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 تگ ی 1
 میس نا تی

 3 لارودح دیگ مترو حر تص4 ۱
 دا

 و تک ۷

 ی هجا ک دور هه رد 0 او مس هارد یک

 7 تن وب تسی تک
 کشور نیس ءداو دا عید مدرک راد * ۳ , درس -

 ایم یرط میر ۵, ریس :تشووس شو لازع
 شوم مووسلد سم تار زی مود ش واز 4 5 تب ۳ ۱

 منو شم نرود نسوم رو ضیا + مو

 لانیا# ۵ او تسدن ا ر 7

 < مقاوم ارس نا شرم نا شم *
 6 داص ندرکاعد میم زور نا تک ۱

 تکریم یر هر | روا مد سلم[ ؟!تساعم لو ج
 حرم نام تم د زن رم تم ور تب

 1 : کر انار جد تست مک هد له 3 ی
 ۳ وام و و 9-۳ ی

 9 اب سس یا و ورم طب

ِ 

 ۳۵مونصناع ها 1۲, 8و ه[ اطع دوهصعع ۸۷.5۰ (5)»

 6۵ز۲عفممج لنطع 10 0۰ 47,1, 12-0, ۰



۷ 
 1 250 ه۲عهو همان طفص 1۱2 ۱هوطقط و ]1[ عج, ۹

 ۳6 0 ۳ 115 اف هو ۸

 ۳ ۸ بم

 9 اطقع *هابصع هم 0 طع عهمعحل حاهص ه۶ 6

 هوفصا و 0 تر ورم ۵۲ طع هحمعا اطصح

 نطنعط 160 صع هم جلموغ اطع ؟هص 2و4 ۶

 1. ۲ هناطعع زوم زع هعیمدجن طمع ] وان

 مر (0۲ اطع منادانمغنمص ها (طنو ۷۵۲۲ هو ۵

 ره 96 معع هک 1ظدسامامطهط اف )[هصمتتع. ۵۶ طقک

 6و جاجمهبصر هص0 طععع ینواع ج حهععحطاع 1نعط0-

 1 هان هل طمع 6 و0ه(60) رو ۲

 92 "ِ ___ٍ ۳ اه هوئعصع حجم نی 1

 وه ۶ طمع عفت ناتمام هک طع ارز خمص-

 عمه هه هک طعم طه هععمصع (عوهصماتو : 2ظ4ب
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 ۵۳686۲۷۵ و نفوس همصنبممواو ۵۶ 1 (():۶ ۶

 (نهعج هما ذص عطع مووععفوتمم هک الاعع. یادملو ۵۶ ۱۷2۵ عوات6طو

 224 عطع ووعهمهع مع ده هطع ؟موعت ننطح مه ظعاتص)

 2۳و 1عجما7ظ 10 یئعار (طمجعط ونصعع 1 هم 1عموما»ب 960 0 6

 1جاع قول اکطفص زه عطع یهومناعتمح هک طنو ۵۳/۵/۸

 یوم( (موهمانوع ۵۶ طع ظامونتممع )لر نانو ع4 26 هم

 18 ۸۰ ۲۲, 1295 (ظ, 1۲. 1878)و 16 1و 60 6 جریوابجع04 26 2

 01۳0 0۵06 هعنواو (۵۲ 2 1عجو او 24 اطقب 4216) 1ط ۳6۳۹1۵

 ]69 همانوننت»م هم ذفم :هننب هلناعم عن 16 ه طنعط هاعتص ۵"

 مصوتهماتمص ر هه 1 تفع اطهار ۵۵۲6۷۵۲ هنانوصع 27 6

 ۸۵۸۵06 نصر ایر 1 هذلل 0 هلصتا۲60 طب ملل واب1عموو ۶

 ۳عوتعص اطقب 1 ظق»۲ع لمصع طعص 2 56۳۷166 اه ناقمتصو و0 زطصح

 00۵۲6ههب 2 ۳۵۲۱6 26 طقتع 19.

 10 ۲ع(طممنعا ظافصكر وو دم جو 1 )عمر طعاممعو 6 ۴

 ه؟ ظتطعب لنععاتصهه طعم 2ااعصانمم ۵۲ سممععص یهطماعبص 0 طثف

 ۲۵۸۲6 طوماعب المعع .اطقص طفل 2 عصمت هحعمر ظع یاتادانوح60 زه

 عطع نم بمابصع ه۶ 1.6 7۶۰۳۰ ۸۰ ۰ (00۰ 112--126) نو هآقع-

 وله عععمجصت ه۶ اطع طیللتمع مع (نطنعط طقف 6۲۷۵۵ هو 6

 طدقتو زوج حب اععا)ر هجانا160 ۴۵۸ 72 6۵1651 2۵۵ 10۳

 0 0تا, 0زب 20/۸۵۵۱۱۵۵۵ کار 00964 ۵1۶ 5۵9296 016۲ ۷۷۵۳/۵5

 1:۰ آه وع ۰۵0 1 ج1۳ 5144-10-01 1 طنع یصصححت ۱0 ۵

 ۲6۵0 10 طف ظعفتعانع ومهنعا۲ هه ۳69.۰ 17, 1848, 224 0

 هو عمموانا60 طب ملل یایلعمیفو ه۶ ۴عوتهم ۱۱۵۲۵۲۵۲6 ر ۲

 هو هان1عملع ه۶ طنو اعع, 1 طع هیادوموبهمب طنومعو۲ ۵۶ اهع نما

 (۵0عع و وموهصممطما هتنمامع. 16 2ومعععع ظ06 40 2۷6

 ۳6۲860 هو 36 هتصیر اطاعت 10 ظ۲6»2ع :عصجنصع0 زص ظ۱280 و مع-

 ععووتمم اصانآ طعم الصصع ه۶ طنف عا0عص عطر طعع 16 ۷۵۵ 20

 جهنم و۵10 زط طع عوا ه۶ طنع انطتهتوتر هم علل عموم ۶

 1[ ۲۵۲۵ 1مفت 10۶ هصفص»ت 7عهتو. 1 1898ر ظ۵۳6۷تر 10۳0 ۵۷-

 101۲0 ۰. عهانو604 ۵ هو رهتعجج۲604 ج0 ۲2م نهم (1ه حص

 عهتاتمص هع وصع ظبصع0۲60) 2 1166-۲2۵0 ۵۶ 36 ظهر ۳ععونوص

 1 یدععجنصع اطع ه1قعع 2۵۸۵۶۵ 4-2 ۵۶ هاطک 1هطنح هک

 (عهنهموو60 20076 طع ج4 ه۶ اطع ه۱ع۲هجاط یجصر) 566 6 7۰۲۰ 5:.2۸, 101 ۰0

 1899, 0۳۰ 4-42هور 2.4 ۳. 8-7 ۵۶ 6 ۲۳۵/266 1م هه ههناتمه ۵۶ ۱2۵/۵,



 !تعط )ادممعهنواع زه اطع ۶۵/۵۵/۵۵ ۵۵م اطها

 عملاعءنوص هک طمماعع وم زایلننمدعلم [معهصع, و ععصع-

 ۹60 هه همنجر هلعفا وم حج هو (طع (6منهمامل ممعانمج

 ۲260 ر دو یمن نطمسمح طومه اطع :عمعط ۶

 ظال 0. 1 0۶ لطف ۳ععگهعع نتهقحعع0 اد ص۲0 (۵-

 طنو ۲1همل-انوع (یمهوناع0 طوب ۲ )للنهمعا 1هصعرب) زغ
 اطقع "نم اطع عفت 1866 ط6 )96, یمالعع60 طر

 ] ظاهصفر 2 نو تموبنوطع0 هجهصاطع ه۶ طمع مود ظونحم

 ۳6م نتهطمف4 22 006 اطمهموط ات یمنی

 هانوص دزعط یووعندلا» 1 ۴هیوتهص زاایصصتصم(ع0 هاو حص0

 - 1و5 ۵۲ ۳6ع/وزوص یمهاور" دص4 یصهوبزونصع ۴204 عذر

 هعونهص هه 63 ؟نعاتفط عامر ام ملل 6در تمام." دم

 مار هه اطع طعمقنصع همان"

 ص4 ۸۵و معلم طهعیشمو طعم ننه ۰
 728 ناننمع طه هظفصعع اطقع 1 هقصع جععموع طنو 0۱۷۵۲61۷-

 4 116-۲۱۵80 ره عطف یصهطءنلعم الت ۲هونا انشا ده

 2۳7, 1898, ص0 اطقتر ام 1ممافصع و وعع طمع ۱۷۲55. ۶

 [وطقط و اعصمتعف (مص هاطنعط 1 هو (طقص همهده64) 6

 4 اه عطع یهآاععانمصر 1 ه(ابصحاط160 هیومص اطنع 1م« (هصا

 ۳2و ۵ ۷۵۲۲ الو 6ه۳۳ععهفقر 1 واممعع060 ام هاهاهتصس

 هم 1و0 ام 40۵ 1۵۲0 0۵۵ ر هم اهم ص6 ده

 ۱ ۵162و ۳16ظ طنع انطهعتهص و ۷۲۲, ل. ظ. 1 0۵0ر 2 ععصح

 ۱ 0۲ ۱۲۵96 یمنتاهد ده دوره هطعاتع !نههمععو 1 عصصما

 عمو طنعطا7. ظف طمع :عوابلع ۵۶ چ هنزعگ یمزعوهمه عصر اطنو

 او هههصنوتمار 1( م 1ناطهلن(ب 2۱6موع(طعت 670۵0 0۳2156

 مو اه هر 1898, همع جلو وهم ام هصع حب مصاطتن4ع6ر

 هان 10۲ هص دهعصصت66 جهنم هم حر 0۳۱۷2۸۵ ۰

 وممم هو 6 هفصنعینوغ :عهعطع0 صفر [ هجیتامنصع4 طمع

 1۳6 همه مع 16ص هم اعم طزب ]. 1. 11110, ۶6

 ر ۷16ظ 46 4246 1825ر زع طمع هد اطع وب 1626. 1 ۵8

 ۷0اتصصم هع 6و8 هنصطع۲ع4 جوهعف (هم 1ع2۷68)ر 62-

 ۱ 258.1 ۷ 1و.یو یجانهصهععر دهم یجعنصنصع 1و انصعع 0

 ۱6 6 1۳6 نامه ته 2 عمر هلعععتر 1۱عونطام هم ۶

 261686 ملنعص 7۵27/4 عهده ه طع وزعععه(» ۲

 08 0۰ 226و
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 وهبهصاععصاط صور ها دناهنهمانمهف ز طبع نمتانمصو 0۶ 8

 ۱۷۲۵۲۱۲ ۲۵۲۵ هام ام ه هنقعمصع عص هصمعع جعصمعتعصا ۰

 16 موهمج ۲۵۲۵ طععع جسم طععع ه وم00 0621 ۲۵۲۵۵-۵۵۵

 29۵0 هصمص460 نه عطع هصهعوتصف هص0 هلوع»طععمر ۳ظذ]ع ومصحع ًانومو

 1۱66 دهاطمالو هه اطاهصاع (عوومعهتماا»ت ۱:۳7هعو 436 و40 ۴

 عطع هلمصصع) عوامع0 هم 1عمیصمع هام ینوانعع ام طمع هدنوتمهآ

 عمق هان 1[ 7هف یمونم0. 1طع 0عفاتدعمانمه ه اطع ههتوتمو

 ظ20 ع9ا1660 اه ظع ًاموو ۵۶ ج و۵00 قصر ۷هتاهصتف 0۲ هم 2

 02نمصف اطععع ظ۵عر طمع اه 5م ههوعور ۵۵۲۵ ۵ ۷-0

 2271< 20 طعم جلهعع0 ها۷ ج ۱۷۵۳۵ ه عطع اه 40 ول 24-

 ؟عهاتمص ام عص اههوجانولعمام۲ :عجلنصعر 136 ۷عننهصم ۵۲ عو69-

 0201مف طقفر هوومجتصالتر هوم هععص 20060. 0۵۵ 6 ۱۳۵۵16,

 0۱۲۵۷ هظع 1۷۲5۰ هو طه يیععهااهصت عمجلناتمطر 20 1 20 66

 و6 10 ۱۷۵۶۲1 10 1۳همعمزاطع زب مع اطع طعوتمصتمع,م ۳12۷198

 عجل طع ظطفت 130 0ههعفر ۵۳6۷۵۲ ر 1 قعصع و اطع عهوح

 هایعتمص طقف اطع وعع090 جد مه 6 ها (هطجماعو ۷1ت

 لر اه طنمط مه طعم یمونعصاف وه هطنو نهار تعو صصصعع

 18۸ 061عوالهو هه 1هممء(مصا (طقص اطع ظتعتر هص0 وه, 162۷7198 6

 ۳9ام مهتاب . اتصممهممععر 1 067۵160 هصوو61[ 1۵م اطع هصع

 هامالمه هل هه وععهجکر هطنعط طعهنمف ام (طع ۲یللنم6 ۵0626 ۵

,0 .0 0۲ 1196 ۳0 6 

 الهام همه هام معاع نم هم عمو حنوطنصع 10۲-

 ۱۷2۲0 طمع اتهصوهمزمالمص هم هو[ هو 1 هنوطعر متر هو 696 عمو

 5ظ0۲760ر هو هو« جو 1 هدعطع ام طقتع لمصع: حص0 زص )6 9عح

 هاصطصاطع ۵۲ ظنتهاتعت , 1وم1ر طعم طع لو, ظ20 طععص اه #۴

 2هووعووت0ط 1م هعجتا (ظ۲عع ۷عهصع 224 2 طقلئر ] ۲66۵۱۷6۵ 2

 1عااتعت 1۳۵ص ۷۲۲, بلهصمص0 هواعتصو طحع 6و عام 1 1601261۷

 طبع هما هاهاتنصع طع ععجمم 10۶ دوو ۲66, 1 ظ20 24 طقع نصع

 ۸۵2۲1۲ هصنفصع04 6 هصوممانمه ه۶ اطع 9660۵0 022 (08۰ 265

 608)ر هه ظعهع۵0 2۳70 ۸0 6 21107760 0 عهاهنص زا 0۲ 2 ۷

 عرف ممه, ۸۷ت. ظصمصر ۳ط ظنف هنوامهمج 6ها9۵و۲ر 0

 ظلف انهصمقا 1م  ظععب .ظح۲ هنفطعف , طابت هه ظنوان9 15 ۲ ۵

 هطنعع4 10 عاتعع اطع اور طعتذصطع ءمونع4 36 ۳۵016 ۶ 16

 6هععع۵ا 0. 12و--265ر طق 1و 10 وم»ب 6 ۷۷۵۵۱6 0۲ 6 0



 ۱[ اظع طتفب صدق نصاب 26 2 1عاعع 4246 410 ۲ عج

 :طماع ۲ طنع قهع یااعانمص هک همنمامل ۲55 طم0

 ۲0 1۷عو ۲۱هصو ه۶ ۷[ه۵مطعواتعتر 40 06 0۱266ر 1

 اه هظع رمطص ؟کیافملف انناطحت» زص (طقب ۲۵۱۷۵۰ 46

 3 ۳۵60 لعنر یعنع4 ذص اطنع اتهصق/عت, ابرو و هدزص ۳24

 ۳ ۱۱ ۱۷۵۱۱0 ۵۱۲ ظع هجم۲6 ۳6۵0۲۱۷ 2عععووفنا16 0

 اس6 هنههور ۵۳۲۳ 1(طو(ههلنهع ههدص هگامتف مص هحر

 1 636 1240 1ه06:معووتمص هک قصر ؟نعملور زا وععصع

 طه هطععع )۲9. هل همبمع ظع هععععونطاع هیون

 6۳و ج0 مدح ۲ ۱367 ۳11 96 2عععوو1 016 6

 عصر هعمعتحطاع نصر ] نفع اطقف 1 هصهوب ظع ججتمصع0

 هطفصع (طقف یعناهاتوصم 1 لم هم ۷ع مال 1عوومنع

 ج هطاع 6۵ یهرولعتع هو سوت مچ اطع قتفف جمع ۵۲ طنو

 10۲ طنط 1 ذع ۱166695277 10 مالعفع طع ۲۵۵۵۵101086 6

 ۶ 66 لات( مهر طبع 1 هصسوت انا ۲عوجع0 (طع مهععتصع

 696 ۲55, هد هک عطع طقصفع هک (طعنع ؟معصعع هحموع مع

 ه۲ههع هو همع ۶ طمع ع)عهاعوا یلمصتانعم هطنعط ظ۷6 هعح

 عزع96ه] والعصقف اه ۳66۵9۲ 16۰

 ( طمع طععصح و20 20076 ۳ام [ نفر یعماعنص 6 وموحع-

 هههنفتقآ ینسععع طنعط 1 طقت۲6 2لموعع0 ذه مددانهطنمع (طع

 1 نهج هک عطنع تمجاع طعگمعع طع قتفع "1ع ونمع ۶ لطف

 ۳۵۵06۲60 نننونمص 2666952۷ هضم اط ؟هعار 11 او

 طحمب عمان طعم لندع 6۳6 یموجععمنات۲ع ههصطهعنمع 0۶ 6

 هتور وان ننوئمص هم »9م تهادصعم هم زه6ه460 ۲

 0 1 مع اس موتمفم حجم هناط طعم و

 16 (ععع طقفر هه ام نمنصواممععم نا هاطنمط

 0 یمولتما , ۲86 وعع090 ۲۷هابصصع هو :ععلتر نم طع

 28 20 2820 متال 90۲ (26 1عهع[ 10۲ طع نتعوعص) 6

 عرب و زه زعععا ه هناقمععع هیممعع مع اطع نهم
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 ۵0۳0ق ۵ منادانیانمم ز طناب هوهتع وه طنور طع ودمعتنوع 1ط-

 ۲6۲6و هگ عطف وععمج0 ت7هاصعر هطنمط عقل ۱0 جمع ۴

 2۳01عوفتمص 1هو1620 ۵۶ ۲۵۵1 هص0 هماو۱6 ههماهجعو (6۵ هطمصح طع

 ۸۲۵احزع ج۳۵۲ع۲ط *0ظع ۷۷۲۵۳08 ۶ اکنموف هم 4م ؟کنوعو ۶ ۵

 1و 201 هلو هومانهطاع)ر 7۵14 جامعه 1 (طنصاعر زوال طع

 عهاتتوع 6 ۰

 ار هو داور دکاع اهم هسزاطهلمسحت مه هصچب طقح4و ۵۲ 606

 ظازم6 (م0ععر دف هم هوماور ام طعم جننصم ۶ دومتر 0 96

 موها اننطحت هک ظعتلتم ؟۵ج عطع اموص هک عطع مجا» هعطع صم»

 ۸۵0۱561۵6 ۵۶ ۳۲۲5 20/40, 722. (9ع 5وعصوع۲ 0006: ۸

 069071060 طب ووتهمهعع اه طنف 60۵و ۵ 16 ۰۰۰ 0/6

 62م هک 2/6 10۳۵ هز 1 رج هز ۵2: (دلمات(هم 1854,

 00. ۲--6)ر 220 هعهتص او ۳ععاوهاو ۲۵۳۵۵261010855 61. 0۰

 100561021. ۵4. ۵۵1. ظ92002011:عج 204 2۳09 , ۰ ,637 :۱٩

 597-596. 1طنو ۸۷۲5. یمصجمدنوعو 168 منیهط۲۵0 162769 ۶ 5 "۷

 17.2 6۵16اعور هجعط یمجهتصنصع 21 1نهععب ۲[ 1و 6

 طماط هل هعوتصصتمع هه هصکر صف رو صق60 هو هجفصو 126092,

 50886 6اعجلاهو 10 هصفصر موهعع. ظعتصع 061660176 24 06 هر

 36 هاممطمصر ذ هادعط یعنفاعلر ذف 16: طاتکر 10 زاتعع 9م طع

 ۷۲1018 -- 2 هجقللر هاعقعر دعه ۸2۵۹/۵/4 , ۵۲ »۱6 6 26۲

 ععص مع طنف مصعع هونمنمم عمه اطع جیونصتناع ۳6860 0

 هطلف ت۷مابصع تر طنف 1[, او ظمتع حمنممع طحص 9ع ۶

 (۵0عع ۲# 2 1عهفا 2 ۰

 1 نو هههصابعژح( ت۳هفر هط طع هاوصموع انهمملن هه منت

 اعدزبر وصل اه طع ظیاطممناتعو هل هطع مود دنده ۶ عام

 ۲م طع نهصاطتتلوع الونتیونا»ب انناطمموت وب هص تور هر 2 صع

 60112064 ۳6ط 11 6 ۳۳طم1ع ۵۶ طقع جم:اتمم ۳م ۱ ۱2 ۴

 هصومناطع0 عمق 66 با06 0006در 1 0۳0666060 ۵ 6

 [۲۵ظ 16 66 تمقصتفصع0 ممتانمص هگ ۷۵ در ۱۷م ۲ 4

 هه ۳6۲0۵۲7 18, ۲902. 1 طابف 2 هصعمج. ۵۶ طع ۱۳۵1۵6 0

 1و 1۳ ظص مموععووتمصر هاب 6 وععمج0 طقلع ۵۶ ۷۲۵1, ۲ 2۳7206 عماح

 12نمص ۷۳ذط عطع ۱10۲ معبر هم رم اتو ۳ [هم 1۶ ۰

 ] ظع همل» هتطعع طعم هنطنمط ۲ ۶6 020 ۶ 2۳۲ هنومهوم

 ۱728 اطع ۳۶۵/4-2۵۸۵/۱۸/1 0۲ نوا اکطقص ر ۳طنعه طقف
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 هر ۸۸۵۵108۸60 ۵۳۲۵۲08 طمع هه هک طع متفا نهم

  (طنو ۳۳۵/266 1 سزفط (طقع 1 طقف طععص هطاع ام ججع6-

 24 طععمهصع ه۶ 6 1۲5. 0۶ ۹۸۷۵5 ۸۵4۵ ۳م

 ۱617 20 26 طنف هنومهوملر هم هطنعط رو یماطدطاب هان

 : ]1 1۳1هصر طاتع طنعطعععو 1 276 عوغ هعمص هدعععجعقنا دم

 2۷09۵۲, هنصهعع 6 ۵/۸۵۵۹۰/۱چهآب4 هجده هحاچ

 زوج ۵۲ اطع ۷عیوعع عننهج ذه 6 040 (مه تبهج اطععع

 12 ۵207 هعععع هم ظ276 طععص طقص0160 ۳ذط ومصصع ۳66

 . 2ف طععص ۵۶ هصععها۲ هععععنممهل هوونوتهصعهر هصع0 هصقص#

 1 4۳6 66 168680 مه طع ۲یالم( (م0عجع هجا. ومصصع

 و 1۳ و۵1۲6 ه۶ هل 1 مای مر ۳ع822ط یانلاع ۵9966و

 6 وعاقمصح 1 2۷6 0ععم هاطانعع0 0 جعوق 10۲ 0۳698 56

 20 ۷6۶۵69 ه7زلهصا» تمهعمایف مج اهعمصح ۱6۲6. ۷ 6

 16 220 ۵66۵55277ر 1 2۲۷6 هصممص060 طع عج 2عع0:لنصع

 » وفا ۵۲ هر 1060و: 20, 7۲6۵ (طنع 1164, ۲

 ۱60 هاطع ههطماجع. ۲9 ۳:۵عععوم۲ 06 مو« ذص مهتءمادع

 .0ععماو 1ه060060 عج ههقم»ت ۷هلبمصاع یصعجلجاتمصع ام 6

 ۲ هفعف مقطع هجف طه هتطنعط ۷هوعقر همه 0

 عمص0 )امام الامجمصصم4 ظمعیمتیطتالُهط هصق عمه رب

 ۱806 1۷۲۲ کم ۵م طزعطماومم ر همه [ 27 جلعم 6م (طقصلع

 مهفوتمع طعمعط عطع نتعفف مو. 320-241 ۵۶ اطنع مانع

 6 1 ۳29 هطوعحع ام طور ایسنصه (طع عف اطععع هصمجلطع

 2 ظقل ه۶ طنف 762۲ (1903)

 96 هانطمعر ۷اتجهصصه4 ۰۸۱۸۲ (هطمر هو طع نوع[ واهاعو

 1. 1 ۵۶ طنو ۵44-۵۵۵۵۸۸۵۸, 0عنبعم طنف همه وصتع

 ۸ نمطصهم ظ. ظصر مهم هک طع یدصعنا ه۲ ونجع

 ۲60 »ب۲ (طع تهلتوط ؟اترصقع 4۵ 60096 ًطلو 5666950۲) 6

 9 116016 و276 ۳طقع هعص 0ع عاعمصع عمه (طنعطک ۱

 ۱۵ 426 هاطو۲ع هصهعمتمصع0 : هصف عمل حل طقک و صمم

 طنصم زو عنلوص هو کنعب هو 00. 750-749 0۶ طنف 6۵8۵-

 ۱ _ِگ 7/۵ ۲52۵ 15. 27 7/46 )2425/« 1 /561/۰ ۱۲16119,

 ۵ هه ۵ 1۳همعهدنفهمر ییقنع40 هک ظاطقعفر نم
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 هاهصممانف مه زوم اکطبهففص هه ۱۷۵ ۷۵/۵ ۱۵۰۵-۱۱۵۵۲ ۵

