمب و - دیشب تمقفاوم ضشیوخ تاریدقب ار هاگرد

 ندهر نیا لاح لماش هک تیام یب مرک و لدضف و تیاغ یب

 يميسج دصقم و میظع یلطم - تسا وا هداخ اطع لاضنار ما

 .ثوب یاس يدق رطاخ ونک« ر تمبد یلاع ثمه داهن شیپ هک

 عیمج اب ناشخدب و خب تیالو و - تفای ماننخایسح و ماجاا تروص

 و تج4 نازخ هیکیزوا داسف و هذئن رصرص زا هک تافاضم و عباوت

 و - لابقا و تلود نانتسلگ نیرق ترصن بکاوم دوروب تشاد طاشن

 تیالوب لابتا رکشل لوخد زور زاد -تشگ - لالحر تکوش نانسراپب

 فس تاریخ و بنارزب ناحوتف ی سینج هامکب ضرع رد ناشخدب

 زجاع ش خرکش روصت د زا لد و تا رماق شاید يادا رد نابز ۹1

 رمارس نیا بیصن رت هدایز هچره ییبوخ و رفمامت هچره ییناماب

 هک ار نایامن مثف را يلاعت هللا - دیدرگ شیاین اپارس شیانس

 هدینادرگ کرابم دوخ هارد دامزاین ییرب تسما راک ژور ةمانراک

 نیا -ن ماد دملاعلابرای ی سم دنا درگ ببصذ اراخب و ترور

 و ضیف مع ارُغ شمایب هک ادب طاشز عفرعص نیا و ناوفع رم

 نیایش بوع ۶ تا لابفا ۲ تاردراسخر لاخ سداومو -لاضما

 ابا دوژیم نآداژ هناخ زا ۹1 بگید نالسرا هاقدعالا خار راع

 ربا غالبا زج* هدلا راشم نوح و د دم[ هلاخسرف تا هاح ناهس | هاک رد

 غیلبت ژا نیهپ ک یبقب تسمردد رومام رگپد یرماپ باطتصم بادک

 یناما ر لام] قیادح - تنای دهاوخ فارصنا تصخر فتقوت يب

 4« داب با اش و زود روش خا هچر کفیاطا راد س يیرابباب

 یاوشدپ لدعمم| ربمب دو 5 مد ۵ يارگب یاکلج رد 6٩ ادعش مهد



 ۳۳ ۱ ۳ ۰ ]) لام مهد

 و هننخاس صخرم ر همه 5دومد تمحرم رم دص و تعاخ

 ۷ لب جوک

 زاین باعهاب ررقم هبپرر رازه 1 نادعش ۱ مه دزداپ اش

 ۰ دندومرف تمحرم

 رجوی تار هارپ یمارزکب زا 5 ر اهصغاب 1 ناجعش ] مهدقه

 فیرشت ینابنابج ترضح 5 يزيت ٌةعلق هارب و - تا هورک ود

 اغرص لامک رد و هورک هد و اش ههدد 32 ؟دی درون ژور تشرب و دددو

 ۳ دن دوش خب ژان عورد سدم لرزنب تسا یک و

 عضومرد ۸5 تسوبپ رودصب سدنا ماح و - دش ماقم[ ناجعش]رههزه

 ثادحا ااو راکرم زا يلميشت و يغاب اشکلد تسا نیش 45 هامین

 و غاب نارد روکذدم عضوم بآ ژا عارذ را .مح صضرعب یر و- دنیامن

 درات ندرد د دنزاس یراج نرامع

3 
 بوع**هبپ ور کلر غلبم ۶4 ٌکاهح ژا و - دوشر دزثوب هدشاد بلط

 روهال هنطلسلا راد زا هک ٌهدازخ

 ارملا ربما دزن ناخ تفنلم رسپ رادشوه و ناخ مظع) دلو لیلخ ربم

 - تفای لاسرا دوب هدش لباک لخا ه اشءناپج رکاسع ضاشنا زا دعب هک

 ٌهناور ناخ تگیب هاش دزن هدردم دوخ مدرمپ ارنآ ۹1 تفر نامرف و

 یروغ زا هداتسرف ار یعمجناخ تلاصا و ناخرداپی ات دزاس یبوغ

 دیدر سدقا ضرمب دابا ربکا ةنالخاا راد عیاقو زا - دنیامن بلط جیب

 بابق تمصع يرجه مشش و هاجاب ورازه لاس نابعش" مزاپچ هک

 نطب زا هک یناکم تاج تردضح دنزرف نجرسمگدب است ناطاس باقد تفع



 لام مهد )۴ ) ۱۰۵۹۵۵2

 ملاعب یناف یارح زا افسفسا ضرمب هوب هگنصذام هحار ةرکشمه

 زا یناویا قاطرد يبلا تمحر هنوفع نآ - تناتش ينادواج

 اگه هک يناينآ شرع ترضح 4ددرتم ضور فبذک رود یاهناویا

 ییگدنز ر۵ نامز ویدخ زا و هدشعفاو تحار بناج هرونم هضور دمارد

 ناویاقاط هنشگ وفدم دوب هدوهن سامقلا دوخ یفدم یارب شبوخ

 رد تعنر قنت وروئنسم یاعدنماب هریطم ةشور سج بناح

 ۳ ررقمباجت تمصع نآ عیرف یارب مگدو اس رکش تزع جدوه

 » دومن تضرف افص غاب زا ارآ ملاع تایار[ نابعش]مهد زون

 ات افص غاب زا هک ار رواشپ تحاس [ نابعش ] مشش و تمسدب

 قیهام ناغملب دش يط جوک تشبب و تعا ةهورک کی و یم این[

 * دیناو زگ رونم قارشا با

 هحار صلط غیلرپ نوج - هش ماقم [ نایعش ] ملقه و تصدب

 دوب هننای رودص فرش یرادنابج نانسأب یکد زا هگنمیج

 هداد الطم ییز اب پسا و تعلخ ار را نالک رسپ هلذسمار روذک

 رم تسدود يچلاوخ راتسد ملا« هب - دندومن تصخر نطوب

 هدیدرون جوک رابچت دار هورک مدن و «دزناپ رواشپ زا و - دفدرک تیانع

 لوزن کتا ًةعلخ ینذاع* باین یایرد لحاس رب ناضمر 8رغ

 # دا دوصر و لااجا

 نلاتسب هک یرسج زا" وپ ناپیک يردرا [ ناضمر ] موس

 یسعک دمعم هر نیر۵ - دومن روبع دندوب هداد بدتر

 . ژا را لق زا دعب و دوب یشاب یجروف ناخ یناج مزالم هک یناهرک

 ماعناب ةنشگ طرخام ینابناپج داکراب ناگدنب قرمز رد هدم] نارپا



 ۷9۵ هامون ۰ ( ب۵ ) لاس۵

 رویط هدمآ خلب زا يوفص رذون ازربم  دیدرگ زارنارس هبپور رازهشش

 رونآ رظن زا دوب یونیوط زاب یفپ ارد هک ار ناخ دمعع رذن یراکش
 دصناپ و رازهود یرازه هس تصنمب راوس هصناپ ٌهفاضاب و - دینارفگ
 ساهالاب دوب دوخدنا ردء؟ یرغشک گیب مشاه - تدای شزاوف راوم

 زارفره روس دصناپ یرازه بصنمب هفاض) و لما زا ناخ منسر
 هددمر زوها ٌهنطاسلا راد زا الونبرد هک هبپوز کل تم هیب غابم - دیدرگ

 ناخ رداپب ردارب لالج و یلع فطا دبم دلر رداهب دیس بوعص دوب

 ردقلا وذپ هک دننخاسم لباک ٌناور ناخ یلق هاش دلو نیما دمع# و

 ات بالین رانکزا هک هار هورک هدزا رد - دندرگرب «درپم ان[ راد هعلف ناخ

 نبئآ تمشب غاب ناضمر چرب هدیدرون زرردم رد تعسا لادب) نسح

 ینارماک و ترشعب زور هس و - دندینادرگ دوم ضیف سدقم لوزنبارآ
 نیبام تفاسم و - دندومن تمضکر رادیاپتمارد نر اتم من هددز)ر فک

 عطن جوک یمس» هب تمسا هورک سکی ز یس هک ار ساذهر و لادبا یسح

 یخرفب درادن یمادزج غاب زا هک سادهر غاب رد مهدزداش هلومت

 * دندم|دررف یزوریف و

 هی و هس ساندر زا هک تمیب بآ رانک [ ناضمر ] مهدفه
 « دیدرک اشکناج .تایار طعم تس) ةورک

 ژور نبرد - دندومرف هرجع زوکدم یابرد زا [ ناصمر ] مهدزره

 یلعم ناتمأب هدینارذگ ریمشک رد نادتسبات الاو نامرفب هک ناخ مظعا

 رذن رپ رازهو - تشک تسزالم زردنا تداعس دوب هدش هناور

 هراذکلومپ اب عصرم رهدمچ و هصاض تعاخ تحرمپ و - ددنارذگ

 ندمزود لباخ رثم تن (صخرم هدداب شزاود راهب یعرادءبوص ۲



 لاس مهد ( < ) ۱۰۵۷ هم

 ردم و عفاضا و لا زا راوس دصاو ۲ تا یرازه ببصدمت وا رصپ

 ةکدش مکح و - دننشگ زارفارس بصذ ۰ ةهفاضاب شموبس رسپ قعم)

 نآ تنایصب ناخ مظعا ندیسر ات هدر هندپ هب رنشدپ لیلخ ربم

 زید زوبزم نه ناماو نیدلا ماسح ریم هاودلا زون و  دزادردب

 ربگلاو نآ بلط خیئرپ هک ردابب عاجش هاش دمعم هدازهاشداپ

 کل تسدد 13 هام ؟دزاود هک ماد زورک تسمه دود ةنمودپ رودصب

 ییناوپدب ر سا ددساکی ار هثوب هدنفرگیاعت هفبرش هصلاخحب دشاب هدپ ور

 ردغت زا دابآر بکا هفالخلا راد ییناوید تصسدخ هدینادرگ رخذفمهلاکنب

 هدندومن ضیوعت مچ :رگلا دبع جیشب وا

 ندید تبجا کلا زا هک تفالخ روپ نیبم [ ناضمر ] مهدزون

 تمزالم تفاعع زارحاب دندوب هنشک ضخرس هنطلسا) رادب لو رامیپ

 ةلیوط زا پسا ناخ لمعم» رذن دلو یمحرلادبعب ۳ ددننشگ لعصدسرم

 « دش تیاذع الط زام اب هصاخ

 شرع نانسآ لیبقت هب ناگرز اب ربکا یلع [ ناضمر ] منسیب

 رظن زا يا: يا شش هنخا فا ح یدنمنخ فرات ناکم

 - تسا یناهافص لامک یجاحرسپ را - دینارذگ رث) ریس

 ور ایست ناونعب یکم تدح ترصضح سواح مکب و تردد لام رد

 دنج یزاهجح و - دومن تساقا تیابنک ردنب رد هدمآ نانمودنپب

 و رصد هب وا تازابج نوج و - تخادرپ تراچب هد بدنرت

۳2 

 یئانش] هار هرصب مکاح اشاپ يلء هب وا و - دراد دش دمآ ردانب رگید

 لوا رف نآ تقیقح هکزغ لمن ژا یچسا کلملا زعم هیفانج دوشک



 ۱۶۵ هذس ( ۷ ۱ لاس مه

 اقباس نارباغب - هدروآ تسدب وا تطاسوب دمآ هنشاکن مهدزناپ لام

 لباث یبرع نایسا ندینامرمهب رد هک دوب هدشگ فای قافن اضقف مکح

 هناهاشداپ تایاذعب هک دناسر میدن دمج و دج نارارف هصاخ یهراوم

 لاس نیرد تمسخ» داعسا و علاط دادماپ وا - تفای دهاوخ شزاو

 تیمک نابم نازا - درو هاج نامس] هاردب هدیداسرهمب یبرع لوبف

 ياشاپ زا تافوسنت لاسرا و هروفوم ییعاسمب ربکا یلع هک قپس

 و -دانفا نایناپج نافاخ دنسپ راوشد عبط ؟دیدنپ دوب هننرگ روبزم

 هصاخ یبرع ناه-ا یگمه ةلیوط رس و - دش موسوم ایب یب لعلب

 پسا سینچیئارآ گنروا زا دعب ؛ه؟تسدر سدقم نابز رب و- دیدرگ

 یگدازهاشداپ ماچنا تداعسمای) رد- هدشن یلعم لبطم| لخاد یبرع

 شمارآ و سا اشک ینیگ بکوم دوروب روپناهرب هک یماکنه

 هخارب مان رکشل مند مارخ ربا ماف تدسک یبیسا یشبح ربذع تشاد

 اضعا پانت و رظنم یئوک رد هک دوب هدوهن فلکت تیحامرکپ

 زا هجار هک نازا سپ - دوب نیز رثپب یدنمونت و یئانهپ و ينالک و

 هان زور هد زا هدایز ارن] هینارذگ شکشیپ ناونعب ام فرشا رظن

 شش نیا یاهب - ميدانسرف یناکم تنج ت رضح تمدخ# هنشادن

 هدزناپ ابب یب لعل تمیف - دش ررقم هیپرر رازیجاپ و تسیب سا

 ر تس) رگادوس هک ور نازا ار ربکا يلع و - رازه هد رگید جنپ و -رازه

 ردنب تسدخ هک لمئعت دراد فوثر پسا و رعاوج تخاذش رد

 راوم دص هس یدصاپ بصنم و تعلخ# دناسر میدقنب هنسیاش نٍئاب

 برات نبرد - دندرصرف تصخر تیابذک و ترو» ردغب طیضب هنخاوت رب
۰ 

 لا زا گددح ژرردد رداهب ناخ 11 دجع ٌهداز ردارب ناخ راخ ۴



 لا مهد ۱ ۲-۷۰ | ۰۵ مس

  ییرادجوف و راوس دص راچ و رازهو تادیدصداپ و رازه بصنمب هفاضا و

 هدیدرگ زارهارس رگد ربکاعپحاون تاذگرپ

 راذک زا هک باذچ بآ زا یزورید دونج [ ناضمور ] مویس ر تسیب

 ماقم زررکپ و تسا هورک مین و هدراچ نآ لحام ات تیب یایرد

 -دندوهن هراذگ نیافس رسج هارب دندوب هدیسر چوک رابچ هب هدومن

 دصناپ و رازع يرازه رود بصنمپ تاذ یدصناپ ٌهفاضاب ماریج هجار

 ۱ * تفای شزاون راوس
 طیضب هکروهل ةنطسلا راد زا ناخ رفعج[ناضمر] مچلب و تمیب

 تسزالم زردنا فرش هدسآ ناکم ناوبک ناتسآب تخادرپ یم نآ

 . ناخ دمع رفن داماد قلاخا دبع هجاوخب - تشگ سدن)

 نوخلاپ و یدیب هد فبیرشدهع# هجاوخ زا یکی رهب و رم دص راج

 رازه یشاب یچوت گبب بوقعب هب و- رم تسیرد يچاررپ

 بابرابررقم ٌةبِیور رازه یم خغلبم فرابم هام نیرد و - دش ماعا هدپور

 « دندومرذ لذب جاینحا

 . ماشنح) نوددوگ مابخ برضم کید بآ رانک هک لاوش مراهچ

 نیت هوکش نامیلس ناطلس یلاعم ورخافم رج گرمت دوب

 میاوف میثلت تلود هدم] هنطلسلا راد زا تشالخ روپ نیم بفلخ

 ناخ دهح رذن نارسپ مار و ورسخ و - تخودنا ینابناهج تگنررا

  هنئشگ ز یاف هینس ةدم مالتساب زدن دندوب هدش هذاور رتشیپ هک

 ۱ تاهابم قرف الط زاس اب ه:هاخ ٌعلیوط زا پس تمحرمپ مادک ره و

  بناج: تفالخ بانج رد ردارب ود ره ندادسیا ياج و- تخاردا رب

 علاط ٌهیصان 5 لیمآ خب زا عج رهاط ۱ رس نیعم مش یولپپ پد



 | ۵ یخ ( ۶9 )  اس مهد

 رچلخ و تعلخ تیااعب و - تخورنا رب لایفا ٌهبثع لدبقت هب

 بانچ لحاس زا - دیدرگ رخلفم هیپ ور رازه هد ماعنا و عصرم

 - دذ دی.ارون جوک هنب تسا هاز هورک هم و تسپ هک تذطلسلا راد ات

 * دندرک ماقم شش ر

 رادیب تخب برف رانخم تعاس رد [ لاوش ]منشه زور زاغآ

 - دندومرف لالجا لرزن هنادشا تداعس نانو د رد راز ازگر 6 تلود و

 دشابیهاش کل ود هک دقنٌهبپور راز هد هاجاپ اپ ویسخب هددخرد ژور برد

 ۵) و - تسا نیفام ید 3 هک هببرر رازه مپ و تسدب ماریب هب و

 -لد لومذ ماعنا - دشابي هاش رازه لیج 11 هدیرر رازه هد نهحر | دیع

 شش بصلمب راوس راز ره هفاضاب ناخ ۸1| دعم یمالع یکاماا ةامح

 راوس یرازه ةیاضاب ار سادلهئیب هجار و راوس و تاذ ییرازه

 یرازه بصنهب ار ناخ شزاونو - راوس ر تاذ يرازمجاب _بصنمپ
 هللا عیفش - دننخاس رخذفم - هفامفا و لصا زا راوس دصناپ و تاذ

 تمدخ) زاب تخادرپ یم هنطلسلا راد ٌهعلق تسارعب هک سالرپ

 دالوف و جلب سبثر ییشیپ باهولا دبع هجاوخ - دش زارفارس گزوت

 و هجاوخ مشاه ةداز رهاوخ رهاط هجاوخ ر هحاوخ یگنس رسپ هجاوخ

 دلو هال رون هجاوخ و هجاوخ قداص دمع* ةداز مهاوخ اغپ هجاوخ

 ررافغلا دبع هجاوخ ةداز ردارب ایر هجاوخ و راغغلا دجع هجازک

 يىابناج مارنحا مرح میرح مالخ- اب هدمآ خلبنزا اهداز هجاوخ رگید

 ر باهونا دبع ءجاوخ و - تمعلخ تیاذعب ر هه شب دففشگ دسر

 بایماک رپم دصشش ياطعب ار نارگید و - رم دص راچ ماعداپ

 و ناخ دمع* رذن. دام)د قلاخسلا دبع هجاوخ زا مارهب و - دندیذد رگ

۷۷ 



 لامیهد ۲ ۱۲۵4 "هذم

 ماعنا رم تسیود گرب کچوچ هبر -ربم دص هسیچاررب نوتلاب
 هددنا درگ ةدسا هس هیسا ود نا هرکم بصنم زا رگید راوس رازه - دش

 هیسا هس ةپسا رد رازه هس راوع راز» راچ یرازه راچ یصخءب اررا
 یرازه بصنمس و تعاخ تیانعب ار روک ساد رهدرگ- هننخاون رب

 ییراد هعاف تسدخ ضیوفت و هفاضا و لصا زا روس دصششع و تاذ

 صخرم هدوسرف شزاون ناغیفاب تکرشب دابآ ربکا نالخا راد

 اصذمد هفاغا و لصا زا عنالخا | را۵ ع ییحاوت رادجوف ۳۹ ها[ دید

 « تنای نزن هپسا هس هچسا ود راوس رازه يرازه
 داماد و هداز رهاوخ گیب دیعس یسسح [ لوش ] مهدزاب

 زا رگید سکراچ و یفاب همعم اب يگيب ناوید نمعرلا دبع

 رب رد يرادنابج تحاس میذلت هب هدم| خب زا دوخ ناشبوخ

 هبپرر رازپچمب ماعنا و تعلخ تیانعب هناکجپ ءابرفا اب و - تخاردا

 يشخدب ةحاوخ زا یگکبربب و - ربم دد هام هجاوخب - دیدرگ |ورماک

 لرد ردن نایچکیت و - دش تیافع «دیور رازه زیزعلا دبع هجاوخ و

 قیاس ییفوئسم فیطلل دبع الم و ناوید دمعم ناطاس ال یا.خ

 لببقدر تادواد ناوپد روشاع الم و للاح ییفوخسم فژرلا دجع ۲ و

 تعلخ تیافعب هفخو رفآ رب تسجع) ٌگیصان یناغع روشک ٌگیخس و دره

 * دندش ژودنا ماک هدیور راره راچ ماعنا و

 نیز اب لیف هدام تسحر نیخکااا دجع [ لاوش ] مهدزناپ

 هحاو خو -راوم تسیود یيدصرن بصخمب 2 هخاوخ و 5رغن

 هاجلب و دص یدصرن صنفم و عصرم رج خو تعلخ) قلاخا دبع

 صید نیت نم یک نا ان ی



 ۱ ۰۵ 4 هثس [. 1 ۱ لاس مهد

 تسیردیدنشه بصنمب گبب کچوخ و - راوس ۵ع زاچ يدصتشم

 - زاوم هاجاپ و دص يدصناپ بصنمب گیب دیعم نسح و - راوه

 هاجاپ یدصناپ بصفمب رافغلا دبع هجاوخ دلو هللا رو هجاوخ و

 * دننشگ رخاقم - راوس

 هنللخا راد قباس راد هعلق رومنار جررب,ترب [ لاوش ] مهدزون
 ةدروآ دوب هدش بلط اجن] رماع نا زخ زا هک هیپرر کل دص غلبم

 * تخورفا رب ییلعم نانس] مانداب علاط یناشیپ

 عیچلبا سدقم روشنم قبط رب هک ناخ تفنلم [لاوش] هام خام

 زا نالک و درخ رابما ر کام ژرا رس رازه رد بیرث ناخ دمعم زفن

 ثدارا یور دوخ و دوب :دومن هلاوح لاک ٌةبوص نایدصنمپ ةدروآ خب

 یفاق - دیمز تمزالم تاود زارحا فرشب هداهن هاج نامسآ هاگردب

 هجاوخ بیط نیلعم مکعت لدع ریم ربخ) ویا هحوخ و ملسا دمع*

 لابقتسا دوب هدمآ ۳ زا هک ار یرابیوج ٌجاوخ یسح هجاوخ دلو

 زوفت ود هجاوح - دندوناسر تیثرم ریسک تمزالم تداعسب هدومن

 تعلخ تیاذعبو - نینارذگ شکشیپ لیبس رب رثش هدزناپ و پا

 نانسیس کام هزهح صک میهارباب - تداپ یهدنلب رس رپم رازه ماعنا و

 مظن نوچ - دندومر: تمحرم هیپرر رازه راچ دوب هدروآ سکشیپ هک
 ردق هنلب ودازهاشداپ نیبم رخافم ٌهفبع ناونعب باچپ ةبوص

 رد هرکناک هوک اد اعم را ماد رورک رد غلبم دوب ةفنرگ قلعت

 فشب یلعم رما و - دیدرگ ررقم تمفاخ چانلا ارد نآ ماعنا هجو

 نامزالم زا یکب ییگدرکرسب دوخ هاپم زا ٌةعامج هک دیمر رودص
 ۰ دنزاس یدعم لاع* نٍا طجضب ددنعم



 لام مهد ۳ ۱۰۵ دم

 و دام تیاذعب ر ورسخ دلو عیدب دمعم دعا يذ ورپش موده

 ۰ دنددنادرگ يهابم هرقد نیز اب لی#

 بصامر ۹4 7 یخ: د دار : ٩ دانهاش داب [ هدعقاا ید ] مش

 ژارفا رس 43| ۸ ب هدسا رد راوس رازه ود زاوس رازه 5د ته :دزاود

 تاد یرازه هدزا ود بصذعد ۳ و مر يد) زا ز اب دنلوب

 ر نی رث ناخ 9 دلو تاذح و - دننخ|ود رب راوس رازه هد و

 هک ار ناخ مشاه رس مساو هم و ۳ يناخ ردشمش باطخ)

 0 بطام ناخ دمنعمر تما 9 ٌلیوص رکشل مناخدوت ةغوراد

 ناکدنب رمز رد هک ار رغ] گبب یلق ییسح - دنددنادرگ

 هننای یروئسد ناشخدبب هنگ طرخلم یکم ناویک ناتسآ

 ژارفارس بصنم ٌهفاضا و هعلذ تمشه و ماما یراد هذامت تسدخ؛ دوی

 هجاوخ - دش ماعفا رسم نمسیود یدبشقن نیداا نیژ هجاوخب - دفنخاس

 سیثر ناخ دمع# رذن تلود رخاوا رد ژ یراصح ییدنبش ةن مساف

 دیدرگ سدنا تماس زودفا فرش هدما هاح نامش ۲ هاگر دی دوب خل»

 وال ماعد| و راوس ۵ و نا یدصشتث بصنم و تعلخ تیافعب و

 گپ موحرلا دجع دلو گید یيزدنت -تخارفا رب راغش ارس هدیور رازه

 ةینع لیبفت تل ود رد هدم]مخ اب زا زیذ ی گرپ ناوید یهحرت) دبء ردارپ

 * تداد شزاود 4دی در رازد ماعذاو ۱ تمهحرمد و - تخودنا لادت)

 رو بیم لدق زا هک ار گبب 6و [ هدعقلا یا ] مهدزاود

 راچ و تا یرازه بصنمب دزادرپ یم داب] هلا ٌهبوص طبضب تفالخ

 اوس| - تارهطم گودق نوچ - دننخاون رب هداضا و لصا زا راوس دص



 |۵4 هدس [( ۵۳ ) لا مهد

 النءا و تعفر ر دخ ؟ردغم - ایح و تمصع رم ؟روذسم - تامرگم

 لاو تصخرپ ی نادس کاامس نافاخ گمرفع» مع مگیب اس رکش

 دان ربکا هدالخلا راد زا ناشخدب و جی عن ییرازگ تیدهت "یار

 تمظعرحب رهرگ یدپم س.ددا ناحرغپ 1 5 دعل| يد ] مهدزون

 گ دندرو] تماود یوکشمپ 3 ۵ هریدپ هوکش راد دمع* و دازهاشداب

 تشاد تدق هبپرر رازه لبچ هک یلعل یلاعم قنت ةردغم نآوآ

 - دندوسرف لرذبم فالدءا _تانصا هتشاد یمارگ ار لالج نامدوو

 « دنداد دقن هدپور کل کی و

 رمع لاس دود هب برد هک ادیب .خییش داو ناخ برقم 11 ددسو

 شردپ و وا - دیدرون رد تایح طاسب هناریک شیوخ نطوم رد تشاد
 # دننزشاد ماد تراهس یحارج فرد

 یمالع یمایملا رادم تذواعم زا سپ هک یعناوس نونکا

 ۰ درازگیم رب هدومد وز هبدوص نارد خم زا ناخ هللا دعس

 خب ةبوص منو

 ناملا راوس راز« شش ج2 هک تنای يبگ | ناخ ردابب نوچ

 ییرد رگف رد هدمآ مهارف فیلک رذگ کیدزن نوعدج تآ یدر

 دامن شیپ هوزپ ملظ نایارگ هنقف نآ شاام ددا هاصن هرگ نتخبگ) رپ

 دضارپ لب زا يهاشداپ ياهدنب زا يهررگ اب نادعش ورق هفخاش دوخ,



 لاس مهد ۳۳۴ ) | ۰6 هژس

 عهلاوح رد ناگشیپ «تلالض هک تفایرد سیساوج رابخا زا نوح و

 ةمرد مامت لاچعتساپ هددن يهار نابعش مشش هگنشاچ دنا دابآ موم

 . هیناسر تسا حلب ییهورک هدزناش هک دابآ وب ار ادوخ زور رپپ

  هدما رب اجاازا يزوريف رکذل لوصو زا شیپ رپپ کی لیذاخ اذافتا

 بناعت بآ یبر لوچ نابایب رد زرر رخآات هنفرگ يپ ناربانب - دندوب
 گنبنهمعط ر ينوج هدیسر ریهاقمب بان[ تسشن ورف ماکنه و - دومن

 ر راز راک ةشيب ناریش یربنسد زا ناهرزپ راپدا - دین|درگ ماشآ نوخ

 بش !دش هداد تسد زا تبثت نانع راعشرفظ نادهاجن دمآمه نیو

 رگید یخرب هرهاف چاوفا ناریلد ریاسابناخ رداهپ - دندشگ زارف رپس هر

 اريلاوما و - دومن تعجارم هابآ مومب بش فصن هننانش لابندب

 ناردلد بیر زا هدررآ درگ يحاون لا لاعم زا ماجرف دب زانط هک

 نآ نادنوادخ# رگید ژور هدرر] هارمه دندوب هتشاذگ زاب اغو صرع

 دومن فود دانآ نموم رد زور هم رارش) راپخنس) تیچ و - دیناسر

 رگ زا راثد تلالض راوس رازه هد بیرق هک دندروآ ربخ انثا نیرد

  عضاوم زا هک نآ ءاع) لاعم و ماخ تراغ و بز هب هنشذگ ناب دابق

 ۱ دادآ یرصوم ژا ناجبعش مهد - - دنا هنفادش تا تو اون ةرومعم

 تفای یبگ [ناکم نآ ناکسزا نوچ و - ۵ ماخ هب رگید زور هدومن راغلپ

 يخرب ر درو قرآ فک عموم رد زور شش ناهرزپ هننف هک

 هنخان هدش عفاو رک شم مند و + ها بوص رد هک لاعم زا

 یهررگ لابقا رکسع لوصو ربخ عامتما زا دنروب هدروآ مهارف هچل]

 رگید يجوف و - دننارذگب بآ زا رتمامت هجره تعرسب هک دندرب ارثآ

 يچ هبيج دیع* لق و یاب مساق و ناغطف دمعم هاش نآ دما رس هک



 |۵4 هم ( 4 ) لاع مهد

 رابدا رکشا زا دندوب مه ردغ و یگید شضیق دارم گیب داون هاش ر

 دنراد نآ دارا زد و هذور يفرطب یعمج اپ یرا درس ره هدش ادج

 ه داتسرف خلجب یروغ زا هدارخ ندروآ تم تج) وا هک ٌهعامح هار رم هک

 یار : هکدس لاپوگ ر ماربج ءجار دوخ ياقفر زا نارب اذپ - دنریگپ

 لاثذاف گیب لاعشوخو راتوچجار زا رگید یدنچو مارگج و ددچکولت

 هداور هنازخ مادرم ددمب ار یدعقم رم بن ءرشخ) اماظن یا ر

 زا ارناناملسم ٌعنم| هدیسر نوع راذکپ هکن 1 مزعب دوخ و - تخاس

 یهار رافلیاب دزاس دیاع نآ نادنوادخ» هدیشک نایچامغی تصسد

 دنراز ؟ رپ هددیسر قرآ عع ءیگخپ زا دفچ یراوس «ک دوب«:دیدرون هار ژراپ دانش

 عضومب دندوب هدش هدنگارپ دوخ راکزور دننام هک لیذاخ« ٌةءامح هک

 دیدرگ بوصنآ ٌةناور نارباغب دنا هنفرگ گنت ار ] فارطا هدم] روکذم

 دور قرشم هک رمش هوک پاجب هرهاف جاوفا ندیدب زیر

 ةوک ٌةویرکب هدومنرارف تسا عفاو هورک تفه شش هلصافب قرا يم

 مانکن ۴ دندمآ رب ددکوب هوم روصت دوخ یاح هافب اون[ ۳۹ زوکدم

 ناخردارب تیاذع اب دوب رکدپ ترصن رکشا لواره هک ناخ ردارپ مع

 دربن زورفا شتآ هدیناسر ار دوخ راو قرب ناهرمهرگید و روبزم
 هبلغب اج یینخ" و ینوزف دوجواب ار امن تلالض نافلاخ* و - دیدرگ

 جورج و لوتقم ار یرایسب گنفت و ريت برضبو تشادرب النیما ر
 نبرد و - دنتشگ رارف یامیپ هیداد هدما نایاپ هوک زا ریهاقم ددنا درگ

 دفنخاب رد راج دقن زبن ناخرداهب نانیبات زا یخرب رادوربگ

 نوچ و - تشگرب قرآ يکي هب روصنمر رفظم ناخ رداپب ناهاگساش

 ءدن)هدینارذگ بازا دندوب هدرب تراغب هک ار یلاوس) ناناملا هک ببداوو



 نام مهد ۲ یاد ۱۶۵۷ هم

 هنازخ . ندیمر ات هننر ملخ هب تسیذ |ددپ یرثآ زدن ناکنخ# رگ زا و

 ثوهد تمعحآرم خی# دسر هدازرخ ۳۹1 مرامج و تسیب -تمسشد ر ظدذم

 ریش ییهررک کبرد یدنح ناهوزپ هزرو لاوحا صعقت ی يارب ۳

 * دم[ رد خیل نآصضمر مهدزاب هدیزگ فئوت

 رگید رد مایا نیرد ۹1 يعناوس زا

 هکنآ دمآ راک يورب جت اوج

 بآ زا فبلک رذگب ناناملا زا .یرشح نابعش مهد راپچ

پ ۳ ر عضاوم رگید و يچررد و ييچ هذنخآ عضوم 5 ومد ربع
 م

 پس يخرب و ایاعر یهشاوم ناوارف هدخات خب عیهورک

 ناخ ,دشهش نوج - درب دندوب  «لاد رس هاک ارج رد هک 3 نادرکشل

 هدفنش با زا هلاض ٌهغیاط ندشنگ رخ .دابآ ناخ راد هناهت

 ناهرمه اپ نیرجام نٍدرب شیوا درج- دوب هدرشک راکیپ ؟دامآ

 نا 5 درد دا در گر ار تدعر و هایس باود و هنفرگر ٍد ریهاقم یدزا

 ۲ و هدولع هناوساب ریپادم زا رگید جوف کج مایا نیمه رد و - دومد دوع

 ار اپ ] دندوب هنفر هناقس اب هک یعمج - دندرزآ تخات دا[ علف ر هچن[

 هک باک بود عهشک: نگکدد قع*ا و اچ 1 راد هناهد ينويم ماظن

 2) ج۰ زور ۳1 ر وب هنشک یاتسا ی نا لر زا اوز اصف نامرغپ

 زا هک يهاشداپ یاهدنب زا رگید یدنج ر هدیدر ناکم نادب

 ۲ - دند|و اسد شلام دن دوب لا دراو اینی هنسح تافافت)

 هقنخادرپ اهنآ دربن هب لاویل,کپ نامداش دندوب هداهن ور هچناب هک

 از مش هدشک زدن وا نارکون زا یدنح ر 3 ددزارذگ مه زا ر يوتهج



 |۵4 هفس ۲ ۷۷۲۰ ۰) لاس مهد

 يناسارخ ییسح خرف گفت بات دزدوب هدمآ دابآ میلغب هک ٌهعامح

 رابد) ياپب هداد یتشکب ار يخرب و هدرواین وا ناهرمه و

 هکزآ رگید ۳ س

 یناهنپ هک ناغربش ّةشدپ قافن ییضاقب نامل) لیذاخ» زا یهورگ

 دنک نانج یزاس هلبعا هک دنداد ماذیپ دوب هدومن شزاس هعامجنآب

 هنسکش ناکبزوا رنشیپ هک ناغربش بآ هذب ینسب هک هرازگ رب ناغربش

 ریزگان تسها هذسد ژاب س 3 تءارژ ی يیدوزف و تیالو ترامع و دزا

 هیرامگب تمه راک نیا ماجنا 3 هدمآ نوریب دوخ هکذآ يب و - تسما

 يعار بوص نآدب هدعآ رب راصح زا یلف رابج - دزد يمد تروص

 راگبپ دصد دژروب درب دامآ تصرف سبمک رد ک يناروهقم  دی در َگ

 گنهر ج ت رد تک رد یلث ل نوح - هست

 یعمج و - تتش رد هعلو بداجب دندرگ فرصنم ارثآ هننانش هعلو

 ار راصح رگید زر لیذاخ« - دندیدرگ فلت وا ناهرمه زا ریذک

 هحار لام ودع لابتا ییفرگش ژا )وغیرد دددومن هطاحا زاو هری اد

 دوخدنا زا ناخ ماسر ییروذسد ي د هک ناخ زاذکرت و هگنس يبيد

 رظنسم ار نانیشف هعلو 1 را رجشب دندوب هدش ه«ذاور خلدب

 نانامل) دمآرب هعلق زا هک يلق رابج ردارب یلق یسعم ابو - فندوق)درگ

 رود زا ار هیقب و - دندیزارذگ مه زا ار یهورگ هداد ازسب شلام ار"

: ۷۸ 



 لاسم د ( ۱۸۱۸ ]) ۱9۵ هیت

 فوت ار ارد يدذچ لدرگ م هارف رلطعاخ ناغرمش زا ان و- دندنار ةعلق

 يهار امت ماین هدغفش یربخ ریبادم زا نوج و - دندومن

 ۳ راذک هک ریهاقم دندیسر بطخ لپ راذکب هک یریمه و - دننشگ

 هدروخ رب رآ دربف ناریلدب دندوب هدومن تودراعم هدخات ار لاثمح

 مدق روصنم رکشل ناژرابم - دندرو[ موج و روم دنئام

 ریعاقم زا یعمجو - دننخاب رد ناج یرایسب هدرشف تساغخسا

 » دننفاذش ریصملا سّب هپ

 ناناملا لام دب لاوجا شرازگ

 بدجو میرس سفمآ :نوج هک زر همان يمارگ نیا ناماد هچرگا

 ناکدوا] هک ناملا دوکش یب ةورگ رکذب تسا کاپ بیاعم زا میسم

 اما - درادن یگتسیاش ینخاس ثولم دنا میامف ناکدولاپ و صیاقف

 لاکمدب ةفياط نیا مسا تابیرغنب هفیرش ٌهفيع نیرد هک اجناژا

 لامفشا تواقفش لاوحا ژا یبن هدش روکذم لّأم :دیهوکن

 -  يزبرنوخ بیکافم يا راک - در گنیم هوژپهفتف ژودنا تلالض ٌهقبط
۵ 9 ۰ ۶ ۰ ۳2 5 ۳ 

 , یاسکاد سا کشف نوه لادرب ار ب يزيگدا دیو لیواحم نیا راعش

 ۹1 یصیجافمیا رب - ناشفم در نیا ٌگشریدذا ناثرب مادرم کرخو دن |
۳ 

 گم و ردغ عمه دننادرگ ي يتاشيرپ ماش هن | تدعمح ماب موش موب نوح

 دن ةرب گپ هنش|درب نزیادب هحره و - دنزی رب 11 ۳ يعمج رب داکان تدد

 دراین تسدب ات و - دنهد یفشکب ار رداپب :۵ یرخ نگرگ يارب

 ّم باتو و نا و نا
 را و - دددرکد یص کنج نوماردپ يلدرغ زا - دنراددزاب رازا تسمسمعد

 ر مدنغ هدش یاپامن يدنچدنزب رگپ دننیب هب مینغ رد یئوت تونا



 ۱۶۵۹ هذس 6( ۹ ) لس مهد

 هدرب هنشاب هلسشن ییمک رد ریذک ی عهد ۹۹ یداج او زار تگنع)

 نریا ةعاهح نیا زادک ر زا دن) تسسد تمعاب رتشیپ دنریگ نایمرد

 کی تسدیا راکرد يماجنارم و یناماس ار هغپاط ی نیا رغم ک تا

 بارش و لذا لر . اتسما دندلود 1۵ هاگنرشع هذیک مدح

 اب و تسا روردوخ ٌهنمرد ن ,راش  ادس| هادگ - فزراکن | همعطا فا دژبایپ

 زا مدآ و بم نینچ - نور هار هورک هارو : لج يزور شروخ نیا

 زا هک هدوب رایسب - دمرب دهاوخ اجرپب یناج گم و ینارر تخم

 یشابلزق و - دنا هدرب ردب ار لام هنخا دزب و ناسارخ# اراغ) و اب

 گم ناسب هعند نیدنچ یزور دنهاوخرگا نوعیج دننام يئايرد

 میب تسا دنچ يبوچ هک ار اینیزروبع ماده و دنرذگب يناسأب يب]