 عط6ع هه هک طع ون هم هععنمصتمع هک (طع وع۲عصاط هعصااترر

 2201 هلهص۲هتعو وومصع ه مصونعمطاع انصع اه 1صهنهر ۳و( کت

 عظ6 مس ۵۶ وداعقص اون ابو مناطهمطمح هم 2106۳۳۲۵۲ 6

 عطف مات هک طثو هبمموقکحت هزهل هطفمحعات 1-0نزو 0019۱[۲162

 زط (طنو تمعلع هم زدم (طع هوم اهاهتمواتهو ۵0۵4۵-044

 (2 طمماع هاطنءحر هماسزطفادصلنصو الف هصمعصمیف هنم6ر عاقل

 لعووجعو منادانعلنمص) اطع هام ععونعماا» علوم 60 طنو 6

 عمو تتههوهمعور هصم طععف :عععنههععو 1 ظحع 1۵ ه)ععا

 220 ههصقع اه موم وعونممعع اص طع ظ266(۶۵ ۲0 136 6۲

 ۷0ابصصع ۵۶ لطف 6,

 6۵۶ 6 01« اف61 حب 6206و قص [معصح طقتع ها9 0486

 2۵84. 16 او _زه ومصصع ۳نهدروو هنعمومممتمانصو ر نعلت 18 6

 نعاتهصع ههقصملندعمح ۵۶ اطع طنموتمرمطنها مهيتهباهعع ۷۳۳6۲ 6

 1۷6و. ۲80660 11 دو عطف هم ظمطمامع»ب اطقم 2 ۵۴

 0۲ ۳عاور هص0 لطف عزم همانععو یتعصجعع0 ۲# ع عههجونآع 0

 66 موانع وهاعععتممف هم هتصونامتلوم 1عماتصع اه 1ع8ص66 1طح

 [0:8۵۵نمطر 20 یمصوعتعع 100 هتعص ه۶ 2 16۳ 12-16060960 ۷۷۵۲

 ناهوو هم لطف معاف هعصع ظف حص ظماطماموتر 1077676۲ 6

 ط2ف 2 طنوط تهلتعر ونصعع ز هلو ابو یمونمع ووعمنهصعمع ۶ 6

 ۱۷۵۲۱ 0۵1 ۵7 هم هنهمک 206و هطع1وع حاصمو۲ ۵۲ یانلتع اظ-

۰ 0 1600778 

 1م (نالعفم ه۶ طع متوب وعبمصع هطمواععر تطنعط همدواتع

 ۷۵1, ار 2۳۲6 هو 6:

 ؛یرعاش و رعش تلیضف رد «لّوا باب
 «تغل قبرط زا رعش ٌینعم رد «مود پاب

 «تفگ رعش هک یسک لّوا ٌنعم رد مویس باب

 «تنگ هک یسراپ رعش لّوا ٌنعم رد «مراهچ باب
 «ءارما و كولم و نیطالس راعشا فیاطل رد « مخب باب

 ؛ةانک و رودص و ارزو راعشا فیاطل رد ۰ مثش باب
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 8 ؟وانت هک (طقعع هدف هم ۷و همتا نعناع

 0۴ جدا ور 29 طه: هعطط (0. 20 0۶ ص۲

 0 ۵ عصر 1۳05 هه هر رنصمع هآهور هد ۸ (همند

 ع 16 8۲96 ۴۳هونهصط ۷عبوعف هر هو اتعاتقلر 22071360 0

 طنصو ظحطتقصح (6عاع (۳عنوص 64 ۸. 1۳. ۰)420-438

 و هلعم وهنل و طقتع یوهججموع0 نیمه اه ظعهطاع,

 ت(طمع هوم هووععهو (طقف ظع ظ20 وععم هم ۵0

 و۶ عطع دمویهل رسم ام طع هتل (؟۳ظ::0ععم0)

 : 0 طناطقتقر مع هطتمح هصهص او ظع راه ۵0

 > هوا هه یدونواتصع ۵۶ ۲۳۷۵ 6هاتاماع. 116 جا

 ۱و طع طهللهلع ۶ قاطع مع ظوطلعط240 ر (طع صتعغ

 ۲6۱ ۶ ۹ ۳۵۲۱۷۲۸2 0۵۰ 1۰ 627-590)ر طانت هعماعق

 زود یون همانم» 25 12ام 1026116و 9 20

 08 ظع 12105 ۰6 زم ه۶ 21 7/0 ۵

 96 هدنوتمم هک ظیونمص ۳معو ز هم زع ۵۵ طع اصفع

 هم امت سطح ۸ هما طقف هصوت 1عصم۱608ع6 حق

 تك 229۲6 220 هفته هک هه ۷هوعج هان جسم دهن 0

 > مملو دو  هصممنمم هه ص8 عمعع هجوم

 :, ۷[عو(زمص و 6 206 ۶ اطع 20+۵ هللععع4 1۱0 6

 61 موم هو ه یافت ؟هداطقف هک ااعت اه طمحماع ۶

 [ه هه هصوب ذهنم اطقع تاچب ذاص ۸. 1. دوو (هب 1. 808-و),
 زیطر 10۲ :یمعمصع دادع0 زه 107 2۵۲۵ 509 07 گ) ۵

 ۱ 3 ۶0:1 71025 1/1011 ۳2۲۵ تنوا (00. 15 2۳01 0۲65۹, 0

 5 52 ۰ )و آر هلممع هن(ط 122نصصنتواعتر حصح اصعمانصع0 6م مداطا

 مه (نملم. .1طهصعع عطف هننعطمت مووععم 1هصصصع0ر2عاو 0

 ۱6109 ۵۶ 606 1 هطنتنر ده04710 هم یار هوهصصقصن4 عمو

 ۱۳ظز6ط (طنو تمادصع طعونصع.
 اتم یعوبموف60 ضرب وتجاتااب46 ۵ هو عمو ۲0۰
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 10950۲ 1۲, ], 46 (606ژعر 1۲۳ کم ۸م ۲ ا۱عطماومص هو ۲

 [هاوهمممع0 ظ22لعمعاب قطره عطع هلاماطلم طعم طعم قسم

 عالمه هم ام وماتتمو هفمو نمی تماهاعصف :عو6م۲60 ۴

 (طلف (یعنر هه 1 هاب 2040 ۶۵ عطععع 6 ههصعع ۵ هص 2هععووحح

 جانو»ع0 ءه)اعوهابمو ظ۴1عععمتع ۸م هب ظع۲عص حجم حجت

 ناو(, الموت عهص 1 یمصعاس06 ۳زعطمعع ههعم هصمعع ؟ععوانکزوع 0

 عطع ۳عوماتع«عگاتاصهوور صتمهصماتاب4ع عمه يععهالعصا ۵:صمموطتو ۶

 ۷عووتو ظعاا ۵۶ اصولعصر (طع دنصمعو هم یجعنمعمعجل مانتو

 0۶ اهن دعبزهعر عصف ذم مدناتمنلدع ام طمع یاهو هک هصچ نعص

 1۷۲۲, 1, 46 9۵۵۵هلههعر طعم ظع20 ه۶ اطقغ زوم ععمه 4 ۰

171۸۷۷ ۸11 ). 110۷۷ ۰ 

 (۸۱/۲6ر ]اه 1, ۰



۲ ۸ 1 ۰ 

 ۲0 ۱۲88, ۵۶ هو ۱۳۵۲۲ ۳۳۲۵۲0۶ ایم ووعمح0 ظعا۶ دف 0۳ 0۲9-

 ۱۲۵ طوهص هان ۳ هنوممععاو ۵22. 6 111106 1۲8, ۲

 1 هق ظ.)و قحف6 0معمتنا۵0 و اعص0 ذص ۲۵], دج ۵۶ 6 .4۰گ.و

 2 6۶ 36وو.ر ذص هص هجاتمام هجاتنام0 «تطم ها0معات ظجوتمص ظنم عمو

 ۱۳: 290 ادم 8وعوصومج 21۲8, طمجوتصفکنمع همونوصمتم0 هم )و 06-

 ز» 5۳هصو هد 00/۵0 0[ ۵ اه ۵۲ 1۵ 99 0 0۵و

 و 9020 هاعم زط ۳۵۳ (و 8 ۳۵۰۵۵۵6۸۵۵95 060 زو۵56801:۵۰

 10[. 10ماه عام 0ام 2۲۱ 63, 0. 597-596. ۸ ههداعنح

 ۱۵۲ ۵۶ (ظم ۲۵عمم هجو هلوم هزنم0 ذص و هدممالمح# 1/۵۱۵ ۱۸-4

 2۵/66۲ هموتوص»60 هم 1۳ ) ۵۶ طم امعجصم0 ؟04-وجلک 14م 0

 او 40۵40-12۵60 ده صف مگ طنف همنتمموم وصف و 1عجوما هج

 16 ۳۸۵۵۲1۱0۲ ۳۳۲6۲ زا همجانوتصو, ۲ 2۲۵ ظ06ر ۱0۲۵۲۵۲ طوح 2010 0

 ۵ ۲۲ طقف طقف طوعمصصو 0۶ 8 1۱۲۵۰ ۷ طقمط طو ودمجام۲۵0, 16 ۵/۱۵۰

 1/۶0 / ۵ زتنطمععوط00 ها نطتکص ذص ۸۰ ۲۲, 1995 6۸:0, 1878) ذره ۵0

 8ر ۵۶ ۳ طنمط طم قتعا یمهصمجتومو 651 هص4 اطم 866080 619 ۰

 ۵ (طوفم طعم ومانجممم (طع 1۲88, 0۵90160 هم ظن. ص0 8. 0۶ طنمط

 ۱2۵۳ 1و 6ظ ۵۱۱۵۲, هص وقف 2 ۳اهو 96 30۲6 60۲۲۵6, 200 ۲۵۱, ۶ ۶

 هوجمرط0 1 1۳۳,) همعجح] ها طف ۲هجنمصام طمدم عن۲وص وتو هع۵طو

 .اطم ۲2۲ 6وعو ۳۲م 1 ظ2۲ 2800 هصماطم» نوع ۵۶ دو 0۶ ام

 8 6660 ذص اطنف ۳۵۴ طم همتمم زو ؟نللچ 1ض0102000, ۲م هوتصصنص

 او 860000 2۲6 ۵۶ اطم 1۵64 هممعجمه0۵ ۳ذاط گرو 0. 265, 1. 3, 0

 92, 1 هاطمت هوم ۲زماتمصع زص اطم 10الم نهج ممهمع هعمامتص او

 لوممز ها (طم ۲هنتمصاقم موج اطو هصمدا اتنهذهلر 2۳و 0۵0, ۲۷۷ طمح

 ۱۵1۵0 ۲ه۲تهصان و0 هاموما۲ دوومصاطاقع طو 2000060 ۳۵عنصع اطوا 0

 29 ۲0 لو ممعتاتوص ذص طمع انصم وموصع مموعتطاور زا 1و عن۲۵ط ۳1۲0

 همصصمحفز جا ۳ ظوتو هو 0م دنا( 2۳18و زا 18 10۱۱0۱۷۲۵4 ۲

 00 ۳۵۵0۲۲ عر ۳۵66060 ۳0۲ 4م ۱۵۳۵ ۰۲0۲۲۲۰ ۲۲۵۲۵۵ ننا(۵0 زح

 ۱۵۳ اععا هو عوصمتوا۲ 1۳010060 دط 8012۳۶۰ ۰ ۱
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 لو 1. .٩ ۰ [ مجخاب 4 بر]۰ - 3. 9. رس 10۲ رب 220 یتسپ و داب ۶ ۱

 یتسپیو یدنلب. -- 6.8. لا 10۲ يا. - 8. 8. دسذقم. - 12. 8. توفکلا

 10۲ ةرفکلار 800 ایافکلا. -- 13, 10. .٩ وبا ۲ نا. ت 16. ل ۰ [فرط زا. لر

 18. 8. نابج/ 10 زاججا. - 19. 10. ریو.

 2, »7 1 8. هلطمح, -- 13, ۰ رج 10۲ شنآ, -- 14. 8. لاخ

 10۲ لاخ. -- 15: 8. 0۳08508 ج مکحا هع4 688 ق.. سا, - 18, 10. 8. تیل

 داسف و تیغ ناببم. - ۰ 1 وا 10۲ ی ز .٩ 200 11۳۲. یدهید 107 هدیدز

 8. اطعوتاو ات 9010۲6 یغرمز 1۳ دمه وا راکش هکز .٩ اهناج 1 ها 60۲-

 ۲۵6۱0۵0 ا0 اناج. -- 21. ٩ انام لب 10: انامهم .

 3 1. 1. تفایض 10۲ تنایبع. -- 7. 1[. یورب 0۲ یدرب 101 یرببر 0

 یا 10۲ نیز طقف ۵ 0010000 و هام ییدر .٩ 200 ۱۲۲, هدید ز ۰

 دوم و یدزد. - 10. 10. 8. ییهش 10۲ یهش, - 13, .٩ 1086۲۲۹ و 0

 یکدور. هم  8. هداطوان ۲۲۲۵۵ تفک ۲ [درک ۰ نیا]. -- 6 8, زا و۰ ی

 21. 8, 0۳ 88 و -- 29. 111. ود نیحبز 2 8 ۳ 10۲ ییببای,

 4 3. ۰ جنگ مبامن هنساوخ و ز رگ. -- 5. 12, ناص 95 ۲۵۲۰ ۵۶ قاهجر

 10۲ ۲۲۵ ۳۵ هطمت10 موتطفوو ۲۵۵0 قاهمج, -- 1-8. 110686 ۲۵۲۹۵9 90

 هااتتمتحا۵0 ذص 8. صف ههناا4 اط 10۳7, -- 10, 1. تسب رب وباکژ غاب

 یلع راز, 115. یلح ز غابر 10. طه یلع ط ا6دعار یلسع ۵9 ۷۵۲۰ 1 ۰

 تب 11, ۳. 80. 0. [تمسا]. - 12. 8. 0۳, [مظ]. -- 17. ۶۰ نیوب. - 0۰

 1038. رک ره. -- 22. 10. 8. افرطلا. - 28, 12. 8. قزورز 8۰ ۵۳۳: [وا]
 5, 1۰ 8. ومایب ر احوحر 270 نابشس. -- 2. ۰ تشفیار 0 مک نادلدذلف. --

 3. .٩ یقسلا ال 2240 كوکسی. - 4. .٩ یدالارف. 1 یوالارف 18و 6۶

 وموطصف ابو 9و 0۳۵۲۵۵ ۲ اطم دوم 0۶1 8. ت 7. 10, ۵. هناککیپ. - 8. ۰

 8. هلمک . - 12. 8 لعشوچ . -- 18. 1۳. شتمدخ. - 14, 107۰. وکا ۶
 ی - 18. 8. طفف زا [02 وا. - 16. 8. یوهلا. - 17.8. بیبعش وبر 870 ۰

 [لدب]. - ۰ 10 شیک. - 20. 8. ءهناخز 10: [رب میس زا یکچ] 111, 8

 زا شم رب هدز رب. -- 21. ۰ کگنزب. -- 92. 16. یک رات 10۳ كن ۵58 هکسب
 وب یراث زا, ۰ یزانن 40 یراتن. ]ز ۰ ۲۲ بب

 6, 1. 8. 0۳۰ [رفعج]. -- ۰ دکآ 10۲ دیکا, -- 8. 8 دچ 10۲ هخ ز»

 قوا طوصتهات6اد -- 9. ۵. فورعم, -- 18. 10. 0008 .دوب رور 8۰ درب ردو 5

 هوجاتمتو ام دو, - 11. 8. هدرپ ییرب. - 1 ۰ زا و 8400۲ كدور

 - 19. 8. مار 200 ی نآءرف ۲ تی وقر - 20. .٩ ناب 10۲ نارپ, - 21, ۰ ۰

 [داعت]. -- 22. اف 102 قیمبص. -- 2۵. 10. ۵. دما بس یایعزار

 وموطصع 000001 8. 0۳9, [بحاص].

 5, 5. 10. دفهعلا و. -- 6. ۵. 1290۲۵ و هات هیالقر 90 09. [ییاوف].

 7. ظ. 0۳. |مظذ]. - 11, 8, و نام 10۲ یاب, -- 12. 8۵. 1080۲18 و ۲

 فیاوط. -- 18. 8. یفیوت اروا. -- 17. 12 8, داتسا 1و 0010164 - 18, ۰
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 ار, - 19. 8. مع نیح ؟0۲ دچار - 20:1[, قم یتکس [0۲ نرانتسد.

 ۱ 1 گنج اب. - 29. 1 ۰ [رهاطلا]: 1. دیوگ یبعصمر 2 ۰0۳

 0600 ذح هنوزم 0۶ لب 98 ذط 6ام -- 23, .٩۵ 0م [و] 20 هعفنص اط - 4

 ۳ زا 10 نوار 854 رات 202 راث. -- 9. 8۰ 1/17. ۰ [رب] 24 200 نآ

 و۲ از ۰ " طم یریگ 10 راد - 10. 8. 11۲۰ 0۳. [زاژز 8. طعم لاخ
 تم 11. ظ. 0۳0. [رد] -- 12. ۰ ۰ »7۵ یوزا 40۳ زا, -- 14. ۰

 هم 3 ۰ 0 ت 160, 8. 0۳0: [هل و]. -- ۰ مچ ور

 ؟ رو 200 رس 102 دورس. س 18. 11[. یید شک ره هک یمم یاوغر.

 . 8. تخاهذا ۲ تخادگب. -- 21. 0 ۰ [رد]. -- 22. 8. هشنور هکنا

 : شی 10۲ فز تفاب 10۲ باب. -- 23. 8. تکدصق, - 26. .][ 010۰ ,٩

 9, 1, 5 0۳۰ [زغل]. -- 3. .٩ ملعب 21007 شقاسر تاب 0016600. -- 5. ۰
 -م 6. .٩ هیاب هنامداش. -- 7. 8. دنچ 10۲ دعج. -- 8. 8. 0۳. [و] 06

 ه یاهتر 220 هومنص ذط -- 9 ۵400۲ داب, - 10. 8. 0۳. [رعش]. - 14 ۰

 ناسک. - 15. 8. 050. [وعش]. -- 16. 8. هراظنب لدو ۰ ۳97 سم 7,
 ق [02 ای 8. ۲8 تساور یناع هن 102 زا دربذپن. -- ۰ 1 9

 نیل 1 عصح 000660 ۸0 46 006: 3 270 زط -- 19, 10. 125 ینکرو

 ینکمولار ییکدرر 200 118. یجافدنلا. -- 20. ۰ تفر ۸0۲ نقد. - 1

 ۳0. [وب]. - 24. 8. 0. [و], 107. وکن لقعز ۰ تک ام زا :يزاک
 دزیآ

 316, 1. 8. تسدرب 407 تشاد ربز 167. نآ 10 وا. - 2. 18. زو 80۲ رو. -
 4 عازیم 10۲ عرازمز 107 ین وآ (ع عمدزومنتع0) ط0اط 10. و4 8 ۲۵۵0 لیتو.
 روی 0۳0۰ [نانک] [مودخ] 9 4ب 1 -- 8, [سپ]. - 9. 8. منا هذر ۰

 ک س 12, 8, 8 دیوکیم هدبیصق رد تیب ود نیا ور 9۳2960, 0

 0 تم ص ت۳ممااچ 40 23 6ر اطاق رز 2 12010778 0۴12 58

 1 17 ًانصعم ۵۶ هطم طمع هص0 هصاها هجناانمو )۲0۵ عج 0۶ (طم طزم-

۰ 0111021 

 لالر 3. 117۰ 2080 دمح 9/60۲ فسا ویا - 9۳ لو ۱۲۰ ۱28 هب وب

 12, 5. ۰ یافف 10۲ یاپب, 24 مارهب یوم. -- 291. 10. ۲۵۲, یا

 خ ادرد و مغ اهدنا یو.
 13, 8. ۲ 002 ۵ گن ذر رپ, طمع ذو ه !ععصم ذص ۵ هم» نان بس 4,

 ههنز اشک - 16, ۰ نوت 10. 00. [و]. -- 17. 1[. هچفخ رز زا ءریتح
 بس 23. 11. درکب ۲ تشوک - 24. ۱[. دمآ 20۲ دیآ.

 1. یم 24 (طم قسمت 1عافمج ۵۶ را هجو طعت01 1معتطلو ذص 0 تم

 1و ۳هصاتصع زط 1[, و0 ۶ ۳9 ال 5, ت 8. 10 0۳. [رد] ذج رددام.

 107. ناب ز 10. اریو 10۲ ارید.

 ر 6. 1. رز 10۲ هرز ۲. 1 هعججومغ تصمعاعص0 (طف هصفق هک طم قوت

0 
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 طمجتعامطر هصف هدمرومما طعم اطم ۱۲8, ۲۵20نطج دوم و۵ 024109, -ت 6,

 ۲ ۱عااوتو ۵۵/0۳۵ لاس . .. هو ۲۷۵۲۲ 100نمازضما زا اطف 8, - ۰ [فز]

 و و عهدزوهاتعم, طمعم دف » 1عمصع طعم ذح اطم 1۲8, ۲0۲ یخب 0 1۲8, طعم

 ینپ 0۲ 0۵7229 جلب - 24. 0 اقاخ. 1 60۳640۳0 ار راخ. -- 25. 10. یییکشذت

0۰ 6010۰ 

 16, 12. 12. 0۳۰ [تس] ۵166۲ یریبخر 60. 9۵۵۰ - 13. 11. هنتشک رپ,

 - 14. 118. باترپز 10. میم رهنا مه, - 11. 1 0۳۰ [دب] 0/0۲6۵ یئاج».

 15, 2. ۱۲1, نیا 102 نمنکا. - 3. 117. شدنام 10۲ نیا فنکف, -- 0,

 ] هصح 18000160 10 49 00و رس مود 10۲ ۳۵۵0و 190 2000

 ]ل. هجموهتو 10 ۲6۵0 تحدم ۲ نر حل لات, القشم 402 القثم 800

 (؟یرحدن) 102 جلدت. - 23, 16۲۰ هکس مسر رگم هم یمتسنادن. 2 24
 11[, هش 10۲ واو ۰ نابز رب 107 ناهد رد.

 18, 12, 12. میم نا 16 1. هایت ن نب
 19, 10. 10. هاقفعا هاقننا رد. - 29 3 دنک 10۲ دوپ.

 20, 1. 1[. شمیج 107 شذون. - 18. 1. رمعب 101 زجعب. - 21. ۰

 صرح 102 زا.

 21, 3. ۰: لیبعم 10۲ لپمعم. س 5. 10. مع 107 مغ. - 11.111. یهدپ ۶

 نیمزب. - 16. ۳ تسیچ اضق 0۲ 00۳0228 تسه اضق, - 18-19, 9

 هو 1 عص 1000000 0 4و 6موزو 10۲ ۲هاممطام یصمص0261098, 10, 8

 سما 107 كنیبمر 924 ورطس 10 ةرظنب.

 22, 10. 11۳۰ ناب. - 12. 10, ةمسبم 200 انوکشم, - 13, 10, خهسبم.

 16. 10۳ شیناشیپ (عهدزوههنسعمار 10. طعع قانتسپر 1[. شنانتسپ, .-- ۰.

 161۰ تمسار یتوگ وا ضراع, - 21, 12. قاعنصلا
 23ر 4 1 (موومتوصا1) نارسخ, -- 5. 10. ید, -- 6, 110۲0 8, )9

 1. -- 1. 8. ینشوج. -- 9. 8. یروپاشنلا قابعس الا - 10, 8. 0۳0, [دن] 0

 لصف. -- 13, 1. 8. دنامز 167. شیتسه. -- 14: 12: 8. دنام, - 16, 8. 08,
 [و]. -- 18. ۳0۶ ابدا 8. طقف راید نآ. - 19, 8. هد [و] هم» ماین 20.

 دوزعم. -- 22-21. 8. رکذ تبسن ردوج ناهرپ. -- 23. 10: اب 10. فو امر ۰

 ابز 1. 8۰ تیمش تیمی, -- 24. .٩ هملسم 10۲ ةْعلمر 220 هداد ۲ ةوادار

 ۷110 10, ف راد.

 24, 4. ۰ ای ود 10۲ ردز 2. 0۳, [دی] 0۵/0۲۵ بش. -- ۲. ,٩ ظوف اذش ۲

 افثر 220 0۳. [دوپ]. -- 8. ۲0۲ تر. 8. 198 تنسک, سس یم اجر

 سم 12. طر ۱20 و وتعزصفا ۲۵۲۰ ۵ یعقفلا ۲ ظزمط 9 ۲

 وووص 1026 ۵۲ ص6۵4, - 14. 8۸, ۰ یور 10 رهچ. - 17. 8. 0۳. [مظن]۰

 بس 18, 8. 1۵8 دوج ۶02 روخ, - 20. 8. یراهب, - 24. 111۳. هدوک.

 ور 1. 1[. هدابر 0 نیو ناوکین رگن ریکبآ. بس 2, ۲ لنت رو

 طعف هچ لک زاز 0, .٩8 مجس 10۲ مييش. بت 9, ,٩ ۵۳, [تفص], - 4. 1[, شنا
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 ۱ زد رکاب 6. نیا و ماج یی. س 6, 8. ییفسو 1[, رولجز 8

 ۵0007 لعل. - 9. 7[1. نیت هنیمیس . - 10.8: 0۳ :ورد یم تسدنکف
 8. 0۳ [تساروا 8. -- ۰ 1 رکیپ 10۲ رگنبز 10. طعو هدیمخ هو
 هدولآ. - 90. 8. کنآ هک نلنادی, -- 21. ۶«درک زیوع ۰

 ؟ هک اردوخ. - 28. 168. یه 80۲ یبش»
 1 5 00. [ینک و. - 2. 8. قالیا رت قالیا یسک گكرتر 1678۰ هکرن
 ۱ 48 نمان داز ز 8. 0۳. [و]ز ۱۲۲۰ رهدب رس اد

 2 یناوت 107 ینادهبر 270 0۰ 42 8. 1117. یناوذ 80 داد 2 ۰
 102 زاب هک ز 8. دیس. -- 16. 8. یبربر ۵0 0. [و]. - 18. .٩ دوب

 تم 19, .٩ 010, [و],. ت 21-20, 0, 019, ت 29. 8. 010۰ [یقثور]۰

 4 ۰ نازرل 10۲ نازراز ۰ دیدب وآ مرح. - 8. ن نآ 102 زا. بس 9,

 ۱ :یینعم] ت 10, 8. 0۳0: [وا]. - 11. 1.8. دوب یییاشن 10۲ دونشوخ نناور.

 2. 10۳۰ زا تمسقب دراهن هک : ۰ تجاذآ. - 18. 8. 0۳, [رعش]. - ۰
 ] 60۴ فلز هس 21. 11۳. دن 10۳ 8: ]11 وزک 10۲ ز هاب ت 23: 8. ام

 کیس رهفلا ء)رو.

 ۳ رانا دوجر 1605. هقلح ردنا هقلحز 8۰ داب 40۲ رای. - ۰
 0 ۳ 7 20 راد. -- 6. 3. 0: [صاث]. -- 8. 8۰ تلود ن .رار 0

 قأ نآ خیدتنم. 9 8. دوب 10۲ داشفا. -- 10, ,٩ ۰ [دوب] 0 روصفم.

 . ۵, 0. [لأ]ر 2204 تسود نآ وب. - 13. 10. مانآ 102 ماناب: 8. 0۳0. [وا و.
 به دارا - 16. 8. هطب [وبا]. ۰ 33 سا 18: 8 ۳

 ۱ , 2: ناقیا دید تم .٩ رکذر ی دی
 99 8. .٩8 ۰-0۳ [ی] 1ط یروصنع, -- 5. 8. واب 10۲ وپ. -- 6. 9. ۰ [نآ]

 ] [اباتفآ هک. - 1. 8. هداهن. - 8. 8. 1طع0او و 0۵10۲0 رعش 20 هصناص
 6 ۵660۲ تیسا. - 9. ۰ اب 20۲ ام, -- 11. ۰ هعطق 0۲ رعش, .- 14. 8. رپ ۲

 ۳ ِ گم 107 رکن. - 15. 8. یالعم. - 10. ۳0۲ ورد ۰
 1 ی ت 17. 1/1. ظعع رامیب ؟07 رامین ز. -- 18. ۰
 یک رپ ی 11۳8. رب شک وچ, 0 0 ساختم 12 10. -- ۰ ۳ دننت رامر

 لب 407 نودیا زا, یفدنا را. - 20. 10۳ ناگنر ۰ 88 ناکرزر ۰ و
 هومن ناکلزز 20۲ نامسج 8. ظعف نامشچر 111. و مسچ. -- 1.

 ۱ رایشه هاش ام 92 8. 0۳. [تسارو]۰

 ۱ 5. ۳0« دی ۹ 328 فییآ. -- 7. 8 ۰ [مظن]. - ۰ 9. برغ ات یر

 8 0۳ و 15. 12. ز رز. - 16. 8. كبونا 107 گنر نآ. -- )۰
 11 ت 98-91, ۸. 0صناو مع ۲۱۳۵۵ 8,

 1( 3. .٩ 0۳۰ [ش|) ۲ شاهنابز ت 18. ۶۰ شکنر 10۲ شجر. -

 5 102 رپ. انخ 98. 0: خیر یو

 82 3. 8. محربر ۵00 اداب 10۲ اپ. - 6. 0. مخ 10۲ مج. -- 9۰ 8. رد
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 تمسادر لد. -- 13. ۰ یکنس 80۳ ی ینزر دودزب 220 09 [هت]. -- 17. ٩ ۰ و] ۱

 0020۲6 یریلدر 10۲ ۳طنمط 0. 200۲و اه 0 یربلدز 8. تقو ۲ تفقد.

 - 19, 8. هم [داش]ر 20 کنج 10۲ تی, - 91, 8 0 و 0۵1016 رو.

 383 1. .٩ 0۳0. [یادصم و]. -- 2. 8 ۰ ۰ [نآ» 200 ۲۵0۵6۵8 تسا . . . دک

 ۷160, ت 6, .٩ حقف یعب و گنر 107 یمپ و گر د, - 6. 8. تربس 101 دوی,

 بس 1. 8, خفه. 8. ٩ 0, [ْ دچر دعس]. -- 9. 8. علاطمر 200 نورب ۴۲
 نوه. -- 10. ۰ 0۲0, [معش] ۵04 [و] - 12. .٩ زییج رد. -- 17. 8, 2008 و

 88:0۲ لابو. -- 18. 8. می ۲ مراد. -- 20. 8. یزورللا. - 23. 12 0۳۰ [رذ] 0۵-

 10۲0 هدناشذ, -- 24. .٩ یاج هک وب.

 34, 1. ٩۰ تسدادب. - 3. 9. تحدموگ. - 4. ۵. ۱۲۲۰ اضق [0۲ ان.
 - 5. ۵. 17۰ ییرب 10۲ یبهب ز 167. 0۳م [و] 09/020 هک. - 10. 10. رازلگ لیپس,
 -- 14, ۵ ت ورم روهص هو ةص0تماتصمات نب ۵9۲۲۵۲۵۵۵ دص ۵0۲ ۰

 دی 39 لب دین 2 راد 20 1۳0۲ هک فرز : 1۲۲, ۲2 رظن كبين وز 8. دیلپنشوچ,

 ت 22. .٩ مرس : »ی بم 24. 111, وچ, -- 26. ۰ نآ 0۶ وار 200 یینخ

 10۲ یی.

 85ر 3. 8.ز 10۲ هب. -- 4 8.ولول ز. -- 6. 10۳. یم فاص نآ و. --
 ناگدنب 10 .اگدایخ 8. فقییقش. - 9. 11۳8. یز ؟0۲ شر. - 10, 8. رکات
 10 مکات, - 12. 8. مينک وپ, - 14. 8. ۰, [تسارو9] - 15. 1,88 ۵

 ۳۵0۳09 0و۲ ۵0110۵۲26۵0 11 10. ۰ دراد 10۲ نیاد, - 16. 7. ینام یبم از ۰

 شیپ 102 زاوف. -- 22.۰ خزود دک ار نوچ. - 25. 117, رنبوخ 10۲ دوش ون.

 36, 3 2۳0 8۰ ٩۰ ۰ [ تار. ت 9. 11۳, رورس 10۲ دورس, بس 12, ۰

 030, [و]. - 13. 8. 0۳0, - 14. .٩ رد 10۲ رز. - 16. ۰ هعطق 10۲ مظذ. بس 1+

 8. یمغ 102 یمنز 107۰ «دزمغ, - 18. 1. 107. هدچرب. - 1۲0۲ ثفگ
 ۳۵۵4 تمفگ : .٩ 0۳۰. [ تک و]ر 2۱0 ۳6208 بیکاع تب.

 3, 3. .٩ 1طفهحاف تیپ 2100۲ نر لو بم 9 لک رثا 80۲ رگد. بس 8. 9, 01,

 8۳( [0ا۲ ۷۲۵۲08, -- 9۰ )۰ رکم 10 ۳ 11". هذوکب 10۲ هنوخچر رکم [0۲ یر

 دوب ۲ ینک 0 ناقشاع زا 10۲ ناکمشج رب. -- 10. 1. ز یسبر 167. ناشن

 با ز 220 هدرک 10۲ و دوک. - 11. 8, 0۳0. [و]. - 16, 8. 111 9, [)ور] : ۰

 1۳8028 را هت02 رسر ۱۲۲, هد اطم اذط0 نیتشاد راوازس. - 17. 1۲1, یاونب ۰,

 -- 19. 117. هب [02 زر 220 تمناوکین ۶0۲ تمذاقشناع. -- 24. 8. 010. [ضوخلا ]و

 ۵04 ۲6۸18 قّخصم 107 ینعم وبا یادصم.

 385, 8. 8. ناس نییربو 1[. ناشیرپز .٩ متفشا زا 107 متشاذک. - 9. 8. هدرپ
 102 هدرب. -- 12. 111. لصو 102 صف. -- 13, 8۰. ۰ لا 10۲ لا. -- 4.

 8. مدآ 0 مزآ ۵700 ریع 0010060 2660۲ هطییسر. - 15. ۰ مان دح : ۳ ءهنیزخ

 لوح س 16 11۳. زیوع 10۳ فیط), -- 11. 117. 0۳0. [و]. - 18-19, 0

 زط هفجوتص ۵۶ ق. هص0 هتابم0 اط 8. - 91. 10. لاب ءهنوگپ. - 24. .٩ دید

 107 دوب. - 25. 111. نامنخ" ینام وز 12. ۷۵۲۰, لاتما ءهناسف.
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 989, 1: 1۲۲۰ تشاذگ. -- 8. ۰ رگ 177۰ رگ دن. - 9. 10۲ هانپ راگزور ۰
 هاپس یابق نا 290 11۳۰ هایس . . . ۳۳۲0۲ هاعم هاعصف عم ۲۵۳, اه هوتوتم

 1 .٩ میهن, بس 11. ۰ 1 ها دک رعم هاهن رب یسلجز 9

 هشز ۲۲, 2008 و هام» گنهن. -- 19. ۲ هاوخوکیبت 8 8۵ طوم وا 1

 ۱ ] ۱ اد سبب 13. 11۰ رات 10۳ زاب. -- 14. 8. 167۰ ری. -- 18, ۰
 ۱ ۳ س 16, 8. جینک ترم سوپ: 8 1001ههاود و ؛ظ9 1۵40۲۰ خ 01

 8500 ۶0 نطنف عمدماوات هص0 عطف ًاععع هطعا انطف نت0م» اص ۱۳ طتمح ۲ ۵

 212600 هظ14»0 طو تهصوو08۵0, - 17. 11۰ مزر 10۲ شیپ. -- 19. ۰

 اطتع ًانصم هعموجا 190 ۷۵۳۵, -- 21. 8۵, 0۳0, [هق]. -- 22. ٩۰ ۲۳۲۰ نمخدز

 165. ید غیب, - 23. 10۲ رخن 8. طعم دزنر 11. طرشز 8. یثون هک هک رهر
 0۳. یراوس ره رد هک. -- 24. 117۰ ارناهج ۶02 ارنیمز 204 عباتنم 107 ترهق .
 40, ۰ 1 050. [2ل و]. -- 3. 9. رب ناب ت 4. 8. 0۳2. ۳وا [و], - 5. 8. الیعز

 32. عف یحابر 28 ۲۵۲۰ 0 نییحایر. - 6. 8. دیکچ 220 هدننام. - 1. 1۳9

 وهم هاوص0ع ةطعف ذض تطم دصمععتص ۵۶ ۳. : ذص لطف امت (طمتو ذف و 0نمحوصا

 ۱8 9عر طعاع هاانتمم604 هص0 دنا ذاامعتطام. 8. طعع ۳م 1مماعم 1م

  ینددر یسک. - 8. 8. پیدا 10۲ بیبل 221 بیصن 107 لطف. -- 10. ۰

 9 زا 10۲ نآ 4 وآ حرد رورب 10 رورپ. - 12. 0۰ رادلد ؟0:ربلد.

 ابح 19 0 نازوس. -- 14. ۰ اننفک ۲ نا رآ تفکر 200 0۳۰ ما 0 0

 ۲وا ها۶ 0۶ 0۱ام نصع یمجمافار طنمط هو عاعم نصتانا۵0 ذص اوعات 0۴ مو حالت

 ۵0060 ذص صفتعنطم ت 20, 10. 8۵. 1۳0تا نوچ هلو اوهر 2 هصتاو 0

 مایق, - 21. 8. 050. - 92, 8. هلوش 10۲ هکوش.
 الو 1. 8. 2088 و 0۵/026 یور. -- 5. 8. وقعم -- 1. 8. دوپ. -- 8. 9. وزا
 تسداد, ست 9, 4. قناوخ, -- 11. ٩ ۰ رب] 204 رب زاب 10۲ رب زا. 1۳0۲ رق 0

 ور 14. شوب وبز. - 17. 18620 رفظ. - 23. ,٩0 0۳0. [و] ۵600۲ دوب.

 11 42, 1 0 زا یا م وب راد هرز. سم 2. ۰ ناس رژ ٩۰ شذوس 10۲ و یسوس.

 8. ۰ هاچ 10۲ یردص. -- 6. 10. ۰ شدناوخ) 17. دوب نرابات. - 7.۰
 یک ات 80۲ هدرک, ۵21 تشک. -- 9. 130۵0 هک 20۲ هکز ۰ 1۳ بهر 10۲ رب.

 سم 10. 117. یکاس هنا یسب ما. -- 11. ۰ گراد اب منا

 رس 12. 1۲۲, یبدخ فن [0۴ یشاسن و دوبن ر 220 نوهتصع دعا طوحا-

 960 رفس دح ق هدید ناهج, س 13. 8, 128 نکس 10۲ نوکجز 1[. دوش

 و دور. -- 14 ۸ یهک ها ووندصتدم ۵۶ و9080 اوطصت8ا10, - 10. ۰

 0. 3. یرب 10 یوپ. - 16. 117. ینیکن 10۲ ینییز 9.ودنا 07 رینآ. .- ۰

 اب 0۲ افق. - 19, 8. 0, [هک]. - 90. 8. داد. ۱

 48, 1. 1۲۲. نیمیس 10۲ رنخاب. -- 2۰ .٩ ندهب مخ. - 4. 1[. يبدنب

 - 1. 161, ,٩ شش. - 8 رتب هبش زا بشز ۱18۰ دیشک, - 10.168. یداش

 11. .٩ یرب رانب, 11۳8. یوپ زانب. - 15. 8. ارم 10۲ نیفچ, -- 16. 1. رخ

 و 1[. ز 10۶ زا. -- 17. 3. 8. رهنا 10 ر یا. - 19. ۰ رکا نم دعاسب.
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 - 20. 8. یمچ 10۲ نهم. - 21. .[٩ سنوم یک 407 نماض رگ شد ۲

 قشر - ۰. 2۳ نظرب یبب ارچ نموب. - 28. 107. نآ ؟0۲ واز 8. دیاب نبک "
 10۲ یبدذ هک.

 44, 2. ۰ نیسح هجاوخ ی د دا. - 58, ۰, انآد 10۲ رام لد. نخ 8

 0۳0. ارذ]. - 8. 2. ۳, ۳9 11. 0. ییعسو 870 یروسنلا. بس 12.

 شنهکم. -- 16. 118. شنیمز 102 زا نیمز ز 8. 2008 و 0 با, -- 17. ۰

 بآ شیپ رز نوچ جومز 1۲15, رباب 10۲ جواب 8. رب 10۲ رس. - 18,8, هننسر دو 0

 ۵9 ۲2۲۰ بآ شیپ نبرز - 19. 11۰ 1086208 و 9۶0 زاوفز 8. رب 10۲ رپ. -- ۰

 8. شیسورینف 220 وردنا ز 111. ناهنپ 102 ناطلغ. - 21, ۱۲۴, »0

 سس نوردنا تفابت - 22, ,٩ 028 فوم خب خر ن وا رپس كشخ وب.
 ح 23, 0 غیبت, -- 24. 8. نمفدمز 8. 16۲. هتشگ ز 111. ربور 107 یو و. -

 25, ۰ ناخن 8. نوندم ۰

 45, 1. 1۲۳۰ مشچ ود, 270 شرزآ یشور وز. - 2. 8. تشپ 107 تسبز

 1۲1. زا 102 و. - 3. 11۳. وداج ۶07 و لاح. - 4. 10. قملخر 1678. قالخ 0

 هدزآر 2 ۷۲۰ یبرز رعرع نوچز 8. د تزاب 102 دزان. بس 6, ۰ ورس 102 ربا ز 8

 دلاپر 111. دلاب, -- ۰ 8 ییویزز ز ۰ نوع اکو - 8. 1[. شکنر
 0۲ شسکع, - 10. .٩ یه 10۲7 کلف. - 12-11, 8, 0۳0, - 12. 11۳. همان

 10۴ هدقان, -- 13. ۰ نتخجفآ 609, 0061, ت- 15. 0 ۷0۲۳08 5 2۲9 ,0۳ ٩۰

 )8 مظن و02۵ لطف )عقاب طفطحتقا10ظ, -- 16, طب .٩ هیش 10۲ هدس (0

 عموما ۲ههانصه 0۶ 11۲۰)ز 1۳. لاح رد 10۲ لاه ود, -- 17. 8, هداپ 102 هوای.

 ت 20, ۵, 0۳, - 21. 11۳. رز هش رهد اوچز ۵۳0 هروک 102 هوک. - 22. 7
 اپ 200 واب یشاب هک ویزا. -- 23. 10۲ هبطس 10. 128 یر .٩ شش, - 0,

 ناشن 10۳ اهن.

 هو ی ی و هه بس 4,

 1۳. هووجع ا0 ۲۵۵۵ یدرزا هک. - 5. 8. تسارایپ. -- 1.8. 0۳. - 8. 8۰ ورق

 ییمد 200 هدر. -- 11 8. ههنشفرد. -- 12. 8. 0۲0. [یب د] 0۵10۲۵ یلعرو 0

 ۲0۸08 چهکفجلا. - 14. 8. لامش ۲0۲ لیامش 0 نشت - 16, 8. نابزب و.
 تب 16, 3. 0طب ت 18. 8. 0۳. [تساریچ]. - 19. 111. یشاب 102 مشابز ۰

 درفن, -- 20. ۰ زاب. بس 21. ٩۰ 1[, ددنمن ز ۰ ام دنیا ]۷۲۰ هن رب رب دز. 3.

 8. هد. [لآب

 4, 1. .٩ یم 10۲ یاز 2. هم [هدوم]. -- 8. 8. 0, -- 11.8, 012: [ل و]۰

 سس 1 هر 4 ۱ عولق. ی ۰, ۳ -- 90, 8 01 [نآ كيدونب]

 45, 3. 1. 0, [مچ]. - ۵. 1 0۲0, [و]. -- ۲. 1[, 8 تمشج

 روک, .  9 بل دک 107 نموچ. - 11. ۰ تک. ناراب

 نآ راپ. - 17. 103. زورمار 4 ادب. - 19, 8. 117۳۰ راب 10۴ واب. -- ۰
 1 یتیم

 49 3. .٩ 0, -- 6. 8۵, لوغ. -- 10. ۳. (عا) ینشونپر 8 ۲
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 سشنب, - 12. 8. هه. [و]ز ه۵ هل دجر 0۲ هناهرپ هل انا. - 13. 8. یسمش
 ان. -- 14. ٩۰ 0۰ [مت]و 24 طنع عمنعماتمم و ۳عونع۵0 ۲ ۱۵ ۰

 8, ارب 102 اوق. - 22. 8. ندنج 10۲ ندیچ»
 1. 8: 020, - 19. 8. ناد 10۶ [تاذ و]ر لالد 10 لالز 0 200 ز هام

 - 99. 8 6 سمش 2 شبات. -- 23. 8. مخ,

 5 و 5. ٩۰ درورب ۲ دودزپز 11. مان 107 لعا زر 4 حول ز ز 107 لفا رپ.

 8 8. هه - یلم 407 مييرک. -- 9. ۰ یو 1 اخلمب 1. 8:
 :د 10۲ نایب. - 17: 8 هم قوا 0و 0۶ اذصم, -- 18. ۰ 11۳۰ زک 102 رپ هک

 هنک هومن جا رنلب. س 20. 8. ییدنتسبپر 111. یبردنتب ز 5. ود ۲

 1 درز. - ۰ 8. نهج [دک ] هص40 طقع طم صنعت نما یهحب ها

 0۴ 1196. - 22. 8۸. تیاکحر 210 دییابپکش 10۲ دباسایب. -- 23. ۰ ٩

 62ر 1: 102 اطنم ًانصم ۵. هداواناتاوف لنغ. -- 4. 15 8, +۲0 ۱:۳۵ هوطق و

 هیفطاع - 5. 10۳۰ نازز 8. ار 202 لد. ی [یم. - 7۰ 8۰ هر هاب
 ۳۰ 8و اب رب تبع 8. ]0 ۰ ۳9 درد 10۲ ام 0 هزذز )111 دخمآ لب

 9, 0 هراب (12710هر ۰0 هم -- 10. 107. تشک, 0 وز ارم ۹ یرازب.

 ت 19. 111. نم ۲ ارم. 14, ۵. هنر دف هندوانه لزغ بس 1, 00 ,٩

 دچ]. - 16. ۰ نیا - 17, 8. تسدب 10۲ تشادب. مت 1, زیچد ناب ره

 21. 8. 2008 و ۵60۲ هدرکر 240 هد رب 107 رپ. -- 23. 8. 0۳. [شک ]۰

 868 1. 8. سک ۲ یتشگر ص0 هلقو اط قمر ابا 6۵۳۴۵۵۵0 ۲۲۵: ۰

 وی و یسک. -- 2. 8. ینشک. - 4. .٩۵ 0۳۰ [و] هام ری ۲4 [ز] 0۵10۲0 وب.

 >ح 6. .٩8 ریخ 102 لبخر 291 یخ 10۲ یخ. - 6. 8. ردب هدرب واکن. -- ۰
 .٩ ۰ ٍِ ت 9 8. یو ّب 216۳ گن 2111 8 یر و مع معط. ک

 ۰۰ هم

 دو 2 ,٩8 00, مک ], بم ۰ 8 2008 و 266۲ یندشر 200 0۳, [باوج] 0

 ]م - 4. ۵1 5600. 960 ظب 09 ظطوتعاوتص کیم صتتواعز و 60, 0۶ 39 ۵

 هنبعب ۳۷  م نمو. 1-20. )111. یا ۲ 0 9 یو
 ۰ دکرد و ۰ ۷ نم و. 24 190 ۳۳ 8 ۲ ما _ت .رز وچز ۳

 هکر 3. ۰ زا 0۳ راد. -- 5. ۰ رکد 10۲ ۵: ۰ نازآ ابر 10۲ نناراب. - ۰

 "1 نت ود ردنا فو 3 نن تکیب یراکبلط . -- 9. 111. لیات ۲ یزوپسز ۰

 رهع 10۲ فشعب, - 12. 1. .٩ یتفانشب 10۲ ین لی. -- 13. 8. 0۳0. [هل و].
 1۰ راب راي. -- 15. 8. 1615. لد ۰ لک, -- 160. 170۵0 یود اج وه: ۰
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 رو دما هاععتر تان 10016 1150 یو هاج و ره هراوخ, - 17. 1[, 98

 رادافو 224 هاوخاوه. -- 18. 2[. 09, - 19. 8. ناز ار. -- 20. 8. کش 0۲

 رکشل, -ت 21. 12 ۳. بزم 0متر هص0 1 (طنصاع هنوط۲]6, - 22. 0

 زاسر 2ه»۲]۵ 0010400 هه 601۲۵6060, - 23, ۰ راوزاس نان 102 زا وا زاس و

 ار 2. 8. 2008 و 0۵/0۲0 رد. - 4. 8. شقن 10۲ سفن 000 یقع ۳ لقع.