 يک هراس طورصم یرگید مد رب ر تقوا 4 هنسبرپ هژدنودپ

 هورگ یربرب يناكدنز و - تسا لالف ررزو ناش لاعفا يگمه - درذگ

 تقلخ دننامینفر و ندمآرد و دنا رغشیب رام و روم زا هکنااب -لابو

 هنتشگ سا هکر ورم لدح و لانت دا راب هاگره ی عدد هشپ و صکم ۱

 رارف ةنسداد تمدخع ر تیره ی ناژرابم هربنسد زا

 هعامح 0 تسامح و تمدمح دید زا یدنج انایحا رگا و - دز لومد

 نآ ده اج»* راوخت و غین فلع دددرشد تابث یاپ هداند تربغب

 « ننندگ تماشرم صالح



 لاس مهد ( ۱ ) ۱۶۵۷ هثس

 میاثو زا
 ناسا رخ تل لوخ دد) ژا تعتا ندرت کگدب ورمخ کر

 1امحم و ونکحبج و دوخددا یه !اوحم اشدا زا جرم و جره نیرلوا نوح

 .یاناملاو لود هدرو]| مهارف ناوارد دنفسوگ و واک و رذش و بسا ناغربشو

 تخان هبترم دنچ هدابن وا لام رب لد زآ ییخارف و مشچ ییگنت زا

 :ناهرمهاب ن اخ ملسر ۳ ؟دراز ؟ هک ۳ رابکب هجلانچ دندوب هدروآ

 عوجش زا ۹1 ناز رد - درکصالخ ناناملا تصسد زا و | ییشاوم 5۵در

 رد هشيدناب کلم نآ مدرم دوخدنا بوصب ربهاقم نآ دصق ربخ

 و رطاخ عزوت زا ار همه ناخ مسر و دننشاد ندم]رب مزع «دانفا

 ارم لام تسخذ هک مهوت یزا تشادهان هدروآ رب رطاب تنشن

 نر دارا رد ههشگن يلسثم ناخ منسر ٌهلست هب درک دنهاوخ تراغ

 ییهورک جم ۸5 یهاگارج هدفرگ تمصخر و ۳ دزاکدمد تیاغک ص

 # تسولایش ناسار ۳۹ دح رسد هنفاف اشخصرد يتاد دز و

 ناسا
 قاب سولا دیفس شیر لواقش کیب ناما ندمآ

 دزد جلیب تسا قاملف شفک ردارب قاماف شتآ و

 نا لاصا وا ساعت ردایب

 رد هک ار تگیب ناما ناخ دمعم رذن هکن] ییرجام نیا شرازگ

 و وذگچبج ییحاون رد 5 ناداملا زا یعهح هیجاراد لوح دهرع رخارا



 |۰۵ هنس ۱۱0 لاس مهد

 دادم ندیحز زا دعب دوب ۶ ناتسرف فد۵وب هزخوگنارپ شرو# رابغ همدم

 تسما انغح > مود ز ؛] هک وا - دبلط دوخ دز اروا خب ار یعلاوک: هاگنسد رفظ

 »داد رارف دوخ؛ نوزفا زور تارد نیا ۳ کین و یشيدنا ربخ

 هذاور زا سپنوج و - دماید وا دزن زدن ناغربش رد و - تمفرد را شدپ

 دودح رد هک ينروب رد دوخ و اب ناریا یوسب ناخ یدش

 نیقخل زین قاملق شفک و - درک شکورف تشاد هنمبم ر وژکوبچ

 قنفاوم دوخ اب و :دروآ مهارف ودکعاج لودح تامول) زا

 نافاملق و ناردارب و شیوخ ردپ دیعسم کنیم اب هددنا درگ

 ۳9 رایتخا (نیجکا رج «قاجرز اه دیدم و ودکپمخ .ناتفب هرم
 دوخدنا و خب زا سدقم رماب تلوص ناسا تسلط لات و

 نیناوخ نانسآ ییگدنب هب هدیمن لامرا ابنآ هب تاچمان تلامقسا

 هددشک شرد رب تب : دوبع هنشاغ گنب ناسا - دنتشگ نوماهر ی سم

 ردارب د دو بدصت يا ! راددب تک ؛ زاهک قاملف شفک و - دش 96 ٌهناور
 و

 هلماعم تخ)د د ژرط ط هک دانسرف تگدب ناسا اپ ر قاملف ضشتآ دوخ

 ؟رپذپ هرس ماوصداب رگا نیامد سامدلا دصاتم یخرب 1 ثومن هاظحالم

 * ددرگ مظدفم ینابنایج هاگراب ناسهالغ یتگلدا رد 5 لادن تحاود

 یاسور زا یخرب اب قاملف شتاو گیب اما لاوش مج*+ و تسیب

 ناخ تلاصا و ناخ رداهب تا ین و وذکع»ج 5 ییحاون تافامیو)

 تسش گپ ناماپ و - تعلاخاکی رببد )او راکرس زا ناثیا - دننفایرد ر

 رازه یم تسا دیعس دمع" شمان هک قاماف شنأب و یهاش رازه

 راک ةدیممف درم هک گیب ناما بصنم و - دند)د ماعنا مسرب يهاش



 لام مهد ب ها ) ۱۰4 هذس

 تشه دوب درب یب, یگدنب خومر ژا دنچره ش د] بصنم و - راوه

 کبب اما سامللاب و - دذدرک زیوجد 3 راوس دص راج و تا ی

 بایران و نارزرک و نانسجرغ رونکع> و ٌهعا یارو هذمیم لاعم

 گززب بهانم شتآ وچ و - دندینادوگ ررقم شریگاچب باریخ و

 تهاوخ ناردارب رگید و قاملف شفک و دوخ ردپ دیعس گنیم یدارپ

 لابع ینشاذگ یارب ناغربش و هنمیم ٌةعلق هک درک سامنلا و دومن

 يزاسمهم یارب 4 ناکی هدروآ مهارفرطاخ اد دوش تمحرم لامحا ر

 هنننادن دامنعا هورگ یرپرب هک هدنیاپ تلود یابلوا - دنیایب لب

 ردغ هدومنزیوج" لاح روخ رد یبصنم ار همه لعفلاب هک دنتفگ
 ار دوخ سولا ات دوشیم هدرک ی ر دگ اج) دنهاوخ احره علف ود ۳1

 زوخارف دیآ لب هک مادکره و - دنرادهاگن لاعم نارد هدروآ دحرس زا

 هجا ناییرد یعمیس رگا 2 لاش دهاوخ صخرم هنعاب جرخ لدرم لاح

 تامدخ رودصب هایبق مامت اي :اکره و - دنونن رضاح دوخ قامیوا اب همه

 ود 1 سامدلا ددزادنا زور یورب ار دوخ ییا۵کی و یلیا هدیدنهچ

 پصاذم و - تمداپ دهاوخ يناريدپ فرش هاح 1 هاگراب رد هعلت

 تنر هدش تصخر خیساپ عامننعازا سپ سشتآ - دن دهاوخ هدوزنا زین

 نانیاب ار ينعم نیا هدخادرپ ماشحا و ردارب و ردپ تلامتساپ 5

 رگید هل و - دیدرگرب دوخ هذ ؟هددسر هدرخو هددروش تمخ+ ژاو- دهد رارک

 ناردارب و راکیان ردپ اب و - تشگ امنهر يگدنب هد ار ناشنم تواقش

 یصضعب ردصم هنخادرپ داسف و ۳ لاومم ماجنا رسپ راجنهیب

 مارح رب ار الو رکرسرز و - دیدرگ دیآ هدراذگ ییزا دعب هک اه راک

 تمسخر هیشآدکریلدرد ار ن دنزرف گدب ناما و ِ دود برص یرزاوخ



 |۰۵ هنس زر نت لاس مهد
 مکعب ماقم رد هک - دش هناور نانهجرغ و ناوزرک بوصب ناها دلو

 ار رگید ماشحا یخ و  دنک درگ ار دوخ قامی وا هدنگفا تماقا لف

 فاطلاب دندوب هدش قفنم راینخا یب و راینخاب روطعم ناقاملق اب هک

 ژاب زودنا هننف نانخب هدیروش یههارمه زا هنخام راودیمآ هناهاش اپ

 بوصب لّدام هدومن چیوک هنمدم زا هک ار يگنز نمد ؟رازه و - درآ

 يئوركي تقیقح یوچ و - دنا درگیفاوم دوخاب دندوب هدیزگ لزنس رب

 هضرع ژا دوب هننای زیوجت روا یارب هک یبصذم و گیب اما ییگنرکی و

 ررقم ارثآ دیمر ينابنامج عماسمب ناخ تلاصا و ناخ رداهب تشاد

 * دنددنادرگ دنلبرس یناخ اچ (یب باطخب هنذاد

 هکنآ رگید هحناس

 دندوبنس مخل رد اقباس هک کیزرا رازه قشم یذپ اب يلق راعبم

 هدعقلا یذ مشش ۳ دندوب هدم[ سس وا دزن قوی و

 ناغفآ ةدادب ۳3 اب نیت ازریم 0۳ نور دب ۳ درد

 تمهزا دذنخادرپ ی راصح ي نابهاگنب وا تناغر هافرب هک داپ شکنب

 شاخرپ و شلترد میجم 8دیپ- ات یفرط ناروادفت - دما رپ فرا

 قیلاتا دم" يجاح رس یدربر ها و لواسب دهع*نید و یارس



 لاس مهد / ۹ | ۵ هذس

 و یا ل) رگید یدذج اب یب ژاررا ةداز ردار و ياد نّک

 نارازمب وسره زا هداد تسد زا تابث یاپ فبسلا ژدقِب - دانگ

 هدزاود !ت و فن دناگدا راصح نوربب ار دوخ هدما رد رویدب ندنک ناج

 4 دزاقهآ لورف هیود عضوم رد هدیرگن ففوذ اح ده هورک

 نفت رک نجات شرت هار هاشب 9 نوا

 ناخ اتم درقارب ریس لرمعمس هلوعقاا ید مش 9 تردد

 راوم د.عداپ و زاره يدصحاپ و رازه بصفم و ۸رالکر طدض سم دٌع)

 * تخارفا ربرس هفاضا و لصا زا هیس| هس ةهسا رد راوس هصنشه

 خش رهاط و دو ۵ لمع* مدکح ژا یکی ربب هو ید مویس

 داقنعا هک لنف تفه - دش تیافع یراوس تبع لیف دام

 هاکردب هنرگ 0 نایزرم ژا راد قیام راد ةدوص ناخ

 3 دمارد فرثا رظنب لو هدانمرف هاح اف

 رازه رد هجاوخ يگن- رسپ هجاوخ دلوفب [ هجا یف ] متفه

 - ۸دیور 3 هجاوخ هاش رسپ محرلا دبع هجاوخ هلو - هیپ ور

 ۲ 6 کار دا م ندارد هک اد ءاملع 5 هند دز
 ۸0 گره بر نمع»ت ام هرتت 9 دود هنشک زیاد تمزالم تلود

 اص الرم زا یکی ره) و

 «ٍِِك

 -دندومرف ادا مامت این عب زامنعلتر هاگدیمب [ هجا ی ] مهد

 شتآ] ناهاگماش دیسر لد ماکب راثن رز زا ررقم نیئاب نادامزاین

 رب ک یلعم هناخ تلود ییذا -* یوار یابرد راذک رپ هک یزاب



 ۵*۱ هس ([ :,قف , ) لاح ۵

 نایگراظن یار نره دوب هروفای بدترد سس ها فرشم روکذم ب

 هدیدن باوخب اشامن یجاج هک ناخ دمعک رذذ ناوسپ و - تشذ

 * دندابافا تربع: دسر هح يرا هيب هب ات دان دو

 و : ۱ ۰
 هب هک هلنس تگح انار لبکو مارلب [ هجعا یه ] مهدراچ

 وا بخشد هضرع و یشکشیپ ار درد دح تاحونف ییرازگ یی

 پسا و- تخارفارب راغلفارس لابقا دس مالئساب دوب هدم

 مارلب و - هش محرم ووسخ» انار شکشبپ تیبا 1]ط زام |

 تصخر هنشک یهابم بسا و تعاخ تیانعب یدنح زا سه

 رسپ رونک جار و انار زا یکی رهب را بوععم و - تفای تدواعم
 دندانسرف هدومن تیاذع الط نیز اب پسا ورخاف تعلخ وا گز

 خب رد سدنا مک ناخ هللا دعس یما)ع روزا هززف زردص لامشح

 لو هدینادرگ لاو هاکرد ٌناور هدریم زوریف دیهب هذب رظن مس

 هناهاشداپ محارم زا - دندومنيم ینایهان قیرط نیمیب لاح ات

 هدروارب دید ینان گنتزا تسا لماش ار یصاع و عبطم

 و راوه ۵. و تاذ یجاهص تفه .بصذم ۹ تعلخ تدانعب

 تفالخ جرب ردخا نوج - دندین| درگ دنایرس هدپور رازه رد ماعد

 سارجگ زا ینامز رتمکب هالا لظ هاشاپ ییئوج اضر و یهوژپ راک ز

 5۵ ۳۳ ددناسر تسمزالم تماودب لوح هم تمعام رد موتمر تسد,

 هماخ تعلخ تمحرمب و - دنهرنارذگ رفن رم رازه تفالخ جاذلا

۷۹ 



 لاس مهد ( ۲۷ ) ۱۰۵۰٩ مس

 زین راکمک و مظع دمععو ناطاس ددعم و - ۵ رنک رغلفم

 ناکدنراکن ضیار< زا خیرات نیرد - دانخردنا صسدقا تعمزاام فرش

 یرابیوج ٌجاوخ یصح هک دیسر ين اب نامج عماسمب ناروت عیافو

 لابفا ریرس میاوف هاگشدپ وضع رادابتسخ+ زا 2 هجاوخ بیط ردپ

 یخسه تمخر اراخ رد ایو تلعد "تنسا یذعم و ترود یاررمک

 1 تشگ یبشناج و نیزگ :داجهو) نالک رپ هجاوخ فود و - تسدرل

 ترثک زا 7 مالسا رکشل لوصو زا شیپءهک دنامن هدیشوپ

 عیاش اجارد میظع ی ؛ایو هجداماا ۳ عود دش و هدکب !ژرا م اظ

 - دننشگ یم ياسيب یارگور رنک یءمج زور ره ؛جانح دوب هدش

 ما <يالب نی و - تشک عطقنس رابکیب یزدریف ٌکیولا دورو یسایمب

 دیدرگ طلسم اراغب ماجنادب نکس رب

 ی نزو ندج یار

 هاجاپ و راه لاس ید مرامج و تسدپ هبنشعلپ ژرر

 لاس ماچ نزو صاجمت هنسجخ مه مهدزا رد قفاوم مملو

 هبا ییناکدنز زا یسمش مش و هاجم لاس زاغآ و مجلب و هاجاب

 لالج و تمظء رابنارگ نآ و - تفای بیئرت ي رنافاخ ترضح زارط

 هاشلاپ - دم[ ةدومد نژو هررقم سانجا رگید و طب لاس ره مسرپ

 ةناخ تلود ناسروس ناویا رد سدقا نو زا دعب تگنهرف و رن اب

 زا ار یباهجرافن میس و رزب هدومرخ سولج عمرم رپرس رب صاخ
 دمعرپگ الاو ةدازهاشداپ ژورفا تنمیم زور نبرد - دندروآرب جایذحا

 نبمث دیراورم و توفای و لعل زا رهاوج ینغ رداهب بی تگدروا



 | ۰۵ زوم ( ۱۲۷ ) لا,
 ۲ اف تیاو یاطعب ار راگمک نآ قافآ ویدخ - دندینارذگ شکشدب

 رادقم عددر ۳1 5 لوس رو ررقم هد با گینب ةدسا ود رگید راوم رازه تلالو

 راوس رازه بتمشه راوس رازه هد و تا ییرازه و دزناپ بصذمل ۱

 لالح هفدس رو دصلاردص - دن ددشکعا يگياپ دنلب هدس| هس هوا ود

 هددنادرگ <و دا گی هه س| ود وب تموسح هحار زاوس دصناپ ۳" تفای

 هم -اونراوم دصناپ و رازره ود راوس رازمجب یرازهمیپ بصخمب رو

 یرازهج) سصند زاوس درصدار ٌفاضار ناخ رفعچ - دننخاونرد هوس

 يرازه راچ بصنمب هحاوخ بدط و - راوس دصناپ و رازه ۸ذب

 تنیانعب ناخ هللا لیلخ و -رپم رازه ماعنا و راوس هص راچ و تاد

 و راس ٌهیدادم رد ی فمرت راد هنابد ناخ ت راعم و - لب
 بک

 

 راوس دصناپ ٌةناضاب تفای شرزگ هچاغج دوب هدش تمدخ ردصم

 ور ناخ بعارپل و - راوس دصااپ و رازه ود یرازه هس بصضصلم

 دارا دم میکحو - دننشگ هیاپ دنلب - هراقن تمحرمی بورجار هجا

 زا مادکره و - راوش دص هس و تاف ییدصناپ و رازه رد بصنم

 زین راک ادم یالط نادملق ءاطعب هک ناماس ردم کاملا ءالع الر

 راوس دصهس و تاذ یهرازه ود بصنمب ناخ تقیغحو - تخارمارب رم

 دصناپ و رازه و تاذ یدصناپ و رازه بصذمب لمردوت یار
 رفظ رداهب ناخ دیعس دلو هل فطل و - له و هدسا ةس هیسا ود زاوب

 رازه بصنم و لبا ٌهعلق تسارح تشدخ و .تعلخب کنه



 . لاس مهد ۸۷ ۷۵۵ ۰) ۱۰۵ دم

 باطخ و راوس دصداپ و داف یمراز ۵ بسم ها هو عصرم هقدح و تعالع)

 و ماسا و0 یاد ژا يکيره وب ؟هرکد نیز ی سا ( يناخ

 1 دندخودنا راغافا زع راوس هص تاد یءرازه بصاذم) ی کردم

 داعلپ ۸5 دوب هدش ررقم نوح تمما هفاصا ۲ لا زا سصاذرم یا عبمج

 خلببر دامی بیز تگدروا دم <, دازهاش داپ تخ داس گکیدح وون ار هدپوراکا

 . هجعریمب - ددرگ یهار رثشیپ هنفرگ ةارمه ةنازخ هک دنداد یرونسد

 نامالغ دمآ رس فسوب رذپم دا تش ماعنا رس هطص راپج یوقسص هللا

 كالسفم هاگرد یاهدنب لس زد وا سامتلالا يمهحار ناخ نادرمیلع

 طاشد لها - دفنخون رب راوس دص و تاذ یعدصناپ بصفمب هفخاس

 ۷# دددواو شزاود زرشم ماعناب برط و

 ح .- 2 / : ۲۳
 یارا گنروا هگدا یانتا رد 1 مع ۱ ید 1 9 و تمسلو

 دددوب رییخت زردن) طاشن شخب ضیف غاب تمس رد ينابنامج

 اسفلا یفس تیام تفع باصت تمصع هک ددسر سدفا ضرب

 و يا تمحر رهظم تسب رب ی تخر ترخآ رفسب مداخ

 مگح هدومن یفسات هعلاس نیا عامنسا زا یهانثماف تار ءاشذم

 رازه هد دوب رپش رد هک ناماس ربم کاملا ءالع الم هک دندومرف ۱۰

 و ۵ د ةروقخم ندفکت و زیپجن یارد هرماع ٌنازیخ ژا ةدیور

 تمحر و يراخ لداع و ناسا 9 مدکح اب هک رد یاههنب زا

 هشاب قینر نیتسخآ لزفمب مدع ینیزگ باقن آ نذار رد ناخ
۰ 



 ۱۰۵ 4هس / ۲ ۷۳۶ ) لاش مهد

 ابلع دم نرصح ژرونم ضرر ییدرغ ۹4 و ربقم رد درب های[ ربکا

 راکرسرز زا هدیوژ راه یی» غلبهب »روکذم ٌضور یناخواح کوچب لصفم

 تسا ةدپور راز» +س نشلصاح هک ي ه۵ و- دو دومن ین ..دد هدفای ماجتل| او

 یهااعا دالوا زا وا ۳و شف تمصع رم هرجقم جرخ رو 23 دشس ٌهنادهام تورج"

 و یزار ط يلعم رد هک يلمآ یابلاط ؟ییشمه و کیلو ناردنزام

 ۳ تماح نرضح ی لا ردو - ۳7 نو 3 کر يزادرپ ِ نخل

 تخ 9 7 کوم| رب يگدنز سد امد رد میش یادکر

 ۷۳ هناخ موسر و يگدنب بادآ و ينابز اویش و ینادراک

 نیشن تر برق 4 رد یهاتیینم قرط ر بط ۳و ی ۳

 تا سر نوح و - هتردسر ۳ حر دب یر همد دو وه

 تابعلک* ةودق اسم ناذسید شب بدا تشاد هاب ف رثد و

 تنطلس هقی دحرون - تفالخ ٌگقدحرون - < تابقتنمگوس| - تمدصع

 داوم ینصرف رثمک رد هچنانچ - دندومن ذملت وا دزن بحاص مگیپ

 هم ترصضح هکنازا لعد وا - دنددنامر مه یسراف اسدکزو یوم

 صولخ و تدیقع خوسر یوچ دننشگ یدقت کلم ریزگ رفم ایلع

 : 9 : یو گوور اتم نو 3 ایلاط تمف زا دعد تمشادن یدنزرف هک ور نازا و - دندومرف ضیوفت



 نی 2 د ) ۳۳ و ( ۱ ۷ هام

 هک تمحرد باطاع» نیدلا بر 2 جلکد ٌملابعب ر درخ و

 )وا لا تو او ۱ ی و 1 | آر هم - ۵ 1 ۵ یمد هدددلط ندا زا تک صح ع . ک ددد تساصخرد هدددس

 هبنشکی ژور تاناد تبعم لاک واب مناخ هک کچوک رثخد افافتا

 ات هدش ضراء لمح عضو ءاثا رد هک یضرمب هریک يد مه لزدس

 هکن| اب م ذاخ - یدذب یمرب یئسه تمخر دوب هنشگ دنمس لاسکد

 ینابیکش نشر وس مر طا فا زا د وب فوصوم م یگدامرف و یماکاب

 هنطاسلا راد فرا نوربدب 5 یازلم رد ژور هدزای ات هنشهاو تسد زا

 ا ۰ ۰
 زاون 8در ؟اش هاب ] و یک | ید 1 مچ ور تسدب هعمح نی

 ٌکیاام و ناهر کلم ناچحا دو نروخ باود اب نوا صخش و

 و هدذگارپ ,طاخ هدومرف فدرشت لزنم نادب صحاص مگیب نارود

 نوزنا زور فاطعا و نوگ انوگ فاطلاب ار هفیفع نآ ةدنگآ ملا لد

 دندرب هارمه الاو هنر دب هدومن هیلست تس) يناماو یما ٌةياریپ و
1 0 

 ةدنزارب و - هان عراک دو وا 8 می زا ۹1 یابح رغم تم ثممع+

 یر:ره ياهرکيضعب یارب وا - هد گور ف هحوت راکشب ينابناهجرسد|

 3 یادا و ماعط ند روخ زا فعد . تر نوردد لزنمب کده صخرم

 ! یرگ جلب راج روح و - ۰ لش لوغشم باذعک ندناوخ |[ و برعم



 ۶۵ هذس (۲ ۱۳۲۴ ) لاس مهد

 يگنت مسفن تفگ تشذگ دوب رتخد ُهعقاو زا مهدزناپ مش هک بش

 میکح لاح نآ دادنشازا و - مایب يم ریغتم ار دوخ لاح و دنکیم

 نام زا صپ رو - تدیلط تش)د یببس تمبارف هک ار ناسزلا 0

 دانفا ولهپ هب تشاد رب رس فک یییمه هدروآ دورف را میظعتب رم میگح

 تسحر و مکح یرگرد ات تشاد تکرح زونه ضین نوچ و
 دش رهاظ ضبث نوکس زا دعب - دندوب !وادم یبرد یشغ نامگب نآ

 ۰ :هیازک نابح نیزا هک

 نا؛دربو ملا شکشیپ يقارع پمما شه هجا يذ ۳

 رد رونا رظنب دوب هدانسرف یلعم هاگردب اجنازا هک روپچلیا رادلوبت

 یچ-ا تیمک نایم نازا - ددمر یئاریذپ هب پسا ود و - دمآ

 بساننم ياسآ قرب امیپ نامج یاپ داب مارخ شوخ ماف لعل

 هب و - هانفا دنسپ راوشو عبط ةدیدنسپ رکیپ هوک رظنم وکن اضعال)

 ررقم یفارع ٌهصاخ ناپ-ا دما رس و - دیدرگ موسوم دنسپ هاشداپ

 عیفب تروص و گنر رد هک تشذگ نایب تقبفح ناسل رب و - تشگ

 ناضمر عناوس يط رد "بمب يب لعل بیرقتب نآ ییگنوگچ ۵ک رکشل

 یدنلپ رد رکشا 2 ام) - تسا نانام تفای شراکن لاس یا

 دوب هدایز رتشیب لب تگنادراچ زا گناد کی یدنمونت و یئانبپ ر

 نیا و,دوب دازن یبرع نآ هچ دراد ناجحر نیرب نآ تمپاّیف

 هک دوب مم و9۳ خم ورق هچ رگا - هاهن یفارع

 اج هد رد هفیرش ٌعماخ راکرس زا هبپور تسی ورد غلبم شا زر ره

 و فبعاضت رد هد ااج دفشاب هداددم ناجانعخب هدومن فک

 * دما هنناکن رود نیا لاس مین مرع# عیاف و



 لاس نت می ۱۶۵۷ هه

 تفار روفو زا رئسگ دوج نافاخ | ۱۰۵۷ هفس ] مرعم ورف

 1 ۳ ۰ ۳ ی | یا
 5 در و 2 هدپور رازه نر ماد مرک و ماع صدد و اتم م نوصعترو

 هداغر هع یینارگ زا ۹1 یوزلم یعمج- ۳ لرد ورق هلاوح لژرمعم

 6 دوس)س ی ۷۳ ۹ ددیامد ست ی دفنار ذگیم ترصسع و

 مع راوش دصداپ یدصداپ زر راه سصذهب سا یه دصناپ ٌهفاضاب

 * تخودنا راخفا

 مقر مهدزون لاس رد شلیصفت هک :هدیدنسپ ان لاعثا و هدد هوکن

 تدالخ جرب ردخا تمساوخرد هب دود سوبع* ۱راج 0 هدشگ ریذپ

 ٌکیصان ةرغ اف ؛دررارب نادنز زا ردامب میز گنردا لمع# هدارهاشداپ

 ببط ۵ ددرپ خلجب  لوجت دوخ نامزالم لخاو ۳۹1 داد لرذس لابدا

 تسحرمب ر روخآ ربم دابف و - عصرس رچ# تی ادعب ر هجاوخ 2

 هام نیا ررفع ٌهدپور رازه هد اروشاع زرر - دندینادرگ دنلبرس لیف

 رد نارودناخ دلو دومع* هد لد دوصرد لدب جاینحا باععاب

 ار * او 2 کا 7 و ۰ ۳ ازه ,بصنمب راوع دصناپ و تاذ یدصناپ هفاضاب ار گنج ترصن

 ر ات از ,یم دلو میام دمع" و - راوس دصدای و رازه يدصناپ و

 رخلفم راوس رازه یدصناپ و رازه بصخمب تا یدصناپ ٌةفاضاب

 دم < را دبب تمخ. و داز هاشداپ دوعسم تم ءاسرد | مرک* ] مهدزناپ

 »دود و یرداد اب هصاخ تعلخ تمیاذعب ار رداید بی گنروا

 ریشمشو دوب هدنای ماظ ذا درمز یرگید رد و لعل یکی رد هک دیراورم

 ٌهلیوط از بسا رد نایم نازا قاعمت اله پسا تسیود و هصاخ



 | ۹۵۷ هد 30 ۱ لاسمهو

 ردنس یفه ييايد - عصرم نیز اب یبرع مان ۳ زوب یکی هصاخ

 ةقاح زا لیف و - یکرت دص و- رک انیم يالط نیز اب یفارع ماف

 شزاون هقن ٌةببور کل نب ماعنا و لیف هدام و هرقن قارپ اب هصاخ

 دودخ نارد ژورون مایا هنادش رواشپ هب هک دنداد يرونسد ةدومن

 و هبذ لادنعاب ور نانسهوک ياوه هک رابب لیاوا - دننارذگب

 اب - هدرگرامش هرانس ریاسع دش دم] ٌةنسِیاش قرط و هیورب فلع

 دانام مهریغ و هدنوپ جار زا و ناخ نادرمیلع |رمالاریم)

 هگنس پور وار و يگشيوخ راهرو لاسرنم وار و ههگنسیار هجار

 یقینوتیب زا هک نانیا ریغ و تواجار هگنمررسا هجار و تواردنج

 نایدصتم هک دوب هدش مکحو دزدوب هدسآ رواشپ هب ناشخدب و ی زا

 مادک رشو - دنوش ما ٌناور دنرذگب ایرد زا ناذیا هک دنراذگن کتآ

 دیراورم و ار مظعم دمح» و ناطام دمعمیلاعم ءامس موج ژا

 ناخ هللا لباخو - هننخامصخرم ردق الاو ردپ هب ةدومن تمحرم

 تیانع هجاوخ زا یکیره و الطم سیز اب پسا و تعلخ تیادعب ار

 توار و یدنشات دمعم يآ و ناخدرب و هللا دلو رفنضغ و هللا

 گبب نآج فرش ر نیما دمهعثریم و یلف دشرم رالامج سادلاید

 3 اث] و يناوخ ةللا ءاظع و نامکرت نیسح میهاربا و نامکرت

 رگید یعمج اپ هددنادرگ دنلپ رس پصها تیانعپ / ينوئسم

 بر ةدازهاشداپ تسدخرد هابنشا شرع هاگرد ياهدنب

 گزوت تسدخ و - یلق دشرمب رکشل یا ییرگد۵خا و - دز لوضرف

 ناطلس - تفای ضیوفت یلع اقأب یناوید و - هللا تیانع هجاوخب

 »* تشگ بایساک ۳ اره زا ماعنا هب برع رازه ریم يلع

۸ 



 لاس مهد ) ۷۳۴ (۱ ۱ ۷ ۳۳۷

 -_ 9 ق

 ۴ رم تسیود ینئاتا لدعمس) هحاوخ یدمب 1 مرجع ۱ مادرش

 هلومذ سامنلا وا و ددنشاد يندارا را راب مکرث موف نوج و - دش ماعن|

 یيرولسد ارم هنشاد هاکن ایلبرد ر ملافطا و لابع هک مراد دیم) هک

 ی .رپدپ ناصرف وداج» ار سوبلا نٍآ «ددشوک يهاوخلاود رد ات دنهد

 اب پسا و !لط رچلخ و تعلخ تداذع) يدنچ زا سٍپ - بوت

 ةدازهاشداپ تسدخ# هدخارما رب رس ةجیور رازهود ماعنا و ارقن ییژ

 جلب تیاو رثا رفظ رکدل هک نازا سپ وا - دیدرگ صخرم راکماک

 تعجارم هنشاذگ اب ناخ دمعم رذنب سدقا مکعب ناشخدب و

 هذنرگ رب لد لاوما و لاعطا زا يريگدب و یننیط دب زا دومن

 * دنام ناخ در

 « دادومرف هجوت ی هلولت هاگ راکشپ [ مرح# ۱ منسٍپ

 دنددناد رگ دو[ غورف ار لاو مزاخاود [ مرح* ] مشش و تسیپ

 دش عقار یدنولث رد هک ماقم کی و نده و نذر زور شش رد و

 ۶# دندومن دیص وه[ تشه و تسیب ر واک هلی تشه و ریش هدالف ةم

 تصمدخ و تعلخا ر ناخ تفذلم [ مرع* ۱ منفه و تسید

 دنح یینرپ هجار - دادی یدناب ر» نایدح) ییرگیشخب

 هفخاون رب هرقف یز اب پسا و تمعاخ تیافعب ار هیفح رادنیمز

 ماکنه تفالخ روپ دم ٌهلیاح هلدلح نوج - 8 صخرم نطوب

 دابآ ریگنامج رد لبک کلمااراد بوصب اشکناپج رکاسع ضاپشت)

 ندرد کا هدزاب ءاضعفا زا دعب و یزماا هدشاکد «جنانح دوب هدش رامبد

  ممرب ينابناهج یارآ گزروا رفص مجلب هداهن تعصب ور تقو

 ورس نآ - دندومرف فیرشذ تخ رادبب ةدازهاشداپ لزنمب تدابع

 و



 ۱۶۵۷ هذس ( ۱ +٩۳۵۵ ) لاممهو

 زا یششیپ دیناسر میدشنب راذن و زادنا اپ مسارم یرادناهج رادیوج

 یار - دندروآ رد ترشا رظنب هشمفا ماسفا تالآ عصرم و رهاوج

 تاذ یرازه بصنمب هناشا و لصا زا رگالاو نآ ناوید لمیراپب

 نکد زا ن ۳4۹ مالسا رسپ يفصرپم - دیدرگ زار وا رس زاوس ياجلب و دص و

 یخ و هرقن قارپ اب لی هس و - تشک زیاف تمزالم تداعسب هدر[

 مسرب هیلا ییسوم ناخ هک نکد ةعنما زا يرايسب و تالآ عصرم

 » ددنارذگرونا رظن زا دوب هدانسرف وا دارمه شعشیپ

 روبتار تپلد دلو ساد سییم عیگدنز ناميپ [رفص ] مین
 دید راک دمنعم ناکدنب زا نوچ - دومآ رب هکنس چروس هچار ردارب

 روضح زع سصاخ ةناتلود رد هاگره هیبانچ دوب هدیزرو راکیپ

 یلدنس يولهپ سدتا تخل سپ مععا بسح تخودنا یم

 هردس گنروآ زا و دشاب يم هماخ شکرت و ریشمش نارب هک

 تتو رد و - هانسیا یم دنرادیم هان زگ هد ٌةلصافِب هرومه گنهآ

 نابز رب - دمی م بقع زا نیا ربارب ود ٌةهلصافب ترضح یلعا ییراوس

 یرایسب ۲ اب هک دمآ یم راکب ٌةکرعم رد یتسیاب هک تدر سدقم

 نذر هنخاون رب تعلخ تمهحرمب ار را ناکدنام زاب و - دندشیم هنشک

 بصنم تسیود یدص نا تسا رولاجرد هک ار شنالک رسپ

 * دید هقرغنب وز ی تدعمج ات - دندومرف شزاون

 زررون شراذگ

 هام مهدرابچ هینشجلپ ی زا لپ رامح ۴ یرگ هدزداپ زا لءد



 لام مهد ( ۳ ز ۱ ۱۵۷ هژس

 تخاردارب ترشاا تدد هب لادخعا تایار مراط ته ٌدنژورف رفص

 یاهزبس و گنر اکنر یاباگب ار نامز وربمز ؟رهچ راذآ ضیف رابب و

 ربا هوب زورنا ترشع زور ون زور هک نآ یادرف - تخورفا رب نوگ افوگ

 تخاس باریس یناهج لامآضایر لاون ابرد هاشداپ لاممیب لاضدا
 ردق الاو دار هاشداپ بصذم زا گرد راوس از ه هلسعخ ژور نبرد

 مرح میرح اس هلاکنب زا بلط نامرغب 5 رداپب عاجش هاش دمعم

 زرغم هچس) هم + هوا رد دندوب هدش هناور هدسب ينابنابج مارفح|

 راومس رازه هد و تاذ یرازه ةدزداپ گ لاو نا بصنم 5 دوو

 ناخ لا دعس یمالع - دشاب هدسا هس ةیسا رد راوس رازه تشه

 رظنب مدار تی تیپ گید و تال] عصرم و رهاوح ژا يشکهيپ نضرگ

 و - تناب یئاریذپ فرش هیپور کا کب عانمو دن رد رثا ایمیک
 ةرقن قارپ اب هصاخ ةقلح زا _لیف تیانعب ار ردق دنلب نیئون نآ

 ٌهبوص زا گنجرفظ رداهب ناخ دیعس - دندونادرگ دنلبرس لدف دام و

 هینارذگرفن رم رازه و .تشگ زیان تسزالم تلردز ارحاب هدم] نانلم

 - راوم و تاذ یرازه تفه بصنم الارب تاذ يرازه ٌهفاضاب و

 «للا هفاضا و لصا زا و - دیدرگ زارفارس هچسا هم هیسا ود راوس رازه

 ازریم و راوس دهنشه يدهناپ و رازه بصنمب شونگنلی دلو يلف

 راج یدهداپ و رازه بصنمب یدهشم عبدب ریم داو دمع*

 رظن ناطلس و - راوس دهنشه و تا یرازه بهنمب دابث و - راوس دص

 و يغص ربم زا و - راوس ۵ راچج ۲ تاد (یراز» بصدمی نل

  تسیود و تاذ یرازه بصنمب باهولا دبع هجاوخ و ناخ مالسا



 زا هزان هک ينامرك هللا لضف ریمب - تشگ رزقم هیپرر رازه هدزآرد
 رازه شش دوب هنشگ کلسنم هارد یاهدنپ کلم رد هدمآ یارپا

 هجاوخا و - هبپوررازه رابچ تمود هفیح یا دنرانب و - هیپرر

 بناج؛ یلعم رماب لر ۳۹۳ ناسانش مچنا راذخم تعاسب

 تیانعب رداهب دیس - دمآ هنخارفا رب لبک کلملا راد

 یهابم ناخ تمحرم ریغت ژا زاتلیف ییگشورادب و تعاخ

 هک ار شخب حرف و شخب ضیف غاب دوعسم زور نیارخاوا - تشگ

 دنداد زور غورن ار بش 0 رب ناغارج نآ یامن ابرد یاهوح

 میاوف هاگشیپ رد ۹ ناشخدب و خلب نابعا و ناخ لو ع# رذن نآرمپ

 زا هدش رضاح دنزودنا ینم ی دید و سید تحاود ربظن یو ردرس

 » دننخردنا ترسم راغارچ یاشاهت و غاب تشگ

 کلملا راد بوصب یزوریف تابار ستخارثا رب
 ۳تن تبول لب#

 تلاصاو ناخرداهب  دیذرگ همورع« کاامس رگید ةهیمض تافاضم اب

 زا نوج - دددوب هنشاذگ تالصاعم طبض و تمدالو ظوح یارب ر ناخ

 عساصم عامنم) تسمارکب رازگ راکبپ راکدج و داب ود نیا ضیارع



 لاس م هد 09 ۱ ۱۰۵۷ می

 رکف و هاب درخب هک ناروت یعلاو یا وی رها ددع مک ددسر یرادنامج

 رثا رابد| رکشل اب هک دهاوخ#* هدوب یرکنایز بابسا هست رد هاتوک

 نآ راکزور نازخ هک رابب لیاوا رد راوخ فلع و راوخ هفولع زا هیکبزوا

 ربگالاو و دازهاشداپ مرعم مهدزناپ نارباذب دیایب مخ مس رپ هاب راکپاذ

 نازرابم ورکدربن ناگدنب زا یعمج اب ار رداهب بیز گکنروا دمع#

 سفنب و - د] هدرازگ هیلاذج دندومل تصخر هب راعش تدالح

 « حب يرگراچ و رپ ود ژا دعبرفص هام مهدزه سیعن

 مدوقذ ودب دنک # اون هک یثعاسپ

 هدومرف تضرن لبک کلملا راد بوصب ومو ٌهنطلساا راد زا

 دندروآرد تعرس قرب تضکر ادا ترش باکر رد اس تکاو ياپ

 یرازگ نامرف زا درپ رغظ ٌهیولاو یرا دنا,ج ژارط ترصن مالعا برقب ات

 راد بآ غینب هدوب ریظتسم زیئس لجا ناریش و زیر نوخ ناریلد

 تلف کاخ . ناروت. ییلاژ توخت .بآ راذگ . یشوج. ناسا او

 رب نوعجج رعف زا درگ اپداب ناپما ملک ول دنزیمآرب

 - دنشابهزادن) یب یامشیاشک و هزاث تاریغست _مرگرس و - دنزیگا

 تعجارم ات ناخ دمعم رذن رسپ همره هک دوب هدش ررقم نوج

 ؟دازهاشداپ یبپم تسمدخرد هنطلهلاراد رد رامش بکاوک بکاوم

 الدوهذ شزاون رضاف تمعلخ تمحرمب ار نافیا ددنناب ردفلاو
 یرامدب بپسب ار لالح ددس رود لا ردص - هنداد تصخر

 یلع" دبس هزرنادگ هنظلسلاراد رد دوب هدش ضراع اونیرد هک

 ۱ ما ارم, ردپ تیادلپ !ز - دد فر ؟ تداعم باکر رد ار وا رسپ سیمی رود
0 

 نارسپ روفم لس و نامز ردش بتن ت دناسر میدقخپ ثراد. اتم دلخ



۰ ۹ 
 ۱ ۷ ۵+ ) ۳۹ ( لاس 3

 یهاب» تعلخ تیانعب را شیوخ یلع دیس اب از نابج ناخ دیس
 کلملا ءالع المب دندبنادرگ نیعم هنطلسلاراد ٌهعلغ تسارعب هنخاس

 ررقم روها رد وا ناو ماپم یخرب ماچارس یارب 1 ناماسریم

 هعفاو ر یرگیشخب تسدخ# هک ناخ قداع دلو مارهب و تشگ

 ةدومصرو تحرم تعلخ تفای شزاون باجپ 2 ییهیون

 ۰ دز دومن تصخر لزذم ین زا

 هراذگ باذچ یایرد زا لابقا بکوم هک [ رفص] مجاپ و تسیب

 5 دش تثمددحرم ناشددد روکذم ةهبوص هک تدالخ زوپ سجپص وب هلومرف

 ٌةيصان ٌةرغ نآ هک دش مکح و - دننفاپ هنطاسلا راد تدواعم ییروننسد

 هنطلسلا زاد رد لباک کلملا راد زا لالج تایار تمعجارم ان تمدالخ

 زاذهم و دوکش نامیلس ناطلس زا ما دکره 9 دن دومرد تیانع ها

 ضخرسم دحام دلاو اپ ه دومن اطع لدف ر هوکش رپ و لوش

 دردحرد 25 یلیف هس و داقفه ٌهلمح ژا ناخ رادلیف - دندینادرگ

 دیص تارج* ٌنوص تاناضم زا رینایناچ ٌةعلن یبحاون و دوهر

 كد دروآرد رثا ابمک رظنب «لام و رد لیف شش و لح لو و لود

 قارپ اب ریشهش يمالعب دوب باتنآ فرشزور هک لواا عیبر مود

 ار شوتگنلب داو يلق هللاو - ناخ برقت باطخ ار داد دمعم

 ناخدمنعم و - دننخاس رذغلهرقن بز اب پسا تیانع و یناخب

 ناخ ههاز دلر ۰! ضیف - هندرشخ؛ یگیاپ دنلپ ملع ندانسرغب ار



 لاس مهد ۱ ۲ و [ ۶۵۷ هرس

 * دنددنا درک دفلب رس

 لوصوم ضبف لوزفب لادبا یسح ترادع و غاب [لرالاعیبر] مشش

 هنطلسلا راد رد یدنح ریزگان یاهراک ضعب یارب هک گنج

 دذدوب هنسب بالدد یابردرب 5ک یدشک لب زا [لوالا عیبر ۱ مهد

 - دشاپ کا) رد رداهپ عاجش هاش دمعهرپگ الو دازهاشداپ ندیسر ات

 تمخ ةدارهاشدادب هک رثسا تسدب و الط نیز اب یکب پسا هد و

 ٌهقبدح روت نآب ۱9 2 تنش ه1اوح ودب وب هک لدش تسمحرم رادیپ

 » دیایب لباکب رثخا دنلب نآ تمزالم رد و - دناسرب تنطام

 قاقع"ح) بابراب ررقم غلبم [ لوالا عیبر ] مهدزارد بش

 ت اس انک لابدا ٌهبولا زکرس رواشپ تحاس نآ یادرف - هدسز

 ؟دم| راک یررب هصاخ راکرم ژا یترامع نارد ۹1 رغظ غاب رد و

 ۲ 12گرم :لالجا نرود
 » هندومن تضرن اجنازا [ لولاعببر ] مهدزناپ

 ردابب ناخ ددعد جسم ِِ رد [ لول عبد ] مهدزناش

 ریشمش 2 يزود لط يیرداد اب هصاخ تعاخ ر گنج رفظ

 الط نیز اب ههاخ هلیوط زا پ) ود و رکاذیس یالط قارپ



 ۱ ۶۵۷ ۵۸ لس تا لاح مد

 هدومد تمحرص لیف دام و ةرقن زاس اب هصاخ ٌقلح ژا لیف و الطم و

 نیناب ناهح جرب رثخاب رتمامت هحره تعرسب هک ۶ دشذآ ق تصخر

 دنلب نآ تسصدخ رد هدبسر رداهب بیز گنروا دمعم هدازهاداپ

 زگید و - پسا و تعلخ# ار راخ داز هناخ و - ددرگ خیل ٌهناور ردت

 هدومرف شزاون تعلخ# ار گنج رفظ ناخ یاهداز ردارب و نارسپ

 فلخ ناخ هللا فطل هک دش مکح و - دندینا درگ صخرم وا هارمه

 - دوش بوصنآ منا ور ردپ اب زین هزادریدم لبک علف تسارعب هک وا

 تمحرمب اروا و تدای شیوفت روک مارویس هب روکذم ًةعلقینادهاگن و

 گنج رفظ ناخب و - دننخاس لباک ةناور هدینادرگ زارفارم تعلخ

 لینیب هجار - دش تیانء جرخ دم سو هر کل هم وا نارسپ و

 ه تای شزاون الط یریژ اب هم لدطما زا سما تیانءد ساد

 ناخ ریما هک دیعر صسدقا ضرعب نوج [ لولاعیپر ] ممدزه

 ۰ هعرصم ةدت راد 4دوص

 * تسب رب نابج نیزا یئلسه تخر *

 تیبرت قیا دمنعم ناداژ هناخ زا هک ارناخ نیز رسپ ناخ لنیم

 مظان تخادرپ یم رگ دوا یبراد هعلق تمدخب نکد رد و تمسا

 یرازه هد بصنمب تاذ ییدهناپ ٌةفاضاب و - دندینادرگ هبوص نآ

 » دننخاونرب راوس را رد و تاذ

 یافص سدقُم لوزن هب افص غاب [ لرا) عیبر ] مکیو تسیپ
 هگذس برر و |داه یرتر وار هاو هگنس وهدام زا مادکرمه و - تنای هزات

 نیز اب پا لاسراب دندوب خب رد هک ار روهنار هگنم مارو روهتار

 هلبا عیفه هک تشفگ ردام یلعم مکح و - دننخلم زخم هرقزب

۸۱ 



 لاح م دو ۲[ ۰ ها۲ | ۶ ۷۸

 يئامدنب زا هتفانش دنب روغب یساازا زا و لبکب لاچعنس) مدرب سالرب

 ردامب بیز گنوا دمع" دنم زوریف ؟دازهاشداپ تمدخ رد هک

 یاواز» دشاب هنسویپ هد راگمک وات کره ددا هدش یریعم خلجب

 « دنادرگ هنارر يدوزب یرادناهج ٌرصاب ارق نآ تسدخب |روا هدومن

 هس رد سیرد هک نآ تاناض« و ناشذدب و خاب میناوس نوذکا

 تسارکب داینب دبی تلود ءابلرا ضیارع زا و هدما رک يدرب کام

 - دلسگن مه زا یخ ٌهلسلس ات هراگن یم رب هدیمر ینابناپج عاعتسا

 کلملا رادب تایا ترصن تایار ندمآ رد شراز ؟ب نآ شران زا دعب

 هگنآ نینسخل خب ناو زا 7

 هداهن اکورد هاو چک ییس رگآ - نندم| هذلک قنات رسرپ نراهگاب هدش|دگ

 نت ات سس کل سن ی یا هی را یو ات ی یی

زسرف خلجب رجخ ناکرک و نلک راد
 نا تمیدوجع ییراینسهپ دوخ 5 ا

 ناب دف و نارا دبصخم زا 9 8 قداص تددقع یجدرم یاپ و

 هدلک : 9 ییحاون زا لیذاخ» دندوب وا هارمه کموکسرب هک یهاششدار

 هگنسپور و ماریج هجار لیرجام نیرب عالطا زا دعب ناخ ردابب و دنار

 رازهود و هاگرد ناکدنب زا رگید یخرب و هیدوسیس سادلکوگ و روبتار

 ربهاقم عندب دوخ مع مانکین ییگدرکرسب ار دوخ رانیبات زا راوم

 نموم یوصب هنلک ندیسز زا دعب بلط راک نازرابم - خام هناور

 هیداب هک ورنا زا و - هاغفانش هندوب هنفر بوصنادب بیکافم هک ابآ

 هک ودعبج بآ زا هرهاف جاوفا ندش هناور ربخ ندینشب راپد) نآ دروف



 ۱۱۵۷ هه ( . هعس ) لاس مهد

 هشرهاظ ناخ تداعح هاشاکن زا لاعا یناث - دندیدرگ رب غلبب دندوب

 علت نابم هک هبوب عضوم زا یلق ناعج- ار هوژپ هذثف هورگ پا هک

 هءایجت نوج وب :داتسرف ناکرک و هذلک بوصب تما فمرت و فلک

 « تنر راصح بناج)ب بآرانک زا دننشگ رب هنخامن یراک

 هکلا رگید سلام

 زا هک نارگلین رفگب ناناملا زا يعمج 3 مچاب و تمسیپ

 ی

 هجار عیهگ آ زا سپ ناخرداهد - دف لپ رم ۳ مرجش بناب هنشذگ

 و روهنآر هگنصمار و روبنآر هگنس پرر و ماربج هجار و هگنس يبيد
 لاپوگ و ندرت لوالع و هيدوسدس سا دلکوگ و شتآر بم ناخ دمتعس

 ار دوخ مع مانکین و ههاوپچگ مارگج و روتر 11 ییبم ر هگنم

 ماشحآ هک روکذم ناناملا ددسر هیبخ | هب یژوریف ۳ نزول

 دنفسوگ و واک و رثش و بسا و ؟درذ تراغ ر لپرم و مردش " یعتاوپ

 نلوارف شرازگ زا دندوب ةدش یهار نوع بناج هنرگ ناوارف

 راک دج ناژرابم - دننذرگ شیپ ای هار هننایرد لاح تقیغح دوخ

 و -دندش هناور هننرگ ریهاقم یپ هنشگ هاگآ ییرجام برب بش مبل

 ایندو یرید ناراکنایز ناب هدنانشرثا رب زور رپپ مینو ود و بشرپپود

 راوف :ار فیسلا ةيقب - دندینادرگ کاهیارگهر ار یعمج و - دندیسر

 و پسا زا و هدومن بناعت زور نایاپ ات اغر صرع ناروللد - دندومیپ

 لوج نامه رد بش هندرگ لو هخفر تراغب هجا دنفسوگ و واک ور کش

 شش مینپ بش زا یرگ کی نشذگ زا سپ اقاغت) - دندمآ دورن



 لام مهد ( هرعع ) ۱۰۵ هس

 ژیتسزا دعب و - دندخاس مرگ دربن ٌةماکنه هنشذگبآزا رگیدراوس رازه

 نداکراح دصب يناج نار ید - دژفر ور* ينبنیوگب یرادهدزیوآ و

 ۷ دوخ راو هناورپ نیا زین یززرین هود ناروادنک زا - دزدرب راد

 نافاملا لیئاقم ناز نآ ٍدمرد - دننخاب رد "ناج هدز راگدپ شتآ رب

 هاگرد ناک دی کلیپ رد ۳ توبخ هک هدعددب هیکبزوا ژ :ا يصب رس

 لام ترا یارب تسپ تعمبب و زا دار! کم هاب یاقاوخ

 ةدیهر دوخ لام دب لاعفا رغیکب هنمودپ لاکس دب معامجل آب ناناهلصم

 موق رد هک ار جوف نآ رادرس گنی« رظن رس و - تشگ ادیوه دنادوب

 و - هنتخانش تشاد ترهش رادقعا و رورنب کنیم سولا و یبزاروا

 ِ 0 «" دتدومن یریداعم روصتم و رفظم تماوص نزار تلود ( ۳

 یورب ناشخدب دددح رد هک یئداوح زا

 هکنآ یریتسخن دمآ راک ۰

 ماوم هدما قائمر ییحاونب ناملاو تاب ژوا ژا یهورگررفص مش

رگ ةاکامج ژا هادس باود و !راعر
 ۱ ترا ناخ رزجاخ 3 دننشگیهار هدن

 ۳ یخرب هداخام مزیفم ر مرژآ و عامج هد و رگ یاهشالت زا دعب

 دوب هذفر تراغب ةک ار یبارد 9 دنا درگ حورج* ۳ یدنح و لوققم

 نما قاذسرپ هندرگ

 گرد
 

 : تسا ناقلاط گنح ناشخدب هابدن عیاثو زا

 هعاد تشد زا ال لک ینبسح بوک لوالا عددر مهدقه

۳ 
4 

 ش

۳ 

5 

1 
/ 1 
۷ 



 ۱۱۵ هفس ۰ ( عود ) لاس مهد

 دصق هدمآ مهارف نایدابق رد یراجسب ناملا هک دیمر ناخ میاقب

 نادیدب زدنف زا کا ار پورجار هحار نابخییلج# دنرا ۵ روع> بآ زا روجع

 زا رگید يدنچ و نایدحا عیشخ) نصعا رون و دوب هدمآ را

 دومن هراشنسا هدناوخ دوخ دزن ار ناکم نیئاوخ ناتسا یاهدنب

 ندرک گاج هدسارب تعادم دنیا ناقلاط يوسب ریهاقم رگا هک

 هندید حالصیدفج لدب و در ژا دعب - ندومن رهش ثسارح اب تسا

 مک رد هکنآ 1 دنهددم ناشد رایسب ار میذغ نوج هک "

 ٌةغیاط ٌمعفادمب هدیشوک نآ جراخ* و لخادم طبف و رهش راصح

 رب هک یلگ راصح نوردرهش ءاعلاب ناخ یلق - تمخا درپ دیاب هلاض

 هحارب ۱ ار یرصح یبرغ علض او رارف اهرابم كوب ؟ددشک ار

 هک کا رونب و تشاد هریاد هعلق نوردب بمذاح نارد هک پورحار

 درگ ار دوخ مدرس ۸5 تفگ و - دردسدوپ دم | دورف وا ییولهپ نایدحا اب

 یفاق دلو اقبلا وباب یقرش تمس تمارح و - درشاب رکودامآ :دروآ

 هک هاگرد ناکدنب زا یعمجو یدنمشاد یلع گیب دوصقم و ناخ

 نانیبات زا یهورگ و دوخ ؟داژ ردارب نالسرا لرغطو دندوب هدلا راشم اب

 رسب یش خب محرلا دبع*جاوخ و دنمهم دا دحاب و - دومنررقم شیوخ

 گناخبوت ةغوراد هک رادرب ژ رگدارم دمع# و یدنبشقن ناخ زیزعلادبع

 مادک ره هکدرگ یغدق یهاشداپ یاهدنب رگید و دوب ناشخدو

 - دراد دودصم لاک-دب هعامح دنمآ رد ةار و لود هاکآ دوخ علض زا

 « دیاینرب دوخ راچلم زا منه يب تراسج! يکي چیه و

 عررش لوذخ" ناناملا ژور یرگ جلب زا دعب لوللا عببر هوش

 راوس رازه هدزارد هد بیرق هک نافیا رکشل زا و - دندومن ندم] ره



 لاس مهد ( ۹۱ ۰۵۷ اس

 یدلدک دمع* و یچلک دارم هاش و ناعطق ياب رد يرادرسب

 و وباب ارم هاش و نامرد ناح دمع* و يادب دمع# و تواج»

 قاچفف میاب و یارس ٌهچرت و ردچآ یلف ادخ و زون يجاح هنیدآ
 - دیو :رگدرگ اررهش هذسج تقبم راوس رازه تفه دو 6 مه[

 زاغآ تسخیل - - دنتسودپ يم هعامعاب هدمآ جوف جوف ناکدنام سپ و

 بوصنادب )2 ر .اوس رازه هس ود اکیدزز و هدش يفرش بذاج ژا راکبپ

 لرغط و یهاشداپ ناکدنب اب گیب دوصقم و اقبلا وبا - دننخادنا ولج

 دننخادرپ يم وس نآ تسارعب هک ناخ مییاق نافیبات اب نااسرا

 و ریت ٌةیبشپ هننشاد رهش ندما رد دصف نراسج هک ار يعمج

 مماق راعش صالخ | نازرابم زا : دزدجن | َگ ینسین یارگ»ر تکدفد

 بورجار هجار نوج و - تخاب رد یگنادرمب راج یناخ ردفص گدپ

 و - دوب هدانسیا هنسارآ دوخ جوف وب هدعآ دورناجنارد هک هعلذ نزول

 هنخاس کزوئ نایدحا جوف نایدحا ییشخ! یسعلا رون هحار لصتم

 هس و - دش وربرر ناذیاب نارگ يفوج دوب نادیم نانیا ور شیپو
 يشخب نمحرلا ادبع هجاوخ و دنعم دادحاب رگبد راوس رازه راپح

 نزریب هک هناخبوت مدرم اب دارم دمعم و رادبصنم یتغل اپ

 دننتخبوآ رد دندوب یسعلا رون و هجار تسار تمد هعلق

 دنداندیا هدما رب ابنشپ رب رث زود یوشق روشف ناکشیپ رابدا راس و

 راز راکب هدنک رب ناج زا لد تسرپ سوماذ نام هک مگنه ی درد

 زون و هحارب هک يجوف هلمح زا قاسف نازآ یفوج هنزادرپ ی

 5 هعامجد زاذگ نوج و هند ياار هنلفرگ دندوب هوش )لک فلع نادزوخ



 |5۵ هه (  هاعب لاس مهد

 گبب لمک - تخان اغیرب دوخ مدرم اب وا دانفا دنمم دادحا رپ

 وا اب ناراد نییزرگ زا یخرب و دوخ ر دارپ گاب ددشهچ اب رادرب زرگ

 فنان زیرگب ور یزادر پردغ و یزام هلیج زا ریهاقم - دومن تقفارم

 بتاعنبوج و - دنشک ناددمب هنخاس ریلد ار نانهرپ سومان نیا ات

 ار نافیا ات هرذپ ردغ هررگ یزا رگید یوج دم[ :دیدرون هار ژراپ

 نیا دید زا سپ پررج ار هجار - دندیر زیر ولج دنریگ نادیم رد

 نسعا روذ و. دلو میرم اپ فتوت باشم ی تسامهح زا لاح

 نارادرب زرگ و هادح) کموک و - دننخات هجار کموکب نایدحا اب

 تراس ۲ تآرج رب ناخ جلد تن دندم رد نادبم نانک گنج هدومن

 ةمهیییا رپش رانک زا هک دومن مایپ هنشگ هاکآ بلط راگیپ نایودف نیا

 راچلم رد هفیاط ره هچ - دباثیمن ربتئو تعلصم ندیزگ يرود

 هدم رگا - دراد لاغغش) دروخ ر دز هب لیذاخ* زا یجوفب دوخ

 فرطنازا هدرر] موج مینغ دوش یلاخ هک يبناج ره دیآ هداندرف

 زر دهاقم موج زا شیپ هک یتنمدآ حالص :دمآ رد دهاوخ رهشب

 درب یاپلد رد رانفگ نیا دیسرب راچ+ 4 هدیدرگ رب یگنسهآب نانک

 جوف بناج ره زا ریهاقم - هانغین رگ رک لانف ّةهگنه لاطبا یارگ

 نارواد و زابناج ناریلد و - دنذخ| درپ یم را ز رکب هذخات ناذپ رپ جوف

 ار تدود ناج نایچوباف نیا راب ره هنادرم یابشالنب زادرپ هربن

 ۲ یور هردک# ۵ لیذا ذی » # دزدوذا درگدم تمیزه یارگ 1

 و یشخ! یهدرلا دبع هجاوخ - دندرکبم موجع* زاب يهشچ خوش و

 نایامن یثزب وا دوخ مینغب اقفر اب زیب هناخوت ةغوراد دارم دمعم

 زاددا گاف کب گدهن و رچث گیبشب ر دوخ بییرح ز - دیدومن



 لاس مهد ( ۶۸ ) ۱۶۵۷ 2م

 رنسکاخ تگ ور پوثش ناب یعمج یهناک دنز رخ و - دندرب بقع

 ژارک و - نخ[ رد لابتانازرابم اب هدش مهارفراذلا ی - دندینا درگ

 تاددرت نیبناج زا و - داغما هعراصمب هلئاقم زا و هقناعمب هلباقم

 ناررادنک زا يعمج راعش تراسج جاونا - دم[ راک یورب گرتس

 یژورهف رکشا زا و - دندینادرگ هنسخ ار يخربو هنشک ار راذد تراسخ

 وگید یدنج و هناخاوت فرشم نامز دمع# و هغوراد دارم دمع

 یشعااو یادی زا م .ذک ي یعمح ک ایازا ِِِح دزدیسر تداهش حر در

 هک کعامجا ز زین نانیا هدیدن اف ٌهفرص هناخاوت ییذاعم دندیدرگ

 هژژفاپ رد نوج و - دنتسویپ دندوب دربن مرگ س یسعلا رون و هجار اب

 هک یزادرپ رع*ر یزاس هلبعا تسد درربمن شیپ راگدپ هب راک هک

 هکد] ات (؟) دندومن هدیرد عورش هدز تما اپ و تسد يب زياج گشدپ

 منه ناراب زا و - تخاس هربت ار قاف] هدمآ مهارف "ِ ,دم بیات

 هانذا رونف لد ایارس ناریلد و لس ریچت ژ ناردش سیا تدعمح رد

 هاپ» یوچ و - دنام زاب راک زا یگدرسنا و یرنب هلیففو توراب مه و

 دم] مهارف زوصنم رکشا گنفت و ناب زا رطاخ ار هگنسد نااذخ

 هد نانیا کموعپ هک يعمج و نایدحا و نسعتا روناو هجار رس رپ

 يلب امع» و - داغف) یو و ریشمشب ناغس وریث زا رکو- دننخ؛ردندوب

 . مورجم و لونقم يرايسب فرط رد ره زا نگفا درم کش فص

 ربذکيعمج اب دوب هجار موف زا هک يمان ادا هجار لواره و - هننشگ

 زین هجار و- تخاب رد یاج هدومن زاب يگنادرم رهوج هجار مدرم زا

 و - داندا نادیم رد ناکیپ تحارج» شیما و - تشادرب مخز هس

 کگدبد رم ز تگدد لساک نارا دارب ژرگ زا و دنمهم هادح) و سکاارون



 ۱۶۵۷ هفش ( عج ) لا» مهد

 هداد یروالد" هاد زین گیب سلاص وزطیاب هجاوخ و هجاوخ دمع و

 تاحارجع: گیب لمک ردارب کدب دیشمج و - دندش|د رب اپمخز

 لی ياهزيرآ زا راک" ماجا - دما زب تداپش هاب هیلاوقم

 ریش یکم ندیسر رد راک دوجوب مدذغ ترثک و ناراپ تدش و یپ رد

 یرایسبزا تدواعم ءانئا رد - دننشگ اور رهشییوسب نانک دربن هدید

 افاغتا - دندش ينسين يارگ هرریثک یعمج یینرط ؟زیم] و هزیرآ

 وباف لیذاخم مورم موج* و هار ییگنت زا دم شیپ یفاب ٌةجوک

 لاوئوک هکنازا دعب - دندروآ رد اپ زا ردت هبیشب ار یرابسب . هنزاپ

 کگنفت ریزادناریت هدسارب غاب راوید سپ زا رادنامکیاهدایپ اب هجار

 نانیا - دندش هدنگارپ یسع ارون و هجار رود زا ریهاقم دومن یزادنا

 دورف هورک ود رب رهش ٌکبور برغم هدیدرگ رب هدکب زوا و - دندمآرد شب

 ش درد دادمای ات دنیا رد رهشپ هدفای هجرف هکد[ یی مدل و - دندمآ

 و _ت زاراعشرفظناروال دیگ او چ راخ*ولخا دمماکع+-) زا - تندشگ

 نشیدنا دب ٌهییصن هشیمه هک يدبم) ان هی و - دننفاین دما رد هار

 رس رب ناقلاط ةهیور قرشم هفساخرب اجاازا تمسا هادادخ تلود يا

 ار با هنسکش ار دنب و - دننفر تمشدگدم ره نابم زا هک يبآ ددد

 چارانب يهررگ د - دیامن بآ رهش رد هچنانج - دن رس 4# برطب

 دندوب اچ» ] هک یزور ود رد ناکدنام زاب و - دندانسرف ناقلاط يبحاون

 ییابساپرد هاکرد ناکدنب و - دندزبم اپ و تسد ریش درگ زور ره

 حدرج* و لوفقم یدنح زید لابتا رکن زا و - دن دین| درگدم مهیج

 ۹ ی



 لاس مند ( 4۵ ) ۱:۵۷ هذم

 لحاس بناج# - نوگ انوگ نالذخ و - نوزدا زور نارسخ اب لدالا عببر

 يب زا دندومنیم فذوت رهش ردد رد رگید زور اه کا - دننفر بآ

 نیزا ریش بد :ا ,طا و لخ زا دعب - دشیم گنث نانیشن هعا رب زاک 1

 هک دندرازگ رب ناخ عالقب یسکا روف و پورجار هجار هوزپ هفتف موف

 شکررف زدنت رد زین امش هکنآ بسنا دیاشن ار دامقعا ناقلاط بآ

 رارف ریمز رس نآ تقیقح ناففاو هنفگ بجومب ناخ میلق - دینک

 ةعامجایا را تبیغ رد ادابم هکنآ مدب زا هجار و - دور راخرفب هک داد

 يهار زدنف بوصب دنرآ رک يدرب يردغ زدن ظافح اب زادرپ هلوح

 یلیلف هخاب رد ناج دروخ و دز نبرد وا مدرم رذکا نوج و- تشگ

 اف د - كومذ يهارم# وا اب «ردب مسر زدن یسع 1۱ روف دندوپ هدنام

 تحفر راخرفغب هدشادگ ناقلاط رد يءعمج اب | ار رغآ يا 3 دمح ناخ

 ٌ؟میدق هعلف و - ۵« شمکشا هب دیدنندوب ةنسیاش زین ارد نوج و

 ۰ هیزگ رب تساق) یارب ماکحا و تمرم زا دعب ارنآ

 هکنآ لوا یروذغ اس زا

 هک دیسر ناخ تگدب هاشب ربخ ژور لیاوا رد لولا عببر مراج

 دم[ غابارف عضومب يروغ ی ییهورگ ةس ناناماا لیذادم زا يخرب

 تمممس نارد هک ار اباعر و تافامیوا مدرس کمر هک يگمه

 تظفاع+! ار يعمج هعاو مری یضفنشب وا - دنرب يم هدژار دوب

 دسر کیدزن هکنا زا دعب  دش راوس ریهاقم شامب هنشاذگ هعلق

 هورگ ندا ندمک زا 4 دندومن ین ندمژرس 1 ناطد زا ي

 ناخ گدب ابش ت دی كروذ ندای طابردح اب ر هار ؟ثوجت لواغ ها لرد

۱ 



 ۱۶۵۷ هد ۱ ( ۵۱ ) لاس مهد

 زا یعهج رگا هک هانسرف شیپ ار دوخ صبون رکشل هدومن فثوت

 ناچسا اب رز یشاوم ةک لیذاخ*- دسرب کموهب وا هنیآ رپ هاگ نیمک

 هزش| دذب مک ر نانیا دندوب «دومن فوت دوخ هدخاح يهار نوبز

 »دادن تمد زا تابژ یاپ یزریف رکشل اروا دنگ - دنتخات هناریلد

 یگدنز ٌةبامرم هک رارف هار ناناملا و - دندروآراک یورب هنادرم یاهشاات

 بناعت نرزنا زور لابقا جوف - دندومیپ دننادیم یگدنیاپ ٌهياريپ و

 دنددشک تلود و نیلد یب موقنآ فرصت زا ار ناناملص« لام هدومن

 روصنم و رفظم هدینادرگ جورج" ار یخرب و لوثقم ار یفغا و

 ۷ دندیدرگ رب

 هکنآ مود ما

 ربخ ناخ گیب هاشب تاوفا عولط زا شیپ لوالا عببر مهدزه

 ۵ یعمج ناخ - دنرب يم یروغ یهااوح ییشاوم بیکانم هک دیر

 نارگتراغ زا هورک مدد ندید رون زا دعب - دش راوم هنناذگ هعلق ييناپهاگن

 دوخ شیوخ گربرجفخ ناخ - دندش رهاظ راون تسبود بیرق

 دیدرگ یار یگنسهاب بقعزا دوخ و - درک هناور رنشدپ یفوج اب ار

 یب دندوب هدش رگوخ یزوربف و لقب هک هاگنسد ترصن هاپس نوح

 كيدزن - دننخادنا شیپ ار قارس نآ هنفرگ ار یشاوم هنخات تکنرد

 مرگ رایپ ٌعماکنه هدمآ رب دندوب هئسشن اج نیمک رد هک راوم رازه

 ربم و تگیب ماظن و گیب رجلخ رادسب دروخ و دز زا صپ- دندینادرگ

 0۳تا عهح و ۷ زا يخرب زا یاه دز # 4



 لام مهد ( ۷۵۲ ]) 4 ۶ ۱۵۸۷ ۰ قیر

 هندیدرگ لونقم یدذچ و جورج يقوج زین ریهاقم زا - دندیمر

 ژا راوس رازهود کیدزن هک دبمر ربخ دربن ةربان باهنل) ءانثا رد

 از راصح ادابم هکن] مب زا ناخ - دنراد هعلق دصق رگید بناج

 ژا زین رازرک یبرد  دنناسر هعلغب ار دوخ نانک راکدپ دنوش فرضْتم

 يماكانب ناکشدپ ٍ رابدا قاب ناله کو هست یخرب و هدشک نیا دبناح

  دندومن تادواعم

 هکنآ ید ةعاو

 رادومف ناناملا زا راوس رازهودکیدزن لولا عببر مجأب و تسیب

 سدناج: رگید ٌکمدن و يرو* تصمار فرط لاع یوسپ یمین هدش

 ناژا و - دندش یهار تسیروغ عباوت زا ۶ جا یکلدک

 هبنتم لیذافم تراغ نیشوپ زا نیمژ رم نآ مدرم هک وو
 دندوب هدیشک لابج بعشپ ار دوخ .لایع و لاوما هنشگ

 هک يروغ ٌةبصقرب هدش مهارف و - دززننگ رب سویام" بذکانم

 تراسج نازرابم دهج و دجب راک ماجا و - دننخات تسا هعلف نوریب

 هندیدرگ رپ دورطم و دردرم زین انازا زادنا رد نایچگنغت 3 و راعش

 رگید يباخآ و رومیت یضات و نالک ٌةجاوخ ي ضاق سیزا شیپ یوج

 "و لارز یب تلود یایلوا تفلاخمی رگ يرو# 3 تواقد زا
 هک هبکیزر اب ماغیپ و همان یناهن هنشگ لاکس دب ٌهبکیزوا تفلاوم

 یگن رگد و هارد یاهدفب اب يئور ود رب ضیرعت نمصتم یبونکس

 زنا تاسزینوم دندوب هدشون ناغیاب میب و دیما ماسقا و ای



 ۱۶۵۷ هدس ( 9۳ ) لاس مهد

 رث يهارگ ناج زا مشچ کگنت نانسد نیبت نآ دزن هک ینان دنچ و

 یخرب اناغتا - دن هائسرف تمه اب ناکیامورف ۳۹۹ شیپ سا

 ۳ هدنخ رگ دندوب هدش زوسام ربهاقم نآ تصسدب هک یئاهدایپ

 تسیپ قفانم ود ره وا - دندومن زاب ناخ گیب هاشب لاح تدفدک و

 بدهرت و دیدم رتمکب هک ناژا صسپ و - دییلط دوخ دزن ار ترطد

 رهپ کی اب ار ردره دننشگ فرثعم دوخ رظان هاسف رطاخ نونکمپ

 « ددناسر امابب دوب ردپ زابن| راجله یب راک رد نالک ٌهجاوخ یضاق

 هکن] مرا(چ عااسم

 رکش ریل ناردش و ناهسا ناناملا جم زا ي مدح لوالا هه آ مسن

 ییهورک لب ک یضاع 5۵ و قاعا* ۳ # هاگارح رد ٩ مک ر یژدرب دو

 ۳۹1 لابتا نازراجبس نآ ارکوث ژا و هنخادتا شیپ دددود تسا لوخ ددا

 ناخ منسر - دننشگ رب شیوخ هاک رارقب هد دن درگ ریسا ر يخرب

 ای ر نایدحا و نآرا دیضنم زا یرایسب نواب یمگآ نیرجام نٍارب

 هررک دنچ نانیا- دانسرف هوژپ نالذخ هورگ نآ بقاعنب دوخ نافیبات

 هتفرگ ةاط تسد زا یراسا اب ار لام و - دندیسر ریبادم نأب هننخات

 کموکب هر درگ زار گید یعمح ماکفهيم در۵ - دلو هز تعحارم دصف

 کتساقذمآ یاپ سید هاو دژنخ ورفا رب راگبپ ةریاد هدیمر لیذاخم

 یارگ ر ر ناز رلدم لطاب زا يعمج کا تراسح اتم و هدرشد

 رداهب مالسا ةاهح زا - دننخاس هدنگارپ ار ناک دذام زاپ ؛هدینادر ۹ یئسین
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 و روصخم رگذپ رفظ رگشا و - دژنشک یمحر یه و ددشک مهرح و

72 ۰ 
 نآدنوادخ» نارنش و ناسا و - دددر لوخ زا بش هدی درگ ر# زورصم

 * تشک دراع ۳

 هکنآ لب ییلاوح عب داقو را

 ریشمش ٌهنشاکن و سبساوج شراذگ زا ناخ ردامبلوللا عیبر مشش

 0 قح رو کاج ۳ یشوخ ۹ تفاپ رد هابآ ناخ راد هنابت ناخ

 ۰ ناخ زیرعلا دبع ییروئسدب ناملا راوس رازه شش مینپ اب کنبم رظن

 . گنهآ و - دنا هنئر لوغ«يلع ٌةمشچ فرطب هنشذگ رذگ فیلک زا

 سارفا عترم منه نارد هک نایداش وزک رد بوصب هک دنراد نآ

 ماشحا و اباعر ییشاوم و رویزم نایسا رب هذذر دوب ساسا رفظ هاب

 نآ بیدات ودام] روکذم ناخ - دنیاشک رب جارات تسد ییمزرس نآ

 نام نیرد - دوش يهار وه نادب هک تساوخ هدشگ هوزپ ردغ هورگ

 تسارعب اهش هبترم نیا هک تفگیرازگراک و یراک دج زا ناخنلاصا

 ناخ رداپب - دیراذگ زاب یم ةدهعب ریهاقم هیبنت و - دیژادرچ + رهش

 دمنعم ر ماریج هجار و هگنم زاپپ هجار هدش اریذپ ار وا یوزرآ

 ی کرب و يجاح روصخم دلو یسح دمع* و ينادون ن اخلامح و ناخ

 ةحره تعرسل ین رسشتلا ریل دومن ةارمه ار يهاشداپ ياهدنب زا ر گرد

 دودح یآ عیشاوم زا راپ هکآ يانثا رد ریهاقهب زرر رخا وا رتمامت
 ۹ ر ی رایسب راژزک زا دعب و - هیسر 930 ی ه دما شیپ

 هدشاذگ زب ناداملسم لام ناک ددام زاب - دینارذگ مه زا زیردوخ غین

 تماظ نو> 9 تفاخش بناعدپ ٌةراپ ناخ تحلاصا ِ دنودامن زیرگب در



 ۵۷*۱ هذس 1 ۵0 ) 7 مهد

 اشیع و بترعم 7 ءوصضو نیاز ماکذه سبرزد و ثوب ك هدوح و

 دوخ رد پئ ملا بش 1 اوه )0 - هدش هفهرب هدر وآ رب هبدج

 رب لمئشم ناخ رداپب طی اکز اه دسر ژا گعد دادسار ۳ تفاد

 رپشب تو :ریذپ دهاوخ شرکت ۶ یبجبس رباذب تعحارم ددکات

 3 لومذ تدواعم

 هکنآ رگید ةعقاو

 ناملارچاخ ییگدرکرسب راوم رازه هدزناپ بیرفلولا عیبر منشه

 و قیرف و رای دمعم و لواسب ناسا و یارس داوف و ناملا تذج و

 ناخ ٌهناهت رس رب ناخ زیزعلا دبع تصخ رب نانیا ریغ و زغرف دارم

 ندمک مسرب هیقب هنشگ رهاظ ردغ یور زا راوس رازه و - دندیسر هابآ

 رگید و ناطلس یلق دارم و ناخ ریشمش - دندیدرگ ناپنپ اجباج

 هک رادغ هورگ نارب هدما رب دندوب هناهت نارد هک یهاشداپ یاهدنب

 هادح یا تبعمج و - دننخان دندوب هدش کیدزن زادنا گنفن کی

 ار هعامجلتا نانک زیرگب گنجلانعم هورگ - دندونادرگ هدنگر پ ار نارگ

 درگ ار نانیا هدم] رب هاک دمک زا یعمج هکان - دنددشک دوخ یوسب

 رذع هناهت 9۳ توعمح هکنآ او بتشگللع شم راگدپ شتآ و ِ دددفرگ

 ناجار یزابناج هاکرد سیا ناهوژپ درد نوح دوبن فلاخم هاب

 و يناشنارس قماکنه هنشاد تسدب کمامت نانع دننادیم یزارد

 یراخ! ناخ ردص ددس رسپ تاداس دیس - دندومن مرگ یناتس ناج

 زا بو اب نارا دبصذ زا یدنح و ناخ ردشمش ردار+ لواهپ 2



 لاسم مد ( +۵۷ ۰ ) ۱۰۵۷ هم

 یزوریف رکشل نادهاج»* دوب ربزکان هناهت یینابهاکن و دیسر ماجناپ

 . هناهن هب ار دوخ نانک شاخرپ ینیزگ مزح و يفيب رود یور زا

 مکجم زادنا معح نایچگلفت یدناشن هب ارن] لخادم و - هندینامر

 و و یاب ود - دندومن هطاحا 3 هداهن 9 ِد ی

 دما ینشاکن 9-1 ایه 3۹ دیر راه را

 دم]آ اب هب ناخ تملاصا هک مهد --دییلط زک ةرد زا مامت لاهعنساپ

 هکرد یناهدنپ رگید اب دنشاذگ زاب راب ار رهش تظفاعم

 ناخردایب هجوت ربخ یششنشب لیذاخ - دن هذاور فالخ 7

 - دننشگ رارف ياميپ هیداب هنفرگ رب راکیپ زا ۳ و - دندیشک

 ریهاقم ربخ یفداپرد یارب زور کیا هدنمر دابآ ناب ناخرداپب

 دنا ۸5 تدایرد صیساوج سشراز 5 زا نوح و - درک ماقم

 هل هدنگارپ لابفا رکشل بیداعت مو ه زا شیدنآ ردغ هورگ

 ۱ نوعبج بآ یذشدگب ۳ دور فیل رذک یوسپ ۶ تی نویز یعمج

 . لوچ بناجب ٌةعامج و - هنشاب یسا رد زوسناج غیت شتآ زا
 :درازگ ناش ییماس .[ هک يزازادرس . اب يهررگ د نانسکیر و