 تا 5. ٩ ۰ [ل و]. -- 8. 8. نابل 0۲ ناثث 10۲ ناسبر »4 2008 مظن ۲

 شقنم. - 9. 1۳8. شهعج 10۲ شفلز ز 102 رام 8. 8 هامرم ۰ مان بس 10.

 .٩ شدخ 107 شدق. -- 11, .٩5 0۳. [ی] 21007 یورس. -- 13, 5. و 102 و.

 14 ۳. 0۳: [رانید]. - 16. ۰ مییگنررد - 17. 117. مین یبوز 5. مقم
 رکد. -- 19. 10. 8. وچ مغ دس هاشز 11۳. ..ز مغرپس هاش هدیشک وپ رس.

 22, 1۲۳, 2008 و 2066۲ نماد. - 24. 10, ۰ دیس ۲0۲ هاپپس ,

 52 1. 5. یلصاومر هس4 هس, [و] ۵04 560024 [یاج]. -- 3, 10, ۲۵۲۰ فود لح.
 - 4ب .٩ ینادنر 200 ذط 260000 214 یمن ءاب رگید فاک و ات و فاک و 1 نبس
 6. 6۵, ۵۵0تا هات 609۰ 0۵/۰5 1, عمم0۲00 هه ۳1/۵ ز 1 هات

 8۳0 ندذ و فاک رگید و فاک و ابو نبس. - 5. 16 98 لا دبع وبا 0

 20000 ذض طم دوجونص 0۶ ق. ولو, - 6. ۹. دراطع (۵ 080 ۱۳۵۲0)

 دزد اطع ۵ ۲۵۲, ت ۲. ۶ هلص 10۲ دص. -- ۰ 5. رعش 10۶ 9

 كف ۱90۳9 یییک, س 10, .٩ نمشچ 10۲ نمشح, - 12. ۰ مراب

 مرادر رب 102 رهز 1. 5. هوووتهجا1۲ ناکرشم 10۲ ناکزم. - 18. 10, .٩ دن ۳ ات,

 16, ,٩ 0۳, [و]) ۲ راب. ت 10, .٩5 0و 10۳. زا 10۲ وب, - 1. ,٩ دبیزور ء

 تر دم نرو تر ت ی. بت یردق یزارطب

 یٍزج رس وز ظ . زارد فلز یریخ و 9 سم ٩ تسرذح "0::20۳۳

 .. 1 ه7علط 0 تسرزخ,

 کر 1: 5. هد [دم] ص0 ۲6208 ینسرخ. - 3. .٩ هک هام, 4, 5. هک 2

 یک. ت و-س6, 1طتف ءمدرولمت هورومعتف ام هم 0۵م ذص گیر ۱۵۵۲ طقف نا

 10۲ نییژ. - 8-1. 1۲ف همدوآمت هوومعتو بم و 0ماماع0 زص 2 ر ۲۲ 10 8

 تیهمسلط تسپک . بت 8. ,٩ هینپ 105 هنبز 1۳.رگ و 10ت رگ تج 0 5 تخوسنب,

 تب 10, 5 0ظقم [و]. ت 12. 10. 5 تسرتشیپ. - 13. 5. 0۳. [دعطق یی 0

 [نبا هاشنهاش]. - 14. 5. ینیب 10۲ فببنجانم. - 15. نوسکی 1ط 5, 800 لو

 ها همزتممام0 ده طم اهاناهتز 5. تسراهس, - 16. 9, ار, -- 10. ,٩ نیهآ

 9, 1. 1[. ییزب وباز 5. 2008 یب ها0۲ دیر هص4 هم ۲ نم ۰

 یبیاصعلا 24 0۳0۰ [یز هزارنا]. -- 2. 5. 0۳0. [یریاضغ], 1 یربیاضع. -- 9. ۰

 ر ماجا داب ویع نآ. - 10.45. 2008 و 28002 فرد, -- 12. ,٩ 010, [و] ز 1. ۰

 9۹ 601ت6]0ا. 1۳. میوکجن بس ۰ 1 .نع هداب ز رپپ و۰۰ 59. 19 ۰

 2008 و 00100 زا. - 22. ۰ 11۲1۳, 019, 21-2,

 60, 1, 5۰ 0۳, - 5. .٩ 8 بآ 2160۲ تفص . هن ب 5. ردهنا ر اب ۲

 رد هزات. ت- 8. ۳. 0. [مبا]ز 3 دقح یب بوجز 1[. یروفح,. - 9.5, روقح,
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 8 1161۳. 050, - 16. .٩ یرابو 41
 ی

 خ زود - 18-۰ .٩ 010. ت 0۰

 ئ ایوان ت 17 3 قم ۳ و ق ای

 1 ۳۷ 19, ,٩ 010۰ [ بیس و یدن] 66۲[2 یناوخ , 21 ۵

 ۱ نآ بن. بس 1, 5. رکا 102 ربخ. بس 28, ۰ درایب , 200 ربخ 10۴ ربص,

 2. 5. هشنیپم - 3. 5. لی. -- 6.۰ ميقکب (* شید 8724 یوش

 يشز 5. یبش یه تعاط. - 9. .٩ 050: [ات]. - 12. 1. لج و 10۶ ٌلْف.
 هر ۳ بس 14. ۰ تسنآ : 3 ناهن [07 تانک. 10 ۰. یروخ»

 هنک . - 17. 111. نمچ ۶0۲ انز .٩ سپ یچیپ هنز 1[. ۸150 سپ ۲

 8. 5. 050, - 28-19. ۰ هند 090 ۲۵۲۵۵۵, - 19.5, 10. ینقاسز
 هال س 21. .٩ تلف ۲ ین 09. [ْض]و 220 8 یرارد مخاننلا.

 2. 5 شیوخ ۲ نآ زار زار ۵50 ممانپ. - 23. 5. مرایب 271 یرانب ۰

 93, 1. 1طو ی زص 1۳ ۳0 ارعش ء هقبط وکذر ۵. 0۲0. [ارعش]. -
 3 ۳ ی مت 8 ,٩ قیاس اس سا س 9. میس 5

 تم 10, ی نفر ت 11. ۵, 0۳۲, 8۳89 اما 13 5

 112101 عامر طنمط دم طعم ۳هومهنم0 ۲۳6۵: 5. و ۲ آب 200

 1 تس 18, .٩9 010, ت 14 ۰ نامر نجوم بس 6.

 ۷/1 رب هس 0 8 عطا و 5. ۳

 64, 2 صدای. - 3. 5. نیم نیمز. - 4۰ 97 رکد راهچ, بس 6۰

 ٩ ۳ [تفص) بس ۲ 5, ینیب دن. - 2۰ ۱[. 03, [و]ر 200 رث 10۲ رپ. - ۰

 اف. سس 16۰ ۰ گنردب. ت 20. ۵. دوس 101 دوش 870 نومپپبخ,

 ۱ 8 اب هدف سس 26. .٩ و 910۲ شیپ. -- 24-25. 11,۰
 9-۵51. 111۳. 0۳. 5. ینیب هنر 0 رکذ یهوج یوب وج, - 2.5. نازوسر

 9 و 201 تسپ 0۲ تسپ. -- 3. ,٩5 یزورب ۲ کروز 4. 5, 010. [و] 0

 ماقم]. - 5. ٩ ۰ و ور بس ۲.۴, هتسش 101۲ هتسب. رم

 ییش ها دب »درب 7 ۹ ۱ 1۲1۳, نصب ی یر

 بس 16. .٩ دوب 40۲ دوپ, - 17. ۵, 208 قاخر 0۳ماتمانا۲ 0۲ ییلقز

 81۲۵۵ اظ0 طعم 8 ینیاق لاله. -- 19, 117. ییشونب 107 یندر
 و بس 0. بن 0۳0۰ نور :ا دو  نترد یون یچ هک

 ۱ 5 ۱ بس ۲ ,٩ یر ی ۳ تو
 و - 10. .٩ مظف 10۲ لوغ, -- 13. ۰ ار فلز رب وچ هکنآ یمرنز 0

 9۲ و, بم 15-14, 1۳8. 05, - 18. ۳, تمشح : 1[. یبه 10۲ رپ.

 0۳0, [ی] 9060۲ اهب. -- 21, 10, مخر 10۲ مخز.
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 62, 1. 5. یبورف نیس. -- 2. .٩۹ ناسح 10۲ نانسح. - 6, 111. نیا

 10۲ ننأب ۲. اب م ؟لفعم ظووتصف و اقمتصم ذص ۳, ۳طنمط هدنوجع ام 0, 68,

 8. 14. 5. شیب. --.22. 8. دالب لابج,
 6 5. 1طنم اتو نععتصع اص طمانط اککر,ر رو :نووآنو0 مدح 1۲۳۰ 0

 ۲۵۲۵6۵ ۲۴ ظتمط ۲0۱10۲ (11, 19-10) هو عوجتعنصا ۲ و ظوطت هکر طمع گم

 هومت1960 4۵ اطم آن لاطفصم امام فو هصچ هوصماماتمص ۵۲ ۱3 0

 1/4« 0۶ )۲:لدهصکت ت0(-۹همصمتوهص کر ۸۵۵600۷0 ۳۲۲ ()۰ ۵ 0

 ظ۵(۸0 0۶ ام اهع09۳-۵-6 ح 0۰ 113 0۶ ۲۲6 ۰. ۰ ۸. ۰ 10۲ 1899), 290 0, 9

 0۶ دصچ ههنانمص ۵۶ ظ۳هافطقطم - 8. ۲۱۵۲۵ ,٩ طعف ۵ 127820 12008 65-

 ۱هدنصع 40 90 ۷۵۳۵ ءدتسدلک 0۲ 0۵, 2۰ -- 99, ۰ عماصملا كوپسکیر 0

 هومو۲وصا۲ ضع 10۲ یصغر ,۳ظنم طم دوم ۲یوننتمو, 1۳0۲ 6 6۳۵68-

 0عاتمصم دم طمعم قحوطنم ۲۵۲۵۵ور 1 هصح 1000060 0 ۳۲0۶۵990۲ 0 00

 10. را» 20 مدصب [یلع]ر ۳۲0۲ رو وات۵ ۵۱۱۵4 ۰

 69 24-1. 70 اطنو ممهم 0 ؟تفطمف اف هجا اهکا - 6, 0 شابپ

 10۲ شه امت. 1زمتم هوفتص 1 عص دط 0م0460 ۵ 0۵ 00وزو 10۲ ۲۵۱۵۵۵10

 20, 2. 5. مداهن. 11070, ها هنسدلکر اطو ۵۲-٩ هیون زوزصف 0, - 4۰

 ,٩ 2008 و ها طهوتدصتنو ۵۶ انصمر ۲۵)وجاو نیک ر 204 صف دومکک 0

 ییعس. -- 5. .٩ هدوب. - 0. .٩ هراچ 10۲ هداجر ههش 10۲ لی یشر 9086 6

 طعصلع 2600۳ هصقر 220 2008 را ض ریبن. -- 1. .٩5 2008 و 0۵60۲0 غره.

 8. ,٩ 8 نا 860۳ رد. 10 .٩ 0, [صبع], 904 2008 ار 2۶602 هناهپ. -

 11: نازی. ست 12. .٩ تلاقنم 10۲ تلاقمر 20 شرغب 10 لقب بس 14

 و 2 وا 107 یو. - 15, 117. یالب یاذغ. - 10.۰ ی

 و . بس 18. ۰ نآرد [0۲ ورد, 224 ۶0 هوم اط - 19. - 22. .٩ یمشچرب

 800 یسج ۲ نیتمسچب 1۲۳, یصصم ۳0 هطتو 1م ۲0 1و ۰

 رام 5. ٩۰ تسچر ز 1۰ هب 10۴ ربز 8. تنوسفا, - 6. 5: نآ زا درد 10 وب

 ناز لد 270 ناتساد ۸ ناتسد. - 8. ۶ شراتفک ۰00 مدون ناجر لر ست 9,

 یگدزانز پ تم 10, .٩ ارم ؟02 ارق. ت 11, 1[, لیثس 10۲ یشپ, - 19. 8,

 جام 4 "ناشفا - 18. .٩ ه0هازااو8 مظف, - 11. 5. تسدپپ4۵. حس 01,

 5 اضوهتاو نآ ها0۲ نم. - 21. 5. هدنشبرپر 24 تسا هدیسوخ, - 22.

 دح زاوک ینیچز 1۳ .٩ شبوخ, - 23. 7. هماخر ۶۰ دیاچب ۹

105 

 52, 1. 10. رام ت 3. ۵. 019, ت 6. ,٩ هداز, ح 8. 5, 0۳0: [نوچ]. - ۰

 ]طم ۱۳۵۲08 و۲۵وج هتعمآیاف هو مجرم, ام 1۲۵6, ۲0و ۱۵ ۷

 هژرع ۷۵۲۵8 0۶1, 1. -- 10. 10. ثور 10۲ ود ز. -- 12. 10. ٩۰ دزان 107 فراب ز ۰ ,٩

 [وچ]ز 3. 0۳۰ [رد]. - 18. 5. 0۳. - 19. .٩ نبچ وپ. - 23. 5. ییشونرو 0

 928 تار - 24. 10. زا یاشعز 5. شم توقاب ناور زار 0 توق اب.

 53, ۰ ٩ سک 40* طخ. - 5: 5. مدیشوين, - 7. ۱
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 ۰ ۳۰ ۳ او هرز. -- 16. 1/۳, هدیراکن. - 23, ,٩ 0۳2۰ [هب]
 سفر ت 24. .٩5 ییب. - 25, 5. رکن 10۲ مشچ»

 .٩ باذع ۲ فالخ, 4. .٩ 2008 و ۲ راولگ. بس 6. 0 ٩9
 سم 11, :٩ یتسنارزک. - 16. 5. راسخر هک بس 18. ۶۰
 19, 5, 0۳0. [و]. -- 20. 1۰[1, 9 "بان ۳ و90 ۲۵۵05 باتفآ
 | هیپ. -ت 21. .٩ 0۳ [و]ز ؟وپ. -- 22, ٩ ۰ [وزب هر لگن

 )1 وگو. - 24. .٩ 0۳. [و].
 ۶, 2. 117۰ باب شتزق دوب هک یشتآ هدید سک. - 3. 5, 019. ۰
 > 10۲ دعج. -- 16. ,٩ 0۳ [ل و]. - 21, .٩ 2008 و 0۵/0۲6 نیا هم

 [دساز 1 ظع0 ۵ ۲هتزمصا مچ ویزعر ۷101 8و 110179۲1 108

 نو 1101, 019, -- 4. ۰ 1 بس ۰ )۳ شقب ز رستم

 . س 18. ,٩ رد ۷ ویو ۳1۳ تست بس 4, ۱0 0۳0۰ [نألو ۰

 . .٩ 0. [وا] - 4, ناه یقعب.

 و 8. .٩ ده 10۲ میم, ت 16, ۵)1اماو هم و۵609 هک. 5. نه اتم 0

 16, - 17۰ 5. ینتفردب. -- 18, 5: راک ب. - 20, 5: را, -- 21. 5: یتشکنز
 17 4 10۲ اکاک, 201 شفصو 10۲ شنفص. - 4. ۹ ۵005 و هرز 11

 و 2-1. 118. هناو, -- 3. .٩ راهم ن [0۲ داهن یپ. -- 4. 11۳. ماکز
 م ت 5م .٩ دایر هلاوت :طنمط 111۳۰ 2008 تسار ههنااتصع [ش] هانوج

 تس 6 رکن 10۲ گم. - 89-1, 12: 1[, هدنام اطم دهوتم0م۲ ۶

 0610, -- 7.5۰ شلبخ 10۳ شبنج. -- 10. 5. 012, [و]. - 11, ۰ داز.

 1۳. زا 60۷۰ 9۵0/۴, - 22. 10, رعلس ۶0۲ راس.

 ۷ 1 ٩5 0 [و] ت 9. 12 ۷۵ 0۶ ٩۰ تخایپ.

 9. 5. ربثمش ات ود. - 14. 5, 0۳0, [دّیْوم]. - 20. 1۳. ۶ هرهنب. بس ۰.

1 
 , 3. 5. ییرفایب. - .7.٩ 8108و (5:0) ۵۶0۲0 وت. - 10. 5. تشاد اب

 ۱ 1 0۳ هام. بس 24. ۰. وهس دروخر ۳ ظنمط 1 طتصاع 1و هطم ۵۲۲۵۲ ۰

 ا2ر 18, 5, هجنام طواط جمتجاف اط هاپچ, - 21. ,٩ مظن. - 24 ۰

 2-1, 11۲۰ هو 3. وب 10۳ وپ. - ۲. ,٩ 2008 هاب 0 خاشز )11.

 ] 960۲۵ تاب, ۳7 ظف ابص 10۲ لو, -- 10, 117, باک" یشرس رکن
 ۰ 1. رغرغب, 10۳. رغرغب. -- 16. ۰ شنجاعم. بس 17, ,٩ بالک ۲

 -م 20, 1[, دوچ 10۲ فک. -- 24-21, 1[1؟, 0, -- 24. .٩ 0۳2, [و]

 ییدز 19. جم اپ ۰

 912, 1, 0, ت 5. 10, تسین 10۲ تسفق, ت 12. ,٩ مزج ۲
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 هنح, .18  10. یاشی هی. س 14, 5. باتتپ 80۲ باب, - 15, 1618۰ روز 8
 یاپ. -- 16. ۰ درآ 107 در ای. سس 17. ۰ هدیزگ [0۲ هدونس, - 18, ۰

 هدوتیس ایا. -- 19-- 2 ]1[ 1, 0,

 85, 2. .٩ نایاپ ۵/6, 20۲ بایاپ. - 4. ۹.ونیاقب (0, ونننأقب) 12 096 ۵,
 بت 6. 1[1", صقنپ, -- 10-9, 1[, نصر اطنف عموما و0 ۱۱۵ ۲

 0[ او 000, - 12. 5. 0۳, هک 10۲ یک. - 17. 5. راب 102 راپ, - 20, 0

 ظ. 224 گیر طعم موتطموو ۷۵ هطمت10 ۲2م پاز و هلجد.

 86, 8 1680 تسپکوی, بت 9, زورهف شرط 9704 تسا نویز 0 10

 تسا ینیید, -- 13. 10. ترشاعم 00/۰ 9۸۵/۲. بت 16. .٩ 0۳0. [وچج9]. - ۰, 1۳

 5, باطخ هاعصع هو و عماتمج 10۲ لاصخ. -- 24. .٩ 0۳0. [دک ], 0 راودر

 1016, ۲ راوذر 0

 82, 9 8, هاهبآ 10۲ نراهبآ. - 0. .٩ ضاضتقا. - 9. .٩ یاوتسم بز 3

 ییامرف هضوعر 1 ۵008 و ها0۲ دنک. - 11. ,٩ اب 102 ات, - 12. 5, ۵90, [لر]

 ۵10۲ هاشداپ. -- 13. 5. ترطخ 10۲ تاکرح,. -- 14. 5. علاطم. - 16, 5. یزیزعز

 10, ,٩ ۰ [رآ 9216۲ توهش. -- 17. 10. ٩۰ 0 ر ۵۶۷0۲ ابحز 5, یندوب یم.

 ت 18, 5. 2008 رد 0910۲0 یمر 20 وقف ییعاد. -- 19, 010#0)1 ۱۵ 0

 ۲و اطف د ذط كينلر 10۲ ۳طنمط 1. طوف لبيثلال 290 . یينلا - 20. ۶

 عبط ۲ ییبط. - 21. .٩ 0۳. [رکسم], 224 یکی رغن 107 یکیرعتز 1

 1. 240 ,٩5 2 ۷۵۲۵ هاوص0ع 0۵10۲۵ ترارح ۳طنمط امماعم انلعو دوم » 0 ,٩

 . ددم ذط ظ.ز .٩ یزیزع, -- 22. 5. هرابم 107 هدلوم. - 23, ,٩ تلاح ۲

 تیکح, - 24. 5, 0۳۰ [و] 2010۲ تشک ز 200 همان هاش (۶00) 10۲ هناهاش,

 88, ۰ 1 تسا مان. - 3. 5. ینغم 10۲ یژیعمر 220 و0 دعوت اط - 4و

 ۵50 -- 5.۰۰ یاس وکد. - 8, اهن داهن عیرب داهم عیفرو ۲ [غاب.

 بس 9, ,٩ 4 [راک] 7 زور» 0 [0۲ رعش, -- 10. 167, هم [و] ص۲

 نویی. -- ۰ ]1[, 0دطف, -- 12. ٩۰ و دنا - 18, ۱ 206.٩

 تیلم هاش. -- 14. 5. نامرم ۰ نور ما نابز ز 5 یناعم. -- 15, 111 ۳۵09-

 20568 راهب 24 تشهبز 5, 0۳. [و]. ۸ اطم وجه هک اطنع همووواما 5, هولعمو

 و 0۳۵ولع ۳۲۲ ام ۱۲0708 : مظن ییمکییم فیننکیم غاب تفص اجنیرد وم اب

 17. 11۳. رعرع دق 10۲ رهبع مشچ, -- 18. 1[. 0۳. - 20. .٩ یشکبز 1۰

 ینوخ 10۲ قمخ. -- 24. 11۳. ناور 207 ناود. -- 25. 5. ءاوس,

 89, 2. .٩ ربنچ و. -- 3. 1[. خاک 10۲ غاب. -- 4. 117. نآ 102 وا فور
 5. ناج 10۲ عبط. -- 5. 11۳. لکش 10۲ صخشز .٩ 2089 و 9260۲ صخش ز

 1[. یدروجال. -- 6. 117۰ ینفگ وت. 1 هومم»0 طهصتعاتمط ۵۶ اطنم اعم
 20 وو۲و» 10۱۱0۳ صج طوصتواتمطم 0 برم 17 1, 10) 2۲۵ 0 رج هطم و۳ عص

 0۶ طلب -- 9. 1۳. ین 10۲ دژرن, - 11. ۰ . ردفص 10۲ رورس. - 12. ۰

 010, 14, 161, 0, - 16, 5, ورد. 117. نم اطنو 1100, - 17.1[. تسودپدپ

 زور - 19-18. 11۳, 0تعب - 2ام ,٩ رپا ۲ بآ. 207, هد حذف ۵00 - ۰
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 5, دیابنر 11۳. ییازن. - 24. ظ .٩ [تهسعرمدم ناسز 290 للف ز 5
 تکلفر 111. یازیب ارنبمز سم 26 1111, ۰

 90, 2۰ 117 0. - 3ر ۳. 5. كلف 10۲ کنلپر 20۸۰ 0/۲. 5. دعاوخ
 1 ۳ ۰ یخ مع منی 8 ك )11 دنراکب 80۲ قاشن. بس 6, 1۳۳
 9 هوک ءدراب نرآ ریس یمقز .٩ نار 0۲ ناز ز ۰ نا اب هک ۸70 رب 0
 5. 0۳. [وباوب]. - 6۰ ۰ ی 07 یدنک, بس ,۲.٩ « بم

 _ِ ۳ 12020 9 دی نا ۲۵۲8: بس

 ۱ تن 1 0190, - 11. ۰ یداشب اعاه سو و . هع 19 11.

 پل "دیید و غم. -- 14. 5. یذ 107 یور شوخ- 1[, مع. طم دوسوندلمج ۶

 1" 0017, 1م0اهقنصم ططفف ص0, -- 22, ,٩ 0۳0. [تساروآ 8 ور 224 2008 ی و

 )0۳6 و 290 هتنفگ ۵/00۲ غاب.

 ِ_ب 1. 1۳7۰. كاخ . نآ هتس یوتشم. - 2. 111. یرمن 200 کش. -- ۰

 ناوهمض. -- 9. 5. هحنزب ورد !دابر 111. «دهبزوز 5. یاداب 107 یالاب. -- 13-
 ۳ ]01,۵ -- 21, 117۰. 2088 و ظ۵/0۲0 نآز 107۰ یکعمز .٩ تسا هترکر

 ل . تسیا هطوق ز ۰, هزورهف. بس 28, ۰ لو ورد ۰

 92 1. ۰ .رصق زا وز 1. 5. اقب 102 اقل. - 2. 5. هداد 10۲ درادر 220 یاداب

 407 یالاب - 8: 5. ناوف (0۲ ز زاوف, ۰ ]11 هنوک 10۲7 شدرگر 70 یاز یعمفگشف.