 یشوخاب هک دنراد نآ دضق هثثر لغم یلع ٌةمشچ بوصی دمآ

 احردایب - دنورب زک ةرد دودح جارانب زاب هدرک قاعتا دندوب هدومن



 ۱ ۱۵۷ هم ( ۵۷ ) لاسمهد

 ماجنارح بابا ناخ گنابث یینابهگن ریزگا رگبد و ناب و ترراب و برس

 هارارف هک لوس لام هوک و زن ورد نایم هدرک چرک اجنازا و هداد

 ربخ نیا ندینشب لیذاذم ِ دمآ دورد تمسا یلاوح نآ ماشح)

 ۳13 وز ناژا و - دنننشگ تیک ياميپ داد از لومذ وم ۳ تسیرع ِ و

 هدیسر مهب زک ةرد قاسی رد نآ ةدام هک ةضراعبراخ تلاص) هکدیهرربخ

 نفقنش زا صپ - ثسویپ قحتمحرب لولا عیبر مود و تسیب دوب
 ک .دانمرف ار ههاوپچک نم بج و زوبدار هم مار هعداو سیا

 ناولپپ و هیدوسیمس ۸گنس مکع# قافتاب خب فرا تنابص مسارم

 هکوک ناخ ییدلا بطف دلو دیرف خش مامنهاب ار رهش یر ۵2

 هک تفای یبگ] ناسوساج رانفگ زا نوچ و - دبنادرگ ررقم

 بوص یاب یشرف زا ناخ ریزعلا دبع دننشذگ یوعبج زا ناناملا

 رثشیپ ناملا و کبزرا زا یرایسب اب ار يلفوا گیب هتشگ یهار

 دینادرگررب وس نازا تثمهیزع نانع هغخاس ةناور نوعبج لحاسب

 دادعتسا و - دیزگ لزنم فیلک رذگبناج» هنشذگ جلب زا ورک ثكي و

 وا اب هک یرشح یارگ اب یلغوا تگیب رگا هک داد رارف ةدومن دربن

 نورفرد هک یدربن دیایب بوص یاب هنشذگ بآ زا دنهدیم ناشن

 مب درآراک یررب دذنک شومارد ار هنشذگ بورح و دنبوگ زاب نازا «دنیآ

۸۳ 



 لام مهد ( ۷۵۸ ) |۵۷ هم

 ناهافصب دوخدنازآ نأخدوس* رذن نفرش راذگ

 تبیخب اجنازا و - کموک دیماب ناریا » یلاو دزن

 ةرصاحم و - نردم ل هنهیم و ونکچیچ تراسخ و

۳2 

 ندیدرگرب سویام نازا و هنمیم راصح ندومن

 ةریبن مماق دیس دوخدناب هندوب هتناب یئاهر فم کنج

 رگید یئوج و هابلک نب يلد لمع» دوبخ قیجلات اپ وروسخ رپ وا

 دوخ دنا زا ههنازا سپ - دنتمویپ یوب قاماق و سکرن و کبزوا زا

 یلف دمع ابنآ دمآرس هک راوم دص هم کیدزن تشگ یهار

 گشیا کیب دمع* يکي یگیب نوید یناب ردارب ر روکذم

 دمع و لواقش یجاح یلقروشاع و راکدای یرگید و یشاباق]

 نابرف و نت قایوا _ قلث و کات گنب هللا دبء و ناخ

 و - - دندیزگ یهارمه واب دن لول یر هکرذ یشاب روخآ ردم یاء

 دعب - تذر ورمب ژور تفهرد لوح هارب دوخدن| زا هعامح نیاب

 هنفانش صدقم دهشمب زور هدزناپ تدم رد هزرر تشه فقوت زا

 اجزا هک دهاوخ یم ناخ هک دینش رونم درشم مظان

 ینیزگ محو یفیب رود زا دور هنمیم یهلاوعب زاب هنخیرگ

۰ 
1 

1 
۱ 
: 

۱ 



 ۱ ۵۱۷ هه ( ۷۵ ) لاممعد

 یاریا .يارر نامرف بلط يب هدیجنر ناخ يلف یضترم زا ناخ

 دمع* ماط-ب هب لوصد زا سپ - دش ناهافص ٌهناور مرکم دیشم زا

 ٌهیلع هبثعب تمااسر مسرب یفص هاش تنطام رد هک تگیب یلع

 لوا رود زا مچ لاس عیافورد هچنانچ دوب هدم] یرادناهج

 و دوقن زا یخرب و هماناب یرادنامپم یدارب تنای ,شرازگ

 ناهافصب راک هار ژا ژرر لبح رد و - دید از ناخ هددسر سانجا

 ؟دومرغب ربش رباا و شابلزق نایء) روکذم 8دلب دمآرد زور - درب

 منرب هدمآ دورف پسا زا هیسربم واب هکرع  دندش هریذپ هاش

 ناطاس ةفيلخ زج و - دررآ یم اجب یعضاوت ةبشابلزق فراعتم
 يکي ته تسا ناریا یارر نامرف ریژو بقل هک هلودلا دامغعا

 ات هناخ رد زا هک ناهافص ییخسرف کی - ثناینرد ییژ ةناخ رد

 يئارادو ينطف یقاب و نیگنر ةچراپ نآ رتشیب هک یزادنا اپ اد

 لابقفم| زبن هاش - دندوب هدرتسگ دوب تفب رز كلبم و لمغم و

 رگیدگب شردب ینسد رد ره - تفایرد پمسا تشپ رب هدومن

 یچوط ةزاررد نوریب هک هذاخ شوف غابب هار درگ زا و - دندیناسر

 هاش رکرسرد هک یرضح ام و - دننسشن دنسم کی رب هذنر تمآ

 هندوبمهاب ناهاغص ندیم اتو - دندش راوم هدروخ دوب هثناب ماجنارس

 هک ندشیپر هو يقت و رام ةناخب ارناخ و.تمنر دوخ لزنمب هاشاجنازا

 هاش زاب يم دعبص نآ یادرف و - دانسرف دوب هنفای رارق وا ندوب یار

 ژور روئسدب و - د۰|شیپ دذج يماکدوخ دنسم زا وا- تفر شندیدب

 رب هناخب هاش ینعاس زا دعپ و - دننسشذ دنسم کی رب ود ره هنشذگ

 هدروخ ماعط ر -.تمناذش هاش یدیدب بعلط یب ناخ رگید زور - هیدرگ



 لاس مهد 6(. ۱ | ۵۷ هذس

 اید هدناوخ ینامهم مر ر ناخ هاش زدر کی زا سو - تشک رد

 ورب هچا و رسپ ي یئافو ی 1 هدکبزوا یئررود وا ۳ تسحچ زاد نا

 تفگ ۳ ثمذخاس رم هاظ کموکض هاوخ و - دوم: ش راز ؟گ لوپ هذفر

 . ردقب زد ددم رگید و - درک مهاوخ هارمه دشاب رردتم هاه- زا هی

 و رسپ هاکره هک ۵ رازگ رب ناطلم هفدلخ - دمآ دهاوخ لعغب روسدم

 گنماضر هجو دم کلم نارد ناخ تاایا و تسوکع: هبکبزرا

 دیآ رک یورب ةذیاف کسوک سانرف زا هک تسین مولعم هننابن

 هاماعم هاسف و حالص و - دیئامن هارمه رکشل امش ۸5 هاد تماب ناخ

 دسر ماچاب دیفش و تفگم نیمیب ژورنآ صلجم و دیراذگ اب نم

 نادیمر دهد یناغارچ ِ چ رغذب / نخ ناهاعص دم[ رد زور زا مشنن بش

 ةزاررد رس رالات رد هنفر اجناب وا - دندیبلط دزدوب هذخورف "رب ناهافص

 یاشامنب هننرگ لدر »۷# رطاخب هنسشن هاش اب یهاش لزنم

 ضرامت یخرب دزن هک یضرم زارباد نازا دعب و - بخور ناغارح

 نوچ دما شندیدب هاش یزور - تذرن هاشدزن هنشگ بشن هناخ دوب

 زا دعب و دانسرغن زدن ار هداز رسپ و رسپ و درکن لابشنسا ناخ

 هدیجار هاش دراین اجب مه دشاب لاح روخرد هک یعضاوت تاقال»

 4 دیآ يم شیپ نافچ نم اب دم نیا 5 تفگ دوخ یاصاخ*ب

 ناژا سپ ندزنا زور یادوس زا و - ماهننر هزویرد. را ٌهناخ ردب ایوگ

 نیزا و - دمآ راک یورب رزالقع میوت جم زا سرا رضای

 دمع* دورو بت زا مهد زارد زور - تمخادرپن را لاوحاب هاش ور
 نص ندم[ 4 هک درک ماغیپ هدناوخ دوخ دزن ار رادنامم گیب ی

 ٌةلیموب هکنآ یارب لب دوبن ناغارج ندید و ماعط ناروخ ۷



 ۱۶۵۱۷ هم (۷ )۳ ۲] لام م 2و

 يغُب هار ندرچب هک راکبان ناکیژوا و رادغ رسپ زا هاش تمناع) و دادما

 لاح یاب ارم يمارح کم و یگنرود هداح ندومجپ و نایغط و

 و دم زا هاش هک نونکا - مشکب ماغندا دنا هدنگنا هابع زور و هابت

 1 یبرام و بلاطم زا زین یم دنا هدیشوپ زاب مشج سم تنوعم

 توف زا جازم و هنشگ ضراع یرامیب نوچ - متشذگ رد مفشاد عقوت

 نفدمب ارناوختس) یئشم هاش ییروتسدب هک تسنآ قیل هداننا

 نبرد هک دانمرف هنفگ مادپ نیا باوج رد هاش - مناسرب دوخ فسا

 مبرادیم یمارگ ار امش مودق و - دی] هدش ناهافص لخاد يکيدزن

 رطاخ کام سیا تارامع تشگ و تاغاب ریسب هک تسفیا شهاوخ

 میفارذگب طاشذ و طاسبناب مهاب یدنچ هدرزآ رب فضادقنا زا ار امش

 رطاخ دابن شیپ هچنآ دیرب رسب شهار] و شیامآب هک دنچ يزرر
 ساب رد ناخ - تفریدپ دهاوخ جاجا يشرر وکیذ هب تسا امش

 نادوب تناط ندر) ر ه دایز ۳۹1 تگ گبب یلع درع+) خب نیا

 ناطاس ًةفيلخ رگید زور مب]يمرب کلم نیزا ماک ان و مک - مرادن

 تدایرد نود و- تخاس رااظ یناب رم فاتصا هاش ترط زا 3

 هکنآ بمنا تا متهم رس شفا ۳۹ رگا و - وب دهاوخ رثهف

 یسک یاضر در رد یسم هک لاد باوجح - هیوش هداور هاش تصعخرپ

 ۱ يضعب ی اپ د يچرومو ناطاس ٌهغبلخ ۳ مود - 1 لورذهناخ* 5



 لاس مهد نر | ۱۵۷ هذس

 تذفر دوخ نآ يادرف و -دانسرف ناخ ندیدب ار تلود نارا زا رگپد

 هزدای مدمصت یذفر تمیزع یوچ هک تفگ قافشا و محارم یور زا و
 عادو ار ناخ و - دومن مهاوخ ؟ارمه دشاب ریزگان هحره هربغ و رکشل زا

 شون زا - تشاد لامرا یوب رگید يغلبم صنج و دقن زا درک

 هاش تاغلکت هک دش رهاظ وب هنفر ناریا تراغسپ هک ناخ راذن ناج

 ناموت رازه هدزارد سنج و دقن زا رخآ ات لوازا ناخ مع" رذن هب

 و رادیب تخب :یئامنهرب ناخ رگا - دشاب هیپرر کا راج هک دوب

 لآم و لابقا بم هک هانپ نیفاوخ هاگردب رازگراک تلود یئاوشیپ

 بهذم فااخ) رابنیز عط هنیاره تشگیم نوش تسا لامآ

 هتنر ینشکب شناکاین گنج رد ناخ ردپ هک یسک هب اچلل راع لب

 راس هاش و دنام یمن هی زگنچ ٌهلیبق رب هبپور کل را تنم غاد

 هناور را هارمه قارع و ناسارخ هاچم زا یلیعمج اب ار شلات ناخ

 غاب زا مرابچ زور راد - دن ورنشهپ ةاره زاه5 دومنرم) نانیابو - دینا درگ
 ةریبن و هدش درس اوه نوچ «ک تفگ ناخ رراسب هنشگ ی هار هناغشوق

 نار دنزاس هار زا یرص درادن امرس بات یرامیب فعض یینوزف ژا سم

 مدهاوخ ار رگیدکی اجاردهک - دیور یناسارخ# هقدرگ اررکشل امش - موریم
 تسار هارب دوخ مدرم زا یخرب اب ار دوخ رسپ دمع* قلثق و .دید

 دابآ خرف ریسب ةنفرگ هارمه ار ورسخ دلو محاق و - دینادرگ دیش اور

 سس شات

 شیب یماد کوک نیا هک تسداد هدفایرد ر رک تمغدقش> نود

 هدخامس یراک نا تداعفسا و رامظنساب هک تم هد یندعمح و. تسبن



 (*۵۷ هفم ( 3۱۳ لام مهد

 هددسر .سدقم دمشمب و زا شاپ دنح يزرر هک ناخ وراسب دی[

 دوخ اب ار تبعمح یا موشبم يهار ورم هارب یم هک تگ دوپ

 شیوخ ناهرمهاب امش- درب مناوتیمن تس) بآ مک لوچ هک هار نآب
 بلطب صکدگره - دیرآ مهار اجنارد زین ار ناسارخ رکشل هنر ةاررب
 دهشم رد زور مپ و - دیناسرب ار دوخ مشاب اجره دیآ هداتسرف امش

 دندوب شهارمه هک یعمج و ةردب و رسپ اب مشش زور هدوب یلعم

 تشرد و یکول» هب زا یننر" ماگنه هک ور نازا و - تشگ يهار ورمب
 و - دماینرد ورم دوب :نیعیلر ورم مکاح ناخ یلاثیلع زا دوخ یئوخ

 و - دمآ دورف تما ورم ییخهرف راپچ هک ناخ هنب رانک رد

 عیلاوح زا قاملغ شفک انثا سیرد - درک ماقم اجا رد زور هس

 رد۶ يور زا هبعب ژوا هک دومن او هدیسر هنمیم و ونکعدچ

 لاسرا امش زن قاغتا و قافو زارب رب لمئشم طوطخ

 فاله هدروآ تسدب زرط یریاب ارامش هک دنهاوخ یسر دنا هقناد

 ناخ- دینک اراخ! مزع هعامح نیا بیرف و نوسفب ادابم - دنناد رگ

 عند یارب نیل ما هتنابرد موق یییا ةشيدنا زین یم هک تفگ
 نود موق نیا ناعاوم تمبخ یطاوب نونکم رب يبگأآ و تجح

 زا قاملف شفک اب و - ما6 ۵م[ تروص نیدب ترطن یند تنیط

 چام روغب زور ودب اج ناز و قاچ ررامب زور میاپ رد ناخ دفب راذک

 قاملق سولا زا ات دانمرف ار شفک و دمعم قلنف چاسروق زا - دمآ

 هرصاحم ار هنمیم ٌهعلق هدررآ درگ دشاب رودقم هک یئعیمج ردق ره

 ار روکذم راصح رگید ماشحا ييضعب و نافاملق اب نانیا - دنیامن

 راک و یرادشوه زا هک دندفایرذ نوح و - دندومن لبف نام ود ندم



 لاسمهد ( ۷۷۴۶ ) ۱۰۵۷ هم

 نازرابم شاخ رپ و شالت و ةدکم ۲ سراح ناخ هاش یعراذگ

 تسدد ربذپ تروص سصح ریغست زادرپ یرجن ناروادنگ و زابناح

 ییحاون رد نانیا ی دعت زا هءد هک ناخ لوعم رذن دز رد قاملف شنک

 مارصناب مس سیا میش يب هک تفگ هذفر دوب درک شررف ونکچچ

 کی ناخ نادجمر زا نود - دررآ هفدمب ةفش|ثرب اروا و - دیسز دهاوذذ

 دندوب نادرگرس ریخهن یادوسب هعلق درگ نارصاعم رگید هام

 راوس نایچگنعت زا یهاشداپ یاهدنب راد ود ؟رصاع* تادص رد

 تراسج یچادرم یایب ناخ هاش مادرم و هلو دذب یاهدادپ و

  دنتخار هیکزو ياراچلم رب هدمآ رب هعلق زا تدالج و

 رورصم و روصنم شه و هنشک ر یعمجح راب ندنسخس

 رهاوخ یذاب و گدب ورصخ هک عفو دمی و۵ - دن دومن ثمحأرم

 ناوبد يفاب ردارب راداب راچم رد دندوب هارمه ناخ داش یاهداز

 ِ دننخوارد کبپ یفاب و راکداب و ِ دم] راک یدرب یرازراک یگیب
ِ 7 4 ِ 

 5رصاع تام رد «دکیژوا هک هناک زامح باقن) زا و - دنشگ جورج

 ياهدنب ر بشذ 6 هحب دز دوب هدیداسر راوید ۹1 د هعاو يوس رابح زا

  یفرث رد هک مراپچ بقن - ۳ هدناب نورد زا ي هاشداپ

 1 تسصدد و - ددداو شتآ هدشاجنا تورابپ لرالا عبیر منشه نالکه

  مامتهاب دندوب راکیپ ۶دام] هگنبمکرد هک ریهاقم - دیرپ راوید زگ میاپ و



 | 9۵۱۷ دذس ) ۹ لام مه

 ساسا زا راوید نسدیردب هکنا اپ - دندیود هعل رب ه.عم لو

 ییرادخسدب یوج درج ناروادنگ دوب هدیمر می يهار خارف

 هود هر هدیزرو تابث هذادرگ تمیزء ییدرماپ و هذادرم تمه

 نیاپ کیات و - دذد) دن "ار هعلقب ر هاربف باع-) گنغت و ریت

 ِ دفدبذاسر میدقاب ی لاهک یلسخ و نذشک رد نیفرط نازرابم

 ژرر تملود سیا یابلوا نانعمه یناممآر یمدت و ینابر هدنات نوح

 5 لش حورج" ینغت ۳ لوئقم یعمج قاقش لبها زا تسانوزفا

 قانو بادرا زا و - دننشگ رارف یاميپ هیداب  یماکان ماکب ناگدنامزاب

 نا دروخ و دز ءافژا رو رکود و -دددز ام راوید 4 رد سصک تشه

 دج) ۵ زور رم ود ات ناشن کلو یانس یاهدنب و - دندخاب رد

 ژا راوید نوج -دندیناسر ماجاب گیدزن ار رادج را مامت دک و

 ندادفا وج تصرف ناکبژرا - ددطاغ ورد دوب ةدم] رب رد داددد

 گنجرب ار هاپس وا رسپ دمع« قلثت یبلاج زا و ناخ دمعم

 رادبصنم زا یهاشداپ یاهدنب اب ناخداش - دندومن يم ضیرعت

 مین ات هدرشف تمه یاپ دوخ نانیبات و يچگلف و یدحاو

 ناج رد شیپ زا شیب هدرپ- لانت هار لگسدب هورگ اب بش

 «بگبزوا ناربنعم ملمج زا - دومن شوک يناشفا رس و ينافس

 تسا يگيب .ناوید یاف مجوخ دننشگ لونقم رازراک ّیرد هک

 هاینب رید تلود نیا دونج ییراپم ناج ناخ دمع رذن نوج و

 راوتسا ان يارشيدنا یاب هک تنایرد هدومن : ناجا ررکم

 ندانهارپ نداینفارد لاده یب لابت) نیا يايلواب را زا رود ,یاهرگف و

 مع



 لاممهد ( هه ) ۱۰۵۷ هم

 یدرب البرد نسب ترادع رمک لاثمیب تلرد نیا ءایفصاب و - تعم)

 ةدازهاشداپ اغو نادیم راوسیش ندید تیص زین و - نداشک دوش

 هدفرگرد ر گیدزا و رود یزرریف رکاسع اب رداپپ بی گنروا همع#*

 5 لوهذ چوک يگنسكش لد و یرمس همدمآ نارازب نیزگ ان لوپ

 يهوک نآ عیهزرک يم هک هنمیم تافاضم زا یئاج مان غارچلیب هب

 شفک و - تدر 1 عناو تما هنسودپ نانسجرغ نانسهوکب هک

 هار دسب ات - دمآ دورف هذمجم عیهورک مدن دوخ سوال اب قاملق

 دعب و- دزاس گنت هعلف لها ربرک مدرم دش دمآ و هک و هقرذآ

 دندشگ سیپام هدمیم ٌنعاَو مند زا را ناهرمه و نوح دمع*رْذن هکداز|

 راچ نیا اب رگا تسین غلب رد ناخ ردایب ماکنه نبرد نوچ هک
 هاکان کیب دبراد هارمه هک نآ ربغ و يهاپ» زا راوس رازه اپ

 حح ِ

 ارامش نوچ عابر دی جخ» ی بیر خلب رس رب
 :دنارذگ زاب امش فرصنب ار راصح دررا رد رهشب دنهاوخ یم

 هان و تا راوشد جلب ضخزگ هک اد خیساپ ناخ دمعم رذن

 یمن قیا تتو نبرد ار دوخ نننر -رت راوشد نازا نآ نفشاد

 منک هداور یعمج اب ار همع" قلنت دیدد نیلصم رگا ۳ ملیب

 يار نیا هک نازا سپ - دمآ مهاوخ هدید راک زرط مه سم دننک

 ر لنمعم قلدت غارجلیب زا ناخ دزدودخسر نانگمه باوص ان

 مکه هدیجار ناخزیزعلر دبع زا هک یراخب راوم هصناپ بیرف اب

 زا. و - دومن ییعت میلبب هندوب هدمآ وا هزن هنمیم ٌهعلف ةرماعم



 لزوم (۲ ۱۱9۶۴ :] لام مهد
 راکدای و تگیب دمعم و هابلک دلر یلق دهعم دوخ ناهرمه

 زوشاع ر یار هللا دبع اب ار يليب ناوید يفاب ناردارب قاوچ

 هارمه یب زاروا نارسپ گیب راب هللاو کیب يجروق ر يجاح يلق

 کی غارچلبب زا هک ناوزرک هب معم قانت ندیسر زا دعب - تخام

 هک تفگ ناخب قاملق شفک ردپ دیعم کنیم تسا هار هزور
 دنیاشن ار دامنع) دیا هدرک ةارمه دمع< قلنق هب هک یراخ# ناکبزوا

 ةلیسو و - دنزام یضار هناسفا و نوسناب اروا هک تسا کیدزن

 هنسیاش - دنرب ناخ زیزعلا دبع دزن هذخاس دوخ ييهاوخ تلود

 یمدرم اب دوخ و - دیراد زاب نارزرک هب اروا :دانسرف سک کن[

 روازس مک تیعمج سیا ءهچ - هدیمرب واب هنئر دنا هارمه هک

 رگا - دنشاب وا اب ژراپ و امش اب يخرب ات - تسین ضیمبت و هیزچن

 نیا ناخ - دوش هنخاس یراک دیاش "دیبن راز راب ور هدش اجکی همه

 قلنت بیقن اقبام هک ار هجاوخ هباع هنفنش لوبق شوب شگنک

 ماغیپ هدانسرف رارژرک هبرهپ شیپ هدنام ناخ دزن و دوب دمع*

 مدنویپ یم واب زین نم - دورن شیپ و دشاب اج نامه رد هک هاد

 دش دهاوخ هدروآ دز تسا تمه ٌهبجو هک یبلطم بوصب قافتاب

 ناخ زا تلرد هک دندرازگ رب دندوب دمع قلنق هارمه هک ٌةعامج

 نبرد امش راک دوبپب - درک دیابن لمع وا لوقب - تسا هددن| درگ یدر

 و افریدپ زا دعب - دشاب وا تلود زابنا هتثر نالک ردارب دزن هک تم)

 دمآ ناخ دمع» رذن دزن هثشگرب هجاوخ دباع ار ينعمنياوا

 1 اب هدزات رب ور ردپ بعاطا زا هوژپ شروش هرگز یا یاوغاب وا و

 يدنچ و - تشک يهارراغلب ,] یار نادزرک زا هشدپ لالض ٌةعامج



 .لام مهد ( ۹۹۸ ) ۱۱۵۷ هم

 درب دوخ ابرابح| اپ رابدخاب دوب ةدرک :ارمه ردپ هک ار ناربعم زا

 ردارب ثاری وا گیب دمحع ر دابلک دلو يلق دمع* ایم نازا و

 :ناغرجش ییدزن ۵5 یناج ماف هبذش هس زا ار یگبب ناوید یتاب

 تباطخ لپ ةد ۹۹ نآزا دعب و - ]و تمعجارم تمصخر (تسشا

 قاعب ۳ لر یه 5 هک ناملا راوس :رازه ] بیرف ندمحر

 دنفگ 11 را ندیسر زا فاز لویب « دمآ یلورقب یلغرا تگدب فرط

 لح یس اب ظ یلف نراعس ناخ زیژعلا فدع 94 و - دژدرد اروآ

 ار رس زک رد عیگننرد ؟ دما یاشخدب هاو ژا ۹1 هل ادتسرف راوم رازه

 زالارب شیپ هدیاره دیئاهد یدرب تسد هدرمش  تمیذغ

 "رد بوصب هنشاد رب اروا و - دوب ههاوخ دامنعا تعاد

  دننشگ يهار زک ۰ ۳۳

 و لب هب لباع زا کلاسم و لبس شرازگ
 ۰ م ۰

 یوع رارهاشداپ ییثالخ لیلک رهوگ یردقر

 تااجب رد بآ وار زا رداهب بیر گنروا
 : "7 ع : ۳

 6دش رد 45 تسا لوط دار یکی خلب» لب کاملا راد قرط زا

 نآ و هتنر خلجب ژدنف زا و ژدنغب نازا یژدردف رکاسع هیضام

 لبچ لوط لنک یاپات لباک زا - تسا یهانداپ هررک لچ و دص



 ۱۶۵۷ هنس ( ۱۱ لام مهد

 لبچ خب ات یوعج رانک هارب زدنق زا و - ودو هاجمپ زدنق ات اجتازا و

 ةدازهاشداپ نفر نانساد رد هار نیا لحارم حرش و - تشه و

 جیدم نیژا و - هذفای شرادگ خیل و ناشخدب هب شخب دارم رابت الو

 ای دنرا درب دنماد زین هوک ودذه ارنآ هک لوط لنک فرب را

 هاره هام یا ماجا ات هنرگا و - تفر ناوئیم هام رهت ةرغ دنبوکب

 هک تا دیز هجاوخ هار مود - دیاشکیم دش فم ] هار لوش بآ فرب

 اتنم| هررک هد و دص نآ و - دورپم غلبب يروغ زا و يروغب لبک زا

 هکيروغ زا و -رابچ و يم يروغ ات اجنازا و - ودو تسیب نب روغ ات

 ات - هورک ته و لبچ خب ات درآ یمربرح زین زدنقب یهار نازژا

 او کلسم نیا و - مین و يس جلب ات اچنازا و - مین و هدزناش کبیا

 ناوتدم دادرما لیاوا دنبوکب اپ دنراد رب هویرک فرب هک یریدقترب

 لبع زا زین هداج نآ هک ناجفخ هار موبس - نآ رخا وا !ا و - نیدرون

 ات- ثتسا هورک تشه ر دون نآ و - درریم جای روت زا ون یوووخ+

 ندرت کیدزن هچرگا - ِتفه و لیچ خب اجنازا و - کیر هاچلپ يروق
 تیاغب زارف و بیشن یرایسب و هار ییگذت زا اما تا کلاسم

 فرب ششادرب زا دعب دادرما طعاوا رد ناژا روبع - تما راذگ راوشد

 ننشذگ گرزب ٌةلچ رد هر نیزا و هرد بآ هار مرابچ - ترک نراوتیم
 تیوعصب یراوع هکی دشابن شروش و شراب ۹ ۱ تسدف رسدم رگشل

 بآ ییتدایز تیج# دااب مه رتمکر شل رگا هلح زا دعب و - درذگوم

 لب زا -تسا هورک هسو تنسببو دم نآ و -اتقر دناوتیم تمنعمب

 مین و هد هنبروغ ات اجنازا و- راچ ناراکیراچات اجنازا و -هن غاب ارق ات

 و تسدپ هاگحاب ات اازا و کی و تسیپ اعم ات دذب روغ زا ن



 لاس مهد ( و ۱۰۵۷ هثس

 ات اجنازا و - هس و تسیب یچگلوت گبب انو طابر ات هاگجاب زا و- تفه

 جلب ات اجاازا و - مین و هدفه تصما زک رد زاغآ هک ارف ينوپ عضوم

 تبسد هار نبرد - در یم رب رس هاگجابب هک نادیم هار مجا# - ۳لزاب

 .یزررین رکشل هش دمآ هچرگا - تصا رثمک فرب رگید یاه هارب

 تسنیا هدش مولعم ناناد تقیقح زا هچ] اما هدشن عفاو هار ییزا

 و دص نآ و تسا لوط هارب ددرت مگنهنامه هار نریرد ددرت ماگنه هک

 ؛دص لنک يا ات اجنازاو - هدراچ هناکت ان لبا زا - تساورک هدراچ
 .تسا کاعف کیدزن هک لغلغربش ات اجازا و مین و هدفه گرب

 و :اجلپ جان اتروگجاب زا روراچ رز تمیب هجا اب اچناز| و - تفه

 شیب ریش یففاذش تعرب نوچ - دمآ هدرازگهچاذچ - مین و کی

 یلع ارما) ربما اب رداهب بیز گنرو) دمع هلازهاشداد نرعاویش

 نآ اب هک اهدنب رگید و گنج رفظ رداپب ناخ دیعس و ناخ نادرم

 منه نارباذب دوب ریزگان دندوب هتشگ یییعم لاج و تببا چرب رتخ)

 هک هرد با هار زا یزوریف رکشل هک تشگ ررقم رکماک نآ تصخر

 ةک ربگ ااو نآ و - دوش هناور تصا راذگ نام[ قرط عبمج) تیسن

 هچلانچ دندوب هدش صخرم روها ٌهنطلسلا راد رد مرعم مهدزناپ

 .رواشیپ هب نیدرورف مراچ قفاوم رفص هام مهدزون - تفای شرازگ
 فیعاضت رد رود نیا مین لاس رد 5 ةطباض ربانب نوچو - دندمآ رد

 عيگدرکرسب ناشخدب و جیب ریخسد هب اشگناهج بکاوم یریعت عرش

 دمعم :دازهاشدایب هننای شران شخ؛ دارم رابتااو 8دارهاشداپ

 الو نازک دوی هدسودپ رردص فرشب سدنا م کح رداهب بیز. گنررا

 رپ ۵5 نوجع 1 سکره رادلویت نارادبصنم ر داس و ارسا زا رپگ



 ۱۶۵۷ هذم ( ٩۷۱ ) لاع مهد

 لوصعم هصح مرابچ قناوم دغاب هدرک غاد ریگاج لماح قنو
 و یدقن نارادبصنمپ و تدعاسم مهرب راب دشاب ؛ام هم هک لودت

 رگید و هدادپ نایچگنفآ و راوم نازادنا قرب و ژادنا ریت نایدحا
 رواشدپ رد الار گنارخ زا رز یگشدپ قیرطب هام هس ناراد هنایها م

 یلعم رما قبط رب هدیزگ فتوت زور هس راکماک نآ - دنیامن نت

 لوللا عیبر نشه هدرک چوکر راشیپ زا مویس و تسیب و - دندومن هاوخات

 زا و هدومن ففوت لباک رد زور هس و - دنتشگ لباک کاملا راد لخاد

 یمهم رگا و هداد رز واب تشاد بلط رز هکره هاگنسد رفظ هاب

 و ينادزي دیئات نراقم مهد زا رد هنخادرپ نآ مارصناب تشاد رگید

 لابقا رکشل نازرابم زا يضعب اتو -دنداهن دصقهب ور ينامآ ریسیت

 ار لزانم دنسرب یناساب لالج جرد رد نآ عباوت ناکدنام سپ و

 لزفم رد درمپک ات نازا هک طابر قآ عضوم رد - دندومیپ يگنسهاب

 تمزالم ار رپگ الاو نآ هدومن لابقنسا درمهک زا گیب لیلخ تسا

 درمبک ًةعلف تسب و دنب زا رطاخ ات  تشگصخرم هاگجاب زا و - دومن

 رماب نیزا شیپ هک ار «ذازخ گمیور کا هدزناپ هدرآ مهارف

 دوب هدیناسر درمهک ٌهعلغب لبک ٌهعلق زا ناخ ردقلا وف سدقم

 - دیاهف باط خلدب درمک زا :هدانسرف يعمج ناخ رداپب ات

 ناناملا شروش درگ نناشن ورف لاغتش) یارب ار ناخ ردابب و

 هدخا درین نآ نرو هدیدن رک حالص ندخاس ادج رکشل زا ار یعمج

 هک يزرر را ددنویپ هب تلود ر ید نازرابهب هنشادرب ةارمه دوب

 ٌهنازخ اب دوب ماصتع) ترصن ةازغ مایخ برضم هیمح ردب لثک رس

 بجاو رما قبطرب و - دیمر تمظع هقدح رون نآ تمدخ# روکذم



 لام مهد ( , ۱۷۷ ۳) ۱۰۵۷ هم

 مچلب و تسیب - تشگ نیعس دومعم تیقاعدونج ییلوارقب عابتاا

 و تبوعص زا هدومن چوک درخ هد یشک عضوم زا یناثلا عببر

 زکرم تسا هورک رد شک زا هک ارارف ینوب حضوم کلسم ييگنت

 زا یخرب هک دندرازگ رب یعمج نوچ و - دندینادرگ ترصن ةبولا

 یزیف» ر زید] ید ةامعب زک ةرد یانگنت رد هکنآ لایخب هیکیزوا

 نیا قیقعت ربخ یارب گرب لیلخ و دنآ هددسر کیدزن هنیامذ

 5 ار ناخ قوب تدالخ ٌمدصان ةرغ - تفر شیپ هنفرگ تمصخر

 ناخ رهاط اب دوب هدیسر ردق الاو نآ تمزالمب هنشذگ زور هدش هریذپ

 یعج و دوخ ییشخا هللاءاطع و دنا کلم نیا ناناد تقیقح هک

 مامت دیکانب هذخاس یهار گیب لیاخ بّع زا شیوخ نامزالم زا

 ناهرههاب گیب لیلخ اناغتا .دٌاسرغب صذخش» ربخ رت درز هک دندومرف

 هبگیزوا و - تفر شدپ رایسب «داد تسد زا طابذحا و مزح هنشر رس

 هدید لیلف ار هوژپ درد هور ؟ نیآ و هدمارب زک ورد ییگنت هنهد زا

 ریسدت زا ار رغظ هک هانپ ییتاوخ هاگرد یاهدنب - دننخات هناریلد

 دندوبن راوس دصناپ زا هدایز هکنآ اب یناسنا ریبدت هن دنناد ینامسآ

 هندذگدا ژور يوربشیوخ تلاسب و تالصا رهوج هنادرگ یارشالتب

 لیلخ دزوخ و دز ها دنا رد - دانشگ کا» یارگهر یخرب ییفرط زا و

 تقیقح ات - داتسرف رادیب تخب ؟دازهاشداپ دزن لهعنسم یگرب

 دیسر ربخ یا «ک دوب هدنامزور ربهکی دیامن کموک بلط :دومن راک

 هلو هگنسیار هجار نارد هک ار لراره جوف هنم ژوریف 8دازهاشداپ

 و تواردنچ هگنم پور وار و ردابب رظن و لاسرثس وار و هجاراپم

 . رگید یدنچ و لاس ردنا و !داه مارلب و ههاوهچگ هگنس رسا هجار



 ۲۶۵۷ هس ۲ ۰۳۷ لام مهد

 ناذیا کموکب دوخ راکرس نایچگلت اب دندوب هرزپ سومان هورگ نیزا
 لو مرگ نسخ و سئشک ٌماکنه کموک ناهدسر ار .دنددن|درگ یبعم

 ةيکزوا دش نایامن کموک رکشل ییهایس زور یاهرخآ هک نازا سچپ

 مشثو تسیب زور دادمابیوح و - دنننر شیوخ هاگنبیوسب هدجع»دب

 یرایسب هک دش رهاظ چوک ماگنه دادرخ مهد زاب قناوم یناثلا عدبر

 هسویپ میب هک نکلم ورد بآ و گنلوا هکی ب یور نآ هیکدژوا زا

 هنفادش درا۵د ترش اغلب و دوردم خب بناجب هنگ زک ژرد زا ر

 هک بآ یور يا یاهوبرک و اهرد رد ؛دش نوشذ نوشف لآ ٌةمئتو

 ةدازهاشداپ - دن هدانسیا هگنیمک رد اجب اج تسا رثا رفظرگسع _ك

 ردهاقم تعبمح نوچ هک دندومرف ارما ریما ناخرآدرمیلعب نآ

 هبرذگب پآ زا مش دنهدبمنان؛ذ فرطریزا شیب بآ بناج یار

 لوف دوخ و - دینک شیوخ صدق هدفر هارمه ارام لواره جوف و

 هدومرف قبطرب ناخ - دیشاب هنفربم ودرا همدقم ءاذع؛ اج همه هنشک

 ناردابب و- ابق نشوج ناریلد و اخریجز ناریش زا و - تشذگبآ زا
 فضن تشاد هارمه هک یرکشا - زادنا مکح نابچکففت و - ژادرپ دریغ

 و رداهب رظن ولاس رثسرار و هگنسیار هحار و - دن لوت هدیشاد ثوخ اپ ۳

 ار همین رگید فن زا و . درک شیپ ار لراره جون نازرابهرگید
 ددا وا درک تمدبرت دهنعم نامالغ هک داهرف اب ار همین و نودیرف اب

 هک یجبلب و - تخام راغناوج !ر نیا و راغنارب ارن] هدینادرگ نیعم

 ةدازهاش داپ و -داهن هاربور دشاب هدیزگ راکیپ دید رک نارادزس هنسیاش

 زدرا شیپ تسارع! یدنج اب ار دوخ راکر ن اییکنعت نانداتج

 هنشاد ور شدپ ار را هدبرع راذنر باع» لایدا و - دندومن ندع#

۸ 



 لاس مهد ( ۰۹۷۴ ) ۱۰۵۷ هم

 یار هنصداش یازونب رادرا بقع گن رفظ رداهب ناخ لدعس #

 لیذاخ جاوفا زا یجوف ربب ردرا شیپ مدرم بآ یورنیا - دننشهگ

 هار زا گنفت شنآ و ربت دابب ارناشنم صخ نآ دندیسریم هک

 تصدی کسامت نانع اج چیده نالوذذ هعلانح - دندشددم رب

 بعصا دوعسم دونج هکنآ زا دعب بآ یرر نآ و - تشاد دننمراین

 رسپ نیدلا صمش پا دربن ٌهماکنه ییمرگ یانثارد - دننخبوآ رد

 نانیبات زا یدنچ و - دسا رد اپ زا ناکیپ مخزب یگدیوخ رداوب رظن

 داهرف و نردیرف انثا نیرد - دنتشگ جورج ریت هب زین همدقم چوف

 نارداپب - دندیمر رد لواره جوف ددمب ارمالا ربما ةراشاب ناهرمه اب

 مخز و - رابشتآ نانس و - رادب| غیت برضبرازگرگیپ نازرابم و را دربن

 زین ارمالاریما ماگنه ییرد - دندیناسر ابنآ پیت هب هنشاد رب شیپ

 ینوشره هدش نوشُف تفه یاکب ژوا هک تمداپرد نوج و - دیسر

 نآ : تیم ۶ ۹1 یغاب رد بش هک دنهاوخدم و تصا ةدمارپ ةنشپ هد

 دنزورفا رپ هربن شنا قاقش دابب نادادمای هدمآ دورف تما ابنشپ

 تارا درس قاغناب دروخ و لر ةریات ییصرک رد 11 دید نآ تفو حالص

 هدرگ سريا درررپ سوهرس رد یحاون نارد ثبلت لایخ و فقوت
 نامبب هک دوبنآ نارگید دید تحاصم هچرگا - دنامن درگ هژره