 سا 12 ۰ هفوگ ناب 8004 نادباب. -- 13, 117. تسوپ [02 میس. - 1,
 118. فسن نیوب یتانب و ناشن نیوب قیآ. -- 16. 1۳02 ر ۲۵۵0 ز. -- 18. رپ
 هنتسپ -- 98-19, 4۰ 117, هو ۶ دور ممه, تست ۶, 3020 0 ۷۹ سم 4۰,

 .٩ ه [] ۱
 98 ۱. ۹. مکح (02 ملح, - 6. 111. هداهنر ۵۳0 غورف 10۲ لابیخ. -- ۶۰
 " ۰ [و] ۵و 900 یبرب 107 ییب, -- 8-1, 118. 0, -- 11. 117. 5. سکع

 شون. - 12. 5. هابس 10۲ هانپ. -- 15. 1/۳. ی دذگن وزک. - 16.58 رپ
 0 اپ 970 نابدایب. - 17. ۰ دهه 1911-184 9م ۵ طهصتع 10,

 20060 ةص اطم دهمجعتص هک قمر 2۲۵ نصنت۵0 اط ,019 .[1] ,11-20 ,٩

 90, 5. ۵088 نم هلام» لد. ۳ یرووس یا. - 22, 17. کح زا. -
 - 94. 1[, هه. طنع ص4 هوم 906666010 2 ۵۰

 94 ۰ 5. یرب زا دریگ ناکم . - 2. .٩ یرپ ای 107 یدیاب. - 3. 8. یروبص
 قروص. ۹ 8 تو تب 11. :٩ گانام. بت 4, ۳

 کت 15. 1[. وت غیت ز دراب ...ز 5. 2009 ز ز ۳01076 غیبت. -- 16. ۰ هلال ویا

 ف نواوغرا نر و هفیگ هوا 7 5. دای رد ز 111. داب زا ز 11۰. غیبت 20 ربا.
 8. 5. شیوخ 80۰ یننوج س 21. 5. یاهزیذ. - وب ۹ 010, [و]. تم ۰

 . درب 10۲ یشک . 11۲, هند 4ظ0 1عفا ۰,

 / 95, 2. یگنخ 107 یلننخ. -- 6. 5. زو [0۳ ردر 00, ۵00 هدر 10۲ دزپ.

 ۱ ۵ درون ویسی, بت 8-1, 111, 0۳90, - 9. 10 شدنیپو م یالتمط طه



 ۱۳ یخ هام - تشب ات 0000600۳
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 طمع طمع 00160160: 5. طعف شیپ 10020 0۶ ینیب 200 0۳۰ [ز] : 111, 98

 ۷ انطم ۳ععهنصع طفعف 2000۷60, - 11, طب یوهع, 1۲1, ناص, 00۷۳۵ 0

 تم 16, - 13. .٩ هک ورسخز 200 تدیاز. - 16. 5, نابز 107 نابز. ب9

 111, «مشچ ز یرفوگ ۳ .٩5 یشک 107 ینشک , - 18. .٩5 درب, 1117. یا ۲

 دی. -- 19-96 4. 1[1. 09. - 21. .٩ هنامز ءهدحنبر 24 هیدن 10۴ ین,

 - 22. .٩ هکوح هک 0 مییب 107 مو.

 96, 1. 5. راس 102 راشن. - 2. .٩ لاب 102 داب, - 3, 5. 0۳0, [ز]. - 6. ۰

 چوم 10۲ یور. بس ۰ 21 هدیشک. -- 9. ۰ درم لکشپ. بس 10 11, 1[,

 01, -- 12. .٩ كبلب 10۳ لپکی, - 13, ۰ کا [0۲ دوع ز 5. 9۳00 ۷0266 061۰

 شم 10۲ تلتمر عنمص هم ۲هجب ذص دهمجوتص 0۶ 1 - 14. 11۳۰ هتفگش.
 18. .٩ گنشرا. - 18 ۰ خاش 107 غاب. -- 19, ۰ نناهدیشک وب 10۳ راو
 فنشک رب. - 22. 10۳. رد 102 ربز 5. دیآ 102 ناهبآ. - 23. 3. 69 [لد]. -

 24. 1۳۰ تسدبعنم ز 0 درز 10 دروخ»

 95, 1. ۱۲7۰ هاب 10۳ مخز. سس 9. 117 هناخ راکن. - 3. 1[, هتفگش 0
 یننک هنضوع. - 6. هدراب 107 هدز ان 0 دا تب 10, 117, 010, بت

 14. .٩ درد 10۲ درز ز ۰, 0 10 یوم. - 15. .٩ 10۲ دیاجن 128 یباک رز.

 تم 13-16, ]1[, 0 - 11, .٩۵ 10۳. زا 02 ز. - 19, ,٩ ]روا 20۲ ارور 0

 نيمز 10۲ نیچ ز. 1115, مصب اتم ًنصم هط4 -- 20. 5, ی کنرف ین س- 21. ,

 هدرپ 101 هنسمج. - 22. 1۳. ای [0» ایوز 5, 2008 ز ز 010۲0 تم.

 98, 1. 117. هاشک هاگب نامک ردنا شکمرپ کندخ. - 3. .٩ دصقر ۰
 لصت, تم 22. 1017, 010, ۲. ٩ 1 [ء] 0. 8, ٩ گنهرس , 10.8

 هناریبلد 102 رهنا ویلد. - 16, , گر. ت 22, 10, طعم وج 8 ۷هزمصا

 0۲ نانج 0 11160 اس, 29 ۱۳۰ لیهس 10۲ رهپس. - 24 ۰,

 كاب 10۲7 لر 0 گنج, ,٩ هه. طنو ًانصم هه طم دهد

 99و 1, 5 مجج. انطتف انصو وص0 ءطف 1عفام طمانط 20060 زص صفت عدد 0۲ 10,

 2. ۲0۲ تسدب .٩ ۵00۵11008 و ریس ز 0 طم ًانصم 200۲۵ (99, 24). -- 4۰

 ۲۲۰ ءهرایپ ۲ ءتراپ, تن س0, هر نطق ۲۵۲۵۵ر 20000 ۳۵۳۵10 0۶ 10, رز ۰

 ءدیاپ ۲ 10 وا دیاپ نیل. -- 6. 2. یاهرب 10۲ یاههدرپ 0 کنن 10۲ گن.

 10-1, 161. هد, -- 11, 5. ۵00. [هدیبصق نیا و] »4 [عطقم ات]. - 12, ,٩

 تسپلاخ. - 14. ۱11۰ هنییآ ۲ هود. - 1. ۰ نینهآ. - 16, .٩5 نهیبشفرد.

 -- 18. 11۳. نایم 107 ناهدز .٩ 2008 هک ۵۲0۲۵ فدص. - 19, 5, ماشم ۲

 ماسه, تس 0 )1 خاش ز 10۲ تخجربز 5. 0۳. [لک | ز ۰ نر کش

 س 21. 1[, لیکشپ 10۲ وچ, -- 238, ۰, یورس 107 نورس. بس 9 ۱1, شبات

 10۲ تو.

 100, 2. 1۲۳۰ 8 ۵8910 یورس 10۲ نورسز نیشتآ 10۳ نفر بس 9 و
 ءاوه, - 5. ممه یتفرز 13۰ تعاس ره هدنشک موهب هک, - 6۵ 1[ .مشخ ۲
 مخرز .٩5 لامعتسا, - 10-7. 12 1/۳, هطمعم ۲۳۲۵ همجرمامنم هم همان
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 نودمگ شدناوخ هک دّیْم یبا هشناغط

 لییوج 107 ییوپ. - 18. 161. تقوب 107 زور.

 و 2-1. 101, 0۳0. توس. 1110. 050, - 7. 10۲۰ نادبر 200 نارپش

 : 8. 5. ورب 10۲ نوربر 0 لامج 10۲ لا, - 10-9, 111. 010, بس

 شبعر 0۳002017 10۲ شینج. ب 18-13. 1110. 0۳, - 13. 5.۶ نادب

 نالی. - 15. .٩ الب 107 نالی. - 17. 5. فک 10 فشکر 200 ءهنیع
 وج. - 19. .٩ رکیبر 111. شیپ, -- 24-21. 161. 0۳0, - 21. 5, فلاخت

 رمعاجتتز 5. رب 10۳ رد. -- 22. .٩ رذآ ۲ ردنا, 204 لاصف ریفب. -- 24 ۰

 ون 200 ۳۵208 هک رب.
 4-021, 118. 09. - 2. 8. تروصب. -- 4. 5. هزیر: ۲6۵0 لافیق . -- ۰

 0, [زا]و 11۲۰ ز زر 270 هنتف ۸0۲ کنج, بس 6.5. شهاشم, ب 7. ۰ نوچ

 07 نوخ. - 12-9. 1۰ ۰ ر هناطواتهاتصو مع نانطفت ۲۵۲۵۵۵, -- 11. ٩۰

 7 2 ازت زیجه .مییک 10۲ مک. -- 13. 101. لب :. -- 14. .٩ بنپ [0۲ هنر 20 لاخ 0۵
 « لاح. تم 10-18. 101۳. 0, -- 17. 5. رییمض, - 18. 111. رپ 10۳ ردر ست

 و ایبج ا و هتاخ و د ۵۰ و 0

 108, 1. 11۳, لهع 107 یدج. -- 3. ]118۰ یه ورسخ تملودب 0 دیآ.
 - 4. .٩ نیاز 1۳5, یاهمظن. -- ۵-5. 1[, 0۳0. - 8. ۶۰ رد 10۳ رز. -- ۰
 1 شوک زی ء..را مرطاخ رک زز ۰ 030۰: [نم]. - 16-11, ]1[, 010, بم 1.

 ِ ۳ یمج ت 13, .٩ هچزا. ت 14. شک هفت

 ٍ 23. ,٩ ددتسپ 4.

 1 س 6. .٩ هدیلق, 0 لادعت 0۶ لادغت. -- ۰

 ۳ ۳ 0۶ طعم ۲۵۲۵۵۵ 1[, طوف:

 دروآن نورب ناوج بي نم وچ ربپ ناهج

 لاس كدنا و لضف راپسب و تنه هنلب
 ۱۳ تک کنی ید وه و نیا هتک و هام

 3 لاوج ن زا ینشک ناد نیکنب نیزآ ۵ بل ۲

 14, ٩۵ اینا ب3 90 یثرا 102 یببرا, 204 یتنعس. -- 16. 8. ناسد
 نایب ناب. -- 18. 5. تفاب 107 تفابر زوم 107 تکبرف داوجر فاکس
 ۱ تفانشر 9710 تسیفافتا هی 19: الی عارصم 80۳ ع. دم 05 , قوشعمز ۱(

 0. [9 980 راکن. مس 9, عوط 10۲ علط. -- 24, ۰, ورخآ ژ 200 لوا ز.

 ور 2-1, 1[, نصب اطنو ۲ععوو ظ0 21 طو دوصمتصتصم مجمع هعموروا

 4 14-13, - 3. 11۳. نیا 294 تسارهکو ۶۰ تساور, -- 6.10 نبرد

 و بز ۰ [نأ» 2040 لالظ 10۳ لالخ, -- ۰ صاقر. هبب 11, ۰



 ب رب. بس

 ۳۳ ترا و ال تم سس مس ق 00۳۲ کیا سا ار
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 ناب. بس 19, ال, وی ز ارکاصب ینکفیر 4 ریش زا | کرعب یئدنگفیپ. بس,

 1 0۳0. [ ]و 11۳۰ ر زب 100 نهب. - 14. 10. و هنسخب رهپز ۰ هننکاب

 18. 10. تساند. -- 20. نبرد ور 200 0, [رگیید].

 106, 1. ۰ ابا 0۲ ابو 220 اعم. - 3 ۰-4, ۴ 9۲۵ 966000 ,0۳0 ,٩

 [مدصمت هصه قححات هک مان انصوب - 4. 5. لیدنک 10۲ لییجابت, - 5. 5. وییغم

 10۲ رییسم. تب 6. 10 5. هو وب سا ۰ 5, 0۳. [مهچ] -- 11. 5, عر رو 10۲ غووف.

 -. 12. 10, ,٩ 0 4 9۳0 غمتر 220 ,٩ ظف ترک 10۲ 9 10۳۳06۲, بس

 18: . زین 101 توی, - 18. 5. هدیصق 10۲ وا, - 20, ۰ بل 101 ماد. بس

 .٩5 مشچ 10۲ مشح»,

 10, 3. 5. مکح 10۲ ملحر 204 ۳۰ [وچ]. -- 4۰ ما ملح و

 5. .٩ عولط 10۲ عوطب, ت 6.5, مانب 102 نانب. - 1. 10. کن, ست 8
 یار 10۲ یعس, 13, .٩ 1908 تاّیلزغ رد هک اطم طهوتستصو ۶ اف ه

 1011076۵ 0۲ یییوز 220 908: - مسشنم وا صفا و صف تّیهم زا. -- 1 ۰

 2008 تساروه. -- 10. 10۳. توقایب. -- 17. 5. یا 10۲ یوز 11۰ توراهب.

 بت 19. 11, هینخ 10۲ دسوپ , -- 21-20: ۲7, 0, 220 ۲واومعو و هصماطم»

 ۲9۳8, ت 24. ۰ یهگ : 1۲1۲, هتسکش ۲0۲ هنفگش.

 108, 3, ۳۵۲0 0وعتصم و امصع اعمعص دا ۰ ۹ 10 126, 1:

 1۲۲, 2108 تسا هان ۵20 0۶ 1:06. -- 4. 11۳۰ یور 107 یارز ۳ . روبص 10۲ ربع,

 بس 16. 1024 تسیفاص. -- 20. 1020 هدرک داری 102 ام هزموزص# هدر

 22. 13080 روش. - 28, 19. بارش. -- 24. ۳, حاراو 0۳020060 60 حازا.
 109, 110-1, 10. ۲0۲ طعم ۸جووذم ۲۵۲۵۵8 ۳, 1و ۲۵ 001۳ ۵

 اور 200 دب دو ۲۵۲۲ یو تواب 10ت هصموا ۵۶ هدف یصمص0ع10ظو [ 2۳ ۵

 ام اطو ص0 ههوومداتمدف هگ ۳۵1)۳مووم۲ ظ0۲عصر ۳۳۵0۲6880۲ 40 00و (0۰)

 290 1۲2۲۷۲۱۵۲۷۲۲ 1 اطوصصو0 و ینو (ظ.), -- 1. یقنلا 00

 یلا (ظ), 0 مات 1۲0۳0 ماوق. -- 6. ییاوغلا (,) ایسنا بس و ینحالا

 (0.) ۲ ین. ت 9, 0, ی یساقی (0, ظ.) 10۲ یسافذ 0۶ 118. : شاعب ۲

 لاعل, -- 11. تاشعاب 20۲ تاثغام 0۶ 108. - 15. 10. لانعلا برکاز 5 0۳06۳-

 02ام اف 0,۵, - 16. 12. فبرغخ 01 ماه و 10۲ ۳ طنمط ظ. هنوعمماع ماچ بس

 17. ۰ حاوفر ۵۲08060 ۲ 0 8 10 جو ترسوا 274 ضقر 0

 7 ی نقف - 21. 0, تیر بس 93, 1, یمکتور هاب (0۳009000 7 ۰

 0 هاب, 200 لالغلا ابابلل. - 25, ۰ اکرار 02000 ۲ 0.ز اضکار

 ۱۲۳16۵۲ 0, ۲۲65 1180700 1 19 اما . 0 مضک و 3085 0109/0, 6196۳9

 1100 6۵, 0۴۵ 1, اّکیجار 10111 0۳۷7۱۸ ۰

 110, 2. 12. ةوهف لع اناببح یکاحر 9060 هو 1. - 4. 10. اهپانکاو
 هصوع060 ط ظ.ر هج4 انتشلابر ته 9۲ 3. 0 اتّشلاب. بم 6. 00۲۲60۷ 0

 بیل 19. یبصذ. -- 9۰ ۰, ۳3 10۲ یو اب. -- ۰ 18 ضیفل,ر 0

 9 ظ. -- 20, 7. یئاطخ,
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 11 الم 11. 2 هیات ۶0۲ بای.
 112, 4. 1. دودنآ, -- 24. 36080

 1 9. 12, اهیمجر ۵0۵0۵000 0 "الی 5. 19. مت نیا - 8. 0۰
 کش. ت 18. 1۳. زا هک. ت 24 ظ. هد, هال ام هتصاع هما 8 0۶ ۵

 ش ط تم ۳0۳0 1 ۲0820 شینیب. - 25. 10. تسوا 270 ناهلاب رارب یاب.

 لر 8. 1۳. مص, ها نمد یدعمموا اص یر اص ۲م ۱۵0۲۵ ۸ نادان وبجیپ»

 116, 71۰ ۰ ۳ 200 تسددپ, -- 8. داش داوج دو: بس 19. 0.

 نایعب 102 نابعت. - 22. 1. ماعر 200 نارس 102 نآ رب. - 24. 1 هوج علم

 20 عوجوو ۵۶ اطتعر عص0 دما ۳صات و 108 ۲9010 ۰

 115, 14 1 اطنصاع (طم دزوط[ ۳۵ع0ن»6 1و - فارتغا .۰۰ ایرد رد و.

 ِ 119, 6. 1۲۰ میس 10۲ ورس. بس ۰ 9. راب توق ام 02 زاب توقاب 08 111. --

 ِِ 11. 167۰. زا و نم زا 284 تمبث یالب و درد. -- 12. 11۳. رد 80۲ رب 049. - 3,
 113. دوخ 10۲ نمز 2. ۵. [زا]. - 14. 117. 0۳۰ [و], ۳. راد توقاب سب ورس.

 -  16. 167. یراد نینچ نوچز 12. رگ 10۳ زک. - 16. 12. ... زاب (ذ ۵ امااو»
 ه0انامتمفع0 ها هج0) 10۲ زز اب. -- 19, 1۲۲۰ نصب 10 ۵۶ انصم هاو زص ۰:

 اطم هصوجعاتمص ذف همصزو6ا00۲۵], - 21. 1[. یالاب. -- 22. 1[. یم

 120ر 1, 1۳ مرج 10۲ مربصز ۰ خر 10۲ بیل, تم 34, ]ال[ 17. 010, بس 9,

 117. دزن ۲ شیپ. - 8-1. 111. 0۳0و طا ۲۵۵۱2۵68 ۲ ۵0011۲ ۰

 ت 10, 117. نامما 10۲ بافق. -- 14-11, 1[. 0ج,ب - 19. 1[, هجا

۸ 0۶ 062 ۳۵۱۵۵۲۳ 

 2الر 5. 10 [تیب فلا] 117. ۲25 - هدوج ار و فلا مازننلا. -- 10. ۰

 تسششوخ 10۲ ییزس. -- 18, 10 2008 و 200۲ پهس, ب 20-21, 111, 0,

 > 22. 16۳۰ تلعل 10۳ شفلزز 294 0۳. [تسا], - 23. 10. رپ [0۲ دی, بس ۰

 ۱ . . ۸ یمشد و معن ءهننف و تنه ءهلبق.

 . 122, 4-3 1[, موج هص0 ۲وواقممو اه هصماطق۲ 60001۵. 6. 10, هیهع

 10۲ هدبع (108.). -- 10-71. 11۳. 09. -- 14. 117. شیپ تسه 10۲ تسیبن
  تقوز 101۰ لوص 10۲ نیاصز 1 ییسمع 10۲ یبقع, -- 16-19, ]1178۰ 0۳0, -- 0,

 17. ناک هر ۳ 111۳, ۰

 12۵8 2-1, 101, 0م, ت 4, ۰ كرد صالخ و دشناب ح رد لیصح ی نیز.
 ِ 9. ۰ مجرب 0 101 مدرذپ, 8-1. 111, 0, 280 ۳۵۵1۵۵۵۵ ۲ ص۲

 ..آ ۲۱۵8۵ تا 9, 411 ۵۶ انزطنعافص وم ه مد مجممتوتو 0064, 66 111۰ در ۰

 809, - 12-11 900 14, 117, 0. - 16. 10. یرهنلکو ب. - 19. 11080 هعطق.
 124, 2. 1 تسنامز. - 18-16, 1طععو 260 عهابجاماع هو 20000 زه

 اف هنوومت هفتوتص ۵۶ هم 1۲8, 16 ذم ما وتناو هوجنونص ۳ طعم دمو ص0

 2و 1980۳060 ۲0۲۵ 0۲ ۰

 1256, 4 1. 2008 هب 0610۲۵ دون. - 21-20, 10, 0۳0۰ ۷۵۲۵۵ 1 0۲۵۵10/8و

 0 طوم زا هروس روس زا. 1م هصصمص 02010۲ و 0
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 1126, 1. ۵, ۳۳6 طوبو ۳وزهئصف 12۰) 8 رخآ و. سس 2. 8. 20098 رگنس

 96/076 ناطلسر طعف ناهرب 10۲ ناهج, 271 تسنفاب 10۲ تذای. -- 3, ۰

 تخادرپپ. - 4. .٩ ربمغیپ. - 8.10. 0۳. [دک]ز ۰ عنوان - یتیبک رپ

 ام فیوک. - 12. 8. یتسریب 107 ینعم. -- 15. 8. 03. [ار]ر ۸04 دوموف. -- ۰,

 ِ 0۳0. [و] هام لهچ. - 17. 8. نو 20 ۰ [ناطاس] بس 19, نآ ۲

 زار 90 تسا, ه20 هدیصق [07 رعش. -- 24. 8. هنفاب 0۲ هحنار 12 انهدام ی

 دننأد 28 ۰

 128 3-4, .٩8 00, - 8. نابینا رد ناز. -- 9۰, یی. -- 11, 9 0۰

 [دیط]ر ج0 توهاف تسد رد ۵860۲ وق. - 10-15, لر, ۰ ۱

 129, 1. 111. هچ ؟07 وچ. -- 2. 1۲0 ۳۵۲۵۵ میهد اضر 220 02201۲ هام

 اونجا ذص 8ر 224 ۵۶ میهد هجاچ 2 !مالمجو ادم قصفا ] و۶ اطم 0۵م

 ۱۷020, - 5.115. ميعبطز 8. ییزار ۷ظذمط ذط ظ. ذو ۵0۲۲۵0000 40 وزا. - ۰

 ]101۰ ژزوک. بس 12. 8, زا 10۳ نآ تب 9 ست 14, 1[, 0و, ت 14. 10, 1188 28 ۰,

 تسافج راره دم تیک نبزک دچ نم یاج . - 19, 8. عبط توافت زا هکنانچ و.
 سس 1 1 رب 10۲ ز. - 22. ۰ نیا 10۳ نآء

 129, 1. .٩ میمل 102 مبل. - 2. 1. تسادخر 1. تساور [0۲ تسالهج.
 س 8. 8, 0۲0, ا[و] 9۶۲6۲ داشک : ۰ تنب 10۲ گرب. بس 9, مرح 101 موج, بس

 10. 8. هص. [پآ], -- 24. 8. داب 10۲ لاب.

 130, 3. 8. تفک 107 فک. -- 9. 19. دیآ دنارب. - 10, 8. هکنآ 102 اب.
 س 11. 10. نابز, -- 18. 10. لعذ 107 لعف. - 16. 8. هم [ای] ۵0002 ایود,

 21 .٩ هم [ز] هص0 [هت]. ۳6۵4 تسدخ, -- 24. تساصعحب

 113الر 5. ٩۰ ندهد را. بس ۰ ۰, تیاغ ز. سس 8 ۷, تسابب زا در بس 9,

 یمرکر ۵۵۲۲۵00۵4 اح ضهتونص ۲۵ موکو 8210 یماح. -- 10. 8. یوکنم. -- 1,

 8. دیما 107 نامک. - 12. .٩ هچوک دنپ. -- 18. ۶, لظ زز 1[, یشاب
 ییاش. - 15. 8. ورهنا. - 18. 8. رق ؟07 وقت. -- 19. ۰ لجالار 0 رفاظ.

 تم 20, 117. 2008 و 2860۲ روتسد. تم 0 8۵. الما 0۲ الماک. -- 23. 0

 اضنقا. ۵. روصعم 10۲ روصقم. بس 24. ۰ بس 2. 10. درو.

 132, 1. .٩ شنعلط. -- 2. .٩ تولس 10۲ تولخ. -- 5. 8. دینک !0۲ رگ

 رد, ت 6. 8. هداد 102 هداز. - 10. 8. 0۳. [دفدیم]. - 11. 8 دبینک ۲

 دننک. -- 12. 8. رگ مر رک بت 13, 8. ویع. - 14. 8. روذعم 10۲ لوزعم. -
 17. .٩ ۰ "هدیصق نیا و]. - 19. 32020 8دا . 8, ۲28 لحرا 10۲ لجرا, - 0

0۰ ,"11]1 .21 

 1383, 1. تسه 60۳۲۵۵۵0 1۳09 هلس اط 8و 9. تسینر 111. شیپ, -

 2. 8. ینزاسن 200 یفلاکنب, - و8. 11۳ هی 2۳0 هنانهاتتامو ؟منص هام

 11868, -- 1. 8. لیبس 10۲ لییم. -- 10, 8. 0۳. [یخیپب]. -- 11, 16۳۰ یاشم ویو

 ۵70 دز 107 درک, -- 13. 8. 0۳, [روف]. - 24-158. 1[, 0۲9, - 11.8. فارطلا.

 - 19 8 ۹۶ - 21. 8. یئادج دن. -- 23. 8: هدوب 10۲ دوج, 10 ۲۵۲
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 ان و 120108000 دص 1. طعف هوم هصناانو0 0۲ هان 1 1 ظو۲۵ ظ0 0۷
 و ۲۵و نصع طمعم عت۲وط دم ۳۳0هعز همهمنطنمع اعم طحق زا ه۳وقف زا

۰ 09 10 4 

 ج 134, 1. 8۰ نابنن 220 0۳۰ [و]. -- 4. 8. 0۳۰ [ههشم], 2۳۵ 2009 هک
 درک. تست 6, 10. 100102008 ۵ ۲هتتمصا هد تیا تروق ۱۷۲۳۵1۵۲ طقف اومد

 7 5:60 ۵۲ هل هکر وتطعو دی ارتراخق. - 13 8. 2 دیوک و 20۲ و.

 0 8. يلف 107 یلم. 16, 10 0۳0. [و]. - 19. 8. 0۳2. [ن] ذط ناهد.

 ۱ ح 20 10. ۰ راهچ 102 ر اچچ 6090۰ 90007. بس 21. ۰. تسیمراط. - 29, 8. و

 یوکن زا. - 9 س دعقس یمک ارد زا. - 25, 8. وا نکراک

 195, 3. 8, دوخ (0۲ دوج. -- 4 8. رثوکین 200 0۳. [دک], - ۶۰ خ مچ
 10 جمخ» تب 9, 0 طفف اداب هو ۲۵۲, 02 یئداپ. - 13. 8. هدنرادر 0

  تسراپسب 107 تسیف بسانم. - ۰. 8. رگ [0۲ زک - 24. 8. هنخ مینا لثم.

 اس 25 ۵ 0 [معطق نیا و.

 188, 4. ۰ خر 10 ینزب 5. 8. قم كالفار 0010660, 2166۲ تحاس.

 - 6. ۰ نادبرخ رد ۵۳4 ره 10۳ نازوجن. - 1. ۰ دیشک. - 8. 8. دن.

 - 18. 8, 2009 هعطق نیل و هل طهوتدجنصع 0۶ نصع,
 1388, 1. .٩ یادخر ۳. [دس] 274 [ار , 200 مکاساح. -- 4. 8. شقن ۲

 سفن. - 6. 8.وچ 10۲ نمچ 220 ۰ سا ت 8. 8. نآ 10۲ نیییا. -- 9 ۰

 ۳۳ هاو ست 18. .٩ تسشک رد رس رس نود بس ۰ تسشزآ.

 سس 20. 8. دیدن 107 دیدب. - 21. .٩8 ز 10۲ هک.

 1389, 1. 8. 0۳, [4ل و]. 2۰ ۰, اما سا تاک 0۳۰ ی ۲
 یودکب. -- 1.1. یسح 10۲ نینچ. - 8. .٩ 0۳. - 9.8. وبار 200 یارب ۲
  لامک. -- 10.8. 0۳9, [هدنام]. -- 11. .٩ 0۳0. [ ویمالا]. - 12. 11". 0۳0. [فالوطلا].

 س 13, 1[, 0۳۰ [زا]ز 10۲ لضاخا زا «قالوطلا 8. طعم لضاف اهلا ریطلا. -- 4.

 8. ز وا عیادب. - 18. 8. هعطق 10۲ رعش. -- 21. 8. ایه! 0 تلاشم.

 24. .٩ دنعن 10۲ دّیعن.

 139, 1. ۰ دینادرگ لاکش. - 2. 8. 2008 هب و 2800۲ لاح. -- 5. 10. ۰

 اهمف هلعر ۵۳969060 0۲ 00 0وزو: 8. ادخ زارا رادخز 1. یلنق ۲ یکنث. ک

 1. 1۳ 8. میسبر ۵۳02000 ۲ 4م 06ژو ام مسیر .٩ هتفح 10۲ زقیجز

 تبلصر 8. یکسع تبلطر ۵۳02060 9۲ 0و 006زع. - 10. .٩ هه. [زا] هه

 "[رودآ, 820 ات 10۲ نو و. -- 11. .٩۵ 2008 و 020۳0 سر. -- 13. 8. ءهلباقم ردر
 4 یموق 0 یموت 14: مالتسا 101 مالسا و 200 د درورپ هب 10۲ د قوا

 ۳ 16 رد و رذ» ۵00 مشاب 10۳ مشاپر 0 ی 2160۳ ما. تم ۰

 3 2008 و ۲ فطل. تم 18. 8. ضوع. - 20. 8. ءهفدخر ۵00 0۳۰ [نونکا و]۰

 21. 8. ضوح. -- 22. 8. ضوح 10۲ یضوح. -- 23. 10. 8. 20 وچ 0

 روحر ۶ 16 1و 0016160 ذط 0

 140, 1. 5. 0۳۰ [و] 010۲0 رد. بس 8. 8. تمسد ریو. - 10, 8.0۲0. [هتسشذ و].



36 

 14لر 2. 5 تسد ود اب. - 3. 1. ۲۵۲, یراب, - 5. 5. یضعب 10۲ یخعی.

 س 6۵. 0, 5. یتدرکر 60۲۳۵0۷۵0 اط ۳ ام تددوگ. بس 11, ,٩ هک 10۲ زک شش.

 تب 16, .٩ تسداوف, - 21, ,٩ 0۳, [تسد]ر 220 2008 ه ۵0۲ رمک. س ۰

 .٩ ۳۵2۵00808 درب 204 هدوب.

 142 1. 5, 00. [بارخ دوشش]. - 5. 5, یطعم ومط نیمچ. -- 8-10. 1
 ه, ؟:0۳ یزاب 1ط 1, 8 ا۵ و تسدپ 10 1, 10, - 9. 10, 2108 یب 2:0۲ بت م

 بس 8سال, [تموو ۲۵۲۵۵8 هو 20060 ذج اطف هصفمتواط 0۶ 19, - 12. 5. وپ ۲

 هت. - 14, .٩ دنا 20۲ دمآ. - 16. ۰ راز لاف.

 143, 4. 1. یتم. -- 6. 5. راک 10۲ هاگ. - 11, 10 ,٩ شوکآ 407 شوخآ.
 بن 12 8 نانتسود. بس 18. ال نا 200 تسشیاغ : ٩ مذاد 10 مذ» سم

 22. 5۰ نیش.

 144, 3. 5. دنادن یم. - 4. 5. یاوخ یمر 2۳00 دک ۲0۲ ور 9040 هقشوف ,

 بس 5. رکا نیز ون 10۳ اوک نمزون. -- 6.5. منخوچ ول و. بس ۲. ,٩ دضرع

 10۲ ضوع. -- 8. 8.وج اب 107 وچ نمر 2۳0 دس 10۲ دهش. - 10. 12. 012۰ [ییا و۰

 بس 13. .٩ ناک 10۲ نییاک. -- 16. ,٩ 2088 و 0۵20۲6 لقع. -- 19. 10 5. ناکاتمایر

 ۷ذط ناوختساب 29 ۲۵۲۰ 18 ۰

 4 3. 8 0۳۵. [و]. -- 10, ,٩ ما زار 220 مع [و] 80۲ داشک. - 11-

 12, ٩ ۰ [لزغ نیل ...وعش و]. -- 12. .٩ 8 فصل 0 عبط. بس 18,

 .٩ هعطق 10۲ مظن. - 14. ,٩ رب ۵0۲۳۲۵0۵04 ۷0 رد 20۲ یزاب. -- 18. 10. رب رپ

 10۲ رفرب. -- 19. ,٩5 یراب 202 رب ام زاز 290 تسزازک, -- 21. .٩ یوشعم.

 23. .٩ 0۳, [و] 2166۲ قشع.

 146, 2-1. 5. 010, - 4. 1[. نم ۲ دیر 5۰ ۲۳۵۳۲900908 یم 204 هچ

 2۱۱ ط۳اتجط هو 0موط, -- 6. 1۲۳, شاوخ : 5. یبهین ۲ یتاوحخ بس

 8. 5. نوجچ. - 10. 5. رد ۶02 زار 0 دپآ یار زا. 1 5, شیاسآ ۶۲

 شیاشک. -- 15. 5. 0۳0, ی 980۲ درد. - ۰ 1 ماتم 5. یمادب. -- ۰

 ٩ب هد [و] ذض قوا طمصتعاتم - 21, 5, ینکشپ, - 22. 5, زپس ءدیرگ 10

 148, 3. 5. وچ 10۲ نهج. - 6. ره 10۲ رهر ۵00 رگ 10۲ هک. بس 1.

 0م ت 10, 10, 0۳2, [و]. ت 13, ٩ : یک مع کس 15. 5. وب ات. 18:

 ممد ره, - 19, 16۳۰ ینتسیز. - 21, ,٩ 0۳0۰ [هن].
 148, 2. 6. طعم نیآ رد ار.. 102 نی ارریثا. - 3. 5. 0۳. [رد], یطح ۶

 یطختر 0. [یم]ر هه حونق 10 حوف. 4 ٩ ۰ حور 18 ۵9 ۵1۸6, 0

 و 10۲ فیراعم. - ۲.5. 0۳0: [زور]ز ع 2008 دک هم تساروآ. بس ۰

 1. هل و 10۲ لزغ. |

 ۳ 7 .٩5 00 [لرنغ]. بس 19. ,٩ نیا . .شنب دعقاو نیا. - ۰, 8.

 رفینج»
 149, 1. 5. هل و 10 لبغ. -- 3. 5. ورک پاذ. -- 6. 5. شهپ. -- ۵. ۰ ٩
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 ۱۳ ات بت 8 8. بش. - 9. 8. هل و 10۲ لوغ , -- ۰,
 »بس 16. ۰ مباوخ 202 مباوج نآ. سم 6 ۰ ی بس 17. 8. ۵ و

 تم 18, 8. یآ 102 زا. ت 19, 8 050, تم 20.8 شس هپ. تب 21. ,٩

 نوح هیام. -- ۰ حوا راب هعونص ۵۲0۲6 لد.

 کا 7و . تسارن رم راهببد. تب 11. 8. هل و ۲ لو. با 34 ناون ۲

 ِ 1 نورب 60۰ ۸6/۲۰: 12. ٩ یم رب 10۲ قربز ۰ ناوگ 20۲ رس ز.

 0, ,٩ 07. [یم]ر ۷۳۵۲ ۰ یتیم ۳۲۲6۲۵ 2 هادصقع ذص طم هاو اطنو

 اس هدصن6ت۵4 دو طماط 1 ص4 8. 1۲۳, مهم [زاژو ه0طم۳ذوو هو طاها

 و 1. تساوو زابز ۰ درآ ات. - 24. 1 89. فرشر ۷10 قرش 88 ۰

 10. 117. ییامنب و دیامبخ
 ل5قالر 4. 10. ٩.۰ فصو 10۲ فلخ ر ۳16۲ 1هااتو۲ دف ۲۵۲۰, ط 10, - 5. ۰
 و 2660۲ بآ, ت 6. ۵. 0۳2: [و]. 1. ۰, اریبجر. - 12. 8. 0۳۰ [و]

 1 او 86281 م 0۶ موش, - 16. 8. هل و 10۲ هعطق. - 18. 8۰ تلاکس یپ,
 _ 8 1077, هد, - 22. 8. كلم 7۳ یاکر 2724 رود 10۲ زود. -- ۶,

 ,٩ شناد 10۳ شنآ و. -- 24. 115. بوط و 10۲ بارش.

 1582 2. ۲0۲ یشج 0. طه خفر 8. یشج,. - 5. 8. دارم ءاوهو 200 درک

 ورق تب 6.8. 00 [و]. - 1. 8. هل و ؟0۲ هعطق. -- 8. 0. 8. ینناشن رکا
 ر ۷1۲۲ ۳۵۵0تتم ظفحف 2000۵۵0 هو ۲۵۲۰ اط 10, - 8. 8, هزاهچ, - 9. 8,

 ۱۳ ٩ بسم یجنسم , بم 11. ۰ دعا اوج هوازی

 12 ال تسقآ هسق اعم تیر وک بم 18, میمکب ایز 1. 8, تسرف نانز

 3, 0, 8660۳4 [8] - 15۰ 10 نان و ز ناخر .٩ نابز ناج. -- 17. 8. ریسا 0
 ریمآ ور ۵0 02۰ [نیبا]. - 0 8 ۳ [ییدل۰ تا دن 10۲ رییقا. -- 1

 1538 1. 1/۲۰ نونک 10۲ ی. 3. 8. 0۳. [دک]. - 4. 8. حیدم 107 ج

 6. ۳ 904 وا 102 ز زا - ۲.8. ماکب 10۳ هناکیو ته

 154 9 1". اه 0 ۲۵۲۰ 18 ۵ 2 :ژ اب سی 2 8 ۶« هچ وب

 رام. -- 5. ۰ هکان ان 40۲ هک انام ۵4 یئاشکب. - 6. ۰ مدولاببب. -- 0
 گنر 102 گنز ت 21, ۲0۵۵0 هتخاس, - 22, ۰ تهصم0و0و ۸ 220 اد, بم 4.

 8 تممیس ۸ وت بل. -- 25. 8. 1090208 هد 0010۲0 رمهاع

 15, 3. 8. 02. [لشرس], 5. .٩8 0. [و]. 8 ۰ .ز 102 زا. ت 21. ۰

 1۳00900508 رهت 220 وجج
 56 10, 12 ٩۰ اتو نوصاف ۵6 مک ۵۳۵ اناماتنم0 هص4 تهموامنصم ۳۲و

 و ؟0110 تند ۷۵۳۵ 10ماعف انا تست. - 11, 8. کنج, - 19, 8 ۰
 ح 15: 8. 0۳2: [هک ]ر 204 عومج 10۳ عمج. -- 16. .٩ یداب 107 یردان

 >> 11. .٩ 0۳ [دب] 00/0۲۵ تشکنا. -- 18. 8. ناهج 107 نانجر یوز ۲
 یدزر ۸00 09 [نی]. - 20. 8. ریهخ ؟0۴ ربخ. 23-29: 8۵ هد 1موف طمع
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 0۶ ؟مصمت وصف قوا طفل ۵۲ عاام» 190, - 24. 8. تشبات 10۳ تسیاپ. -

 24. ۰ مود 10۲ مد.

 168, 2. .٩ راهنز 5 راهنبز. -- 6. 10. دهاوخ 102 یقتاوخت . -- 8, 10.زا 20۲

 اپ, - 13, ۰. یاوک 10۲ ارگ. ت 20. 8. 010, [*ک ]۰

 8, 3. 8. 2080 و ۵10۲0 8. - ۲. 8. تشادن ذط اهعار ۷1 تشاکن 1
 2و ۲۵۲, 200 دم 5۵0020 طوطتعازمط,م - 11. 9, 0۲0, [و]. - 12.8. و 10۲ وو

 2100 ۰ [هوهنآ ]۰ تب 18. 8۰ تسد ۲0۲ تی, ت 29, ۰ تسیجذ ربآ. ها

 8. درادن 102 د رآ رب,

 159 6-4, 8. 019, 1. 8۵. كار ۲ گ ناج. -- 9-8, 8, 010, ت 10,

 8. 2008 دن ها9۲ وب -- 11. 8۵. ءدخساخ 10۲ هننخاس, -- 14. 8. دن 10۲ طب, بس

 19, 8. 0. [تلالک], 290 یقع 10۲ لقع, -- 20. 8. تسپ 10۲ تسا, ] 7

 نطق ومصف ۳۷۵۲۵ 1366 یغسم هادم]0 ۵و دطع0۳ات۵4 0۵10۲۵ یصپ. -- 21. 0

 نایب 107 نام. - 23. 8, 0۳. [لما].

 160, 3. .٩ تستسرد 10۲ تسینسود ۵10 تسیمرج. - ۲۰. میراد ِ

 10۳ ما رد. - ۰ 8. دب 10۲ نیر 1 ۳طنمط هععو ۷۵ طماتفات 0۳9624 مورخ 0

 موربر 2۳0 ۳6۵0, ۷18 (ل.و مرمپ 10۳ موج 23. 8. 0۳۵, [۰]9

 116الر 6. ٩۰ شبح 10۲ سنج. -- 14. .٩ تسنیا 10۲ تبار 217 ۰

 [و]. -- 20. 8. ناذچ 107 اجک. - 21. .٩ یقبفر 10۶ فر -- 22. 6 04

 [رد] 2۱۵ طعم تر 19. 8. لامکر نان 60۳۲۵0۲۵40 ذط 10. ۵0 مالک, -- ۰, 1

 0۲ اریح (عم 60۳۲۵۵00 اص ظ) 10. 20 !ررهحر ۰ اردوخ.

 162 4. .٩ یوش 10۲ یهسر 904 رب ؟0۲ وپ. بس 5 8۰ تسییطوفش. - ۰
 لد 10۲ لدر 224 اب 102 ای. -- 10. 10. و ناج. - 11. ۶۰ ثروآ. -- 13. 8۰ نیز

 10۲ نوبیو. - 14 .٩ هتانهاتتامو هل و 10۲ اطاق 1طع. - 18. 10. 0۳۵, [و]) 09

 درد. -- 21. 8, هراسخرو 200 راب 10۲ راب. -- 23-22. 8۵. 0۳0. 1۳0۳ دیکت 10 1,

 22 10 یک 1ع 1, 23ر ۲ طمصم تم ۰

 163, 1. ۲1۵۲۵ هعتصف هصماطم» امصع 12ععصع اط 8. 6۶9۵019 0 1847

 18, 100108176, -- 23, 0 ِ ۳۳۱۳۵۲۵0 هد شیخ دو 000۶۵1 18 ۰

 165, 2. 1۲۲۰ ناتسودب ۲ راز هدرب. بس 6. 1[. رکف ۲ مجذر. بس ۰ 1 فطر. 3

 28. 10. یادخد.

 166, 2. 1. ریخ نم. -- 6. 10. منیسن هوهنم ۲ منش.

 167, 9. 10. نیییالمر ۵۳60060 ۲0 نییالب, -- 26. 10 ۰ علطم 1 2 0۲۰

 ۲۵6۱0۲ [۳0۱ صاخ ز 220 یموپس ها05 10۴ مهم

 1168, 6. 10 دعصو 0۵/0۲۵ یلع نیب 1و ونک 1۱16وناطامز ۰ تسود ۲

 تسد, - ۰, دیک 1و هص مدصوص0210ط ۶ دنیوگ. و

 169, 4. 1, 0۳9۰ [و] ۲ حور» 13. 12. ناخ 10۲ ناهخ. - 18, 0

 ۲۲۵۲۵ 1۳۲۵۱۲۵۵ دص هطو 1عمتصو (۲۵۲۵ 0 ۱1۹ 1و ۷۵۲3۵ ۵۵۵۵۲) 200688 0

 یر شی ید بدی توس شب کلن ها تیره هد

 00 4 تو دو هصوص260 ۶۳0۰ یهآ وز ۳. 1۳902 نیب ۵10۲ ارمغ.
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 18 1 019. [و] ۸16۲ شیک. - 21. 3. نوسر 0۳00۳060 ۲0 نزوس. -- 22. ۳۰
 و 0۳ زا 2666۲ لاح و اععتصم اه۲۵]۲۵و اطم قوا ]مافوتم ۵۶ اطف ۲۵۲۵ هصتصج

 س "ید زی 1 60ظزوع ۲۰۵۱۱ ۵ ندیتاک. ب 23. 0, مناج ین. 24. 0.

 ۱ 120, را ۳ كانییمجج 10۲ کنانوچ. -- 4. 1, لما 10۲ لیها, - ۰ 10. راب

 03 هراق. - 14. 10, ین .۰ و »ران.

 ۵ 1 الو 3. 10, هوالکر ۵909000 40 هالک ز ۵۵1۲ طم اعقا 1۵6۵۲ 0۶ ۱۵ ۵

 ههدزوماصجهلا ۲۵24 ناو هر دف ۱۵010, -- 5. 1 هدص همت طم عمدزوماتسم

 پاتدز ۰ دیوک 10۲ بوک.
 172, 9. 1 شادخ. - 14. 12. 0. 128 [و۰

 1۶4 19. ۲۳6 8. وععتص زمتصعم هااوت هطو اعمصصح 0عتدصتصج هد 163,

 ام ۳ یهت 10 تا 20. 8. 0۳۰ [و] 4 یاللرم, 22, ۵, 010, ت 29, ۶,

 . یطوت 10۲ یطوق. - 24. 8. وکس ۶0۲ زا هن.
 ۰ 1088ق, 1. .٩ ینام ؟0 هدنام. -- 3. ۵. 0۳. [اشآ]ز 8. ضیمعت 10۲ ضیرعن ۰

 1.8. و 10۲ لس. -- 10. 00۲۲660۷ تدالدوپ 10 تدالوپ 0۲ (12) تدالوف.

 13۰ ۳ 0۳0, [تسا رو و]. - 18. 8.وت ؟03وذ, ت 19, 8. 0ط, - 20, 8. ام

 تسارار 270 | هم ز 3 اوسر. - 21. 1 هسذخ 10۲ هتسخز .٩۵ ین 10۲ لد,

 2 8. یعابر ۵
 16, 2. ٩۰ سیسا, -- 3. ٩ ۰ کز 2.7: 8. دیس مود 107 یدییشرز

 ۱ ر
 8 مدقم و رعش, بس 8 ۰ ةدابع تعابس 107 ترابع تعا رب. بس 10. 8, 0

 [رطاع۰ >> 11. 8. نونصم ناکیاس. - 18. 8. شاوخ 10۲ یاوخ. - 22.

 وک 10 رگ.
 18, 6. ٩۰ تحاسم یص. -- 14. 8. 0۳. [تسین]و 1. تسفیا. .- 4,

 .٩8 رعش 10۲ باوج. بم 2 ۳

 159, 1. ٩۰ ورد 40 دروآ. -- ۰, تکرزب لصاوح ابا. -- 14 ۰
 . تمام 107 یما. -- 16. ات بس 1 8. 00. [راک] ۵24و ن ؟0۲ و.

 21. ۵ 0 [و]ب

 139, 1. 8. دوب دوز هفرط شیغم و. -- 3. 8. یییجاع. - 4 ۰ زورب ۲
 ز نورب. - 1.8. ون 102 وت. - 9. .٩ نیا 10۲ ن [ 19, 8. پای 802 پا,

 18 .٩ دوب 402 نوک. - 18-16, 8. 0۳. - 23. .٩ 2008 یش 9810۲ وت. -- 4.
 8 قادن - 26, 8. ام 107 نمر یارب 107 یا دبر 0 دیآ 10۲ دمآ.

 180, 1. 8. یراک. -- 2. 8. رازه 10۲ یازس. - 3. 8. یقشع, ب 6-7.
 0 8. 8. تسرکلا نوک - 9, 8. 2008 هعطق 2 0۶1196, -- ۰

 . ۲ تشخ رک اب 10۲ تسخرچب ات, ۵91 تسحش, -- 11 ۰ نیرب 10۳ نویدبو

 .. 284 2008 هل طف ج0 ۵۶ عطف ًانصم طم عمجواما هصننا۵0 ۵00۲۵ زد 1, 6.

 . 12. 8, مظن 10۲ هعطق, - 14 8 ناوگن 10۲ نایک, س 15. .٩ هعطق 10۲ ۵ و.

 سس 22. 8. راکن 10۳ راکب دو تس 31 ۹ 010, ت 26, 8۰ یک 10۲ ید,
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 181, 8. 8. هظ. [رد]. - 14. 1/۳. ششع 10۲ راه. -- 15. ۰ یزور ۴

 یتوم, -- 16. 1۳۲0 ۷۵۲۵۵ 0۱2600 ذص ظهماعماق هو ۵ همدزههاجو ۲ 119۰

 12771 1[ هاجوصصم0 ظوحولعوات 1ام - 17, ۵, 0م [و]ر دف هم روم

 210 ومز ۰ یزورنابش. بس 19, ۰ یراز سبز ین سبز. - 0۰ 1۳0۲ و

 8. طعف روعر ۵24 16۲. مشچبز 8. یراهن اهب 102 درادد نراهن. - 21. 8.وم

 ؟07 یوم. -- 23. 1۳02 ام هصمجهمانمد هودنا زا 12. 26 دودنارو 8 و نار

 .نوچ یوم نم رد, 118, هسصتاع اطنم 4 و 1۱9171817111 8 ۵8 1 ۳۹

 ۳06۲, -- 24. 1۲ 10, ۵ 1ععتصع ۲وماوممو ۱۵ ۵ نوک وک.