 ۰ ۰ ر ۰ 2  و

 نوج یگدل لو دراد ددسوخ هدم| رک یورب ورد | هد یدرد و شالد



 ۱۰۵۷ هم ( ۹۷۵ ) لاس م هد

 ار میذغ ۸ آیی ضنقم یار و تشاد خوسر ارسال ردما تمیزع

 و تارج یازج و تشاذگ دیابن یزرربف رکسع یواپپ ماگنه بش

 هک دیآ هداین ناش رانک رد يجب هوزپ تراسخ هررگ نیا تراسج

 هنخآ ابغیت قاغتاب یانگمه ریزگ ان - دندرگن راگیپ درگ ییزا دعب

 زیر ولج نانز هرعن و نایوگ نانس کلامم هاشداپ تاود تلود

 شوج و - نکش فع نالیف شورخو انرک ةلفلغو صوک ویرغ - دفنخات

 میفغ - دنگفا - کالنارد هلولو و - کاخ رد هلزلژ - نژوا ریش ناریلد

 هنشادنپ تمیذغ ار تمیزه و هداد ثسد زا تادث و ربص هنشررلم

 یشماگنیاذئارک - دندومن بقاعت لابق| رعصع نازرابم - داهن زیرگبرر

 ناکدنام زاب و - دننشگ ینمین یارگ هر هیکبزوا لیذاشم زا یعمج

 ود کیدزن ناهرمه اب ارسا) ,دم) - دنتسشن دددت و قرفت ۹ ژورب

 هیداب نآ بقع راومه ان یاهنیمز و راذگ راوشد یابنشپ هورک

 ناکدرگ مگ يب دازا يربخ و يرثا نوچ هدیدرون رابدا نادرون
 میراجم ژا و - هیدرگ رب روصذم و رغظم تداین و دیدن يماعان تشود

 ریگنمذ ار يعمج دنئوب هداننا پسا زا رارف هانثا رد هک ریهاقم

 ؟دازهاشداپ دارد لوا رد دوچ 1 ِ اگمماک ؟دازهاشداپ یزذ « یوم

 و ینام] هیئادذب هک دید ی ۳ ندنخس تیالوب رپ ؟ يلاع

 یاپلمح و هذآ درس ياهشالت و س نارف بحاص ترضح لابتا

 هیدرگ داینب لزا دادادخ تاود یادلوا بیصن ارمل) ریما دادرگ

 ارمل)ریما رب یینسعتناوارف و ۳ نارازه :دام| رفظ ؟داز هاشداپ

 داد هک دندوب یارب هاجت درخ رداتوک دید ]| - هندومن یازرابم راید و

 ۳ ژادنا رب هناخ لدم و - دنرا رد اپ زا یجوج اب یعمب ار ردذگما



 لاس مهد ( :۵) ۱۶۵۷ هذص

 هک راک " بتا بک زاز از یچ و ۳ زاب بت ننه

 * دندرب ۳0 وا ِ لزن تب

 دومعان دونج ربن رد ک ینابسان راک یر لیصفت نونکا

 هزفاب روهظ 1 ِ_ِ 3 اس اتم

 ردابب تشاد هضرع زا ناخغلاصا نفشذگرد تیفیک نوج

 تلدحر رب تل و گام ویدخ ددمز یرادناپح عماسمب ناخ

 یناکدنز لزانم زا هلحارم لبح و دوب هدیس يیناوج لامکب

 لب رکشآ عیگدرک رس هدرگا هک دن دوصرف 5 دومن تومن دی درون

 داد و هنازرخ و هعلد تسراع# و یزگیشخ» و یناوید نالماعم

 ردع و اه یهدنمرخ و ایاعر یعدواشخ و مکلم ترامء 9 و

 کلم 7 یریگ کلم مایم ماجذا یارب دنویپ ترصن دامنداعم

 1 شک هنفر بوصنأب ی رازگ راکدپ و یثا از درپد اصوصخ یراد

 نویش رهظم ر هلیلج تامدخ ردصمات دوب یم هدنز زابناج ییودف

 یدنجرگا - تمشگی مم لو عفو وا لا تسسیب تمددر 3 زا هک هلیین

 هک هیذح تامدخ هدومن افترا هیلع چ رادم رب تداپ یم ثلرم

 . دمآ یم لعفب رزا دوب تشاد مشچوا تلاسب و تلاصا رهوج زا



 ۱۰۵ هنس ( 1۷۷ ۱ لا م و

 هنخاونرب هناهاشداپ تایافعب ار را ناگدنام زاب یردرپ هدنب طرف زا و

 ژودنا تداع رون رسارس روضح رد هک ار را ناک رسپ نیسح ناطلس

 دنلب رس روخ رد یبصنعب ار وا رگید رسپ ود و - بصنم ُهفاضاب دوب

 تسرپف تعمدخ يهارگرد هک ناخ هللا لیلخ نوج و - دنددنادرگ

 خب هناور رداهب بیز گرروا ددع# هدازهاشداپ یلاعم و رخافم

 ةفالع يرايب زا هدیفن رثا تمشحو ربخ سیا کاعف رد دو ٍو

 مارصنا رد ۸5 ینمدخ نیهج هوجواب تدوم ٌهطبار ییلوزف و تبع

 لد دیشوک هیاب هدرک سومان و ضرع ر لام و ناج زا رظن عطف نآ

 اب - هاد رارق ينيزگ هبواز و ینيشن هناخب هفرگرب یاعت بابسا زا
 عیاصنو اشکلد ظعاوم و هنفر ۲ ًةيزعنب دوخ تفالخ چرب رثخا هکنآ

 و لزاون دروم هشیمه یمدآ هک دندومرف هومن :شرازگ ازف رجص

 ينديد نارگید زاهک رک رم ریزگان ٌةيضن اصوصخ تا يهاود عقوم

 یروبصب ار هبارهز نیا هکنآ دنمدرخ ٌقِیرط یددبسر دوخ؛ و تسا

 يرگيد هچرگا هک دنتفگز ین و - دنادرگ نیریش هوخ رب يئابيهش ر
 سوت ربم روضح رد هک امشب یژوربم رکشل راکاما تسا یشخب مانب

 ژا سدرشک زاب هدمع رک یرینچ زا تسد رابکیب - دن|هنشادگ زاب دیدوب

 ینعمنیا دوخ نونکا هک درازگرب باوج رد - تسا رود تیاغب تدیقع

 يیراضت رد ۹1 يا هح - تصشد کاعضرد و ۱ دم[ راک یررپ

 یتسیاب الاو - تشادن دوش يئابيكش یامنهر همیسج بیاوئو همیظع

 تلرد و نید دنوادخ و تمعن یلو راک رد ار ردارب ینشذگ هک

 ندرم نینذچ و - تشاکنا یم ينادواج یهناکدنز لب ینات رمع

 ضررعم زا صپ زو۲ بد) ناداخ - :تمالآ در ی مرد تدالو ,



 لات مد ( ۷۸ ) ۱۶۵۷ هفخ

 ربس وکین ةدازهاشداپ تشاد هضرع زا وا دعاقت تقیقح ینشگ

 نابتانیعت زا - دندومرف ریغت شریگاج هدومن فرط رب وا بصنم

 لصا زا راوس دض,ن و تاذ یرازه بصنمب سخیش دیس دابا دمحا

 ه تشگ زارفا رس ةناضا و

 مع) ییهام رونب لبیک هگنهزن ران تعاسب لوالا عیبر مت

 ه تنریذپ انس و ایض ماجنا رفظ

 پا تمحرمب ار نوداج یملج هجار یناثلا عیب ةرغ

 * دندوسرف شزاون

 سودرف ترضح راونلا نفیاف رازمب [ ینافلا عیدر ] موجس
 هک مگیب ناطلس ةيقر ينامزلا ةجبدخ ةعینم کحبرض و يناكم

 لوا رود لاس ین دنسخا راد تار طرم و 1 فیر لاح زا ی دعا

 هدپور رازه هد ترایژ بادا ياد) زا دعب هنفر تسا هننای شران

 ئ دن دومرف تممحرم قاقعنمر باع د و مادخ»

 یرهق نزو یمارگ نشج ةددخرد

 ملغ» و یایذپ د رازه لا یناثلا عببر مئشه هبنش هم زور

 تلود صاخ زانو رد تشپب یهرا "مراپج و تسدل قاوس

 مذغه و ها یدپ لام یاب۶د) سدّقم نژ و مزب نزرمویخ لبیک یارم

 نافاخ ء یاد واج ییذاکدنز ژا یرمت و راپ لاس یا دبا و

 ةروتم سانحا رگید و الطر الات ناو نآ و - تدای بدئرت ۱ نامز

 . بایساک لباک کلماراد جابقحا لدا زا يهورگ و - دمنآ هدیچنس

 و و ود ۳۹ ندهد دبصناپ بدط هجاوشا راثن رز ز زا و - دندیدرگ ددسا



 |۵۷ هذح ( ۷۷۹٩ ) لاس مهد

 مدقم دمعمب و -يفرش)دص باهولادبع هجاوخا و - دشاب ینرشا هاچنپ

 تیائعب ناخ هللا دعس يمالع - دش تسمحرم - هدپور رازه ینانسیم

 ته بصنب راوس رازه و تاذ يرازه ٌهناضاب و هصاخ تعلخ

 هلبوط زا یبرع پا تمحرم و راو- رازه تفه ر تاذ يرازه
 یرازه ةناضاب راهدنق راد هبوص ناخ صاوخ و - الط بز اب هصاخ

 هعلق ناخادرپ و -راوس راز جا / يرازمجب بصخمب راوس رازه و تاذ

 يرازه 4۰ بصنمپ رود دصناپ و تاذ یدصناپ ةناضاب تسب راد

 هم بصفمب تاذ یدصناپ ٌةفاضاب ناغلفاع و - راوم رازه هم

 ةناضاب یاخ برقت و - ملع تمحرمب و راوس رازه یيرازه

 ناخ تایح و - راوح دص هس يرازه هم بصنمب تاذ یدهناپ

 - راوس رازه یدصناپ و رازه رود بصنمب تأذ يدصناپ ٌهفاضاب

 یرازه ود بصثنب تاذ یدصناپ ٌةفاضاب ژوریف هبس و

 تاذ یدصناپ ةفاضاب ناخ شزاون و - ملع تیانعب و راوم رازه

 نجرا هناضا و لسا زا و -راوم هصناپ يدصناپ و رازه بصنمب

 تسارفو -راوس دصنقه و تاذ یرازه بصنمب سادلمندب هجا, دلو

 هننشگ زارفا رس راوس :اجلپ و دص ود و تاذ یرازه بصنمب ناخ

 دیس و تائویب ناوید سادنکم یار و هحاوخ ریش دلو ءللا دما و

 تسهرسورهونم یار ریبن دنچ میپ و لاوتوک یسح رفظم ورداهب

 درع و یلرب گیب نیا هلمح گالپو زودلس گیب ریذن و
 خواد ملاص ربم و ينامرک سع* دمع# و یساریت نیسح

 طاشن ژور یردمه و - هننفای شزاون بصنم ٌةفاضاب الاو ٌةناخ بانک

 رازه و تاذ ییرازه ٌهناضاب ار یکد ُهبوص مان ناخ مالما زورنا



 لاس مد / ۷ ) ]۶:۵۷ هئس

 وال راوس زاز خب راوم رازه تعو يرازه تسفو بصذمر زاوس

 ۰ دندیشخ! یگیاپ دنلب هدسا هه هدسا

 مدت هددسز بت ناخ ردقلا وذ ی یداذلا عببر ] مهدراپچ

 و حصرم روفخ و تعلخ تیاذعب ما 5 دومذ هدنر کان رفع

 نصذای راوه راه ود یرازه ۵تن سدصزروب تا ی دصداپ ٌةفاضاب

 زارفارس رشد » یریز ای پا تسمحرمپ و توح| هم ةیما ود را دی

 نور وا هارمه دیر یا هلزداب و - دن دوس رد اب تمسصعخر هلخاس

 چ
 رایدفغسا وراپ ناطاسب :دررب ییرادجوف تسدخ - دنلومد بوصن

 ؛تاف یرازه راپ ناطلس بصذم و - دیدرگ ضوفم ناخ تمه نارسپ

 ٌةفاضاب زین رایدنغس| و - تشگررقم هفاضا و لصا زا راوس رازه و

 ۷# تخارفا رب ره سیصذم

 یبصنفمب ار لاخ قاچفق هناضو لصا زا [ ينالا عیبر ] مهدفه

 و رازره بصامب ز ناخ دماعم و راوس رازه 13 تا یرازه ود

 « دننخاون رب راوس رازه یهصناپ
 ةدارهاشداب تدالخ جانلا رد هب [ يناثلا عدر ] مود و تسیب

 راهچ دژدوب 5 لس ) لاک یلاوخ ۹1 رداهب عاجش هاش نرعم

 » دننشاد لاسرا الط یریزاب نازا یکی هصاخ ةلیوط زا پسا

 .ینرعع رد دعاب و دارهاش اب [ يفاثلا عیبر ] مراپج و تحسدد

 ناخ هل دعم 1 فرش)) مکعا تشسخح ک ردارب عاجش هاش

 بسن یلاع ةدازهاشاپ اب دوب هنفانش رپگالاو نآ لابقتماپ

 زایذ یر رواشب ژا ردارپ یمارگ وی؛هم :دومن لرماح ضنروک ۱
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 ۱۶۵۷ هوش ۲ ۳ لاس مهد

 تشگ زیان تمسزالم برش تب |رداب «داهن ناک« یدقاوخ ناتساب

 دینارذگ رذن ره رازه تفالخ ٌهفيدح رون ود نیزا یکیره و

 رداهب عاج# هاش دمع* تمخ» ناوج ؟دازهاشداب تلود و نید ویدخ

 چاپ رس و دی راورم مییجت و ی ردان اپ هماخ تعلخ تمحرمب ار

 کی عومج» هک تالآ عمرم يخرب و یاملاب عصرم ٌةقبح و لعل

 هحار خیرات یدمه رد - دزددن|درگ زارفرم تشاد تمدق هدیرر یل

 دود هدش ناکم ناویک ناقسآ ٌهناور نکد زا عفرا مکعب هک هگنمیج

 و - دومن هدلع ٌةبنع میذلت ناخ رغعج و - ثخودنا تسزالم تاود

 ماکنه هگنسبج هجار ةک رم کل هم و هدپور گل تسیب و رورک کی

 دابآ ربکا ةنالخلا راد رساع ٌةنازخ زا یلعم رماب کد زا ندمآ

 ارث وا و دوب هدرپم هدلا یوم ناخ» روه) ٌهنطعلا راد رد ةدروآ

 تسدخرد الاو غیلری بجومب اجاازا و هدیناسر رراشپ هب دوخ مدرم اب

 ار وا - دینامر ناکم شرع ناتماب دوب هدروآ راک 8دازهاشداپ

 رازه راچ یرازپج# راوم هصناپ ٌةاضاب و ةماخ تعلخ تمحرمب

 » دندینادرگ یشخ) ریم هنخارفارب رس راوس

 سدقم ضرعب روها ٌهنطلسا راد عباقو زا یلولا يدامج ٌةرغ

 دیدش ضرم ضورعب :5 يراخ لاج دیم رودصاا ردص هک دیسر

 هنطلسلا راد رد دوب هنشگ مورع* الا روضح تداعس زارح) زا

 تلحر رب رنسگ رپ نافاخ - تسدرب ناهج نیزا ينسه تمخر

 لاوحا نماعم زا يلمچ* هک تدایس نامدرد ٌهلالس نآ

 - دنتساوخ شزرمآ یدزیا بانج زا هدومن فسات دس[ هدرازگ را

 زا - هدندوسرف شزاون هناهاشداپ تیاذعب اررا ناکدنام زاب و

۸4 



 لام مهد ( یر در ۱ ۰۵۷ هم

 نایحرد ادعنسا و قاقعلماز|هکرغعج ددم رم اگرزب  ؟ددام مسپ 8م لدح

 ود م» لاسکیب ردپ توف زا شیپ هنسشذ مارک یابآ ژداج-# ردپ

 دددب و - دوب هدزامزاب تکرح و صح زا خب ؟ ارم ینخرب شیاپ

 يراميب نیزا یدنع؛ ردپ توف زا دعب - تفریم هار تهدود ره

 زا ک يلع لس مود دیامندم يدروا 5 اب نوک و - تمدای يناهر

 اد ینشذگ رد زا نحب - تسردادماک روصح تملودب رادیپ تمعب

 مودس دن دومرف ژارفرس راوه تسد ءد یراره بصامپ 5 دوم هفاصا

 ماود زا وا ۳۹1 دیناسر سد ضرعب يلء هدس نو> - ییدوم ثدعب

 ناک اید غروب فولام سطر ردهک دیامنیم سامدلا يراميب و فعش

 لاح تهافر و لام تعارف اسب 14 يبنشيعم هدر دزادریب یشیوخ

 تارچکب رو») هنطلسلا راد زا ۹1 ور مکح ۳۱ ررقم درگ وا

 » داد لوغشم اتو دم فدا تساود داد دزا یم اءدر ردارب سیم اب هدفر

 زا دعب هک هلودلا بمی دلو رایفهمب [ ییلرلا یدامح ] مرد

 ٌهبعکب تدارا یرر هنطلسل راد زا تای ترصن تایار ضایننا

 تخارفا رب رم هبئر کاذ هبنع میقلت هب دوب هداپن ثا دارم

 *# دیدرگ بابساک گیپور رازه تسدد ماعناب و

 هصاخ گنفت هب هدزا ود - هننشگ هجوم دندوب گر 5 ۸خرمف

 عاجش هاش دمعم رغخا یلدن ؟دازهاشداپ ار هدزای و - دندوصرف دیص

  ددلومد راکش یدنا مگ برق لما زا یخرب و ردابب

 نه

 هد نا 68 را



 ۱۶۵۷ لس ( )۳۲ ) لاس ۵

 هار ندیدب عک هناخ زاقث ٌمغوررد گرد میاع - دنتفرگ هدنژ

 ین هک دنچ ؟زدرگنس هدیدرگرب دوب هنفای تصخر دیز هجاوخ

 هورک ود هک ددناسر ينابنارج عماسمبو - دروآ تمشاد ينافص هلمجلا

 و تسا یهوک قاعبت هد كيرزن هار ییمی فرط رد # یوسنآ

 نشخثر زا نآ نیئاپ - شزیر رد زگ مین و ود یهدنلب هب ی راشبآ نازا

 ةزیرگنص مایا رورمب دنام یم هوک رد هک نزاع هددسرموب اهوگ 6

 ؟زیرگنس دیامندم عشرت نو و فارطا رد هچنآ و - لوشیم فزب

 ه دش عدشود کوب يابارغ زا يااخ یوچ - درخ

 نخ رفظم ؟ریبن اطلس" ازریم [ یلرلا یدامج ] متقه

 هارمه ناخ مالس) ورهاصم تبسن هب هک ار يوفص یازربم

 دص رد و تاذ یدصناپ ٌةفاضاب هنشگ نیعم یکدب روکذم ناخ

 - دزدینادرگ يهابم راوس دصناپ يدصناپ و راز بصنمب راوس

 هک ار یدنیشقن ناخ زیزعلا دبع رسپ نهحرلا دبع هجاوخ

 بصنم هفانفاب دراد یزارفر ناشخدب ییرگیشخ تسدخب

 واپ زیذ ناشخدب داخپوت ییگغوراد تسمادخ هددنادرگ رخذفم

 * دننخاس ضوفم

 زاوه رازهود اب هک ار هگنسدح هجار [ ییلواا یدامج 1 مهدزاب

 عصرمر هدمج و هماخ تعاخ تمحرمب دوب هدیمر سدنا تمزالمب

 ود وا بصفمناراوس ٌهلمح زا رگید راوس رازه و هنخاون رب هراذکلوپپ اب

 رازهرد راوم رازمجفپ یرازمج بصنمب اروا هدینادرگ هپسا هس هچدا

 قاری اب هصاخ ةلیوط زا پسا و - دننخاس ژارفرس هدسا هس هوسا ود راوس

 ر- دنداد تصخر خلبب هدومت تیانع تادعاسم هبیور کلود و الظ



 لاس مهد (! ۷۷۶ ۱۰۵۷ هس

 هدنلوهز لاسرا رب او ؟دازهاشداپ دزد هدیور کل تسصسدد وا نوعتصم

 نانسأب رولاج ز ا يناذلا عیبر هام رد هک روپبتار شادصیمم دلو یر

 هگنس ریمه زا ی اره و - پسا و تعاخ تیانعب دوب هدیمر يیلعم

 یخرب و سا۵ صدبم ردارب تنوصج و ناهوچ يولب و 2؛دوسیس
 صخرم هحار اب هنداب یدذللرس بسا تممحرمب هدنویحار زا رگید

 یهناویدب هک ار یرداف دمح) دیس دلو هللا تیاده ریم - دننشگ

 بو نارد وا هنسیاش کلم ررکم نوح تا زارفآ رم راه

 تاذ ییرازه بهنمب دوب هدیسر هاج نامسآ ها راب باجخ ضرعب
 سو و مپاوف هاگشیپ د هنخاون رب هفاضا و لبصا ژا راوس ره با

 ۶ هندیباط ینادداپح

 رد وا لاوحا زا يبن هک رظان خیش [ یلوالا یدامج] مه دزیس بش

 یيدنمننخا زار - تفانشترخآ هاگنهزن هب هننابشرازگلوا رود ٌةمناخ

 ثاداجع دا ندومدپ و تاضایر ندیشک زا دعب يرو 39و

 ةعیرذ و نیتاشن تاکرب لوصح لیمو ار هینس ؟دس روضحزاب رید زا
 نالید و - دوب هدومن تسزالس ماود مازنلا هحداد یربراد تاداعم لوصو

 هنگ را "ناو توقر ناج تیق" تادارم ٌهلبت راذآ ضین رادید

 ۱ رد ةنمودپ و - لرد روذف صاخ ةناخلود رد وآ ییزور ایش روضح رد

 1 برعم ژامذ و - تخادرپ ی نپدانب ةبو کم تاولص زا یلپ نسزا

 ماپ ۳ ماش ژا و - دومد ی يم ادا 131 |دخ هاذپ ید هاشداب اب اشع و
 ال

 ةلدل هک مش نبرد - درب یم رسپ صاخ زالو رد رد ماهد گر
 عفو

 ۱ نفخ زامن زا سپ صاصتخا ضیف صاخ ةناخلود رد دوبوا عادولا

۰ 

 وه تو ست ین تی ۳



 ۱۰۵۷ هم ( 4۸۵ ) لاس مهد

 و - هینارذگ مات تدشب بش رخآ ات و - دش یراط یورب دیدش قاوف

 سولخ زا و - تسب رب يفصه تخر هدنام بش یرهگ عیب

 تیاهن هک ندرپم ناناج نانس] رب ناج تدیقع خومر و صالخا

 ینعم نیا نوچ و - دش را بیصتن تم زابناج نادنم زاین یرزرآ

 و تسا يبلا ناوضر هيامرم هک يدنماضر دیسر سدق) ضرعب
 یالبم و - دننشگ فماقم هنخاس رهاظ يهاتنمان نارفغ ٌياريپ

 هدومن تسحرم راکرس زا نیسپاو رفس یریا یو ماچ ارم یارب

 وضاح اعلع و الضف زا يعمج و ملما دمع" يضاق هک دندومرف

 رایخا یفدم و تا لباک ٌهیور بونج هک ی نفاق 7 ناماد رد هنشگ

 دنراد هگن تناما قیرطب لزنم ن دز رد هنصیاش زرظب رارپا و

 هدرب دابآ ربکا وال | رادب شنیصو بجومب یدنج زا صپ و

 * دنراذگب هدومن انبب شیوخ یارب دوخ دج»* يولبپ هک ؟ربقم رد

 ههاخ ٌةلیوط زا ٍپمما ود [ یلولا یدامج ] مویس و تسیپ

 يرگيد - راک افیم يالط ییز اب رفظ يه هب موسوم یبرع یکی

 راکمک دازهاشدابب ةداس يالط ندژ ۳ زوب منقب ییمسم يفارع

 * دش تیاذع رداپب عاجت هاش دمعک

 ناخ رابغخ و ينارهط نامز دمع# روکدم هام زا + و تسیب

 ناشخدجب هدومرف شزاون يا ر تعلخ تیانعب ار ينکد



 لاسرهاد ) بر ( ۱ ۰۵۷ هم

 نعمت هدازهاشدار تشالخ جانلا ارد ندیسر

 هیینت هب ندومن هجوت و خلجب رداب بیز کنروآ
۰ ۰ ۳1 ۰ 

 3 و اپ هک ةریفو یلغوا فکیب
 ۳ 2 1 مع 4 ی

 برگ لاو نا پورح و دندوب هدمآ مهآرف هچ |

 را نارداربو ناخ ریزعلا دبع
 نوعج رانکب ور یشرف زا ناخ زیزعلادبع هكنآ لاقم نیا حرش

 زا شیپ ناملا ورکون زا ناروت رکشل نارگ اب ار يلغوا گیب هداون

 ٌةعاث تظناح* هفای يا يفعم ییرب ناخ رداوب و - دیامن هربع

 رثشبپ خب زا ةورک کی هانپ قیالخ هاکرد یاهدنب رگید 8 دوخ

 ماکنه نبرد - دوب هنسشن راز راک دام فیلک رذگ تمس رد هتنانش

 رایسب نی ۳۱و ةدازهاشداپ یلاعم و رخاعم ٌمفرع» تسربذ هک

 عببر ۳ هدش هرپذپ لزنم کی ناخ - دندبمر خیاب يیحاونب تقوپ

 تدعدک نوح و - دومن تسزالم ناخ لر ردن لپ راذک رد يناثلا

 ندمآ درگ و هبومآ بآ زا روکذم یکبزوا اب يلغرا کیب یادش هراذگ

 نوع قلثت نددیس و هک آ یهلاوح رد یحید و سید ناک دنگارپ نیا

 او ةدازهاشواپ - درازگربزک ةرد گنجرارف زا صپ يلفوا گیب دزن

 و مها ار لیذاخ» نآ تعفادم رگ مرمت سییرود هاشداپ داشراب رهگ

 5 دادن رد رهشپ و - ددددسر + هد یلواا يدامج ور هدسد|د لیردحآ

 هدبزگ تسانا یارب ناخ رداپب هک يناکم بیرق نزار اعتمور کتک



 ۵۷*1 هدس ( ۸۷ ) لاس مد

 هظحالم ار نوریب راصح و ندرد علف رکید زور - دننخاه رکسعس دوب

 نآ یهلاها و ربکا و - دندروآ مهارف نآ تمسب و دنب زا رطاخ هدومن

 یدیب هد هجاوخ مشاه ردارب ۹1 هحاوخ ۳ داو رافغلا دبع ءحاوخ

 هحاوخ دالرا زا هک ار يلواا دبع هحاوخ و تا ناخ زیزءهلادبء ریپ و

 یرادرم ۳ ان هک طادغح| یوز زا قافن ٌکلظهر تا اسراپ نرعم

 وار دلو هگنس وهدام و - دندیدرگ رب رکسعمب هنفرگ تمدخ رد تسا

 ژ یعمح ای ر نبرد ناخ ریشهش و - هاو تر اعم ر داه نذر 4

 هیشادگر,ش یهنابهاگنب هدایپ و راوع نایچک نو نایدح) و نارا دبصتم

 رگ ماهم يضعب ماجلارس و هافس بجاوم هاوخلت یارب زور هم

 ناشیدنا ریخ دیدباوص) ییسپ و ییشیپ رکشل بیترت و - دندرک فذوت

 راکساک ةدازهشداپ دوم[ ترصن دوجوب لوف جوف هک دش ررقم سفج

 دوب خب رد وا هارمه هک يهاپم مامت اب ناخ رداپب و - دبای رامظسا

 گنج رفظ رداهب ناخ هدعس و - راغنارب ارسال ریما و - دشاب لواره

 دندومنموک هقخ ادرپ رکشل گزوت و شیارآب هامریا مجفب و - راغلاوج

 رادمان نازا هک يئاهاطخ - دی درگ ترصن تایار زکرم هغوباوب عضوم و

 رگید زور - تای دهارخ شرازگ بیرقنع تنر تضر یبرد
 دکو دجب و - دندرک ماتم دوب شیپ رد هک یرابناروسح ینهب یارب

 » دش هنسب لپ یربث ره رب بث ات مامت

 ععلاوح ژور ودب و - دندرک چوگ اجزا یلولا يدامج مغفه

 « دنننر هاب نیل

 هک دا درخ مویسو تسیب ینفاوم | یلولايدامج] میرن هدنشجلب زور



 لاس مهد ( ۰۷۸۸ ) ۱۶۵۷ ۸1,

 ار ارماا ربما کبزرا ییکیدزن ٌهنظمب دش جوک داب یلع نیو

 همدقم قباس روئسدب هک ناخرداوب رب و - دنذخاس یژوریف رکشا اس

 و پچ زا دوخ و - هنددنادرگ ررقم ودرا یرر شیپ تمارح دوب

 هانآرومیت عضومب نوچ و - دندش یهار هقذرگ نایمرد ار ودرا تسار
 رکشل - دندم| دورف بیترت هب هدبدر تسا هاب[ طد یوهژرک بید هک

 هکره لابقا جاوفا زا - دروآ موجه ودراربب فارطا زا هبکیزرا رث رابدا
 اب ناخ رداهب - تشگ راکیپ مرگ لباقم چ وغب دوب هدمآ دورف يفرطب

 ارمااربما و - دم]رد هزیواپ - دمآیم در شیپ زا هک هوبنا هورگب اقفر

 هیکبزوا هاپس زا تمس نارد نانسغاب و دیسر ودرا ییحاونب نوچ
 یارب یلجعتسم هدیناسر ودراب ار رکشل ناکدنام سپ دید هدومآ

 ها ییسب و - دانسرف رادیب تخب ةدازهاشلاپ دن لاح تقبقح غالبا

 هحونم ردهاقم ٌهبراع» یدصرس ریسبت یعدرم اپ و يزيا هبئات

 ةدازهاشداپ - دندیدرگ ارا هدر هدمآرب نانسغاب زا زین ناکیزوا .تشگ

 ارمالا ربم) رب هبکبزرا هاپس زا يرايسب هک تفایر۵ نوج نایملاع

 يهدربو هللا داورفنضغ و لاس رثس وار و هگنصبار هجار - دنراد موچه

 و - هندانسرذ کموکب ار یزوریف رکشا ییشخ! یلف دشرم و ناخ

 دوب هدش رامیب خب رد هک گنج رفظ رداپب ناخ دیعس هب

 تلاصا و تلاسب زا را و دنرادگب رهش تسارع) ارو| هک دننساوخبمو

 بج بناج یینایهاگنب هک دننخاس ررقم - دادن رد رتث رهش ندوبب

 ترطنا زا ةانط هک درادگن هنخادرپ دوب وا لوزن ناکم هک ودرا

 و - دننک زارد تسا قاسف نا شیب هک تراغ تسد ؛دم[ رد ودراب

 اجده ةشِیب ریش نآ ٌةرثاد یوربرر ةک ریذک يعمج شلامب دوخ



 [ ۶۰۵۷ هفس ( ۷۸۹ ) لام م ق

 شیپ زادنا ریث راهچ هس ار دوخ راکرس ٌهناخبوت هدومن هحوت دندوب

 با تایح نمرخ زوم ننمشد .زررنا شذآ نآب ات - هنتخام یهار
 هدشکرب هنابز لانف ضشنآ فارطا زا - هذنادرگ رثسکاخ ار تاوسا ءایحا

 رفظ هاپس جاونا زا یجونره رب هیکبزوآ راوس رازه عن رد راب ره
 یعمح رادغفص رد لاجر ورکدربن لاطبا و - دندرگعم هلمح هاگنسد

 يتسين یارگ هر زود لد نانسب ار یخرب و زوسناج غیت هب ار
 رارف هک لیذاخم - دننشگیمتهیزه یامنهر ار ناکدنام زاب ةنخاس

 و يناسچ# هدر درگ زاب هنناد تکدج زور تمدنغ ار گنرد ی

 ناخ رداهب جازنما ترصن چاوفا زا - دنادمآ 3 م زدم ٌةصرعب ي ؟لاج

 نابو گافت و پوت نداد رمب هنشاد رب شیپ زا ار دوخ میذغ

 تشپ هب راج*» یبرارش) - دزیم رب داژن دب هورگ نآ داهن رد شت[

 حورجم ینغل و لوفقم يخرب هدوب دروخ و دز رد رثشیب يمرگ

 یاهدنب زا یدنچ و دوخ تیعمج اب رملا ربما و - دننشگیم

 ۳ واب راکمک ةدازهاشداپ دانسرف کموک هکنازا شیپ ی یهاشداپ

 يعمج هک راب ره و - ددنادرگ قرفنم شعغاا تاذب نوح ار دوخ معخ

 رد یماان پسا زیمآ زیرگز ینس يانثا رد ناگنشگر ب تخ# نازا

 3 ینغل و -دندشیم هنشک یضعب هننخات یم یماندب صرع

 ناک دذ ۳ از لانق ٌةکرعم ناربلد ينامسآ نوعب هکنآ ات - هننشگدم رپ

 دوب رود ٌةراپ یلغوا گيبب ةریاد زا هک همعم قلنق لزنم ان ار لابقا

 دمعمقلنق ٌهمدخو - هندنار رغشیپ «۵ادن رارف زین اجارد و - هنددناسر

 امناغ املاس هدومن جارات وا ياقفر و را بابم) و بارد زا يرايسب اب

 پج بناج ظفح هک گنج رفظرداپب ناخ دیعس و - دزدیدرگ رب

۸۷ 



 لام مهد (. قوت ۱۱۵۷ هثس

 هدماینرپ یرامیب فعض زا دندوب هنناذگ زاب وا هدیب یزررین رعشل

 زاذگ ریشمشرکون هک ار, ناغفا نابج و دوخ یيشذب گیب قدام

 بنرط نبرد ۶5 - داغسرف راوس دصداپ دصراچ اب دوب وا راد تیعمج

 زا ار میفغ ها۵ راونما تابث ياپ تشذگبم ودرا راذک زا هک يوج

 ندیدب و - درذب رهن زایکی مییه هک دنراذگن و - دنراد زاب وس نیا دصق

 نوج - دنیامذن روبع رهن زا زدن دوخ هدروخ بیرف هبکبزرا زا يليلت

 يهررگ دندانسیا هد هدر ریبن راذک رب داد رارق بجومب هءامح یا

 - دنداپن داینب يگربخ و یخوش وج يوس ارد هنخات ناکیزوا زا

 شومارف ار گنج رفظ زرددنا تعاج طرف زا ینوریف رکسع ناروا دنگ

 زا يکااچ و یئسج# هدرواین میلگ هیه میذغ يریلد بات و هدرک

 ۱ يرد# ۱ ةنخا دنا ولج ریهاقم رب هک نآژا صپ و - دننشذگبآ

 :دمآرب هاکیمک زا نارومقم قوج قوج اجا و فارط زا داننانش شیپ

 هطاحا راو هرباد ر ناشف ناح نازرابم و 1 هننشگ یوم دوخ مدرهب

 ناخ داز هناخ هنفاب ۹ ارجاص نبرب رداهب ناخ دیعس - دندومن

 تعرسب نانیا - ددنادرگ هناور کموکهب یجوف اب ار ناخ هللا فطا

 هلمح دابب و - دننخاتریهاقم رب هذاریلد هدیناسر ار دوخرثماهت ةحره

 دندیدارذگ مه زا ار يعمج هنخاس قرفثم ار یلاغ* تیعمج

 یزادنآربت دوب تم رارد هک يراويد هانپ رد هدم] درگز اب ناروهقم

 چوف اصوصخ هرهاف جاونا لباقت رد لیذاخ# هک اجازا - دندومن

 ةناخبوت تسرپ سومان نادهاج* ییفرزف دوجو اب هک ناخ ردایب

 نبرد و - ثخاه یراک دننسناونیمن تاشاد هارمه زی یهاشداپ

 ۱ روبز م ناخ تلعمح زح هح دزدومد هوهاشم رثمک تمدعمح سداج



 ۱۶۵۷ هم ۱9 لام مهد

 مهيپ ةفياطهفیاط دوب ناخ رداپب لباقم هک یجون زا دوبنینبعمج

 شور ناردش دش رایسب موج نوح و - هدنخات بوصتیدب هدش ادج

 ددعس - دننخاب رد ناج دن ردذگ یعمج و - دنداد درب داد اب

 هنئام هدش راوم دئدوب هدنام را یزن هک ٌهعامح اب زین دوخ ناخ

 یامشلقپچ ررکم یدنمونت ای و نر دوح و ایو- دیمر رد داب و قرب

 تاذب هک دومن شوک نادنج هددنادرگ هدنگارپ ار بیکانم هنادرس

 تسد راک رخ[ - تمشادرب مخز هنو - تخاس جورج" ار سک هنج دوغ

 شنارسپ زا و - دسآ نیدمزب نیز زا وا و - دش رد یخاروسب شپبا
 هدومن نایامن تاددرت تدمح و تسامح روفو ژا ناخ 21 فال

 ییناگدنز یاج! و - تشذگ نادبم رد پسا تمشپ رب رکنم یامخزب

 و - تخودن| تسما ينامج رد ییمانکیز 5 ينادواج نادح ينان

 رتاونم یاهخزب رایسب شوک و ششک زا دءب زین ناخ داز هناخ
 زا هک راگماک دیوع ةدازهاشناپ انثا یرد - دانناپسا زا هدش شوبیب

 3 توت رکاب ناع نیت وب زا و اب ۰ ۳0 زاو
 هورگ اب راوس لیف هذش|ذگ شیوخ لباقم جوف ربارب ار دوخ رکرس

 ندیدب نآروقم - دندیسر رد دندوب هنشگ ةجونم روکذم ناخ كموکب

 لابتا و ترصن زورفا رهوگنآ - دفتخات بذاج ییدب يژوريف تایار

 ةدیناود ریهاقم رب تنریم شیپ شیپ هک ار تسم لیف ود
 لاینا لابند زا هک دندومرف مکح تزرابم صرع ناردالدزا یعمج#