 182, 1, 8. مجانسب. -- 2. 10. زو 102 زا و. - 3. مدراگنن وا هک. -- 4,

 8. یر 102 قار. -- 6. 8. ناوک اط اهدتار ۷1۵ نامک 28 ۲۵۲, - 10. 8, نت
 105 ناشفر 1 ۲ طمعصمتمامامجامدر هاو ده زص هطنف اسم 0

 زد 1. 14. -- 12. 18. گنر گنر و روث. -- 13, 8. رگ 202 دیوک. - 17.8. دیاصق
 10۲ هدیصق: و ما .آ هک: 10 شج 10۲ شح. - 21. 8۰ لا.

 س 28. 1[. 0۳. [و]) 0 زاب.

 1863, 1. 1۲۳. 0۲0۰ [و] ۳ فجر 220 بایت ۲ هدوگن. 2.8

 پاوص 900۲0 تسانضق. -- 3. 8. تسارورم. - 4. ار یک. ۰

 تسازس 10 تساور سنا نوک 10 هنوگز ۱۲1۲, تساضع 10 تسالپ. بس

 12. 8. هنادب این, -- 18. 1۳0۲ اطو همدزوماتسمآ ۵۳۵۵ ذص طتمهمعماور 10,

 رکم هک دنب, ۰ هک هک یذپ, - 15. 8. فیوعتر 210 طاسپ. -- 19-22, ۰

 تی ۲680 ۲۷۲0۵

 184, 6. 8۰ اب 102 ابز 2. 8۵. 0م [و], - 8. ۵. 0۳0, [یا]. - 9۰ 0۰ ٩

 [درک]. -- 11. 8۰. هن 10۲ ق. -- 12. 8 تفگ 20۲ مفک, - 18. 8. لد گنت.
 16, 8. 0۳0. [تسفیا]. - 16. 8. تسافو 107۲ تساذف و. - 20, 10. ءدیاپنر

 8. «دیاپب. -- 21. 8. انغ نام و.
 18 1: 5, ء«یرپ, بس 1. 8 0 طم اسم زوم 20000 زد قطع دصمجعنص ۶ ۰

 -- 10. 10. 0۳0. [یا]. - 11. 8. ینم اب 10۲ یناب. - 13. 10. رواد شوادخ

 تسانف رهیبح , 1۲0 هصوجکعاتمج دم همدزوهاتتسهل, - 14. 10, لها ربز ؟راهنب

 102 زأ وب. -- 21. ۰ تسانج. -- 4. ,0 ٩

 166, 1. 115. 050. [و]. -- 3. .٩8 نآ رب [02 زا رپ. - 4. 0022068 ۷0 غاپ,

 5. 8. فقنور هچ 107 فنذروخ, -- 6. 9 ۰ [تسا]ز 10. 8. هوک 10۲ تشد ۶

 167. 8. هد. [و]. -- ۲۰ ۵۰ 11۲۰ یبچ راهب رپ. - 10, 117. یبو. - 11: ۰
 و ادغ نمچز 11۳. کشرس یبرفوک ز ۲۵۲۰ ط 10. لشرس ییوذوک. - 12.
 راثن ۷ -- 16, 1[. شددنب. - 16. 8. تساقف 107 باقذ , - 17,۰
 یار 8 س 18. 10 رپ 10۳ و. -- 20. 8. اب 107 اب. - 21. 8۰ مان ببر ۰

 مانمک. ست و 8۵, 0, 8606020 []۰

 18, 1. 1۳. ییا 102 نرآ وز ۰ تشد و هوک درگز 8۰ تس 10۲ تشد.

 بس 8, ]0 ۵, نوا 102 زار 02۳۵01۵4 ذص 10. ز 5 ۰ 7 954 رب 102 رپ. - 4.
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 70 نآ 8. طعم زار 10۳۰ یوببا. -- 5. 10. .٩ 0۲, ۵ [هنر ]ر ۲۲1۲61 18م 30۲۲۵

 زوومت000 صد دمحوتح سس 101۳۰ دوک هراسفوک. -- 6. .٩ تسا هریطرم ۰
 ۱ تگ بت 8. ۰ هقع و ۱۵/0 را غره . - 12. 10۲ راهب نوچ 8 ٩

 ۳[1. راهب وذ. -- 16. 117. وچ هدید ود نوخ ز. -- 17. 117. دارم
 ۳ رو ژ 8 10, لو 107 یور, -- 18. 1۲۰ ظ07ا8 و 0۵20۲0 نارجاف, سس ۰,

 ۳32 ی هم الرک س 20. 8. مد ء

 188, ۰ 8. داد 10۲ هام: ایر 1۳ و 1. ۰ سپ». بس 9, ۰

 یور رج ز ز نم گ زر نودعا ظم هعصو ۳1۵ظ ز 00 2100۳ 3 1۲0 ۳۵۵002

 2000660 1و عن۲مص زص دصوتعتد ۵۶ 1, 0 3 01 8, -- 6. 111. لب ۲ نذ
۳ 
 سم 11, 8, 0۳۰ ]وفا 3 ۲۱۲۵۳08, - 13. ٩۰ تمسس 10۲ بتا 090 60۳۲۵6۵۵0 چق ۰

 زط 4۵ - 14 8. هیاین لی 1۳ هدر 60۲۳۲۵۵۲۵0 دص ظصوتعتص ام دم
 .6عنصو طعم 2000600: 115۰ طم راهمان هاش رب تسیبن 10 رابرهش كيدزن دوبن

 - 18, 11۳. لالج 102 رنه. -- 16. 8. فوش 80۲ یرش. -- 19. 8. داب [07 راهب
 سس 20. 118, ص0 ههتعزط 0۶ 10 یبعشمر 8. دوعسمز 8. ربتعم 107 ربنعمهم 0

 اب 102 ای. -- 21. 118۰ یکیل فور 20 .٩ ذص وهم فو کز ۵. 0م [ی] هلم»
 تم 22. 11۳. هم [رب]و 10۲ ۳طنمط ۵. هص4 ظ. (نص اهعا) ۲۵۵4 یو ۳ رپ

 دف و هتعتصحا هم۲ههاتمد اط 1. -- 24. 10. 8. 0۳0. [و] 061020 [ میز 8۰ وب ی

 189, 1. 177۰ یفلخ 10۲ یزیبچ. - 2. 117. یل الار همه شرب ۲ ییرب.
 نوخ 10۶ نوچز 1. رکیپ ود قیفب رکیپ هدروآ رب

 ۲6۲9۵8 1 2 0186۲6طا 0۳0۵ ۲12۰ 1و 4 2 8 7-5 3. تس 8. 0. شاعر 0

 اک 40۲ یهن. - 90.

 بس 4. 9. دروح 10۲ دززمز

 1۳, 2008 2 2000 2و ۲۵0۲۵ ۲۵۲۵۵8, -- 8-7, 1[, 0م, ۵. ه۳هصعمو ام
 ۹ 4 5 ۹ و ۳ 5 2 9۵ گو و

 ۵۵ [ندرک] - 18. 8. هدیود 102 هدیدر 24 ینک 5

 . راگتمدخر 0۳. [تخ] 00 ینکیم. -- 22. 8. رپ 10۲ رهش.

 3 190 7. 8. 20 رون هتسسکب ان. - 9۰ ۵. 0۲0. [یسی] 204 [یوبث]. - ۰
 , 00۳2606 قاوج ۲0 قاوخ. -- 19. 8. ردنآ شتنسب 10۲ یی شننسپر و4 مج

 ۳ مش. بت 20. 1. 8, شرهق نییئآز زا لد وت وکز 8. دننک [07 نبنک. -- ۰,
 1. ۰ زاس ۶0۲ نناسر ۳۲ ۲تا ص ؟مدصمت ۱2۲1۲۵0 01

 ۳ثب 4 8 01. [دک رذزوس]» 97040 ونقر 10۲7 فبیقر. - 5. .٩ 1080748 زا و

 0680۲0 فسنر 0 ناهیک 2۲۲۵۲ نر و0 منو ۹ حور و 12 هطنع ان 0

 

1 

 و دوب ذص طف دا دو طوصم0ا۵]۵تفط. -- 8۰8. ناکد و رد. - 9۰ 8. نزوس
 سس 12. 8. اشفک ور 220 00. [رم]. -- 3, 8 هلمج , 90 تسشذفای.
 -- 29, 8, 0۳ [و]ز

 105 یفزوس.

 تم 15, 8۵. 0۳0, [شچج]. -- 21. ۰ راکت ردر 220 هی ز

 1 ۰ سپ 10 نم.

 اتو هص0 0 0۳0هنصج 60101608. .-- 7. 8. 0۳0, 8660۳20 [و]. - 8. 1[. دب

 ذ 192, 1. 8. بل و ارهجاوخ. -- 2. 11 رهنبر 8. رهب هذ. -- 3-4, 111 ۰

 10۲ هک. تم 9. 10 8۳96 دک ٌذف 0016060 زن 19, تم 10-9, 17[1. 0و, ست 14 ۰

3 

 88008 و ۵460۲ رازاب. - 15: 8۰ فک 102 دهد, - 16-15, 2170 هو, - 19
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 20, 117, مصم تطنف و0 هصموا ۵۶ دم 10۱10019۵ ۲۵۲۵۵8 0۶ اطو ۳۵۵۲۵, ست 1۰

 .٩ مه 10۲ مذم.

 193, 1. 8. رس, 0 ره ر اد, 3. ۵, 0۳0. [و]ر 204 م دیابنب - 4. ۶۰

 0 [و]. - 7. 2. ال هابت هج, 60۳۳۵۵۷۵0 ام هانگب زط ی ست 10. ۰

 سا. -- 11. ۵. الوا 102 الما. 9 7. دک) لا, 8. هک ینلاخز ۰ 8. دونب.

 سس 18. 8. نیبرب 0۲ ریوب. - 14. 8. دوب هدرک :هجذآ رگ, -. 16, 8, 0۳0. [فم]

 9:0 یهلک. - 16. 8. نییرب 10۲ نیدب. - 18.115, منئاملسم ره گنن. - 19-
 20, ۱۲۲۰ 0م -- 91. 8, 167. هنک 207 یی. - 22. 1۳0۲ رگا 10, 288 را ۰

 را سک. ۰, 8. رامهب.

 194 1. 8. ییوب. -- 2. ۵. مناوقن. ب0, 107. هنر 8. 0: 8.وک
 [0۲ نک. - 9. ۰ نابز 80" نیز. تم 912, 111, 0اظطر ت 16, 10 رو. ح 16 8,

 زک 10 رگ ۵۵0 هد [میگز- 13.8. زا 102 را. - 19. 10. نفر 8. وذلف. 2,

 .٩ لدوت یبر 200 مدوس. -- 23. یر یک

 195, 1. 8. لجح. -- 2. 10. لخر .8٩ لب. -- 6. .٩ 0۳0, [گلم]. -- ۰
 8. رس 10۲ ۷. -- 10. 12. 8. سک 10۲ ی نوچ. - 12. 8, لح, -- 13, 8. شاپ.

 - 14. 1. رد وکز 8. رثوک ز .٩ یرببعا 10۲ یداعا, نوج 10۲ نوخر 220 لح

 لچ. -- 15. 8. منیب ارگ. سم 16. 10. ,٩ لک کالکر ابا اطف 60۳۲۵6۵0 و

 0۵ ۲زماتفر بم ۲و همووهصتصقر ۰۰1 1عصم۲ هطتف طدصاتهطر نطق اط ۱۱۵۲۱۱8۱ ۳

 1و 61:07:01 -- 19. 10. رایب و ینک در ودبز ۰ و
 196, 2. ۰ 7۳۳ بس 1. ۰ یمن 10۲ ریبذپ. - ۶۰ ۹ 0۳. [و] همت

 موج. -- 11. 5. یازک 10۲ یایوک. -- 18.55 ینت 93 نقق. 16-17. 9 0:
 ت 18. .٩ 0۳0. [تسین]. - 21. .٩ لاین 0 7۳۷ - 22. .٩ فاز سک.

 بس 22. یزایین اب. سس 24. ,٩ یزو شارخ 107 یزاوا شوخ»

 19, 2. 5, یتتعاط. -- 3. .٩5 راکنا ۲ واکنش. بس 4. راکیتآ زا. -- 0۰

 5. یزات ربمایب. -- 11. * نیک 0۶ دتک ۸ 1, 0۲0۰ [رس]. . ب1

 10۲ بیبصذ, -- 19, ۶۰ یهزر» - 21. ,٩5 0۳0, [هنب]. -- ۰ .٩5 تسینفز 1

 ی
 1998, 2۰ 1. ینکیکز ٩ 1080۳65 دش هوعنط 00/0۲0 وچ, بس 3. ۶۰

 تب 1. 5۵: 010: [تس]. ت 9-8, 10, 0, - 10. 5. ددوک ظاغ امش0 یزاضرس.

 تب 18, ظ0اط لب هص0 .٩ هتسروا» دمومفق اطم 1عفا طقع0صج (۸۵)ر ۴

 و و هفتم 1ظ207۵۲اتوصمع. 1 عمو لطف قوا موساب ۵۶ هطم جوواتو 29و ۲

 اط ههوتدصنصع ۵۶ اطف دمت انطف, بت 14. ,٩ لالح 10۲ لالج. -- 1.

 نشه 10۲ تسشپ, بت 19, ۶۰ لع 10۳ لزا. - 91. 10 ههدزوءاستعا [ارف]

 1 ۳۵۵۱2660 ۲ مچ اعمتصع زص 2. هص0 دو هتصروا۲ نصناا۵0 اط گر ۱۳۱۵۱ ۵0

 ۲۵۵08 نییزا 02 یا. - 23. 5. رازهلال»

 199, 1. 5. شلصف. - 2. 12 .٩ روهم 1ًف 2100700 0 موجب, تس 9. ,٩ رادیب

 102 ارحیبر 204 عابص. - 6. .٩5 ۵. [رد]ر 924 طه تشپ. -- 11. 10 رپ ۲
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 کت 8 5. درد وزا تشک ناج. -- 18. 5. ندیسرپز 12. 0۳. [دننک]. -

 1 200 4 5 زاو. 5. ۲0۲ ام ههدزههاتته زا نابز او آر 10. طفف ناب نازآور

 ۰ ی نزو. - 7 ۳۳9 ۲ و, بت 8. 5 ریزو رو 1, 04

 0 ۳ 9 1 طرف , کی زغج, ت 14. .٩ ناشیلا. -- 15. 5. ۲ طنع-

 م ۱ 40۶ لک سم 10. ٩ ۰ . دی فعصتم ۵0 ٍِِك
 19 ۰ نکب ۰ ۳ 21. .٩ رم 221 ششورخز 117. دهن هضیب 3۲

 زک هیاخ. -- 22. 11. هجوج 10۶ هزبچر 224 هععنط دضیب 10۲ هیاخ . ۰

 هأر نویرد اتمام
 20 2. 5. هد. [دب] 0۵10۲0 رهاظ. - 6. 5. 0. [نم]ر ۲۵۵08 دوب ۲ مهبلو

 ۱ سو و ام هنچ بس 8. .٩5 0۳0: [مث و 10۲ ۵ 1 9908

  یوتهم. - 13. .٩ دیمجز 11۳. هفایز .٩ هد. [یمآر 10۲ ۳۲نمح ۱/۲۰ ۵
 مک. - 14. 1. .٩ دوخ 107 دوج: 1[. تولخ 10۲ سلجم. -- 15. 1[. یکمک
 107 ینم کز 1۳ ؟۰ شتسوگ : 1. نالع 10 نالفبر ,٩ زلهوننآهز 111. دوج ۲
 0 17. 10. 5. زبخز ۰ لک 10۲ قفاکز ,٩ دیمج. - 18. .٩ یرب 10۲ نیبرب»

 -- 21, .٩ 010, 866014 [شوخ]۰

 2038, 2. 5, هلیا وز 1[, هد. [و] هک عبطر 920 یدشینا. -- 3. 006

 هعظق 40۵ هعطق. - 6. 5. ات 40 ای. -- 11. 1. 5, رگنر 117. رگدز 11۳8. تثم
 تن. - 12. 5. نداد 107 نداز. -- 13. .٩ ۰ دیآ. تنم .٩ اروپیک.

 10. نوراثر 5. نورد ام. -- 18. 117. یپ 102 رپ. - 19. 5, هرابب ۲

 , ت 21, .٩ هم [و] هصف طف و۵0020 [هق]. - 4. 1 . ضزرز ۳. یش 2 ۳9
 204, 1. 5. اجهب 4 0۳. [نمچ]ر 220 دز 102 هدز. -- 4. 5, 0, زا

 0۲۵ هل, -- 10, 5. 0م [هپ] ۱۵/0۲6 ناهد. 219 10. 5. و رکنپ 10۲ رکفتز
 0م [رب]ر 10۲ ۷ظن0ط 10. طفف رپ, - 14. .٩ 2008 زین 0 هعطق, بت ۰

 19 نازو 10 نارد لب 18. یایب. بس ۰ ]۱[. مک و شیب ز نارغهم. سم

 1 1[. تلاح 10۲ تجاح. -- 21. ۰ عیفش 10۲ عمج وتز ,٩ ۰ [ینک] ۰

 - 23, 5. دنیامن رک وز 5. 167۰ ییدب. - 24. 5. نم 10: ام.
 2065, 2۰ 5 2۵ 102 یه. - 8. .٩ تماعب. - 10, 5. مدیودب. 1. 5
 تماقا. - 13. 167. «هدنشخرد. -- 14. 12. یرغ. .٩ یّع. -- 15. 167. یاهرغ
 هجز .٩ تسین 10۲ تسه. - 10, ,٩ من. - 19. .٩8 نول. 23. 5,

 ناد 0۲ و راد
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 206, 1. 5. ۲۵06۵۱5 دسوب (0۲ وربز 3. ینراهنذپر 11۳. ینزایذا. - 4. ۰
 تداتوحر ۰ دما وج, ت 6. ۰ تیرقا و س 1, ۳ 8. دماک ردان

 [0» اراک هرداث. -- 16. .٩ دریک هناخ, 18, 10. رورض. -- 19 ۰ ی
 هچ. ۳ 10. ۰ ربنچ 107 یزبچ».

 202, 1. 1. بدهم. -- 2. ٩ 0۰ [هدروخ ان] 290 2008 دعطق هات ۵0۱0 ۶

 انطف - 4.5. رییغت. - 5. .٩ لقع 10۲ یقع. - ۰, جنآ . - 14. ,٩ ارواکی و
 0 بس 17, 1 20008۲۵ 0 طصم اطع ۵ و ۳990 تسالرپسوز , تس 19.

 . راهچز راک. بس 23. 1. درس یار 5. ز رس ن از دم (0۱. 08 و دّرش) زو هم

 و 80 ین 80۲ گن. -- 94. 101۳. یا.
 208, 4 ۲۲۰ نيآ 0۲ لآز 0 ۰ یتسور. -- 5. 5, مک 10۲ هک. - 1. ۶

 ربک 5. ۲ ریکر 101. ز مک. -- 1, ,٩ راوشسمپ 107 زا ونشب ور ۵04 و 2
 رجع سس 12. 8. مشچز 10. هنییاکرو ۰ هذیاک ز. - 138, 1[. لقذ 10۲ لیعف.

 186 16. ][1, 090, تم 17 0, ۷ بس 4, 4 تمسمذآ عام

 209, 2. 5, قهناک هنر, 1طنم 2۵4 ءطم 2 10110۲ ۷۵۳۵۵ ۵۲۵ ۵۵

 1۳ ۲۵0 دم هدم ال. هم اطمعهط مطف یمدماتندتو0 ۵ ۲۳ 20108, --

 درگ 10۲ رد نرو 0۳1 و رک رخ 10۲ مغ زا. - 8. .٩5 دوب 10۲ یدوب. - ۰

 مدناوخ 102 مدما وچز ۲۵۸4 شیپ یریپ. - 10. 5. بد 10۲ ندهید, .س ۰,

 ٩5 ۰ اچ" 220 ییدب وزا 10۲ نهید زا. -- ۰ ام ههدزوها۲ه۲0 العز

 17. 28 یرغرر 5. یرع ز. -- 18. 5. بارس. -- 23. 5. راثد 10۲ راث ود,

 210 1: 5. صوت 636 ۱۷۵۲۵ هدیصق ها۲ لصف, - 3. 10. تحاصو

 3 یور 107 یر. - 4. 5 نامز. سس 6. .٩ نتقاپس تفطل و. -- 1. 1 ,٩٩

 [معع] 4 [عبط]۰ تب 11, 11۳, اصفوتاف و ها0۲ رهنا, - 16. 111, 20808 و

 0 هنریش. - 18. .٩ ینربب 270 دنناوخ هچ رک ذزجج, سم 19. 1[. یک

 80۲ رگ. س 21. .٩ یدناع نوچج. - 24. ینناصح تشپ ربوچ»

 211ر 1. ۰ ون مأر اپ ۱۲۳۴, هد اطنو انصم ج0 اف ۵2. - 2. 5, فرح

 10۲ یخ ۰ هننارخ دای, 4. .٩ 0۳0: [و]. - 5, ,٩ 01 [«ج 2 ] ز ۰

 ۳20800809 یننیمز 210 یننامز. 1-8, 9. 010, - 11. .٩ تداتو 161. بیپاث,

 - 14. .٩5 تسا 1 بسا -ژ یننارب 10۲ یننارف. - 15. 111. رد 10۶ ای

 ۱۱ باب 10 بآ ای, 16: 8, تاب 111. ۳۹ بس 17. از, ندناشکبر

 .٩ ییذاشکپ, بت 18 5 زو. - ۰ .٩5 بکوک.

 212, 2. 5. غیبت ات. فن ,٩ مشچ 10۲ مشخ. -- 5. ,٩ داش ۶02 لاس.

 9, ,٩5 0۳, ۷ ۳1 بس 10. .٩ رکم شفک . 1۲1, مع, 69و ۲۳۵ 11068.

 1۲5۰ ابق و زز زا. - 18. 117. نا 80۲ یواش, 14. ۰ برش 10 ناویفشز ۰

 دنناحر .٩ دننالجر 0۰ زار -- 17. .٩ ء«شنپ ام. - 18. 111. رهناک

 10۲ رد نوجچ -- 22. 5. 0۲2. [و]. - 21-2108 2. 117۰ 0,

 213, 3. 1.وج را, ؟بوج زاز 2. 5. مد امن. - 4. 11۳. نانیز 10۲ ناشیز»

 9. لر و 10۲ ورسخ, ت 8 .٩۵ 0۳2, و, -- 9۰ ۵94 ۰ 1۳۳ ۳ نان. - 1۰
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 هم [ک]: 8۰ 1۳۰ هنناتسب. - 12. 16۳۰ دننادب 10۲ دنناوخ. -- 8
 0۲ قالف. -- 14. .٩ 200 ۵۷ 0۶ 10. یننادن  وچ : ۵5 6

 8000860 و و هصعجعتصما 6۵۳۲ومانتمط ًط 1ل, - ۰ یهگان. بس ست

 0 8, 0۳0۰ [شوپ].

 11. 8, ۳۰ ۳ 27 ههط 3 6 1 107 0 ی مس و

 18ه4ألرب نوچ ۲۳ کر مد 10۲ راب, 0 نجمز ؟0۲ ناهج. - 13. )81۵۸-

 هات رب 10۲ ردو مد ره (0 رفوگر ۵28 را راب رهوک شیوخ. - 16. 8۳. 8. هتفخ

 ادیب سا ۰ . لبنس 107 نیسوس. -- 19. 8۳۱۵اه6تر و هلال

 تم 20, ,٩ 00م ت 21. 5. رب زا رامتو 200 دور 40۲ دروژ 12. درز درررا, ۰

 و و
 2195, 1. 8. ورحنا ناراب غب و. - 2. 1۳. گکنر گنر رهنا لقیبص. -- 3. 10. ۰
 یوش 10۲ یهمش. بت 10, .٩ رهبر 12۳۱هاهتفاتو ومش. - 13. ۱2۳1ههطقاتو

 ییامنب 10۲ هداهنب. - 14. ۵۳1۵/هت6ات, رانک ؟0۲ فرطب. - 17. 1227126-
 هطفاحبم گنر کنرلک ءهلالز .٩ زغن 102 ران. 18 .٩ یبشوخ. - 19. )2۲12
 هد طقیم 10۲ یسوس, -- 20, 1۳1هتفاتقط هم [و]ز ٩ ۳ [(نوچ] * دوج

 یب یهبکشم. ت 21, ٩ 0۳. [نم]. -- 23. 8, 0۳ظمز 0. ههب [اّصیا].
 ۲ ۸۳۱۵)1اهط6طو یبز 10۳ یز.