 تابث یاپ ار میذغ شاخرپ و شالت رتمکب - هنزادرپب لتقب هدم] رد

 ةک منه نارد - دانفا رارف ییداوپ راگیپ نادیم زا ر - تفر تمد زا

 يخرب دددوب «دابد ور را دیب تم ؟دازهاشداپ ج وغب ماجرف دب لاصرع



 لاس مهد ( 539.۳ ) ۱ ۱۰۵۷ هم

 داز هناخ اب اروا هنسذاد تمیذغ تصرف گنج رفظ اخ ناغیبات زا

 هنددناسر وا لزفمب هنشاد رب هاک دروآ زا تشاد یقمر زوفه هک ناخ

 رهوگ ٌتجوت زا دعب نوچ و - تشذگ رد بش لوا ناخ داز هناخ و

 و دنزارف را ؛رهازب 1 یجوف زا ردابب ناخ هدعس گموکب تفالخ لیلکا

 :دومن يريلد راوس رازپجفب رابچ بیرف دوب یزوربن ياول
 تابث نافیا و - دندروآ هلمح یهاشداپ ٌهناخبوت مدرم رب ةلغب

 هومن .تدواعم هدش|د رب ار دوخ مینغ هک اخ ردابب - ۵ددیژرو مدد

 مامت هک ناخردابب رگا - تشادرب شیپ زا ار نالوذخ» نآ هنخات دوب

 دیفم کموک دوم «عامجأبا كاموک هک یینچه» دیب وا اب جلب رکش

 هک ینیعمج فصن اپ د ۱رگدم لوب نکمم هک شنارهپ و رداهب ناخ

 بوق مجذغ و - دیسریمن اهگیاب اپن] رک هانسرفیم کموکب دوب را اي

 رابفلا فصن ات ماب ژا هرهاف جاوفا هک ور نازاو - دندیدرگیم رب روپقم و

 می وس ره ژا هنخاد رپ لادج و لاذقب ماش ان نازا و هدیدرون هر

 فطعنم لزفمب نارکب نانع لابقا هاپس رالاس دندوب هنخام هراوآ او

 و - هیسر روصنم و رغظم برغم زامن زا دعب زین امااریم و - دینادرگ

 اهراهبل» ودرا رود رب ندکهت هوک نبئآ رغظ نارادرس رهوگلاو نآ ةراشاب

 طفح مهارم درک دربن نایهاپد اب بناح ره رد و هدومن ررقم

 یدامجهد هک رگبد زور ب دنددنار ذگبمش هددناسر .ميدقنب تمارح و

 کفذوت ربخ ]رمالا ربما دوب دادرخ مرابچ و تسیب یباطم یلرالا

 نایننامج ةدازهاشداپ تمدخب هنفغش دابآ رومیترد اشک ینیگ رکسع

 تصسین تعلصم ندومن تمسان) مکده سیرد هک تشاد ضورعم

۱ 



 ۱۰۵۷ هنس ( ۱۱۳ ) نم ماد
 یازا ارمللا ریما دیدباوصب ناهج ؟دازهاشذاپ - دیآ هدومن يربنسد

 تظداع* و هداد بیئرت ار یزوریف جاوا و - دندومرف جوک لزفم

 زا یخرب و لاس رنع وار و هگنسیار هجار ؟دعب ردرا پچ بناج

 زا ار هورا و «دومن ررقم شیوخ رازادنا قرب ژا یعمج و ناتوهجار
 یئاشپ عضوم رد هک یلغوا گیب هگنب هب هدفرگ نابهرد فرط راج

 جوف جوف هدکیژوا ٌهیس| شوخ : ورگ - دننشگ ةناور دوب هچخ| تاناضم زا

 یخوش بناج ره زا هدش نایامن راس و نیمی رو صپ و شیپ زا

 بوت برضب یعمج دننخادرپیم تخانب 85 راب رهو- دندومن یم

 کاه دنمترصن نارزآ گنج نانس و غیت و ربت و نابو تگنفت و

 لونقم و حورج زبن يزوريف رکشل ناریلد زا یخرب + دن دی درگدم

 زج ود کن یریرد هک امننا تلالض ناهوژپ رابدا راک ماجنا - دننشگیم

 جاوفا راس د بمب رد ار يهررگ - دندش)دن هدیصن یماک ان و سای

 درگ ار یرایسب و - دنشاب هدومن یم ار دوخ رود زا ات - هانش|ذگ هرهاق

 و هناخبوت مدرم یوچ و - دندان ور لواره جوفب ةبثرمکپ همه :دروآ

 عفد رد دندوب جوف نارد ناخ رداهب اب هک یهاشداپ یاهدنب رگید

 ناشکب ار يعمج لیذاخم - هندینامر میدقتب هلیمج ییعاسم رارشا

 هندش یهار شیوخ هگنب هب و - دندفات رپ خر راکدپ صرع زا هداد

 ناشن رفظ ناردامب تراغ و بین زا ار دوخ یاردخودنا هک دشاب

 هدش !ددپ ربارب ژا یلغوا گیب انثا برد - دومن هنناوت تظناعم

 هنشاد,گن لواره جوف يور رب يفوج و - هینادرگ رب هارزا ار رنهاقم

 دومن یژادنا ربت هدر وا موج ارمالریسا جوف رب رکشل ریاس اب دوخ

 هرجت هورگ نارب رایکدپ ۲دی ژر و مد تار شناهرمه و ارسالا ردما



 ۱ لام م ۵ ( ه)عع ) ۱ ۱۰۵۷

 کموکب راددب (تع) دار هاشداپ ماکنه ندرت  دد حخ |ا ددا ولح راگژور

 ول - دز ددنآدرگ رتظنسم ار تمایش صرع ناردابپب ؟ دسر رد

 تا لام و رز نا ادنوادخ 1 یعمج لام و دع لابفا ییگنربذ

 نخنام کفبسلا دهد رگید و یلغرا گدد و - نزدادفا اله

 نرم نٍا ۳۹۹ د دو ایرد نوح و - نددش ةدذگارپ یدشیر ۳۹ راکژور

 قوج اتسشد ۹ فیار هعلانح شهاوخ جول رب دار 7 شقذ ز و

 بر 4 يگنج 5 قوم هطاحا ر ردرا رود و - دددش |دح مه و قوح

 ارکشل ژا یخرب رب هدخات ددنفاب لیم وباق هاگره و - دندرکبم

 دو - هندشگ یمرب مان داد ینشکب ار یادفع و - دندزیم ربت

 بارد و وار یيناجساپ و تشایصب مه و ول ام و هلئاغمب یر ّ هاو

 یلغرا گیب رکسعمب هکد | ات - دندیدرونیم هر هنخا درپ نایرکشل کندو

 راوخنوخ نارراد برض و نعط زا ریهاقم گ اجاازا ۰ دژدبر

 تادئ دنئس ۹ دوخ ًةریاد رد دندوب هدش ساره و بعر شوخلدمو

 مرا 3 و - دانفا راعش رفظ نادهاج تصسدب دوب لیذاخ* هاگنب رد

 لالج و تمظع ءامس رفخا 9 دژزفاب ك اهر اشکناب,ح لابدا نوطسب

 ومن فتو دندوب هرنشگ هراوآ روم ۳1 5ک ردپ] دم نت ۱

 هدکدژوآ رگبد و یلغرا .گیب و ه۵هعک قلدت 5ک ددمز ربخ لونپ رد

 اروا ناخ زیزعلا دبع هک یلق ناعبم و دنا هتنانش دابآ یلع بوصب



 ۵۷*۱ هذس (, 9۵8, ز) لاس مهد

 هدر جلب رهشرب هک تسنآ نامگو - هدم] بناچغباب هتشذگ هبولع

 تلرد ءایلوا دیدباوصب رادقم او دازهاشداپ - دزدگدارب یداسف درگ

 يلء ععلاوح رد - دزدومرف تعجارم  ,خیابب یا اشپ عضوم زا نوزنا زرر

 ه دما نوری هبرف نآ ضابر و تارامع نام زاجوم جوف نافلاخ* هاب[

 يعمج و - دندمآ رد هروصنم رکاعع ءاجرا زا دوخ ؟دیهوکن یاب

 دننخادرپ يزادناريت هد هنخان تراسح یور زا و هدش وربور لوارهپ

 گنس شزبرآ هنخورفا رب لانق ضت] یزوریف رکشل ناروادنگ

 هداد ینشکب یفوج همج و هج ناوارف زا صپریهاقم - دندومن

 دربن ءانثا رد هک اجنازاو - دیدیشک بقع ار دوخ يماكان و سای ییرف

 و ببذ داراب ور شیپ زا هنناپ تصرف ریهاقم زا یعمج ناخ رداهب

 رثمامت هچره تعرسب یبگآ زا دعب را دندوب :دم[ رد ودراب تراغ

 لوت رب م دظعء جوف نوچ و - دین| درگ مز مم ار ناهوژپ هنثف هددسر رد

 هاشداپ دندومن لاغدشا زی وا و زینسب هنخات رکدپ رفظ رکسع راغنارپ و

 دندومن رما ارملا ریما نایچگلغت و وخ ةناخبوت مدرمب ریگ الاو ةداز

 ةورگ نآ يه سه ساسا گنفت و راب و نژ برض و جا ایا برضب «۶

 و يراد هدس بتارم رد دوخ تادب و - ۳ خب زا تگذهرف یب

 نارداهب و وج سوما ناروآ کنج تمیوقت و تادث و يعم و يپگآ

 کس هدومن هن ینشاذگورف ین ارگ راکدپ و يئامرن راک دوخ هربن

 و یدرم هاد زین ارماا ریما و - ززیسگ مه زا ناروپمقم تیعمج

 موجه و ترثک زا - دروآ رک یورب نایامن تاددرت هداد یگیادرم

 دابآ یلع یوسنآ ناهاگهاش - تشذگ لادج و لانقب زور مامت ریهاقم

 یرشحاب يلق ناع# میبرات نیرد هک دن رهاظ و - تشگ هاک هریاد



 لاسرهد ( هو ) ۱۱۵۷ عس

 زیزعلا دبع نیلواا یدامح مه دزیس هدنشو۵ بش - هدوب شیپ زا شیب

 وا اب هک یجوف و تسا هدکیزرا لاقس قا هک شوئگنلپ اب زدن ناخ

 دنباپ رد هراقت یاوآب يهاشداپ رکس# ناروآ دذک رگا هح -هنزاونن هراغن

 هذنثاد ور شیپ ار هناخبوت هکنآ بلاغ دیا جوف مادک رد امش هک

 هربن هب رگا تروص برد - دنوش ناوروس نادب هبترم کی همه
 یالبغ| و هدلع هیدرگ رب رگا و - لود فتسواشم دییفاوت یمن دیژادرپ

 هدیدنسپ ارنآ .ناخ زیزعلا دبع - داهن دهاوخ ینرزفب رر رکشل 1

 هد | زا لاویلبکپ نام هاش 5 ددر رجخ لزفم نبرد ماکنپجش - دشز

 ٌةدازهاشداپ بلطب داد[ مند زا یلسح خرف ردارپ رهاط لوح و

 عضومب نو> یژسودپ رگپدکی هار رد و « دا لوب لس ةداور نایدامخ

 ی زر ث 7 ۱6ا مر خم گیرد ار نانیا هدکیزوا ناهوزپ هننف زا هورگ دنا هدیم خال عفو

 زا و - نزا 1 لومد هرصاع* دذدوب 5 مس دورد نارد ۹۹ عضومن ] فایر زا

 لدا رهاظ صرع هاممه نمک طه بورد «ک یناهارخ نایجگنغت مدب

 رادیب تخبل راکماک ةدازهانداپ زا یادرف - دم دنداوت یمن رد ریلد

 نادب ارسال رجما و دوخ هنشام لوادنح ناهرمه اپ ر ناخ رداپب

 هار هنغخش رادمان 8دازهاشداپ هجوت ربخ ریهاقمدننشگ هجولم بوص

 دهح#و ناسداش و - دنرفرگ شیپ رارف
 دوب ددرد ٌهمزال هجا 5 رو

 رثخا و - دندوسر رهگ الاو نآ تسزالمب املاس دندوب هدیناسر میدقنب

 ررثم باخاب رانک رپ هابآ ضد عیلاوح رد 05 یلزذمب تلرد جرم



 ۱۰۵۷ هفس ( ۹۷ ) اس مهد

 اد همه هروصذم رگاسء یراوس ژاغا زا - دندب درگ یار دو هدشگ

 و نمآ مهار نیو روم دنئام هک لد هردد مشچ هربخ ناکیژوا جاوفا

 نازا یجوف راب ره و  دننخادرپ یم دربن هب الا و تارطا زا دددوب

 و بوث گنبن ٌهمعط یعمج و - تخاث یم هدومن یربلد هفیاط

 لزنم بوصب دابآ خیش زا تعجارم ءانا رد نوچ - دننشگیم گنفت

 نیا ناشیدنا دب ژور ناسب ار اوه یور هنساخ رب زیگا درگ يداب هدت

 زا یخرب «۵.[ رد ودراب نالاگس هدنف زا یفوج - هدنادرگ هردت تلود

 دنئزرگ راب اب رتش راطق دنچ و - دنثخاس جورج و لوفقم ار هفوس

 هدناهر او ار نارنش و - تخات دوخ مدرم اب هنشگ فناو ارملا ریما

 م۵ع کلم ٌهنارر نانس ناج نانس و ناشفآ رس غدت برضب ار یعمج

 هدگبزوا -ثمهشذ ورف رابغ و - دش یفاراب ردغب ٌلظ عا ژا صپ - ددذادرگ

 يعمج و هنشک یفوج هننای شلام مه یپ يگزاب ژرر ارد هک

 هنشاد زاب ار دوخ نراسخ اپارم تراسج ییزا دندوب هنشگ يمز

 * دندیدرگن راکدپ درگ لزنمب هرهان جاوفا لوصو ات

 ۵ درخ منشه و تسدب قباطم ] ییلولا یدامج 1 مد راپح

 هورگ - دندسآ رد تکرحب دابآ ضیف ییحاوت ژا هروصنم رکاسع هک

 جوف تفه ار دوخ رکشل یمامت هک دندینادرگ ررقم هیگبزرا

 نادیم رد و - هدزادریب تگنج؛ اشک ناپج رکاسع اب تفه ره هذخام

 و لوف رب جوف هم هامجازا - دنز ورقا رب لاتق ًةریان هدرشف تادث ياپ

 و ناخ زیزعلا دبع هناک هس جاوفا یقیلشاپ و - هنور رکشل راغتا رپ

 و ناخ زیزعلا دیع اسا - دنففرگ .دوخ رب یلغوا گدب و يلم ناعس

 ابپ-ا شوخ و -هندائسیا رود هنسارآ اجوف "مپسا یوبز اب شنارهارب
۸ ۸ 



 لاس مهد ( ۷٩۸ ) ۱۰۵۷ لس

 دمعمرذن رشاپ ءکتورکم راک داب تمسل م دزد گیم کگاد:دمآ ضشدپ

 ناربا رد کزوت ردم :ارط دیواج تلود نیرد هک هبافوت ناخ

 یجوفاب -رک نومز]؟دیدراگیپ ادرس و - دوب دنمانیشاب یماقا کشیا

 ار دوخ هک دوب کیدرن .هنخان هناریلد ارسال ریم) رب نازات هکپ زا.

 هدن رد مشخ» تراسج و تارج یا دید زا ارما) ریما - بذاسر ودب

 دررآ راد نالوج) تسمه رواکد و - دیشکر مانا م ای ژا م اش نوُخ غجت

 گاح ضشتآ هناخاو ]رد گنغذو غبت و ریتهب بمناج ود ره ناروادنگ و

 و دروخ ور رب هک یریشمشمخزب راکدای راک رخآ - هندینا درگ پنل

 رتما ناخ نادرمیلع نامالغ - دندمآ رد اپ ژا گنف مخرب وا پا

 شناهرمه زا یهژرگ و - داندروآ ناخ دزن هدومن ربگفسد ار وا ارملا

 ناج یخرب زین رودنم رکشل نازرابم زا - دندیدرگ ینسین رهس هر

 و - دفنسار| رب تحارج نوگلگب تمامح ؟ر,چ ي ضب و - دننخادرو

 یمعاجش طرف زا یزادنا رس و ؛یزابناج وب نارد هک, ارمااا ربا:

 تمزالهد ار راکداب دوب هنسکش |ر میذغ هدیزرولالقنساو تماقنسا لامک

 تالزوفع نوچ -دیدرگیرنآ و نیست دروم»دروآ رگ لاو ؟داز هاشداپ
 ندناوخ ناسدود نیا لیامش لیالج و لیاصخ لیابن زا میارح مس و

 نیمطم هنخاس لاهنسم ي هاشداپ تیانعب ار راکدای تمسا اشن

 ياب لد ثمیزه سیزا را رگشل نارم و ناخ زیزعلا دبع - دندینادرگ

 نآریلد راب رگید :دروابن راد یزوردف نآ دهاج" برض بات و هداد

 ترصن خاوفا هک زور نایاپات ام) - دادومنن ینخات_ بیفرت ار .درخ

 هنشا دگن ار ودرا و رگشل فارطا لود لرزد قرآ یاب عضومب جازنما

 نزد رکدپ رعظ رکسع لواره اب هک یجر؛ و < دندوب ز رک ها "وا رد
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 ۱۶۵۷ هم ( ۹9 ) لاح مهد

 دددوب جود نر هک ینناهاوخللود زا یرایسب یوربب ۵! تمشاد

 - دژنفر ورف مدعیوکب لیذاخهزا یعمج و - دیدرگر ابدا تشد ؟راوآ

 رکاسع هک ریمه دوب یلواا یدامج مهدزناپ هبذش راپچ هک رگیدزور

 گزوئ ار رابدا چاونا ناهرزپ هننث - دندرکچوک قرآ يکذي زا اشکناببج

 ژرر نوج و - دندم[ رد یدرود ةرب ناذک گنح بناح ره زا 5لومذ

 و بولغم هننای شلام تمرپ راکیپ نارداهب تسود زا هنشذگ

 لزفم ییکیدزن رد و - دنتخادنین ولج اج می» دندوب هنشگ سویام

 دوب ياخاب رانک هک یبلق ییزب ه۵] رب دوخ جوف زا یعدرک

 ردامب مگ مانکیز ۲ شتآ ردم ناخ دهذعم و هگن-زامپ هجحار - دندانسیا

 همیدآ ژا یفوج هجانج - دنننادرب شیپ زا )رز نالوذخ* هنخات ناخ

 دامملا صّنب هب ةدنگدا بآ رد ار دوخ رارف هار ییگفت و یرس

 ۰ دش هاک هریاد گیب تسرد لپ زور ی دیدفایش

 لام رد رکشل نوچ [ یاواا يدامج ] مهدزداش هینش اپ در

 هار رس رب هک یفایرردج و راجش) هانپ رد , هبکبزوا دوم چوک اجزا

 هک نایچکلغت زا یدودعم و - هنداهن زاغآ يزادنا ربت دوب

 ناروادنگ زا ار یدنچ گنف یسشخادناب دندوب هعامج یا اب

 هدنخاد لاح یا دید زا ارمالا ربم) - دزغخاس یمخ) روصذم رکسء

 گنفت و رب برضب ار یفوح و - دروآ رب راز تخرد زا ار ریهاقم

 - ددنادرگ هدنگ ارپ ار لئغا| ةیغب هدینارذگ مه ژا ردشمش و هزین و

 زیزعلا دجع ييگیب ناولدیب موو+ تسار تسدب یناب دربن هاذث| رو

 هرهاف رکاسع نوچ هگفشاچ - دینارپ ار وا تشگلا هس هدیسر ناخ
 ۰ نت ۰ ۳۹ ۰ مس ۰



 لاش مهد ۱ ۴۰ ۷۲ | ۰۵۷ هی

 ردق الاو ةدازهاشداپ دندوب هدخاس دردصم ار رث ره هدمآ مهارف زهف

 دوخ نازادنا قرب و یهاشداپ مناخپوت اب ار شآ ریم ناخ دمنعم

 گنفت و پی برضب هک - دندومن نیبیعت ارمالا ریما نابچ افت و

 يازگ ناج یارآ نوچ - درادرب بآ رانک زا ار ناگشیپ تلالض ناب و

 تخیگنا رب رگید زیخلسر هدرب نافلاخم رس ژا شوه گنفت و بوت

 دمنعم - دندینادرگ هتفرگ رب اپمامعوج یوس نارد کربزوا هدزناپ هد

 تقیقح هدانرف راکسا ةدازهاشداپ تمدخ) صک شنا ربم راخ

 بناجتا زا یسک رگا هک دومن رسا رادیب تخا نآ -.تمشاد ضورعم

 زا دعب - دننک عنم دیامن بوص سیا دصف يدصقم يادا يارب

 لبقزا هدمآ رادیب تمغب ةدازهاشداپ دزن راوم ود نانیمطا لوصح

 تاملک یخرب ات دوش یعم یدهذعم هک دندرازگرب راخ زیزعلا دبع

 دابق اب ار ریما دمعم ربم ربگ الاو نآ - درازگ رب تمدخب هنفنش

 ناوید اقباس هک هاش کربم فرطنا زا - دننخاس هناور دوخ مزالم

 ار رگید کی ییرکسعلا نیب نانیا - دم دوب نا يلق ماما

 هدش هددفش نوح هک دراذگ رب ناخ ماغیپ هاش کریم - دندنایرد

 يبا لظ ترضح ییلعا تبترم یکلن تمه داهن شیپ 1

 ناعبس - دنیامرن تیانع ناخ دمعم رذن هب زاب خب هک تنعنا

 راوددما ما :۵)د يناخ لعم ر وا مو - تسا ناخ رمسپ یلف

 خب ۹1 ك

 . هک دیرازگرب هننر هک هننفگ نایناپج ةداز هاشداپ هابق و نیما

 ذمع# ریس تعچجارم زا سپ - لوس تممحرم ودب

 تقدقح - دوم میناوت یمن مادتا یرسا رپ دم مکح ید

 ۳ میرا درب ناصرف دوش مکح هعرش - مدنابهن تب تشسشاو ةضر < ۸عداو



 ( ۰۵۷ هذس ( 4 لاس مهد

 زاب زور رخآ - دیدرگ يژرريف تایار طعم کرانأی عضوم زور یآ و
 نوری دوب هاک رعشل یهذاعم هک یفابر زا لیذاخم زا يرايسب

 دفهترصن ؟دازهاشداپ نابچفگغت و - هندانسیا دربن داراب هدمآ

 ژاب رگید زور - دندینا درگ نزن ردس هر گنغن برضب )مال ردما و

 یارس راپ دمع* هک تشاد ضورعم هدم| جوک ماکنه یگبزوا

 ناخ زیزعلادبع لبث زا هاش گردم و ین اورچ عیجراو ناغطق رظن و

 ار بلطم ات ددرگ نیعم یصخ# - دنا هدانسیا ودرا نوریب هدمآ

 هنشگ رومام یبما دمع* ریم رابرگید - هذاسرب يلاع عمسب هننایرد

 ةدازهاشداپ هک دهاوخ یم ناخ هک هندرازگرب - تفر اهدم] دزن

 گرب و شوئگنلپ ات دنیامن فقوت لزفم نیمه رد زورما رادیب تخب

 - دنناسرب ضرعب ریزگان نانخم یخرب هدمآ تمزالمب يلغرا

 نددسر زا صپ تسا ه دم ارد یدرون هرب رکشل نوج هک دش خیساپ

 نآ د - كزادردب تایعدم يیاداب ۹1 هننتسرفب دنهاوخ ارک ره رهش

 « تشگ مدخ* هغودلوب زور

 درو لب رهاظ رد نیلواا يداءج مه دوده هدفش رگید ژور

 هندخادرپن شاخرپ و تگنج# زور رد نبرد ناکبزوا هچرگ) - دندمآ

 ناکم نارد زور هس هنفر باهش عضرمب و - دندوب هارمه اچ همه اما

 تفای ترهش فلاخم رکشل رد دونش و تشک نیزا و - دندینارذک

 هدکبزوا نالاقس تارذیدت زا هکنآ لاح و - هیارگ یم میلصب راک هک

 دندوب هدش عمج نآ ندمای هازا ناناملا هک دندید نوج ۸5 هدوب

 5 دی عش

 مایا ییرد ناربانب کادنیامن فنوت دنچ یزور ات دننخیگنررپ



 لاممهد (۱ ۷8۲ رب ۱۶۵۷ هم

 - دننخورف يم ؟درزآ یزوریف رکسعب پسا یاوارف نافاملا هباک هس

 را رخآ - دندیرخ .ارآ دربن نازرابم ار بسا رازه تسرد هع:انج

 هورک تن عدم راد مزح راعش رغظ ة داز هانشداپ
 ات گو من رادغ

 لابتا رعشلب راپدا هورگ نا ندم] راگنپ و کنج دوجواب 5

 ۱ « تسد عیلصم

 نبرد هلیلت هی یریا ییزوریف و - لابنا هاپس عیمک ثمءاب شرازگ
 هبکب ژوا رثا تدکن رکشل یینوزف و - لاجر عماجم و لاطبا کراعم

 - دنادرگ یم همان فرگش نیا عیاقو رگید ًهمیمض هنسناد ریزگاذ

 دار م# یهدهاش و یی يللو ر سرت تاصاا رو هدید !ث

 ینامآر یسیت هب یزورمب و ینادزب دیئانب ياوريف هک  ییرب

 لامجا مسرب ينعم یزیاف نمرات یناسنا ۳ هد  :تسمحا

 ؟دازهاشداپ اب هدضام ٌنس رد هک راوس رازه یا اپ هلمح زا هکد]

 دندوب هتشگ یریعم ناشخدب و خلب ربخسذب شخب یارم بسن الاو

 تسشا یهورگ دلش هسورع# کلامم نخ کلم 0 هکنازا دعب

 ناخرداپب اب هک یهایسو - هندی درگ رب هبنر کاف رنعب بلطلا

 ظفح و دردح طیضب یرتشیب هدنام تیالو ارد ناخ تلاصا و

 راکساک ةداز هاشداپ ندم] ات و - دننخادرپ یم عالف تسراع و روغژ

 ةرومم تسدخ» دوخ یلع» رد مادکره رداپب بیز کنروا نوع

 مد هچانج - تمشاد لاغتن)

 :یفوج اب اپورح ار هجار و هنهیمرد یفیرف اب ناخ هاش و - دمزنرد

 ٌةعلف و رهش رد ًةفیاط و -یانسا رد یجوف اب ناخ رچاخ و, زدنفرد



 | +۵۷ هنس 0 ۱ لاس مه

 شران طسب و حرشب نزا شیپ هک - رگید یکاما رد هفرف و

 دوخ دزن ار مادک چیده جلب ندبسر زا سپ ردفالاو داز هاشداپ - هفداپ

 -دندوب هدش ییعم رادیب تخت راگماک نآب هک یثارمازا و - هیبلطن

 رد هدم] دوخ یطاوم و لوبت زا «ک هذشگ رداص عاطم نابچ مکح و

 تدعهح یاهداب يضعب - دنشاب تبیمح نادیم راوسرش نآ بار

 يددذچ و تشاد :ار.ه راوس رازه رد هک هگنس یج هجار دذنام راو

 ناخ یدرب و *للا لثم یخرب و - دندومن گنرد ندیمهز رد رگید

 نافیا ربع و يوفص رذون ار زیم و خر هاش ازریم هلو ناخ تباجا و
 نادش قدال یاح هچ - دیسر هننمرابن لباکب یقبفوت یب زا

 ترصن هدینک نیا اهراکدپ یگدهرد ور نیزا و - داژن الاو ؟دازهاشدارب

 نیعم یار یاب هنشذگ لاس هک یرکشا فضن زا هبیصن

 اب ناخ ریزعلا دبع هیکیزوا زا و - دوب رفمک لب دوبن دایز دوب هدش

 تفلع و راوخ بآ هج و راوخ ةنولع هچ ناکیزوا ییگمه و ردارب ودره

 نااقس قآ هچلانچ - دندوب هدمآ مهارف ناشخدب و لب و ناروت راوخ

 زبفلاءاروام هایم یفاسپ ده رد ۸ دنفگ ی م هفیاط یا دید رگبپ

 ۶))) راثا ينکم نودرف ینانس یندگ ترضح - هدوبن ردق ییا

 ناو تل موهوم یرب اب تاعقاوب هک ٌهفیعص یارگ رد هناهرپ

 یبیرقلب - دوجوم یهاشداپ مهاخ ناخ باذک رد فرشا طخب

 ناروت یهلاو ناخ هللادبع نایم هک ٌةيراعرد هک دنا هدومن شران
 تکی کییزوا رکشل دمآ راک یورب ناریا یاراد پامپط هاش و

 زاوس رازه لچ شابازق هاپس و - دننفگ یم راوم زازع جب و کا

 ناخ زیزعل | دبء هارمه اپیاصم يگمه رد هک هدکبژوا ناربنعم زا _یخرب



 رو ۱ ی ( ۷۰۴ ) ۳۶ و

 يناب نابج مارثحا مرح مدرع» تدارا یور نازا" دعب » لود

 زا زین کراعم نیرد گلبزوا تعیمج هک - دندراذگ رب دنا هدروآ

 اشک نابج رکاسع هک ناژا صپ کیل - دوب رتشیب راوس رازه دص

 هدیدراکدپ درک رک لوف تسار دهدعم ناگدنب يضعب ریرشت زا دی درگ رپ

 هننفگیم هیکیزوا هچلازا هک دش رهاظ هوزپ قح ویدخ راسفتسا زا دعب

 هدکبزرا هک دوب نآ بلاغ نامگ ار یید ةامح هک اجنازا و - هدوب رثمک

 - تشگ دنعهاوخ |را درب فص راکبپ هب هادس ييلوزف و رورغ زا

 دوجراب میفغ نوچ - دننشاد هارمهلاقثا و لامحا اب ار گزب یودرا

 مه - دیئارگ يفارت هد - درک تسناوئن فص گنج یرایسب

 هشدمه و - دشاخ|درپ يم مدنغ تزراعه مه و ودرا تسراعمب

 گنفت و پوئ شخادناب و هنشاد مرگ لانت ٌهماکنه وس راچ زا

 هنخاس تمیزه یارگ هر ار تن نادس و خا* و ریث ندز و ناب و

 بورح نیرد - ِِِ جورج سال ی و لوئقم ار یخ وب

 ۳ رب وح مهزب یتلهیب عزا خد بپ تیرق توناهمازا
 ۳ 3 د ارغ زا و - نننشک یتسبن یاممیپ هیداب ناب و

 یناب نامج یصان ةرغ - دندرسر ان داشب يلا و ٌةبادب سک دص شش

 لانت ةنع تفه مایا نبرد رداهب بیز گنروا دمعم هداز هاشداپ

 . عوقا عرد اريهاشنهاش لابنا و يبلا ظفح دندوب هراوس لیف هکن اب
ِ 

 ِگ دننخآ درید شاد ۳ ِ ندیشوپ سشوچ* هنسدد 9# یرذ

 هژدبنادرگ یم گنت تماود

  دن دوهذپم ینعم ر تروص یجطایش نا مجر بقا باهش ناسب ۳۹ 3

 نترازگ ۹4 هد[ راک ییر) يدربن اما کرم ٌةکرعم نبرد قعلا



 ۱۰۵۷ هثس ( ۷۰۵ ) لام مهد

 دبع - تسین ریذپ تروص هذاگادج سان ییردت یب نآ لیصفت

 عبدج ۵ ی ناخیلف ماما قیلاد) يب روکش ؟ردبن یارب گیب ءالا

 نطاوب نونکم زا و - دوب هیکرژوا هارمه رازرک جرادم و راکیپ بتارم
 ژا - رظافمس عیبت ٌةغیاط یا ٌهفسلا روکذم و - ریامض تدبخ ٌةقبطریا

 نوعدج زا ناخ زیزملا هبع هک نازا دعب و - تسا هک[ عقاورارق

 داراب يدنچ اب يشنم تداعس و ينخبكي یینومنهرب تشذگ

 نآ و - دمآ رهوگ الو دازهاشداپ دزن هاذپ ینیگ هاگراب نیا ییگدنب

 ییرازه بصنمب لوا راب و - هدانسرف هاذپ یدقاوخ نانسأب رادقهیلاع

 یفگدم یلغوا گیب هک- درازگ رب-_هنشگدنلب رس راوس دص راچ و تا

 زج هدسآ رک يورب قاسب نبرد ام زا هک یشالت و ریبدت نیا اب 5

 دوب یم هک یرگشل ره نانمودنه تمود تیمح نانسرپ سومان

 هورگ نیا هیبنت یوچ و - دروخدم مهرب نآ ریغ هچ و شابازف هچ

 یج) و دیاب «چنانچ تبتاعلا میخو هعامجیا بیدات و هوزپ هنثف

 لب رهش رد لاقثا و لامحا هروصنم رکاسع هکنآ یب دیاش هک

 ناذیا هچ - دوبن ریذپتروص دنزادرپهب رگیپ هبندش هدیرج و هتشاذگاو

 تشزع* بات و یرگدهایم رد و - دنا نادذکد لثم هناقازف گنج رد

 مایمی هک ؛دامآر غظ ؟دازهاشداپ - شیپر د يتارمب ابنازا تقش و

 جرادم رب ناهاشداپ دشرم و نادشرم هاشداپ میشرد تگرب و تیدبرت

 لابقا یارآ گنروا نیئاب دنا ها[ کین یرازگ دربن و یزاد هچم

 مایا رد هک نرو باوص دنوادخ برود وبدخ لالج یامرف نامرف

 هک ینیح رد مرد راب یگدازهاشداپ ماجنا هدنخرف زاغآ هنسچخ

 "نکد ناراد .ایند . همه زا ور: کی و لدکی راوس رازه هاجأپ ببرق
۸۹ 



 لام مهد ( 9 ر | ۰۵۷ هه
 ار تابگ ایاپ و تاهگ ااب مامت هدمآ یهاشداپ کلمب هنشک مهارف

 5 دردسر رودناهربپ ددش]و هرصاع* رد ار رووناهرپ ه دروآ رد تییصثب

 رسد جوف جذب و م او لاق) و لامحا زا ار رکدپ رفظ رکشل

 نادذکد رازمر زا زاد 5 دومصرف تا زگراک راک هه ح ۳ ییک درگ

 دناءن نآ لاج ار ناینکد هکدآ ات - دنتخاس راوخلوخ غدت فلع از

 هنفاب یر لک طحدو حرشب لاس مد عیاثو فیعاضت رد همان , نیراکن

 ۳ ناطاس لوح" اب ار ل ۱ و لامحا و ددرا در دننخاس رر ورم

 لام دب نافلاخم بئاعت و شلامب هدیرج هنشاذگ خ رد شیوخ

 و ناخ زیزعلا دبع بئاص ریپدت نیا میدقت رد عورش زا دعب - دینارپ

 یزوریف تلود يا رابنارگ رکشا بررح عیمج رد هک هیکیزوا نارس

 1۵۵ ۰ نسخ ار یخرب و ینشکب ۳ یعمج ر هدیدن ,ظ یور راذآ

 تداذفاد يمگآ | یثعم نیرب نوج دندوب ۹ يمکات یاهبپ هیداب

 نیا هکیب و هاک زیرا تدش زا نامپا و نید یب ناناملا هک دندید و

 دک ناناملسم لام تراغ زا و هدش دیما ان لانق شت[ ناگدنزورد|

 هاشگ سویام تنسا لاو و زرو باع#ا نیا لاب توق و لااح توق
 ۱۳۳ هم ۱ تک جور دندیدرگیم رب دوخ کاسه نوشق نوشف

 هندگ همهاو شرخدسد و هدیدن دوخ رد هنافازق تعنادم یورین هک

 عفوس زا و -داتسنادن رک حالم فثوت ییرب *دادز بآ یرر ندرد
 نشنآ ار دردح نآ تاءارز یضعب هنفانش کرهش بناچب باپش

 لاک 2 ی ی تا

۳۳ 7۳۳ 



 ۱۰۵۷ هنع ( ۷*۷ ) لاح مه

 رم رب هک دنداد ترهش یزرریف رکشل بئاعت ساره زا و - دزدز

 انازا ژرر لر رد هدرک بمح ار ؛ار ماخ زا و ملوردم ناشخدپ

 دننءانش تسا یهانداپ هورک تعدب کیدزن هک نوع+ج لحاسب

 و وب اگه ترصد هادد یژوریف رع ۸5 یلواا یدامح خلع و

 نارازپب ناخ زب غعلا هبع الاو سولج راودا زا مود رود یافذم

 دندوب ةنسِب اروف هک ٌهلاح رب ينادرگ رس و ینامدشپ نارارف و یماذدب

 هتننای دار اجر نارگید و- تشذگ نوعب+ج زا جاویا رذگب هثسشن

 تسا سنا و فاا یب ًةفیاط یا سونامو فولام هک یجیفب

 یابرد نآ قیرغ قنات و - دندومن روبع بارطمفا و رارطفا دصب

 تیور و یار يٍب موق نیا هک تسا |دیپ ییزا و - دفنشگ راولوخ

 زو؛دید دنمدرخ - دندوب هنشگساره بولسم و ساب بولغم ردق هچ

 رد نازا یرثتا و هثشذگ نایب تقیقح نادز رب هد هک دناد

 نیا یآ و -تسا تروصضع* هدنریذپ شران اجب اج عیاقو ییواطم

 سامقلا لوا - دومن یرر هاسیاشاذ روما نیداچ لب قاسیرد هک تسا

 یا هگنازا شپ لب زا ار دوخ تدواعم شخ دارم هداز9۶ ندرک

 هادسنآ و ماک | 1 روغث و نوصح و - دیارد طبقب هدو۵کون کلم

 قاستا و ماظننا لوصح زا رطاخ و -دایشنب اج) اج تاجلاهت و - دبای

 یرکشا و - ددرگ یقفم ناخ دمع* رذن ٌةلماعم و - دیارگ تدعمجب
 ض

 هدئاذغح تاةامیوا و تاسولا و دیاهد تعجارم هدر شبناعنب هک

 یئارر نآهرف دک یشیوخ ی هژرا نب ریدب لاس ناوارف زا سپ هک

 بحاصر - دندوپ ؟ددمز دشاپ راید نارد میدق تمعن یلو و بحاص

 یدر را تسزالم تذدایرد یینمت هب ينامداش نارازبب نایوگ هداز



 لاس مهد ( ۸*۷۶ ۰ ]) ۱ ۶۵۷ هم:

 ۳ و ۳۳۵ دز[ ۸1۵۵ رپ ای ناناملا و

 ناخ نریم رذن نابخ تمااصا و ناخ رداهب نالریگن بذاعت مود 3 دژباپ

 یناکسره رد هناهت ندناشن هب رطاخ هكنآ یبو هنمیم و ونچیچ

 عیگدنب تارا ۳۹1 / ندمژ رس نآ مادرم زا یعمهج و ددرا مهارف

 دژزاس کاسذم هاح نامه هاگرد ناک ددب اتکا رد نننخ|و لاو درع

 مودم -دنیاهن هلاملسا و هیلست ار یحاون نآ تاقامیرا و ناسولا و

 بوص) لب زا رداب بیز گنررا دمع* رابت الاو ةدازهاشداپ یشفاغش

 نازا هک لوب يناطخ لرا نریا و - میفغ سلام نصر سشرپ

 جلب ب راخ رد لب تدانش ی دسدادن ررد ار راکماک ي 113 42 ٍ تفر رادمان

 دوشم ر سرم رمشب رکشل زا درد مه هک - دیزگ ینسیاب فر یهورک

 راک رد راکبان را درک یازب ثرگزم سس گچ مداغ رگا - تسشد

 ندید ی ناناملا هک بقی یرگیمد ۱ گنح را و - تدفابیم دو

 و دنرادن هنولع نوچ دنا ناذیا ان راهش ادیب هک نامنا و

 0 مب کدوم > ۳ نازا 1 هرات 9 تروصتیرد و - گام

 روکش ین جاوفا ته ماکنه گرد ۵ - لود ن 1 ۳  هلهد ۱ بو سبناءت

 لوب ۷ رابدخ: ةدارهاشداب تر دخ رد ۹1 ی ۳۹1 ر خب



 ۱۰۵۷ همش (۱ ۷۶ ) لاس مهد

 رد هکلد  تخاس یفسیابن هارمه افت نا رداهب اب تشاد ينرزف

 لباقم میذغ ي هدر 2 درک یاسیاب اتممنسف زدن 5 رسم و هدمکم

 ناخ ددعس بناج رد ۹1 يمخز مشچ و - تشاددم رب 1۵ ر دوخ

 رگید یاطخ - دنننر یمذ لنقب شنارسپ و - دهآیمن راک یورب ددمر

 ار رداپب ببژ گنروا ۳۳ت هداز هاشداپ خب تودواعم زا فرد 41

 رظن ۳۹1 یعمح هذغمکد و - درک ینمیابن فتو ژرر ود کی زا ه دایژ

 یگراوخ کنو تددرت قوقح زا مشچ و دننشاد دوخ ضارغا رب

 ربخ عامنس) زا دعبو - دش ينسيابن دنب رک دندوب هدیشوپ زاب

 نیرب - دومن ینسیاب وا بداعت هدش هدیرح ناخ زیزعلا ددع رارف

 دوخ ردار .د بس يوابپ و تشگ یم روحام او ناخ زیزعلا دجع ریدقت

 « دیدرگبم حودغم ربذلا ءاروام ییمامت یشمککت ندهید و - هش ی

 بکاوص ترذک زاربا و هدازخ ییذاوارف را ظا و تاجاوص تقبقح زا

 تا رو ٌهلیزج ءامهد و یابر ٌمیسح ءال[ زا ۳۹ یزوردف

 ه تخادرپ نآ ر یرع دب رخاغم همان یا مقار دوب ماقم ریزگ ان

 نوزنا زور تکلم رکذ

 بیرد تس) (تمهلس) تثحلپمس ات ردنپ یرعالزا هک ت کلمه ریالوط

 یعارذ ره و - عارذ رازهج" یهررک ره - تسدهاشهاپ هورک رازه ود

 تسب علت زا هک شرع و - تقلخل یواستم تن گنا ود و لبچ



 لام م ظ ) ۷ ۱ ۱-۵ ۸

 راکرس نیدنح سرم ۳۹1 ۳ ود و ین ملاع رومعم مظعم

 هدعآ -یلعذم 1 نرادارف هذگبرم و - هذگرپ نیدنح یراکرس رهو - لرا۵

 راکشاو نابفملاعتابرق رامش - تسا هاجاب و دصیسو رازه راچ تاذگرپ

 نوذکا هک یلهد کاملا راد یوم تانگرپ ةلمج زا - دناد وکین

  نایک نافاخ ناپج رماع رماپ 5ئ يماما نودرگ ٌهعلد سی.ادب

 و تسا موسوم اب[ ناهج هاشب و هدش هنْخ) 3 رب نوج یابرد راذک

 می و تسدب اسرف گلو داخ نارد 0 لوزد یلامآ تد اعم

 هچاذج - هرنشگ ررقم ارآ ملاع سولج مکی و تسیب لاس لولا عیبر

 ن ایح هاش راد - تفای ده|وخ ِ ۳9 داح رد

 کا :د یکی ره هک تسا ی نیدنج روهال با راد ٌهیوص و

 تادرف زا و -ناشخدد ترا ییمامد جارخ ربارب دراد لصاح هدیرر

 تسا هبیور راز تسیب مادک ره لصاح هک تسا .هدرف ییدنح

 تشنه هک تسا ماد رورک هادشه و هص تشش تیالو یمامت عج

 ن

 » ما۵ رورکدص دان ناپج هاش ٌهنالخا راد ٌهوص

 » ماد رورک دون دابآر بکا هنالخاا رقسم ًةبوص

 « ماد رورگ دون روه) هنطلسل) راد ٌهوص

 » ماد رورک تسش ریمجا هوم

 و ی



 ۱۰۵۷ ۵۸ ری رز لاع مهد دز ۹

 ۳ ماد ردرک لوح لابا هل میوه

 * ماد ردرک لبج رابب ٌهبوص

 تن ماد رورک لبح دوام ٌهیوص

 س ماد رورک لمح یدناخ ٌهبوص

 0 ماد درک یمس هدوا ٌدوص

 ۰ ماد رورک یه هناکنات ٌهلوص

 * ماد رورک تصسیب هسیدرا ٌهبوص

 » ماد رورک هدزناش لباک ٌةبوص

 3 ماد ردرک :دزناپ ریمشک ٌگبوص

 ِ مد رورک تشات هدت ٌهبوص

 * ماد زورک تشه بت ٌهبوص

 * ماد رورک شش راهدنق ٌهیوص

 0 ماد ردرک ود هنالکب تیالو

 ناش لاو نام دود یرداب زاد رید زا 11 "ینکلمم یهمامت عمج

 طرف زا لاس تسیب تدم درد - دوب ماد رورک دصنغه دندومرف

 زاج ,یاوس تیار یرومعم ترثک و ينادابا رونو و یردرپ تیعر
 لام زا هک يضرا و ,یرامس تادآ حونسب 6 .دابآ دمحا و نکد ٌةبوص



 لاممهد ۲۱ ۲۱۲. ۱ ۰۵۷ هفم

 درآ ترصع تیاو نارد مجلب لاسرخآ ات _یدقم سولج موبس
 رد اف,ل و - تشگن زاب یلصا تلاعب لب - دایفن ين وزغب رر شعمج

 نارب رگید ماد رورک دص - هم] هداد فرثخت هبوص راچ نیا عمج

 یتایاو عمج و - دش ماد رورک دصنشه عومجم و - تمناپ شیازنا

 تسسا ماد زدرک دانشه هنناب شپاشک دم تنمیم دبع رد هک

 تسنآ عمجم)۵ رورک ود و هاچنب هک دابانارد ٌگیوص زا - لیصفت نیدب

 تم. يلاع# عمج ماد رورک هن و تسیپ - دم[ هدشاکن هجلانح

 رثشیپ نيفاب لاعم - هنفریدپ انفنا تلوص نودرگ تلرد نیرد هک

 خب ٌعبوص - ماد رورک يم ه.نلت ٌهبوص - دوب هسورعم کلامم لخاد

 راچ ناشخدب ٌهیوص - ماد رورک تفه راهدنق ٌهبوص - ماد رررک تشه

 و رارب و داذ] تملود ٌهبوص ماد رزرک رد هنااگب تمیالو - م|۵ رورک

 نکد تیاوب زاب میدف زا تشاد یلعت کاملا ماظنب هک «گنلت

 شنیلو یيمامت اب داپآ تلود علف اقباس نوج - هذنای ترهش

 هناشگ حونفم نآ حباوت زا رگن دمحا ٌثعلق و دوب هدماینرد فرصت

 ص - ددددمان رگن دمحا هِب ۳ ر دابآ تملود بوم ناربانب

 مبن لاس ات سدقم سولج مراچ لام زا و تسا رازرر هز نابز
 دم[ رد زارط هد واح تذطلم یابلوا نرصاب دو رد ریخست

 ارنآ هک دش معح هتنای شراکذ طسب و جحرهب دلج یجنسخرد هچنافج

 ثیابالو یگمه زا - دنشاپ هدوهیمص تمیت لا[ تملود هبوص رتادد رد



 ۱۲۰۵۷ هثس (. ۳۴ ۰ لام مهد

 هک تما یررقم هصااخ ماد زورک تممبد) و لص قحا و قباس

 یخاب لوصع# - تن[ لضاح هدیور رورک ۳" دام 1۵ زاود قفاوم

 دبی] د,ع نیرد دوجن هصلاخ ردو نیآ رنشدپ ۳ دومن دیارسابف نیر

 » هنناپ رارف تکلمم تعسو زا دنوبپ

 هروصح"ان رداخذ ِ 3رودوص ییارخ حرش

 ۵[ مهارف هاینب دبا داد )دخ تلود ییرد ژورما هک هنازخ

 فرثعم روصق و زجمب نآ ةزادنا کرد رد لابخ و مهو بماع#
 و هاجلپ تدم رد ینایشآ شرع نرضح هک ٌةهنارخ هچرگآ - تما

 رثکا و - دندوب هدومن عمج ينار تنطلم و یئاورنامرف لام کی

 جرخ لام ود و تمسدب تنطاس رد یناکم تشنج ترصضح ارفآ

 نامرغب ات هدشذ رصیم ار نانسودنه 7 زا یکی يده - دندومن

 نرم تنمدم دع نبرد هل | اما - دکر هج تیالو رگید نایاور

 ناوارف دوجواب اریپ یتیگ تمادعم تاکرب و ازآ ملاع تین یسایمپ

 هدنر چرخ اهرورک نارد هک یناهیم و رامش هرانس رکاصع تاجارخا

 هاب هدش هند عبر لب 0 م»» رد هکرثکنم تاماعنا و

 نیا ات لاضنا رع# لاون ربا هاشداپ یئارآ ریرس زاغآ زا هچااذچ

 هب بد رف سنج و دقن زا هدپور کا هاجدپ و رورک هذ غلبه تو

 ندخارفا ربو - هدش ماعنا سصذج فصت زا شیب ر دقن فصد

 وام[ ضیف يايناختلود و ارگ شرع دچاسم زا اسرف کاف تارامع

 ناپبک يازنا بی هک اشکاد تاغاب بیترت و اس خرچ عالف

 یغذور نآب ناشن تشپب ناذمودنه و تا ناهج زررفا تیز و
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 لام مهد ۲۰ ۷۱ ) ۱۰۵۷ هم

 یابعاک ربع و امن سودرف یامضور ثادحا و هنفای هزادنآ يب

 تا نوزدا نازا بئارمب ه دما رگ شوخ یاهها راکث و ,رشکاد

 مئشه ناضمر عیاوس یعواط رد هععازا رهاوج یینوزف تقدقح و

 رد هسن 7 اهج#* و - ددنودپ یم حوضوب هنفریدپ شراکن رود یریا لاس

 و دیفس وخرس رز و رهاوج رهارز ماسفا ٌعلساک دارفا ژا سدقم راکرس

 تبفدک و تدمک بسعب ابلاغ هدش عمح تالآ ةرقف و تال[ الط

 رب هدپور کل هاجب و رورک ود غلبم - هشابن ملاع نایاورامرف لک دزن

 رقنسم تارامع رب هبیور کا هد و رورک تب - هدش چرخ تارامء

 رمرم گام دجسم رب هییور كل یمهش هلمجنازا- داب] ربکا ةنالخاا

 تم) نایمدق هاگتدابع رومعملا تدب ناسب کرابم علف نوردنا هک

 رب ةیپور گل هاجفپ و - تاغاب و عاقب رگید و سدقم ناخنلود و

 - هدیدن نامس دید نبمژ یورب ن را دننام یانب هک هروذس ٌتضوو

 لاس عن اوم فبعاضت رد ناشن داخ نلکم نآ عیفرگش زا یننخت

 هنالخلا راد تارامع رب هدیور یا هاعاب - درم | ] هدراذگ رود یر : دا م

 تملود ی یادم یهناب لوذیرد هک ي يعماج یون یاوس هاب[ نامح هاش

 چرخ غابم ردق و تارامع نیا :وس و - دارن سام لابقا و

 د»اوخشرازگ موبس رود لاس یبنتسخس ردنآ ییناممآ ییناغم زا يکيره

 گنطلسلا راد تاغاب و تارامع رب هبیور کا هاجاب بیرف و - تواو

 ةذاخ تلود و دجس زا لبک تارامع رب هدپرر کا هدزاود و - روها

 تارامع رب هدپور کل تشه و - ربش رود ٌهعاق و کرا ٌدعاق و ییلعم

 و شب و راهددت راصح رب هدیرر 0 تو ریمشک ناهزننم و

 * اهریغو هابآدمحا و ربهجا تارامع رب هیپور کا هدزارد و - روادندسز



 1 3 گ ۱۶۵۷ هنس 2 لام

 يارب هک ی یعمح یاوم رادیاپ  تملود نیا زاوخ ۸فولع روکش

 بصخم راه ت4فشه تسا راوم ص6 ود نیش دزر.یخ 2۵

 یارما و زی یاهدازهاش نام نافیپات کت وس راه عفپ و

 بوت و يچ" 9م کلات رازه لبح رد ناراد سصذخ ریاس ر ماظع

 بار رد رازه ۵ نایم نازا : ۳ تمارادناب و زادفا هاوگ و زادنا

 زوپ سد هاوخات 9 عاله و تاجبوص رد رازه هم و - دژشابیم تداعم

 هام هدزاود قناوم نآ لصاح هک تسا ماد رورک لپچ تنالخ

 تبمظع زوپ ی ندمی ود ما دکره هاوخ دن و سما هدیوژ ب نص

 هدزاود هک ماد زورک رابچ و تسکب تکطالس عییئن ردم وجس و
 ی

 تحلود ددژرف نیم راج هاوخلت و - لوش دم هددور یر فحش ههام

 نادرم ي لع ناکم دنلپ , نوت و ناخ هللا هعس ناشالاو یارما دمارس

 بصذم و ارصا رگید هاوک» و > :اتخ| ما دزورک 5 ۵زا و دزمن ارسالا دما ناخ

 ددرگدم چدخاو همیاقهب دم[ هررشناکر ۳۹۹ يبصنم قبط رب ناراد

 لیزج مرگ و - ينابر لیبن لضف ر - يناع»* لیلج تبهوم يهز
 ۰ و ۲

 یرکشا و - نایاپيب ن)دجح هدازح و عدسو ناذج ی ردگلمم ۹1 يدادزي

 ات رشنع ژروصع ۳ بایسا و - يدارساكو ۱3 تو و - نارگوزرب



 لاس مهد / ۷۱ ۱ ۱۶۵۷ عن

 راکهیپ راکزور هک تمناخ ترضح و تنطل. بانجب - ینامداش و

 رکدزیا - هنشگ ینازرا داب ناکم نویگ ناننس[ نآ رادرب نامرف هنامز و

 دیازت رد روشن زور ات ار - هاگنسد و تمشح و هاج و تکوش یا زاس

 . ةدنزارب یناب ناهج رسفا دفزارف هجوت مپ هب هک دمعلا هلل - داراد

 مود ررد عیار شرن ین ِ بحاع ترضح ینارمکر برس

 مش و هاجاپ # و رازه لار دی 5 نارازیب سونام دباسولج راردا زا

 « رعش * * تفرد ماچ ییسح يلاله

 * ریرس نودرگ هاش ییزبس رسب ۶

 « ریذپ نامرف و گفهرف یوربن هی م

 * مچ رد منحاریپ رس یکی ۰

 یا
 هاک ۵ یربا ییزا دگ تصسدخ و يگدنب نمایم ژامسرک دزیا هک دبما

 لساس یوچ هک ةبثا راودا عناوس فننونقیفوت يراگمهاك و یشخب ماک

 دانیبمماصفنا یور تمایف ات - ماوعا و روپش گنشررس و - مایا و یلایل

 # میمعلا هغطل و - میاظعلا مرکب - دیامرف تسارگ

 ریرع ار رود نیا ةمتاخ ینافاخ هماعم ةدنرگن نونکا

 ناندتون و - تنطلم قیادح راهزا - تفالخ ءامش بکاوک صاف

 ,قدمنلب و - یسصنمیدداپ اد نآراد بسصذم رگید و - تدترم الاو

 # دنا درگدس ییلعم ارعش و امکح و املع و 29 لاوح| زا یذین



) ۷۷۲۷ +( 

 رادمان یارما و راگماع ياهداز وادار بتسصانم

 بریم « شراگن یدصناپ اذ نارادبصفم رگید و
 رادبب ثخب یاهداز واشداد

 تسربیراز» تمددد تدفالخ روپ یردهم هوش راد لنوع»# ةداژ هاش داپ

 _« ی حب هدسا ود راوم راره ۹ راوع رازه

 «دزناپدنرا دخينيگ دنزرف یدمیود ردامب عاجش هاش دمعهداز هاشداپ

 ر ۸ وسآ ._ هدسا رد راوس رازه تشه راوس رازه 5 یرازه

 گنروا فلاخ یدموبح ردامب بی گنروآ دمع« هداز هاشداپ

 راوس رازه تسشده راوس اره 3۹) يرازه هگزبناپ لابتا نٍج د

 ت هوا می هد-ا ود

 یرازههدزاود تاود فایر دحرد یدمتراج شخ- دارم هدازهاشداپ

 ناکم لاو نانیئون

0 
 راوم رازههن یرازه هنرالاس هوس ناداخلاخ ناخ فما هلودلا یمپ

 ملاعب مرد رود زا مجد لاس نابعش مهدفه - هچسا هس هوسا رد

 و دوم تاحر ار

 راوس رازه تفه یرازه تفه کنج ترصن ردامب نارودناخ



 لا

 منشه لاس ياللا يدامج هام - هپسا هم هپسا و۵ راوم راز ,جفپ

 » دیدرگز یاف تداهش یالار ةجردب مرد رود زا

 او- رازه .تفه .یرازه تفه املا ریما ناخ نادرم يلم
 هد هد هما دز زوم رازهسات

 راوس رازه تفه یرازه تفه گنج رفظ رداهب ناخ دیعس

 « هپ-ا هس هپدا رد راوس رازیجاب

 هچدا ودراوم رازپجخب راوم رازه تفه یرازه تفه ناخ مالما
 » هدسا هم

 * راوم رازه ته یرازه تف» ناخ هللا دعم يمالع

 لاس ناضمر مهدزآ ود - راوم رازه راچ يرازه تشه ناخ لصن)

 » تسودپ قح اتمحرب مود رود زا مود

 یراز» شش

 هس ةدسا رد راوس راره شش یرازه شش ههراب ناپج ناخ دیس

 قح عهعا د مود رود زا مون لاس لاوش مود و تسدب - هبسا

 ه تگ ۳ ار

 » راوس رازه سشش یرازه شش ناخ مظعا

 - راوس رازه شش یرازه شش گنح زورهف و ناخ هللا ددع

 « تشگترخ|ر فس يارگ هر مردرود زا ماشه لاس لاوش مهدفه

 مس ؛براوس رازهود یرازه شش یراخ لالج دیس رودصلا ردص

 » دومن لاقتفا نایج یزا مود رود زا مهد لاح یناثلا عیبر

 * زاوس رازه ود یرازه شش ناخ دمع ردذ دلو ورسخ



([ ۷۳۹۰ ۲ 

 یرازه مب

 و۵ راوس راز,مجأب یرازبچ" هلودلا ربمی فلخ ناخ هنسیاش

 « هدسآ ءس هیما

 ۰ هوا هد هبسا ود راوس رازپجاب یرازپجأپ هلیهور ناخ ردابب

 « هسا مس هودا رد راوم راز,مجلب یرازهجل# ناخ رث یسیع ازریم
 راو- رازه مینپ يراز,جفب هگنرچگ هجار دلو هگنس تنوسج هجار

 ۰ دا هم هدها و۵ راوش دصاد و رازه ود

 ۳ راوش زازه رد روم رازه ساب یرازه یی« نخ متسر
 * هما هم

 هپسا رد راوح رازه رد راوح رازبجفپ یرازیجاب هنکسیج هجار
 * بسا هم

 هوس ود راوس رازه ود راوس رازبجاپ یراز» ناخ بم

 < هددا ةس

 - هچما هس ةچحا رد راوم رازه راوس رازهجفپ یرازیجأب ناخ ریزو

 زود زا مرابچ لاس ییلرلا یدامج هام دابا ربکا یعراد هبوص رد

 * دیدرون رد تابح طاسب مود

 هک هک هجار زا لدا لاس مرع* مود - راوم رازمج"ب یرازهج"

 * دومارب رمع ٌةنامیپ مود رود

 ه راوس راز,جذپ یرازپجاب یوفص ناخ زاون هاش

 « راوس رازهجاب یرازبج#پ هگند تگج اار

 * راوس راره جلب یرازه ذب ناخ ناقدعا



) ۷۲۰ ( 
 ژا منشه لام رغص ضد راوس رازه جذب یرازه ِ  یراخ ردغفص

 « دیدرگ روجقع نازک رفس مود رود

 « راوس رازهینپ یرازمج# روک ساداهنیب هجار
 لاس يناثلا عدبر هام - راوس را یرازمجاب ناخ راد,ٍوم

 « تسد رب ی تضخر مرد رود زا م

 « راوس رارپجذب یرارپجاب ناخ یدربو هللا

 ه راوس راز,جب یراز,مجا+ راخ صاوخ

 » راوم رازمج*؛ یرازمجاب ینکد یجولام
 * راوس راره راچ (یرارمج*: ناخ رفعح

 لولا عببر مود و تسدب - راوم رازه راچ یرازپج*# ناخ تلاصا

 یرارهراچ

 ههراب ناخ دومعت دیس یب ریگناپح دیس ناخ تعاعش دد رس

 ۳ تب دگب ن یدزا داباپلا یعراد هبوص رد مود رود ۲

 هد سا ود راوس زازه 6هب و راچ یرازه راچ ناخ ترک«

 هودا گرمی

 » راوس راز» راچ یرازه راچ ناخ دقنعم
 ردد زا موس لاس مربع - راوس رازهراچ يرازه راچ ناخ فذم

 « ددع.» رد یگدنز طاسد مرد



۲۳ ۷۲۴۰ ( 

 هود قلا یداشچ هام - راوس رازه راچ یرازه راچ هایهور ناخ زرابم

 « تشذگ رد مود رود ژا منشه لاس زاغآ

 * راوم رازه هم یرازه راج ناخ هالا لیلخ

 مراپچ و تسیب - راوس رازه هم یرازه راپچ ناخ یئادف

 * تب رب یدسه تخر مود رود زا من لا یاولا يد امج

 ۰ راوع رازهءم یرزازه راچ ناخ رادرم

 * راوم رازه 42 يرازه راچ ناخ گبب هاش

 رد مودرود زا مود لام - راوم رازه هع يرازه راچ ناخ زارفا رس

 ه تشذگ رد تارجل نذپ

 * راوم رازه ۸م يرازه راچ يراصنا ناخ دیذر
 ه راوم رازههم یرازه راچ ينکد ناخ زارفارع

 خیام -راوهرازه هم يرازه راچ هگنسجگ هجار داو هلن رسا راو
 ره یبدا یب و یونج! مود رود زا منغه لاس یلولا يدامح

 « داد انن دابپ

 رازه ود يرازه راج ناخ یقداص دلو یهشخب ريم ناخ ثبالص

 رد هیانچ - دش ددهش هگنس رسما تسدب روبزم جیبرات رد - راوس

 ۰ دمآ هنشاکن روکذم لاس عیاقر یط

 راوس رازهه ود يرازه راچ هیدوصیم میهب هجاراپم دلو هگنهیار هجار

 زا مراچ لاس - راوم رازه رد يرازه راچ ینکد ناخ رادلع#
 ه تشذگ رد هلاگنب رد مود رود

 نابعشمشش و تسیب - راوتسیود و زازه يرازه راچ ناخ دمنعص
 ۰ تست ارس يجنچس زا نادح تمخز مود زرد زا مویس لاس
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 ۲ و

 رقص مه ها - راوم یاهلپ و دصنعه يرازه راج یراح یوسوم

 * درهم تابح كمعیدو مود رود زا مدق» لاس

 « راوم دم راچ يرازه راچ يرابيوج بیط هجاوخ

 یراره هس

 راز» هس یرازه هس هلیدنب ویدگنسرن هچار رسپ هگنس راپپ هجار

 ۴ یو «<یگی با رد,راوع رازه رد راوص
 هم هدسا زد زاوس رازه < ی رازه هس یدنکنات ناخ دمع* فد.وب

 * تشذگرد نانلم یراد هبوص ردمود رود زا مود لام - هپم)
 ود راوم لصناپ زاوم رازه هس يرازه 3 نامک رث ناخ شابلزت

 « هیدا هس عچسا

 « راوس رازه هس يرازه هد مث رم

 ۰ راوس رازهه» یرازه هد اداه لاس رث» وار

 ه رود رازه هم يرازه ءس |داه هگنس وهلاس

 ه زاوس رازه هس يرازه هم چیز ناخ لدرپ

 * راوس رازه هش یرازه هد ینکد ناخ رهوج

 ه راوم دصااپ و رازه ود يرازه هم ناخ رکشل دلو ناخ راوازس

 « راوس دصناپ و زازهود ,يرازه هح يوفص رذون ازریم
 و رازه ود یرازه هم هدوک ناغیز وری ناخ تاداعس

 * راوس هصااپ

 زا م 1ع» لا - زا دصناپ و رازه رد يرازه هس ناخ هللا زیر ء
 و

 ۱ تم ذگ رد تم هد ٌهعا رد مود رود



۲۳ ۳۳۳۰ 

 دصناپ و رازه ود یرازه هس روبدار تیلد دلو ساد سدبم

 زی ربل وا رمع ٌنامدپ مود رد زا مهد لا رغص مد - زاوس

 « دیدرگ

 » راوه دصناب و رازهود یرازه هس یگشبوخ رداهب رظن

 مود زود زا مود لاس . راوس دصناپ و رازه رد يراز» هس هل رون ریم

 »* تشگ یرچس وجاه جوک رد

 رد زین وا - راوس دصناپ و رازه رد یرازه هس هنالکب نابرزم يجرب#

 ۰ تشدگد روکذم لام

 رد راوس دصناپ راوم رازهرد یرازه هس نامکرت ناخ ردقلا رذ

 ۰ هدجا هس ها

 * راوم رازهود یرازه هس یوفص منمر ازریم داو یسح ازریم
 رد یرازه هم ناناخل.خ ناخ تیاپم دلو ناخ پسا ریل

 » راوس رازه

 هس ناناخناخ میحرلا دبع نب ناخ زاونهاش دلر ناخ ازریم

 * راوس رازهود یرازه
 * راوس رازه ود یرازه ةس هکوک ناخ نیژ داو ناخاغم

 يرازه هم گنج زوریف ردایب ناخ هالا دبع ةداز ردارب ناخربغ

 يگدنز لحارم هفت یراد هنوص رد مددرود زا مراچ لاس - راوم رازهرد

 ۰ دردرود رد

 ه راوس رازهود یرازه هم ناخ راپ هلل)

 زا مهد لاس لول عیبر هام - راوس زازه ود یرازه هم ناخ ریما

 ب تشدگب هد رد مود رود
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 مود رود زا مراپچ لا» - راوم رازه رد يراز» هم یاخبلف هاش
 » تشگ ییبقع يارگ ر

 ۰ زاوس رازهرد یرازه هع ناپج ردص دیس دلو ناخ یضرم
 « راوس رازهود یرازه هم یسعلا وبا هحاوخ دلو ناخ رفظ

 هام - راوم رازه رد یرازه هس وساب هجار دلو هگنس تگچ هجار

 ه دیدرگ يره»رواشپ رد مود رود زا مهن لاس هچعا) يف

 هراومس رازدهود یراز»ه عس يشبح ناخ یصسح

 * راوم رازهود یرازه هح یذکد ناخ بلط راک

 هراو- رازهرد يرازه هم ينکد مار يجادوا

 یناکم تذج ترضح کوک ناخ نیدلا بطق دلو هیرف عیب

 « راوس دصناپ و رازه یرازه هس

 « روس تعلبو زارع یرازه «هاارم هجازخ ناجترزرر

 و رد اس ی

 « راومس دصناپ و رازه یرازه هس ینکد یار نوداج
 » راوس دصناپ و رازه یرازه هم ناخ شبح

 ه راوس دصناپ و رازه یرازه هس رعلانب یجوکنم

 « راوس دصناپ و رازه یرازه هم ینکد یار تراز

 روش رززها یمزازهاهم هراب اه ریز ی

 « دیدرگ ترخآ رپم هر مود رود زا لوا لاس

 * راوس رازه يرازه قس نانلفاع

 ه زاومس رازه یرازه هس یذکد یجاذد



۲ ٩۷۳۵ ۰ 

 یدصاناپ و رازه ود

 یدهناپ و رازه رد نبابم و ارثبم رادجوف نامکرت ناخلف دشرم

 بمحر هام- هچ-ا هد هدسا ود راوس دصناپ راوس دصناپ و رازه ود

 ه تسب رب یگدنز تخر یحاون نارد مود رود ژا لوا لاس

 » راوم دصناپ و رازهود یدصناپ و رازهود يزاين ناخ همحا

 رود زا مرد لاس - راو« رازه ود يدهناپ و رازه رد ناخ راذن ناج
 ۰ تشذگرد رگپب هار رد مود

 يدصنابو رازهرد یوضر ناخ فوب دیع هلو ناخ نکش فم
 « دیج4) رد تایح طاسب مود رود زا مهن لاس - راوس رازه ود

 رودزا مراچ لاس- راوم رازهود یدصناپ و رازه رد لاشذاف ناخ ضوء

 »۰ تشک یيرپ» مود

 يدصااپ و رازه رد هایدنب هتراهب هجار دلو ةگنس یبید هجار

 ۲۰ زار زار رو
 مشش لاس - راوس هدصناپ و رازه يدصااپ و رازه رد ناخ تیبرت

 »* تشذگ رد مود ررد زا

 » راوس دصناپ و رازه یدصناپ و رازه رد ینکد ناخ روالد

 ۰ راوس رازه يدصناپ و رازهود ناخ تاعدلا

 « راوس رازه یدصناپ و رازهود ناخ تابح

 زا منفه لام - راوس رازه یهصناپ و رازه رد ینکد ناخ رورس

 0 تمانذگ رد مود ررد
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 یرازه هر

 » هدسا هس هپسا ود راوم دصناپ راوس رازه ورد یرازه ود ناخ برع

 » هدسا هس هوسا ودراوس دصناپ راوس رازه ود یرازه ود ناخ کلبزرا

 * راوس رازه رد يرازه ورد ناخ قازم

 » راوس رازه ود یرازه رد قاملق ناخ يفاب

 » راوس رازه رد يرازه رد يزابن ناخ کرابم

 » راوس رازه رد يراز» رد يناريط نامز دمع*
 « راوم رززه رد یرازه رد روپتار جاربهنرپ

 » راوس رازهرد یرازهرد بررجار هجار
 رد راوس دصناپ روس دصناپ و رازه يرازه ود ناخ راغغلا وذ

  هدسا قم هو-|

 » راوس دصناپ و رازه یرازه ود ناخ تداعس

 * راوس دصناپ و رازه یراز# رد ناخ صالخا

 دعناپ ر رازه یرازه رد ناخ بیقن ةداز ردارب ناخ راپس ناج

 * تشذگب رومدنم رد مود ررد زا منش» لاس - راوم

 مراج و سیب - راوس دصناپ و رازه یرازه رد هکوک ناخ دهاز

 * دومآرب وا رمع هنامیپ مود رود ژ) مین لاس بجر

 مرد ررد زا مه۵ لاس - راوس دصناپ و راز» يرازه رد ناخ مامتها

 ۱ + تسشذگ رد

 * راوس دصداپ و رازه یرازه رد ناخرت يیسدع ازربم داو هللا تیافع

 * راوس دصااپ و رازه یرازعو ! نر ناخ ردشمش
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 لاء - راوس هصناپ و رازه یرازهرد مان هللا ضین ناخ تمحر

 ۱ * درپم تادح تعیدو مود رود زا لوا

 » راوس دصناپ و رازهیرازهود ناخ گبب دما

 دصناپ و رازه یرازه رد روهئار هگنسجروس تجار دلو هگنس لیپس

 * تشذگرد مود رود زا مهد لاس - راوس

 ء راوع سنا زازه يرازهود هيتروب یرک واز
 ه راوس دصناپ و رازه یرازه رد - رجوکدب ماریچ هجار

 * راوس دصناد و راز» یرازه ود رکاک لالج

 ء زاو» رازه يرازهود یلاد ازریم

 « راوس راره يرزه رد يوفص سح اژریم هار نکش فص

 * راوس رازه یرازه رد ناخ تمدربز

 ه راوس رازه یرازه ود روپئار هگنس شک ریبن هگنس بور

 » راوم رازه یرازهود روبت ار يسمرک او هگن مار

 » راوسرازه یرازهرد ههراب رایج اخ دیس شیوخ زورین دیس
 * راوم رازه یرازه رد ههراپ ملاع نیس

 مود زود زا مهد لاس - راوص رازه یرازه ود روصنم يجاح

 * تسب رب یئنسه تخر

 * راومرازه یرازهود کیزوا گیب میحرلا دبع

 ۰ راوس رازه یرازه رد راخ قاچهف
 « راوس رازه یرازه رد یروچعأف ناخ مارکا

 «زاوس وازه يرازه رد ناخرکا
 * تشذگ رد مود رود زا مویم لاس راوس رازه يرازهرد ناخ صاخا
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 یربمه رد زین وا - راوس رازه يرازه رد يرورت ساد مار 4جر
 0 تسشذگرد لام

 * راوم رازه يرازه رد ینکد ناخ رایغخ#

 مود رود ژا منفه لام - راوم رازه يرازه رد نبرت ناخ ریش

 ج دی درونرد تایح طاسب

 * راوس رازه يرازه رد ي ذکد رمع ددس

 * راوس رازه يرازه رد يشبح ناحرف
 « راوم رازه يرازه رد ينکد ییجوبنپ
 ۰ زاوس رازه تب رد ینکد يار يٍبر

 ه راوس رزه يرازه ود ینکد ناخ ضتتآ

 * زاوم دم تشه یراز» رد ینکد یعجابا»

 » راوس نصذفه یرازه ود ناخ تنارد

 نب زا مود رود زا منقه لاس  راوص هصشش يرازه ود ناهپح هحاوخ

 ء راوس ,دصناپ یرازه رد ناخ مالس) ردارب ناخ تدایم

 ه راوس دصناپ یرازه ود ناخ راذن ناج

 « راوس دص هس يرازه ود اکلملا ءالعالم

 » راوم گرو 8ه یرازع ود ناخ تقدقح

 .یدصناپو راره
 "۲ هودآهم دهد ود راوم یصذاپ و رازه یهدصناد ورازه لرد ود یار

۷ 
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 دصااپ و رازه يدصداپ و رازه ناخ ثمه ردارب نیسح ن.وم

 ه ةیسا تم و-) ر۵ راوس د.عذشه راوه

 هدص تمشظ راوس هصناپ و راز» یدصناپ و رز باهولا دجع دقس

 0 تشذگرد مرد رود زا میوف لاس - هوسا هس ةدمسآ ود راوس

 هنر راوه دصذاپ راوس دصناپ و رازه یدصناپ و رازه ناخ زات هکی

 « تشذگب مود رود زا منشه لاسرد - هچس) هم هما رد راوم

 یدصناپ و رازه گنج ترصن رداهب نارودناخ دلو دویعم دیس

 ه راوس دصااپ ر رازه

 ه راوس دصااپ و رازه یدصناپ ورازه گیب نامآ

 » راوس دصناپ و رازه يدصناپ و رازه روبتار یتر
 رازه یدصناپ و رازه یر نی گیب نس>ح دلو رایدنفسا

 ه دیدرگ يرپ» مود رود زا مشش لاس -راوس دصناپ و
 -راوسدصناپو رازه يدصناپ ررازمهلیهور ناخ زابهش دلویرهحرلا هبع

 تد رد تادح تخر لام نبرد زین وا

 منشه لاس -راوء هصناپرو رازه یدصناپ و رازه ریککناطلم يلقربکا
 ۰ تدذگرد مرد رود زا

 ه راوس دصناپ ورازه يدصناپ و رازهروپ رگنود نابزوم اجنوپ لوار
 رازه گنج زوریف ردابب ناخ 1# هبع ًداز ردارب ناخ راخافا

 ه"راوس هم راچ ورازه یهصناپ و
 رازهیدصناپ و رازه گنج رغظ رداهب ناخ دیعس دلو ناخ دز هناخ

 رد مود ررد زا مهد لاس یلرلا یداهج مین - راوس تدرد و

 ۰ تخاپ رد ناج هذادرس وب هدش دف | ییهاون رد هک هبگبزرا دربن

٩۲ 
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 وراز» یددناپ و رازه تگیب رفعج ناخ فدصآ هلو ناخ بازو

 ه تشذگ رد .ود رود زا موش لاس - راو تدیرد

 لاس -راوس تسیرد و راز* يدصناپ و رازه هایچ قاملق ناخ زادنارس

 ه تشدگب مود رود زا مسهف

 « راوس رازه یدصناپ و رازه يوفص مئسر ازریم اردن مکارم | زردم

 » راوع رازه یددناپ و رازه ناخ مناه دلو ناخ دمنعم

 ۱ « راوم رازه یههناپ و رازه ناخ زابناج

 لاس - راوسرازه یدصناپ و رازه ناخ گبب دمحا دلو ناخ راخففا

 س تشک ترخآ نیزگ روفس مود رود ژا مهذ

 رازه یدصناپ و رازم گنج رفظ رداپب ناخ ددعس دلر هللا فال

 ناکیزوا کنجرد مود رود زا مهد لاس یلوالا یدامج مسن - راومس

 « دومن يناشف ناج يريلدب هدش هچف] کیدزن هک

 * راوس رازه ید.هداپ و رازه ناخ رث یسیع ازربم دلو ملام دوع#

 « راو» رازه یدصناپ و رازه سا دلهنیب هجار دلو هدورنا

 * راوم رازه یدصناپ و رازهروک مار ویس

 رود زا ملفه لام -راوس رازه  هصناپ و رازه تواردنج هگنس ينهوار

 ۱ ... * دیدرگ یره» نکد اردک موبل
 « راوس رازه یههداپو رازه توارادنچ هگخهٍپور وار

 رود زا منشه لام رد - واوس رازه یدصناپ و رازه روبتار مجرب

 ِ ۱٩ت شرنب می
 ه راوع رازه یدعناپ و رازه بکن ناطاح يلف دارم

 « زاود رازه يدصناپ و رزه يناخ مایف ناخ تلود
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 « راوم رازه يیدباپ و رازه هنالکب نابزرص یجرپبرصپ دنمتلود

 زود ژا مجفپ لاس - راوع رازه یدصناپ و رازه یناتود ردنکس

 «ه تشذگرد مود

 یدصناپ و رازع روپدار هگنسجروم هجار درخ ردرب هگنسیره

 هنامبپ پ مود رود ژا م ذغه لاس رفص موس و تسدب - راوس دصپف

 4 * دوم] رب را رمع

 ه راوم دص تئشه یدصااپ و راز»ه شرینگناب داو ناخ يلن ه1]]

 هراوم هصنشه یهصناپ و رازه هایدنب م ردنج

 ۰ راوس دصتشه یدصناپ و راه ينکد ناخ رادلع یلو

 و دص تفه یدصناپ و رازه ناخ مظعا دلو ناخ تفللم
 ی ی ییلچ

 هراوس دصشش یهصداپ و رازه ناخ نیدلا ماسح

 « راوم یصشش یدصناپ و رازه لضفا اق]

 ه راوس هصذش یدصناپ و رازهروبتاز يسمرک دلو هگفس مایم

 مچفب لاس - راوم "دصشش یدهناپ و رازه رونک رادنیمز مارعفص

 * تادگرد مزد رود زا

 ه راوس ههشش یدهناپ و رازه نیرت لوالع

 هراوم دص شث یدمصناپ و زازه ینکد یار نوداج ر دارب ابیار

 لاح - راوح دصذاپ یدصناپ و رازه ارس هجاوخ ناخ تسدخ

 ۰ دیدرون رد ينسه طاسب مود رود زا مرابچ

 ه راوس دصناپ یدهناپ و رازهیوفص رفظم ازریم ةریجتناطلم ازریم
 * راو كصناپ یدصناپ و رازه ننادون ناخ لامج
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 هراوس دصناپ یدصناپ و رازه یرغشک گرب لاشون

 ۵ روم :هنخناو ينلصااپت و راه یاهزی, ناونلط یصادار ناخ شزاون
 « راوس دصناپ یدصناپ و رازه هیدوسیس هگنع ناچس

 « راوح دص راچ یددصداپ و رازه یدهشم عیدب ردم داو دمع# |؛ربم

 « زاوع دص راچ یدصناپ و رازه هکوک ناخ دهاز دلو 2! ضدف

 - روس دص راچ يدصناپ ر رازه ناخ قداص دلو ناخ تمحرم
 » تسب زب یگدنز تخر مرد ردد زا مهد لاس

 ه روس دص هس یدصناپ و رازه يناليگ مامه میگح دلو قذاح میکح

 » راوس دا ود يدصناپ و رازه میرگلا دبع ریم

 یراز»

  هچها هس هدما رد رو رازه یرازه ارس هجاوخ ناخ هاگ

 هراوس راه, یراز ه گنح ترنصذ ردابب نارودناخ دلو فدد.ع# فد

 ۰ ۰ و ۱
 « راوس راز» يرازه ۰ دا ن ادرموا ء تك ءللا مرگ

 ۰ تذگ رد مود

 ۰ زاوس رازه یرزه يراخب الا ثرس| گدب

 * راوس راز ه یرازه یراصنا ۲ ددشر رد دارپ داد ی داه

 * راوس رزه :یرزه ۸۰۱و بک هگنسناح هحار فاو ةگخس مار روذک

 » راون رازه یرازه ههاویچ؟ پورام هّجار دلو هگفع لاپوگ

 ۱ * راوم رازه یرازه . ۵برو درب هگنسزدب هجار

 هراوس رازه یزازه «لاومناب رادنیمز يسرع لوار
 ۱ کا الا
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 ۱ ۰ زاوم رازه یرازه ؟ورح بادرپ

 مذشه لاس - راوح دص,ف یرازه ناخ يلت ریگناپج دلو ناخ ماری

 ه تشذگ رد: مود زود زا

 ۰ راوس دصمن یراز# ياشاوخ رداهب رظن هاو یزیدلا صمش

 * راوهدصتنشه یرازه گنج رغظ رداهب ناخ هدعسدلو هل دجع

 هراوم دصنشه یرازه گردب لیلخ

 > راوه دصنش» يرازه فعاصم یی دم

 ه راوس دصنشه یرازهروگ ساد رهدرگ

 * زاوم دصرش» یرازه کب ژوا گیبد دابق

 ۶ راوس هصدشه یرازه زپکک یلد رابج

 « راوم راجلپ و دصرغد يرازه ناخ راب ۶1 ردارب رای ناهحر

 » زاوم نصنفه یرازه ناخ ژارفا رم دلو تسوداد

 - راوع دصتفه يرازه ینا مجن ناخ رفاب شیوخ فیرش دمعم

 هدش ددبث مود رود زا مرابچ لات - راوس دددفه یراز* ناخربلد دوم

 * راوس دصخغه يرازه یادلهندب ةجار دلو نجرا
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 رود زا مثشه لاس - راوس دصنقه یرزه ی هیدق ینارس بیعذ

 « تشذگ رد مود

 رود زا مبن لام - راوع ها و دصشش يرازه ,راخ رادذید دیس

 » تشک ت درخآ رفس یارگ هر مود

 و راوس دصشش یرازه ناخ تریغ دهیم دلو باهش دیس

 زا مرد لاس - راوس هصشش یرازه يلباک ناخ موصعم داو عاجش

 ه هدشک اغب ملاعب نابح طاسب مود رود

 رود زا لوا.لامنرو -"راوس دهش یرازه یبانرت یمحرلا دبع
 « تس) رب یذس»ه تخر مود

 مود رود زا .مویس لاس - راوس دصهش یرازه هلیج یناخ رادعلف

 « تشذگ رد

 » راوس دصشش یرازه ههراب لضف) دیس دلو دمع» :دیس

 مفشه لام - راوس دصشش یرازه ناخ یگیب دمحا ریبن ریذدرا

 * تشگ یرپ» مود زود زا

 * راوس دصش یرازه یرورن هگند رسا هجار

 ه راوس دصشش یزازه روهتار ساد صیپم
 مراپچ لاس - راوع دصذش یرازه روهتار ناوبپک دلو هگنسجار

 ۱ « تشذگ رد مود رود زا

 نبرد زدن وا - روم هصشش یرازه هلیهرر یاخ زرابم هاو راددخ|

 ۱ * تدنافگرذ لاس

 لاس ناوس دصشش یرازه هلیدنب ویدگنسرن هجار دلو یادناوگوب



 مرد رود زا دقه لام - راوس دصشش یرازه هبرودپب هگنس يیشک

 « دیدرگ یرچ-

 میم اید زا :مرابچ لام.ء واوم صف :یرازه. :یزلغ ,ینحم
 .« تشدگ رد

 » راوس دصناپ یرازه ههراب ناخ نمءاجش دوم دلو رفظم دم

 « راوس دصناپیرازه ناناخ:اخ ناخ تبابص داماد رادروخرب هجاوخ

 متفه لاس يیلواا یدادج خیل - راوس هصناپ یرازه ناخ ربم

 ۰ دش ددهش مرد رود زا

 « راوس دصناپ یرازه ناخ مییلف شیوخ ناخ رونخ

 * راوم دصناپ یرازه یرغشک مشاه دمع*
 ه تشذگردمود رودزا منغه لاس - راوم دصناپ یرازه یلبکناخ تمه

 « راوس دصداپ یرازه ناخ رهاط

 «راوس دصناپ یزاز» گیب نیسح

 ه راوس هصناپ یرازه ناخ مظعا داو لینخ ریم
 «راوس هصناپ یرازه تكبزوا راپ دمعم يجاح

 » راوم ههناپ یرازه ينارما# يلع دمع#
 مود رود زا مت لا ناضمر - راوس دصناپ یرازه هزاد مداخ دیم

 + تشذگرد

 « راوم دصناپ یرازه ههراب ناخ فید دیس دلو نایعلارون دید

 « راوس دصناپ يرازه ههاوپچک دنچکولت یار

 * راوس دصفاپ یراز» دشمم ۵ دحا

 « راوس دصناپ یرازه ینکد جارجوهب



 ( ۷۳۹ ر

 لاس- راوع هصراچ "یرازه وج"ا ناخ یوضترم دلر ءاردلارون
 » دش دیرش مود رود زا مهد

 ه راوح دص راچ یرازه مع ون
 ۰ راومس نه راج یرازه ناخ فیس درخ ردارب رظن ناطله

 ۱۱۳۳ نام کراس را یر ازه ؟یهغبههن ناعن+ ییطل
 ۱ ۰ تشذگ رد مود

 « اتیب رب تخر ناپج

 * راود دص راچ یراز» ملاع لوبقم دو

 * راوس دم راچ یرازه راونشک را دنبمز نیمروک هجار

 « راوع دف راچ یرازه هبذچ رادنیمز دنچ یهترپ هجار

 ه راو» ددع راچ یرازه ینبت ناخ مد
 مهد لاس - راوه هاودپ و گل. کمی یرازه ناخ فدم دلو یناش

 ۰ تشذگ رد مواد زرد زا

 ۵ زاوس ثصه لمس یرازه زوبرم ناخ دلو یبع+

 ۵ زاوس بیم 3 دصود یراّه ههراب ناهجااخ دوش داو نامژ ریش تله

 ۵ راوس هاعخپ و دص رد یرازه نامجااخ نیس رسپ رگید زوم دیم

 « راوس هاجفپ و دصود یرازه اره هجاوخ ناخ تمارف

 ه راود :ایذپ و هه رد یرازه صاد يماک یار



)۲ ۷۳ ( 

 * راوس تمدرد یرازه یراخ: لالج دره داو یلع هبس

 * راوس تسیود یرازه ناخ مالع) دار فرشا دمع*

 ه راوس تسپ ود یرازه ناخ مالعا رسپ رگید یفص دمع*

 » راوس تسپ رد یرازه ناخ فی دلو ور ۷

 یار و هر مود رود زا مشش لاس - راوس تسپ ود یرازه هکربر

 « دیدرگ ترخآ

 ۰ راوس تم ود یرازه یهزب هد باهولا دبع هجاوخ

 ه راوس تصپ ورد یرازه ناخ تسمحر

 مراهچ لاع - راوس دص ود یرازه مامه میکح هاو لاعشوخ میکح

 ۰ تشذگ رد مود رود زا

 مذشه لاس - راوس دص رد یرازه ناخ لذا ردارب ناخ تنام)

 « درس تابح تسعیدو مود رود زا

 زا مراچ لاس - راوس دص ورد یرازه فبرظب فورعم ناخ ینادف
 * تالدکب مود رود

 مود رر۵ زا موچس لاس - راوس دص ود یرازه ارس هجاوخ ناغادکی

 ٍت دیدرگ یریم

 « راوس هاجأپ و دص یرازه نایار یار

 ه راوس هاجب و دص یرازه لمه رابب یار

 و راوم دص يرازه یردات هللا تیواده تنه

 ۵ راوس دص یرازه ملسا دی« یفا

 ه راوس دص يرازه یوره بش کریم
 ِ# راوس هفده یرازه انموم میکح

 ع ی



۲۱۷۰۸ ( 

 « راوم ۵ ,ه یرازه تکامل زعم

 ِگ

 : راوس ایپ و دصنفه یدصرن یمیدت رفعج

 ۳ راوس ی هشش ی دهید ههناو چک م ارگچ

 « راوه گص شش نیدعبن ن 2 اخ راد لاو یداب ] لرد ء هحاوخ

 ۳ راود دصراپ دهید 21۱ تمیاغع ةحاوخ

 ۱ ۰ راوم دصزاپ یدصرد هادهور ناخ ردابب ردارب لالح

 زا مشذ لاح -راوس هصناپ یدصرن رونوت ,ناخ ریش هاو ربشمذ

 * تشذگرد مود رود
 یاوم هاچ و دصراچ یدصون ناخ نامکرت ردارب ی یلع

 ۰ تشذگر مود زود زا - لام را

 ه تشو ییبقع نیزگ هر رود نبزآ

 ۳۹ راوس اظ,ص ,گرس یده ید ناخ تااصا دو دم ناطاس

 * روم شع هب ید ۲ هحاوخ ریش دو هللا دعا

 ۳ هزا مج اب لا : روده يعدصیت یشرفت ین

 -# راوس دانقها و ل.ص ود یبچرن ناخ م کاح دلو نامژ نمع

 . وقایع, بانان مدحربلا دجع, یب ناخ زاوذ هاش داو لد اذاد

 ۰ راوع هاجمب و دم



 ۳ ۳۳۹-ث)

 رد -راوم هاب ر دلص ول یدعبن ناخحالس دلو ناخ تیانع

 ه تشذگب رود نیزا مدشه لام

 »راوس دص رد یدصیف ناخ؛دریودللا دلو رفعج
 هراوسءاجابو ذنمیدصبذ راخ همعرذن داماد قلاخاا هبع هجاوخ

 » راوس وا ءذپ و دص یهدصین یرسناهن میرگلا لارع خش

 ۰ روم ۶ اپ و دص یدصین ناخ مالسا داو فیرش دمع*

 م راوم هاچ و دص یدصب منفلاوبا میکح ریبن ایض مد

 * راوم دص یدصین ناخ رقعچ هلو رادماژ

 هراوم هاجفپ یدصبن هلاا منف میح

 * راوس هصنشه یدصنشه یرکپب یلع فطل ددم

 » راوم نصذشه یدصنشه ناخ ریل ن ددم شیوخ یسح دیه

 « راوس دصذشه یدصنش» یرولاج دهاج*

 ۰ راوم دصنشه یدصتشه ساداکراود هجار دلو ساد هگنس رپ

 » زاوس درهنشه یدصدش» یگشیوخ رداپب رظن نو يرياا ب2

 ه راوس هاب و دصتفهید.صنش» روک مار اپرک

 دم شش یدصنشه یراغ؛ ناخ یضنرم ةداز ردارب رکپپ دیس

 ه راوس هاجأپ ر
 « راوس دصشش ی دصنشع ناخفبرش دلو اقبلا وبا

 « زاوم نصدشش يدصنشد یمیدد قداص دیس

 زوم همددیدصتش» هدرمچک یا



) ۷۴ ( 
 « زاوس دصااپ يدصنش» برع هللا فیبم

 ه راوس دصناپ یدصنش» یباب ردابب

 رود زا منشه لاس - راوس دصناپ يدصتشه رگک ناطلش رضخ

 ه تگ رد مرد

 نیزا مرابچ لاس رد - راوم دعناپ يدهنشه ناهوج یربس یمهکل

 7 تشگ یرچح رود

 ه راوس دص راچ یدصنشو يراخ# دماح ددس دلو رثاپ ددس

 * راوس دصراج یدصتش» ناخ جبلد شیوخ ناخ یا دن.

 « روس دصراج یدصنشه ناب ریو هللا دلو رفخصع

 ه راوس دص راچ يدعنش» وجاک ناخ زابیش دلو ناخ زابنر

 زا مرد لاس ِ راوم دم راچ یدصنش» ههورما دجاما دبع دیم

 ه تشذگ رد مدد رود

 « روم دم راچ یدصنشه یدنکشات دمع# ين 11

 * راوس دم راج يیدصنشه ناخ راذغ* دلو نیدلا صمش

 » راوس دص راچ یدصنشه روپتار هد روگ

 « راوس دم راچ یدصتشه |داه لاس ردنا

 زدد نیزا مود لاس رد - راوس 9 یدصتشه یناورس جات

 ۰ سس یرچ»

 » راوس دم راچ یدصنش» یهگنلوس رهاف

 0 راوس دص هم یدصنشه ناخ مظعا دلو قعاا رم

 * راوم دص ةس یدصتشه روصنم یجاح دلو سسع#

 لاس رد ت راوس لص خمس يیدصنشه نامکرد دو تکات ردامب



9۳۲ ۱( 

 ه تشذگب رود نیزا مین

 ژین را ام دم هم یدصتشه ناخ رگنمدخ ردارب ناخ يصح

 ۰ تم ذگ رد لاسسبرد

 ۰ راوس دص هم یدصنشه ههاو چک لامس رثس دلو هگثس بچگ

 لاس رد - راوس هص 8 يدصش» توکرما رادندمز هدوج انار

 هثانذگب رود یریژا مشش

 ه راوعدص رود یدصتشه گنج رفظ ردا,ب ناخ دیعس داو لا ثعم

 ملغه لاس رد - راوس دص رد يد.نشه «داژ مودع* لضاف ریس

 « دیدرگ یرپ» رود نیزا
 » راوس 2 ود یدصنشه ینالبگ لو داش

 ه راوس دص ود یدصنشه «!!| تممحر 0

 » راوم دص ود یدصنشه ناخ ربما دلو قازرلا دبء

 رود نیزا مهد لام رد - راوس دص ود یدصتش» یربشا میلاص

 ۱ »+ تشذگب

 « راوع دص رد یدهنشه یاد دنکم یار

 ه راوم دم یدصنشهینالیگ نا لدب یب

 تخر رود نیزا مود لام - راوس هاجلپ یدصتشه ناخ تدبقع

  هد-ا قمی هچس) ود راوس نصف یدصتفه ههراب رالاس دمی

 راوس یصاعفه ید.عدعه یناررس رفظم



( ۷۵7 )) 

 3 ۱ » راوم دصذاپ یدهذغه :ناخ راد: دز م

 ردد نیزا مود لاس - زاوس دصناپ یدصنغه برغع ءالا رصن

 « تشذگ رد

 ۱ « زاوع درصناو یدصنه هاو چک جارح وهب7

 ی ِ « زاوس دصداپ یدصدفه لاپح سادلاید ثرار

 * راوس درصداپ یدصدغ»ه ناهوج جو« ردج

 * زاوم هاچ و دص راج یدصتقه ادب ددد داو يلء هاش ددص

 * راوش هص راج یدصمدفه یلاحون اه

 ندزا منغه لاس رد - راوه هرص راح ید.هنقه یگشپ ۳۹ یوباپ

 ه تشذب رود

 # روس هه راج یدصنغع هه اوج مارکذس

 و راوه دص راچ یدصنعه ههاوپچگ ساد اوپدم

 ء راوس هاجنپ و دص هم يدصتفه لاشتاق,دادمیرک

 3 )9 1 « زاوس هاعدب و دص هد یدصتفه ملاع فدس

 تی وا ی تی



۳۳۰۲۳۳ ( 

 » زاوس دمه» یدصخقه ناخ یبسح راک هاپ زادارب گیب شع*)

 - « راوش دص هد یدصشه ناناغااخ ناخ تباهص دلو يانرک

 * راوس فدص هم یدصتغه تالرا راک دای

 ه راوس "دص هس یدصتفه یرغشاک کیب کاوت

 * زاوم دص هس یدصتقه ناخ رکشل یشیوخ باهولا دبع

 ه زاوم دص هد یدصنغه يزاورد دومعم سیداا لاج

 دص هس یدصنفش ناخ دهحا ییدلا باش شیوخ رهاط همعم

 ۰ تشذگرد رراث نیزا مهد لاح رد - راوم

 ه روس دص هد یدضنغ» شکابا گرب دمع*

 نیا مزاج لاس - راوص دص هس یدصخقه دومع* نیدلا ریصت

 » تمشذگ ۵ رود

 هس یدصتفه یراخغ ناخ یضترم ةدناوخ رسپ دیعم دمع*

 < زاوم دص

 هزاوس دد هه یدصتفه هلیهور ناخ ردابب مک مادنکین

 رود زا منفه لات رد - راوش دص ؛ت یدصنغه يااورح ددعم

 ۰ تشذگب زوبزم

 * راوس دص هم یدصتفه هیدوسیم توت نیارت

 » زود ناچلپ و دص ود یدصتفه هلودلا ماصمص

 ۵ راوش واینأپ و دصود یدصنفهیم رد یلع فطل دلو ردامب دیس

 »+ راوم هاجال و دص رد یدصتفه یلذ دشرم

 # زاومب ادع ود یدصخعه یا هاش

 * زاوس دم راد یدنفه ژوداس دارم دمع#



۰ 

 * راوم 2۳ ود يیدص دفع یراززب- یازربم قد هب

 ۰ توذگ رد

 * راوم هاجلپ و دص یدصذقه یسعا) وبا هجاوخ ةریبت هللا تیاثع

 یدصخغه یهدجمقن ناخ زیزعلا دبع هاو نمحرلا درع هحاوخ

 " زاوس هاجدپ و نره

 « راوم یایلپ ِ دص یدصنفه ناخ صاخ- دلو یدادزی

 ناپج ردص دیم نب ناخ یصضترم هبسم ریبن ءللا دبع دیس

 * راوس هاجدپ و دص یدصتغه

 * راوس یه و دص یدصنقه ناخ قداص دلو مارپهپ

 مششلاس رد زاوس كثرص یدصخغه یجرفس ناخ راتات داو تراع

 5 تشذگ رود نیزا

 یدصنغه گنج رغظ رداپب ناخ هدیعم داماد هحاوخ ریش

 » راوم دص یدصنغه ناخ تیافک

  راوس له يدصنقه ارس هحاوخ ناب زور



( ۷۴0 ) 

 راوع صس یدصخفه یدمآ ینرم.عمس ردم

 ی هر
 * راوم دصشش یدصشش هکی هاش لمعس

ِ ۳ ۶ #۸ ۸ 

 * روس دصشخ یدصشش راب هالاب فورعم ناخ تمه هاو رایدنغسآ

 * روس تصدب و دم راج یدصشش یمیدد فیرش دمع*

 نیزا مود لات ِ زاوم هه راج یهصشش ههراب هللا هفدع ففد

 تسشذگرد زرد

 3 راوس لرص راع یدصشر جاح رم دلو رفعج نوع

 « راوش دصراع یدصشش یوغص ملسر ازربم ؟دناوخ رسسپ لاعشوخ

 ۱ ۷ اتنطاط 4 وز
 زرد وا - راوه ذره راج یدصشش ههاو جک لام رم داو ندسرگوآ

 ۰ تشک يرپ» لاس برد

 ۰ راوه دره راج یهدصذشش رهوخم یار و ردبت داح مد ۰

 و ثص سس یهدصشش یهنگشان ناخ نمعمس فموب دلو ۸1| حوز

 * راوس یاب

۴ 



( ۳ 
 * تشذگ ردروکذم رددزا منفهلاس - راوس وص هم یدصشش جولب رفعج

 # ر اوه لرح 8. یادص#ثش ههراب مساد درس دلو نامداس درس

 و زاوم لرص قرتن یهدصشش رجوکدب یار دامدعا دلو اتم رج

 #« زاومس طص گیس یدصشش ناخ راپ ۸۸1 دو راب واسم

 * راوس لر مس یدصشش ژودلس گدب رذن

 * راوس لص گیس یدصشش فموب گرم

 رد ِ زاوس ران و هفص ود یدصشش ناخ نعاچش دلو بطن هطتب

 » راوع هارناپ و درو ۳۹ یدصشش يباث ب ناخ رفاب ناسا یگدد ه۵مدا

 * زاوس تسدد و دص یدصشش ش اب] گیپب سیسح

 * راوح دص یددشش یدنب هد سسح هجاوخ

 « راوع ۵دص ی دصشش یادیب 5د فب روش لمعم» 4>اوخ

 * راوس دو یدصشش یراصح مساق هجا ۳۹

 * راوس درهداپ یدصناپ هللا ضد: بورعم ناخ تسمحر دلو هللا دسا

 » راوس دصناپ یدصناپ رغ| یلق ریسح

 « زاوس د.صذاپ یدعذاپ نامکرت گدب ناجرش



 ( ۲۳۷ زا

 > راوم دصناپ یدصناپ ی اع مس دساو

 * راوم هصناپ یهدصذاپ روذوت نیس ۳ هجار

 * زاوس دصذاپ یدصناپ ارگذوس جوهب رثچ

 # راومس ها 4) و درص راح یدصناپ یرویگنام دمصا) دیع ددس

 * راوس دص راچ ي یدهناپ د رداپب ن ان هللا دبع دلو لوسر 1 درع

 « ۳ د راچ یدصناپ ناخ راقعلا ود دلو نامارف

 * راوس دص راح یدصناپ تارا نامز دوع

 * راوس دص راح یدصناپ وبنک رداهب

 * راوس دص راج یدصناپ روداج یمگچج هجار

 > زاوس هاچ و دصخس یدصناپ ییسوم رم دلو دارم ردم

 »+ راوس لهح و هص هد یدصناپ نیدلا رایغخ| دیس

 * راوس دص هس یدصااپ یوضر ناخ تاداس دلو دمح| ربم

 ۰ راوسدص هس یدصناپ نالک ربم

 * راوس دص هس یدصناپ یسوم رم دلو یلع رپم

 ۷ زاوش دص ءس یدصناپ یرویکنام یجار دی

 » راوس دص هس یدصناپ یدنمشناد یلع گدب دوصقم

 «# راوس دف هست یدصناپ یزاریش هللا فطل ریم

 » راوس دص هس یدصناپ یزابن ناخ دمع* شیوخ فسوپ

 « راوس دص هس یدصناپ ینارک بدبح

 » راوس دص ةس یدصناپ رگا دوس ربکا یلع

 » راوس دص هس یدصناپ هیدوسحس هگنس ریمه

 # زاوس لص می یدصناپ ناهوح واب



 ( ۷۴۸ ر
 « راوس دص هس یدصاپ یخمرا ندنرفقلارذ

 « راو- هاجأب و دص رد یددناپ ییلاو اژربم دلو یلاعملاوب)

 » راوس هاجب و دص رد یدصناپ یرغشک تسود هالا

 « زاوس هاجأب و دص ود یدهناپ ناخدربو هللا داو یاع یمح

 # راوس هاب و دص رد یدصناپ برع لیلابا ردم

 * راوس هاجاپ و دص ود یهد.هناپ یالرب گیب یجاح

 * راوس هاجاپ اد رد یدصناپ هلمح گزلپ

 * روس هاب و دص ود یدصناپ دج*) ددس

 لاس -اوس هاهلب و دص ود یدصناپ یلع کام دلو ناخ باغث

 * تشک رد رود یزا مزاج

 هه ود یدصناپ ةهر 5 ناهمجلاخ لرد ةداز ردارپ یلع نرم

 « راوس هاجاب و

 « راوس هاجاپ و دص ود یدصناپ روهئار ساد دنبوگ

 * راوم هاجلپ دص رد یدصناپ روهئار ساد صیبم ردارب تنوسج

 هگنسنام هحار یاهرببن هگئس یشکو هگنس یهثرپ مادک ره

 » راوس هاب و دص رد یدصناپ ههاورچک

 » راوس داجاپ و دص ود یدصناپ ناهوج ةگنس تک

 رد - راوس هاب و دص ود یههناپ لصفلا وب) خوش ریبن یتوسب

 * دیدرگ یرپح روبزس رود ] لاس

 لاس رد - راوس تسیب و دنع ود یدصناپ یونزغ یادنقم ربم

 * تشذگب رود ییزا مهد

 یدناپ کیب ییسح « فورعم ناخ صالخا دلو گیب مع



) ۷۴ ( 
 + تشذگب رود یزا مچ لام -راوس تسدب و ۵ ود

 راوم دص ود یدصناپ ناخ شابلزف دلو یلع فجت

 دود ییزا مراچ لاس - راوس ده رد یدصناپ طقنم گیب بوقعب

 ۱ * تسیرب یئسه تخر

 لاس - راوس دصود یدصناپ هلیدنب ویدگنسرب هجار دلر یادینیب

 » دش هدشک یئویجار تمدب روکذم زود زا مویس

 »* تشذگبرود ریزا ملفه لاس - راوس دص ود یدصناپ یشگنب لامج

 * تشدگبروطصم رود زامنغه لاس .راوع دص و د یدصناپ سموم دیع

 ه راوس دم ود يدصناپ ینامافص حاتف ریم

 ه تشذگردرود یبزا منشه لاس- راوس دصود یدهناپ ناغفا يابرد

 رچس هر روکذم رود زا مین لاس -راوس دصود یدصناپ ناما کام

 » تشگ ترخآ

 » راوس دص ود یهصناپ يلباک عاج# دلو دابق

 * زاوس دص ود یدصناپ یلع هاد

 نزفژا منفه لاس رد - راوع دص رود یدصناپ ریالج تگدب میاص

 * تشذگد رود

 روکدم ردد ژا مهد لاس -راوس دص ود یدصناپ یرغشک مظعا ربم

 ۱ « تسشذگ رد

 » راوس دص ود یدصناپ ناخ شابلزق دلو جریا

 * راوس دسص رد یدصناپ جولب هاهرف

 » راوس دص رد یدصناپ لضا اق دلو باراد

 » راوس دص رد یدصناپ «هراب ناخ تعاجشدیم دلو تپاج دیس



 ( ۷۵۰ ز
 * راوس دص ود یدصناپ نارول ناخ دلو یبثلا دبء

 » راوم دص ود یدصناپ ناخ یضاق دلو اقبلاوبا

 ۶ راوس دص ورد یدصناپ سارب *لل) علف

 » راوس د ود یددناپ ناخ رهاوج

 » راوس دص ود یدصناپ روصذعم یجاح هاو هال دبع

 *راوس دص ود یدهناپ ناناخلاخ ناخ تباپم داو تمه ریلو

 * راوس دص ود یدصااپ ناخبلق ةداز رداربنالسرا لرغط

 ۱ * راوس دص ود یدصناپ نامکرت نیسح میهاربا

 * راوس دصود یدهناپ هلیدور رداهب ردارب تیافع

 « راوس دص ورد یدصنای هاو چک هگندنام هجار ؟ریبث ندمرگوآ

 « زاوس د. ود یدصناپ تبجامرکپ هجار دلو هگنسنام

 » راوس دص ود یدهناپ سادلهنبب ردارب ساد رهونم

 * راوس دص ود یدصناپ تواهکس ردهبلب دلو یک

 * راوس هانغ» و دصکی یدصناپ ناخ گیپ هاش دلو گبب ربما

 «۷ زاوس هاجذپ و دصکی یدصناپ ناخ زادرس دلو تسود ]دخ

 < راوس هاچ و دص یدصناپ کیز گیب یلع

 » راوس هاجلب و دص یدصناپ یدلا لامج ربم

 » راوس هاجدپ و دص یدمصااپ ییره رثاپ دلو رفظم

 « راوس هاجلپ و دص یدهناپ دیعس یسح

 « ژاوس هاب و دص یدصتاد ناخ دملعم دلو یاطم

 » راوس هاجاپ و دم یدصناپ ینانمس مماق ریم



۱۳۳۱ 

 تسدب و دص یدصناپ گنج رغفظ رداپب ناخ دیعس دلو الا _س

 سیژآ مود لاس رد زاوس هد رذاپ و ۵م یدصناپ هرشر لوح

 ك تشدذگب زرد

 ه زاوس هد و دص یدصناپ ناخ یئادف ژداز ردارب یغ»

 * راوسدص یدصناپ یدزی نیدلا ریرظ ربم داو هللا تمعن ربم

 * راوس دص یدصناپ اما دلو نامزلا عیدب

 * راوس دص ید.هناپ ناخ تا داس دلو رضخ یرس

 * راوس دم یدصناپ دازریش دلو یگنا ریش

 نلسح دمع#

 نازا ممد لاس - راوس دص یدصناپ ناخ گیب هاش دلو گی بوقءعی

 « تفذط زود

 * زاوس دو یدصناپ ناخ تام دلو دارم دمع*

 * راوس دص یدصناپ گبد یزاغ

 * زاوس دص یدصناپ راک دمنعم دلو ماکنسرد

 * واوس داره یدصناپ جواب کرد نالسرا



( ۹ 0 

 » راوس دص يدهناپ گیب رفعج ناخشآ دلو يركسع
 * راوس د.ص یهدهداپ یفآ ۳۹ ندسح کریم

 * راوس لص یدصناپ اماظن یمفاد

 « راوس دكلص یدصعذاپ تار ژ تگدد لدعمم|

 ۷# راوش هه یدصنای ههراپ بابش

 ۴# راوس لر. یدصذاپ روبتار ۲۳ یرسدک

 * راوس دانشه یدهناپ یناهافص سسع*

 »* زاوس دانه یدصناپ یناوخ ملاص لمع*

 و زاوس کاهش یدصار نایدحا ییشخ» یرگسع

 ه راوس هاجلب یدصناپ ۰۸۱ رصذ دلو هللا علف

 # زاوس یاب یدصناپ یدیبهد راقحلا ددع ةحاوخ دلو 81]) روذ هحاوخ

 # زاوه هاجاپ یدصناپ واماش گبب یئاثم



), ۷۵ ( 

 نآو مهریغ و میشم لوحا زا یلمج"شراذگ

 هذاک راچ تافبط رب تسا لدمتشم

 رابک خیاشم ٌهفرط

 « دی یم هدومن ثمم) معلم و مزال یقت بابرا و ترابط باعما

 دیس رودصلاردع فاخ ینسخذرفعج دیس توبن نادناخ واقن

 ٌهفاط تاعلطم رب یبگ و لیاضف ینخودن) هب هک یراخ# لالج

 فالس) اصوصخ یناناب نانصرپ دزیا لاوحا ظفح و ةیفوص گینس

 نافاخ تایانع هی و يدزيا قدنواب و تمها فوصوم یشیوخ ماظع

 دوخ مارک ناکادن [ نام رپ تارجگ دابآ همحا رد سانش قح

 ۶اعدر مامت تشعم> 4) و دنارذگیم تعءاط و تسفایرپ هدهشز

 دوخ دج ر دلو رب هبلطب نآ دافا و هلوادنم مولع ءانتقا رد وا

 ۰ دراد ادم

۹ 



 ی

 ینیگدر ز یاد ژرط و یونعم و يروم عیگنسارآ لالج ددم

 ها تشاد رتشیب ناشلا مبظع ییفاوخ ییمیدن ییگنسیاش و

 ذیل و دوبام ر تببحاصم راواژتن وا مک .هافوت ناضل یمدق رپ ررکم

 تسدخب هنخاس ژارفارس يهاشداپ" فااوء و محارم عاون| ةب اروا

 هد دندوب ةحاوت با را عام و لک ترادص ردقلا لدلح

 « تشفرعم رارتا ضماوغ یاشک

 لوغشم ينرپ دزیا هبریمشک هاب تهزذ ردهک یشخدب هاش الم

 رخافم مان با لوا دلج ةمناخ رد نقتاام نافرغ لاوحا و تسد)

 ۱۲ و

 ات فرعرم یدوب تادهاع*راونآ و تایاضایر غورغب هک هجاوخ الم

 لاوحا و درب يمرسب زوه) 4:ط الا راد رد یدازا لامکرد :دوهدپ

 هک موفرم لیضفت «ب داج نیس رخارا رد درچت درون هر نآ

 ۱ یی » ردش قالطا هانم هات
 نیا لوا هلج رد زیذ وا لاوحا ییگنوگچ هک يلبعملا وبا

 اهل تم

 مولع نولف هافیتشاب ناخ ۸1 دعم رصعل) ةماهف ییرولا ةمالع

 نیم نآرف ظفح و شاد فوفص ءاصقنسا و هلوقنم و هلوفعم

 تانولع طرف و رکف ۱ تباضا و نهذ تءاضا و تعارف توجو
 ناروشناد زا قبسلا بصق رپ رقت .یسح رو نابز  تعاصف و
 ینابنامج تامجوت تاکرب و یناناخ راظن) یایمب و ۶ دود راکژرر

 است و 3 ی نی ٩



) ۷۵۵ ( 

 تا هدیشر لک ترازو یالار هدناخب هنشگ زیاف هدلاع بصاذم هب

 زد تلو۵ امیمدارمب اقترا و تیدرم ياع نا لاوعا حرش و

 دما هیشاکن ارآ ملاع سملاج رود مزد زا موج لاع عیادو یط

 ةيلقن و هبلقف تالامک و شنرد ًةعيرذب وا ناخ لضاا یمالع

 اب یشپ کین ر رطاع ایا م) ی و هدقاژ ۳ و ةبیاص ء۱ر) و

 رد لیصعت لب ۳-2 دود لا هاشلاد شزا و ۳ هزح گ

 » هدیدرگ رکن قیاقح ٌهماخ ریذپ مقر الو ةمان یا دلج ییلوا

 تسا ِِِ تالامک و لیاضف هب ينوكلايس میگه دبع اله

 یبلا رد و تسا لوقنص و لوقعم عماج یلوت کاملا ءالع الم

 عیگدفب نر جد وا ؛ دومد روغ مولع ر گید ژ ! شیب ی" 1 و عیب 3

 تمدخ» تا راگزرر یالصضف عمج" هک هاج نا هاک رزق نیا

 « دراد زاغلفا زع ینامام ریم

 خو دنا لاضنا ناجا ییگدنب تدلود نالمرذع# ندبمرح ترایز

 یینوزعب نودکا دود هدشگ دژلد رس تمدالخ ۶ ةس (یرارد میلعت تم دل

 * تا زار؛ارس ررکم 9 اتم لب ینسرذ و يتمار و هامنعا

 زن تل رضعلسم 2 یارد هک هو مع اصرصخ : تیبرتع



( 7۷5۴ ) 

 هگردب هنخودنا دوب راید نآ یالضف زا هک دعس الم دوخ دلاو

 نجنآ تداعم ناک دذب لخاد لوعسم رثخا یزوالغب و درآ هاح ناوبک

 ۰ تفاد شزاوف

 امکح
 لدصعت هد ناثیا لاوحا نود یار 1ا "ی مدکحو ناخ ربزد

 * تشونن ار نآ ررکم هنفریذپ شران دلج ینسخت رد

 < تیاخع میکح رهپ ناخ برش هب بمطاخ* د واد دمع* میکح

 ملکح ردپ دمع ازرم میکح دیشر درگاش تبابط ییفرد هک تا

 زا دوز وا سابء اش ردنعم دمدعم بددط و لود نامزلا مدخم

 زد تیمرع* 9 برف لامک وان ناریا ءامگح گرما رم زدپ یئشذگ

 هر هک یوزدم یدداح جانب تو زا لود شاد هاش یمدخ

 ناکم رد نآ ترابژ زارجا زا صپ و تنانش نیفیرش ییمرح
 6 انازا و هرصب هب كادغب زا و هادغب هب هدوه تدواعص یفدنم

 هنالخا رقنصم هب تخب یاوشیپ و علاط غورفب و دم یرها ردنب

 تمدن سولج ررد مود زا ملغه لاص رغص مهدقه هدوهر هابآ ربلا

 یدصناپ و رازه بصنم 6د هبرجت و سدح روفژ و نف درد تراپم

 عاودا هب ؛فومد بوخ ناجعلاعم ررکم و یداد یگیاپ دنلب راوم درو ود

 ییذوزف و یه ولعب رظن تا زارفا رب راوس و ه.س یرازه



( ۷۹۷ ) 

 دنح ره دش هنشاکن مدقم نامزلا ِ»# مدح و ناخ ریو ما مع

 8 دراد ناع>ر لمع رد وا

 داح رد نادیا لاوحا ۸)) میل مدح انصوم مدح کاملا ملکح

 * هاشگ مرفرم طب و حرش لوا

 ارعش ٌءةبط

 داع سد وا رد شرامها زا یخرب اب وا لاح حوش مدلک بلاط

 * تادبا ه ه تسروا عبط ؟داز رین تدب دنچ یا دمآ هدرازگ

 ت ر هدرزآ لد موج ما هداندنا کا لابند ۰

  ارهدروخ ناکیپ ردچخ یپ ثادرب راوتوخ زا ۰

  ی؟نای ؟رپب ره ردقب رگا مک ره ۰

 ۰ دوش رهگ یسیصن رع+ بآ تسدناب 9

 ِه لوشبم مهار ف تشاز زا هناش یابمخز 0

 * لوشدم مهرم کوهدبامني راپ رگا تا ِء

  شاب رابشهام مایارد تسا تمممدد 1 داخ ۰

 * ر هکر ناهد ایی دزنگدم وب بسذع# ۰

 # ارج صپ تور ناونت رگا هر درد یب ۴ ۰

 ۰ تشذگ ناوت یص زا ينسبوچ ناپج زا مشچ *



) ۷۵۸ ( 
 ح

 ۰ یراپ همه اب تخورف مچ 4 تسود 

 9 سنا نیمه هدا مز ندرد يشو ورد راب 3

 ف يعابر #

 ِ اتسلح اعلب لک لد یا کا یباید اح 

 ۳ تسدح اهغیا سره یمرب ] ورپ ۵5 و "۷

 9 . بر اب . یشاجن شیب یکی یاس ار زوم #4

 "۹ اترسدح الاپ نا یبرد ییشن لک اک رد نیا ۳

 « تایل *

 ۰ درک گذر .نوخبراقفم هک زرر نآ یطوط 1

 « تسا زادرپ یخ یزور هچ هک یشورتشگ «

 1 ددرگ یمن را ,شوگانب هرکب ارچ 3

 « تسا هدماین رب هنشر رگ یایژ رگا «

 _ ۱ و

 ۰ تسد زا.مننر یوچ ینک يزوم" لدذچ :
 ۷ درابن رب ناکیپ- هنشک زا یسک .

 ۰ مغزا - مزوس ناراسگ مغ ایم »«

 # دزوسب ۰ ابرد رد .هک ينشک نآ نوچ ۰

 نا يزارط بئانمب و دناذوپ یم مظن سابل ار هزات ییناعم عبط

 وا رطاخ میان زا راعش) یریا م| يهابم تلوص نامسآ تلود



 قم. ]

 * رعش ۶ 2  دیدرگ يا

 ۰ تساور سید هان یا تمناوخ کیرش 7

 تسدن هر هلو لیلدب ملچاح هنفگ 7

 ٍِ ب 1 وچم# سیا د ينادخ یاس ون ِ

 * تسبن هیاش رد ار یکی چیه هک وب شور 5

 تناش دچاسب رگم کلف نازیم * تمناهاش دمارم ادخ هدرک يا

 تمازیم رد دزد رکم هذدنآ تروصددذب هز ناهجردون یتگکدسهه

 دش مامت
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