 1 ۵6 ار 12 2۵0 15, 8. محو 12. هه, اضیا 4 ۰ دیش 10۲ بشز 9۲)1-

 ]هاهکط ۲20900968 یمم تب یور. -- 5. 8, 0۲0, [و]. 6۰ 10. رپو 9. رس.

 1. 10 8. وب 10۲ و وی. - 8. 2۳ه/ه4أت مسق 10۲ رهب. -- 9۰ )2۲12 هقاتو

 هام 10۲ هاگب. -- 14 0۳ بوچ (اطو :ههلنصو ۵۶ ۵۳۲۱همطمط) 10 ف بوخر

 ت 16. 8: دود دود, -- 17. 8, 2408 زا ۵8007 یارس. - 22. 8. گنسر
 ۳ ی وب - 24. .٩۰ اوعا یروطر 0۳۲۵0۵4 ذح همواصز ۰ راکیب

 218و ار 4 15 250 18, ٩8۰ 05, - 2. 8. باترپ بس ۰. + وب فا بس 6۰
 برشر .٩ كیربش 200 0۳. [رپ] هد4 [1] ذج زا. تم 8. 9. 0۳0, [و]. - 9۰ 12. یز

 10۲ یوم. ت 11. ٩۰ مانوش. 16. 8. ینادرکن. -- 19. 8. ندوکب ات.
 2185, 1. 5, 0۳, [دش]. تب 3. 8. ناهنجم - کر 8 200 19, 8, 010, بت ۰

 . تشو 107 تم و. -- 14. 8 ۰ (غبتا سس 18. .٩ رخ 10۴ روخز 2. .٩ دای

 8 لپ, تم 18, ۰. یمروخ 101 یمرخ. بس 21, ۰, ماکی بونغن.

 29 2. ٩ 0, [و] تب 9. 1. مواممعف دم تفت هص0 .٩ اظم 966000 یرپ

 : یرب. - 5. 8. ۵۳, [عپ] 9۵/0۲6۵ بش, ب ۵, ,٩ مشچچ, بس 16, ۰ هنفابن .

 س 16. 18۰ راب. -- 19. .٩ مرادن 102 منادنر 220 0۳. [و]. - 23. 8. وبا 102 وب.

 . 220 10-1. 8. 00, - 14. .٩ ناتتسر ۵00 رهز 102 ویپ. - 20. 8, ۳.

 [و] تب 24, 1 ءطنصلع طعم ذص طنو انصم هلعم ۳۵ هطمنع14 ۲6۵4 دوب هک ات شی.

 99م 8 8. زور 10۲ دور. -- 5. 8. قاقال. -- 9. 8. یننکیم 00 تیوگ.

 ۱ 11, 8, دوج 402 داوج. - 12, 8. وا [01 اروا. - 15. 18: هویش رد هک ینعامج.
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 س 16. ,٩8 چبست 10۲ میسنتر 0 هنفاینر 20 هجو رد. -- 23, ۰, جنرات

 [0۲ هجبزاب

 222, 1, 17. نالفط وچ هماکنه, - 2. 1[. نیکسم. - 3. 8. یمآک.
 4 8. ماگنه. - 5. ۰ ی -- 6. 8۰ ماب نورد. -- 8. 8. هناوید
 [0۲ دناریور 0۳. [و]و 94 شناوخ رب یسلاپ. -- 12. ۰ کس ود 10۲ یکسر تازا

 شنابرد 107 شنارود. -- 13. 8. هدید رد هک. -- 14. .٩ 0۳. نآ اط ناویش

 8۳0 [و]. 15, 8. ز 10۲ و, ت 17. 9, 0190, - 18. 8. ین 40 لی بم 19,

 لییبس 10۲ دیس ز ط 1. اطم انصو 908 تسرق دوخر 200 ط .٩ تسرف دوخ,

 بس 0, 17. زوا 103 زور» - 24. ۰ مروخ

 223 1. .٩ هد اطف تا [و]. - 6, ٩۰ یکتخا. - 1. ۵. 0۳. [دعطق],

 90. 0 مر 10۲ و یملف. ت 12. 8, ک 10۲ رد. ت 16, 8. ریپسا, -- 21, 8,010, [و],

 224, 1. ٩۰ یس یمنوت. - 12. 8. هشیپ. - 14. 8. 0۳. [مظن]. - ۰

 8. رب 10۲ رپر دمآ رب 107 ینربر 0 نوناخ زط هنصعتاهت. - 17. 8. ینکفاو

 270 0۳, [تسعف]. - 21. 8. لابقا و یتکهن. -- 22. 8. رگ ودع, - 28. 1,
 تسمراث وا مان هک.

 225, 1. 8. لابقار 2:1 یگنج. -- 9 ۰ و زا نوچ. - 12. 8. ضرع 2
 فرط. -- 13. 10۲ نم 8, 1:28 یبمو 9, ره. - 20. ۰ وگنب 10۲ کشش. ست 8,

 ینادپ. -- 23. ۰ 8 نامسآ, 2010404 002076 بانقآ.

 226 3. ۰ بآ رب. ت 5. 9, 00. [زا]. - 6. 8. رب شود 10۲ لاد رد.

 12. 8. یمتمر عمدر 220 0. [و]. - 16, 10. رطب. - 1. ۰, خرچ 107 عج.

 -- 26. 8۰ نم 10۲ دم.

 226 5. .٩ وا و ددرگن. - 6. 10۲ هدش (عندزوماطما) ٩۰ طفف هک 10. هد

 0۲ دتس, - 18. 10 یورواب, -- 28. 8. داب 102 دای. -- 24. 8. نآ 102 زا. -- 5,

 ,٩ 0۳ [اب]۰

 228, 14 8. تسنآ. - 16. 117. درک 107 تخاس. - 23, 8. هنفگک 0
 یک. - 24. 10. 0۳. [و] ۵407 دورد 2۳0 ها07 لیسر

 229 1, .٩ درک. 2. ۵ اپا. 11۳, مصب اطنف هصه ام ًقفات 110, - 8,۰

 22668 و هلاهت طاشن. - 5. 1۲۲, تهجدومدمد میوج 24 ماوخا, - 6۰. ۰

 مرایبن. - 8. 11۲. لعل 102 درزز ۶۰ بآ 10۲ بان. -- 9. ۰ از 0۲ زا ۰ بس 0,

 8. 2008 هب 0610۲0 پامیس. -- 11. 1[. هحش نم رابد+ 19, 1 ورد ی.

 ت 117۰ یدُب هک كزانمز 8. دندرب هک نامکز ۰ نم ٍتمحار. - ۰

 باریس و هلال. - 17. 8. یمروخ. -- ۰. "8. راکب ۵ راگفآ 12990

 همش. ۳۹ مهم اتم وص0 دمت 4 -- 21. 8. هاگ ه هراکن س 22. ۰ عمطب

 - 23. .٩8 0۳: [نآ] 1ط ن 9 11۳, هصناو -_ 2 انطو ۱۵۶۲ 0۰,

 2380, 2, 1۰ اب 10۲ : 2901 تیلد 10۲ نر 0ه۶ط هناا۵0 ۲ 8. - ,

 1۲. هدیرپر 224 وا ؟02 زا و. - 4.11۳. وا 102 ز وار تب ب8, ]1[, 010, ت ۰

 0. نآ ی رهب ز. بس هم 1 شرپ» ۱ شرس. 10. ۰ هدرک ز 8.
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 باب سم 19. 8. ۵5. [و], هص4 پاپ. - 24-15, 11۳. 050. -- 17. 8 زاثر

 و4 0۳ او
 98 4-3, 117۰. هد. - 5. 2. 8. یصق نع 10۲ یضت وب. - 6. ۰
 . لاقم 107 لاثشم. تب 8-۲. 1[, 00, - 10, ۰ بت بس 11, 18), 0 00

 - [و] 082076 داد. -- 12. 1[. «دیوفابن. - 13- 20. 161. 050, -- 16. 8. بارح
 10۲ بارون. سس 17. 8. نارک 10۲ نازک. -- 20. 8. ایا 10 اب و. -- 21-22, ۰

 0 ت 24, 10۳. پاداش. - 26. 10۲ ییام 8. 2۵ فناجر, 1111. یناع.
 992 2. 10۰ پاداش. - 8. 8۰ شقن. -- 16-5. 10, ناطب 6. 0,
 رک 10۲ مدیزگ. - 7. ٩۰ تبیصق. - 9. 10. ۵۳0. [دب]. - 19. 8.وق 0۲
 ۱ سس 14. 8. پات رپ. - 16. .٩ ناوق ز ی دشک. تب 18, 10. 8, ذتع07ا هکراب

 هدلانو اذّیح ص40 هصنف [دهکنتسشن و]. -- 19. 111۳. م نآ ۳ واز .٩ دید ۲ نا

 ح 20. 8. رد ؟02 رزز .٩ 1/۳۰ هلمج 107 ۰ 2 8۰ هند از 1[. نوسف و
 80۲ یوسف. -- 23. 117. قاتس لک 10۲ تسیناتسوبز 9 0۳0. [و]. - 24. ۰
 . یتاهورسز .٩ نبع ورسح رج یی. 25 ۰ یناتس لک هم ز راغلب ۲

 امغیز .٩ راثن 10۲ رانت.
 دوو 2-1. 1۳ 0ظ.: 8۵. هه ۶0۲ هوم. ت 4. ۰ راظن. س 1. 8.020۰ [و]ژ

 8. 1۳. هنفاب 20۲ هتفاب. - 9. 111. ینذادن ۲ تینا ب 11-14, ۲,

 030. -- 15. 8۰ لاس ه۵ز ۰ نیبردز ۰ مردناء -- 16. 8. منیب یم نافیا هک.

 تم 18, 8. نوچ# مراد وا مد. 17. من ابتف ۲ویفو هصق طم 0۳0۲م 00,

 سس 19, 18, ورپ, تح 21-24. ]61 ۰

 284 1. .٩ درک. - 4-3, 117. هد .٩ وا [02 زا 224 میوج 10۲ میوج,

 دس 7.10۳. هچ ؟07 و. -- 8. .٩ یماو درزر 118. ییماف درز. - 9. 8. 2۶ 02
 وولو 870 ورب 107 ی. -- 10. ۰ راز 202 ر و, تم 12-11, ]1[, 010, بم 12-۰

 8. ۵. 1۲۳۰ راب 202 هیاپ, - 14. 1[. راب یصب 10 هیامیب. - 15. 11۳. هاو

 ۹1" ههصوتم مع 0۶ نم 0610, -- ۰ 8 رای 102 راب. -- 18۰ ٩۰ نیبزآ 107 یکی.
 تم 20, 8۰ ار ودرم, ت 22. 11:۵6 0 ینکب 18 ام ه» ]موم ذ11معتاطام ذص

 188, - 94. 8. کنه ۶0۲ کنن.
 985 4 6 ز ؟0تزاب - 10. 8. هچدک 10۲ هچرگ. - 17. 9 تسرد,

 20. 8. یوبهع اب.
 286 2 ۳ ٩ راذکپ 00, 00 سس 3. ۵ اووتاف دیچلا 92070 جا
 تم 6۲, ۴9 1 ۸0ص بآ و نا ا0 زا لاد و. -- 8. 8 ۰. [نآ ۰ سم 9, 8 ۰

 . [یم] ۳9 س 13, 8. رق 10۲ ون. -- 19, 10. شنونفم. - 22.18. یّعم

 307 قرغم
 ۱ 0 نوراث 202 توزراب. - 3. 8. 8 وا 402 قو زا. - 6. 8۰ ناور. - ۰
 8.۱ رنامک 220 0۳. [دک ]. - 15. 8. شکر ۵720 هد. [ا كبيب]. - 16. 8. یرادبب»
 ن 20 8. ینیب ۲ فیآر 20 دو اهدا ۵۶ قره اطم همحوتح 0۶ ۳طنمط طمع

 ۲هتهصا او اهآعمطم 1 8. 0۳0, [بل]ر وه نک 102 زا. -- 28. 8۵, یشاب.
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 2389, 1. 1 شباقع. -- 3. ۳. فاصوا. - 9۰ ۰ 0۲0: [شبوخ رعش]. -ت ۰:

 17, کسح هو 0. [و]. - 11. ظلم 0۳0. [ز]م - 12. .٩ 0. [و], - 14, ۶,

 فص 102 ما. - 16. 8. شرع 107 ضوع. -- 18. 8. نامدوم, -- 23. یدابراد

 107 یتابرد.

 2389, 4. .٩ هدالق 107 دیالق. -- 6.117, نودا درخ 107 نیک تسودز ۰
 [یم]ز 224 2008 دوخ 0۲ ینیب. -- 1. 8. دهبح 107 تحارر هنرگ 101 هبیرگر

 874 شراز. -- 8. ٩۰ هازفار هد. [و]ر 24 یتوت. 11۳۲. هصناص ۳۹۹ 1196, تب ۰

 10۳. هرهزز 8. ینکی. -- 11. 1[. نیت 10۲ وب. - 12. 1620 شیپ 107 شیپ.

 ت 13. 8. دود 10۲ رود, 117, هلو طنم انط6. - 14.8. شفقسز ۰ نامسآز
 8. یناشف 10۲ ینامنپ, -- 19-16, 1[, 0۳0, بم 1 ۰ ]وبر ۵00 و همخز.

 17. 8. 0۳0. [و] - 21. 11۳. رثا 8 ؟0توج مينز 2. 0۳. [مج]ر 200 نازاب

 10۲ رازاب. -- 22. .٩ کسخ. 111. 0, -- 23. 11۳. یسدقر 204 مخ 10۲ مع.

 س 24. 111. هداهنز 8. رترب 102 ریزبز 0 ؟ربک و

 240, 4. .٩۵ دعوا اریمار (۲ذاط لطف ار 0010160) 0 نیمارر 4

 وهاط. - 6. )۰ خرفم۰ -- 6. ۵. الپ 10۲ یلپ. ّ 17. نایوقمز ۲۰ 2008 و هات

 ریملص. تا 8 ب 8, هد. ۳0 یا 0 وگیید, - 12. .٩8 یرعشر 900 زی ۲

 زیف. -ت- 16. ,٩۵ اطو62اص رعش 010۲0 وا. - 11. 10, ۰ هدمآ 20۲ لمأ, 406 00۲-

 ۲۵۵۲ ۳6۵0۲6 ۵۶ 1[, -- 18, ,٩ 0۳. [تسا], - 19. 1[1. دن 10۲ 0۷1665

 8. لاص 10۲ لاصور زین 10۲ هیبتر 1۳هحاص ز ۵8007 بشر 904 یمغ قوت, بت 0۰

 1۲, دن 107 خر رد 10۲ وبز ۰ هوک 3۲ گو 220 0۳ [ءهطعو]. - 21. ,٩ هعطق,

 بس 22, 5. 0۳0, صفا اهن

 2411, 3. ۰ طحخ نآ 224 مس [ال] ه4 [رب]. -- 6. ,٩ 0۳0. [و]. - 10. ۰

 دواوف. -- 11. ۶۰ نیت 200 0۳,۰ [و]. - 4 3 ناهند 102 ناردنا. - ۰

 5: مننتشاد. - 14 8. ن .راتسپ. 15. 8: ترم. - 17: 8. بر 8
 8. شباتفآ 200 اناهمآ. - 19. 8. نامی, 2و. فیس

 242 1: 1۳۲۰ هر طاق 200 ناطق ۱068. - 3, 8. ميمپ,م س وس 5. ۰

 020. - 6.8۵. درک 20۳ ز رگز 117۰ ترهاظم 20۲ ددم رطم ز ٩۰ 117. فنز 107 9۵,
 ۲. 86 رد 102 زو, ت 8. 2, هصیز 117, اتهصعومووو سا 200 دوشر 200 8

 10070 ۲۵۲9۵8, -- 14. 12. قرزز ۰ ید 10۲ ریطم. -- 18 ۰ خیت ۸

 1. ۲۰ تسمه, ت ۰ ۳ظ و 1 ۲ اذیت 1 شمرخ 2700 تبسروزم

 19, ٩8۰ عرش یاب فا 20 8. یار 10۲ یارسز .٩ فوط 10۲ قوط.

 98-22. 8, 0۳0. 0, شنیا 107 شپپر 230 ینسم 10۲ یسقمز نو 6۳06۲-

 02088 0 ۳9 سم 24. 8, بچععم 10۲ بجومر 910 0۳, [دک ]۰

 بس 2. ۰, زد 10۲ عرد

 2438 2. ۰ فک 40۲ فرح وز 0۳0. [و]. - 4۰ ۵۰ تسارد ر یب یابز و

 س 6. 8. هدطذب ات ر 0 راد 107 دلخ س 7. 11[. «هیپشخا 0 1ط

 8۳9ا 0182060, -- ۰ 1 هنسخر .٩ قف دنسجر 111. مخز . - 13-14, ۰,
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 0م ت 16. 10۲۰ یشاب هک ؟0۲ دراببث, -- 18. حابم 10 حاسم. بس 19ت

 22, 10۳۰ 0م ت 19, .٩ 0۳. [مچ]. -- 21. ۶۰ مع. ست 24. 1۲1۰ ۳۵۵۵8

 رها 220 یهنر 220 ۸009 هصم۲۲۵ ۵ 8۴۲۵۲ ۰

 . 944 ۰ 8.وت ساب 102 تشپ ات. -- 3. 8. یربخ 107 ین ریبخ, 4.
 طمع فلخ لما هع ۲۵۲, هد رخ لجا: ۰ حانوم۰ 1[, مصصناع عطنع انصم و0
 اف 1هفام ت 5-6, .٩ 0۲0, طتع 00۲0]هار 1 1. ۲0 یا 10108176, -- 5,

 11۲1۲, ۳2۵۵8 لاس و دم 224 زور و بشر 20 هم [و] و۲۵۵ اف,
 8 11۳7. دوب 102 هدز. -- ۰ 8 مرح 101 مرجر 0۳. [و]ر 71 مشچ 101 مسج.

 - 98, 8, هک وجم 102 ون
 ۳ 245, 5. 8. 0۳۰ [زا] ۵۳0 راک رپ. -- 6. 113۰ سووعب. -- 1. 8, هش [0۲ چشم
 ات 8 1. 0م - 9. 101۲. ونچ 20 0۳. [و]ز ۰ وگو بس 10. 9. 0,
 00 یاب. -- 11. هدروآ ] زر قوا ظمطتوانم. - 12. .٩۵ و 10۳ هزو ۰
 [و]ر درک ۳ هرگر 200 « در زور 8 ام وا 2 24 0۶ 1ذصو, -- 16. ۰ راب 2 ۷ ت

 ۲۳ ۰ 90: ۰ اضیا 0۲ یعابر. سس 21, .٩ ۰ [ما هننخ]. تب 23, ,٩ ی

 246, 2. ۰ نامیلس. بس 8. نر ی ت 4. .٩ ءابضق, -- 5. ۰ ,۲٩

 [نوچج]۰ بس 6, 1 09۰ [یل ۰ د9گو 270 1۳6 ی 1ط یدوج, - ۰ ۰ 0.

 [یم] 09/0۲6 درک. -- 8. 8. تیالو ر رب نر اب و. -- 10. .٩ یاذ 107 نادر 0
 ةوهق. 7-16, 8۸. 0۳9. [دقبط نیاز 1 8. دمآ 202 دنا. 19-20 1۳0

 [تشک .. لامج] 8۰ ۲0 هنشک تسار وا تیهج . -- 22. 8. 010. [ات]. -- ۰
 8 شتسد 10۲ یمشدر 921 دوسیب. - 24 .٩ 0۳, [و] ورهناک,

 248, 1. ٩.۰ تسارو 10۲ هعطق. -- 3. 10. ,٩ هنوکس اب ۵و. - 5. 10. ۰

 . شناناییر طعم 0عماو0 ذص نحو 1م .٩ 0م [و]. 6. .٩ یبروش, بت ۰

 ,٩ 09۰ [دعطق] هف 340 0۶ ًانصع. - 9۰ .٩۰ مناب (0۲ مای. - 16. 8. تج 101 تم.

 - 17. 8. زا 107 رد 0 راهچ». تم 18. 8. 010, 78ت [و]. - 22. .٩۰ و ۲

 مس ۰, 3 ۲0060۵5 ناوج هج [102 نازرا اهب] هوعتص ها اطو ص4 ه۶ هطنم ص0,
 ۳ ۳۳ 2. 8.۰ تدوش ۲ هه ک بک سس 9, مداننفا. تب 9, ۷,
 نامرد 102 نایز رد. - 1. 8. 0۳. [تقق]ر 224 2008 ترعق 9/۷0۲ رطاخ. -- ۰
 12 اه ننچ (0۲ همتوتصمآ همنومانمط ییچر ۳طنمط اهاتمج و هطم ۲6عتصو
 9 ت 11, 105 [ده هک ]و .٩ طمع هشیگو هشنیو هک ت 12۰ ۵۰ 010۰ [و]۰

 ۳ 14. ۰ دنچب 107 کنچب وکار 220 اررمک 102 رب رمک. - 18. 8. 0۳۳۰. [وچ],
 و0۲ نم طمع نوچ. - 10 8۸. 0۳۰. [دب)ا 0 ناکیار سم 19, 1. 0۰
 بس 20. ۰ 4 10 مگنت 850 0. [زا]. -- 22. ,٩ 0۳۰ [و] ها0۲ عبط. - ۰
 ۵ اوق 10۳ ون, ت 25. 110 101107ذطو ترم طعم اروم همهتمجا»11۲ ص0

 3 ۲ 0 ۰ وب 0 ۵90 ۶ هطنو وهم:

 مدنب نانع رد وچ نانع مظن رب « ار ترسکف ناگدنور هیات ربت
 2429, 3. .٩ شفاج. -- 5. ۰ 2و -- 9, .٩ یشیس 107 سپس

 سس 1, 8 رگ 0۶ رک سم 12. 8, هراچا ۵00 زک. - 18, 12. لس . 16. ۰

0 



 ص
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 اما 10۲ ام. -- 17. ٩ 0۰ [یبزا], [نآآ 270 [وا]. - ۰ 8 ناب [تآ 12 ترذآ

 - 20. 11۳. قن 10۲ دو ٩۰ یوردوج. س 21. 8. لنچ 10۲ نبچٍ)ز 1, 04 ۳

 بن. 99. 0۰ ی [0۲ تفج. -- 23, ۳[1, پابحا 107 ییاشع. -- 20. ۰,

 هاوخدپ ۶0۲ داشح.

 2560, 2. .٩ 0۳. [ناهج). - 4. .٩ 0۳, [و]. -- 6. 1۲۰ ۵۵

 تسدبسر 0 فافآ رد. س ۲. 11", فوخ 10۲ سرت. - 11. 8. فادصوا, -

 12. ٩۰ دوش 10۲ هدش, بت 13, ۵, 019, تب 14. ,٩ 0۳0, [و], ب 15, 00۲۲۵0۵ 0

 تقاط. -- 18. 8, مرهزوج. -- 22, ٩۰ ۲۳۵۲۵۲086۵ و ۳0 22002 ماج ۵ 0
 لابی. -- 24. 8. وا 10۲ و خرر 0 ماج 0 ماخر و سمعتصما ۲هتتمصا هننوال-

 نات8 یی 2 خر 200 لد ۲ نت.

 2اکالر 3. 8. راو ورخت . -- 6. .٩ باقع 10۲ بارغ, - 8. .٩ شش, -- ۰

 شمشچ, - 10, 0, 012668 و هگاهتر اصوا6240 0۶ 9۵2026 هزات. -- 14, 8, ۰

 -- 16. 8. تسدپ 20۲ تسدشز 10. تلالح. -- 17. ۰ ۳ [و] 274 [شتآ].

 بس 18, 8, 0۰ [یببا].

 262, 2. .٩8 رس رب 10۲ رسپ, بت 10-4. 8, 0۳لاو, ت 11. 8. داتتسالا.

 13. ٩۰ یسنار 270 ود 102 و داهن. - 14. .٩ 0۳۰ [نایب]ر 270 ینشاپ. - ۰

 8. ینیهورک 107 دینادرک. -- 19. 8. دزادرپ 107 هتنفگ. - 20. 3. 0۳0. [یهوگ].
 -- 23. .٩ هلواع 102 هلقاع, ناندالا 107 ناها اوثر 223 نوج 10۲ نوخ.

 253, 5. .٩ لنآ زا. - 9.۱ زينار» 10. 8.100, او

 انصو انشآ : زوومآر ۷ ۲۵۲۰ 12 ی هراقشا نووما. -- 13, 1). تبیط ۲

 ییبط. 4 8. نیز هنر 12. نیرار ۲۵۲۰ زط هوم : نآز و اجنیا نیزا وت

 اود یوج یه اجآ. - 15. 8. اقس ۶0۲ افشر 200 هشسخ. -- 18. .٩ لیبل.
 تم 19, 8, تسه [0۲ نتسپ, بت 21, ۰ ۳7 97:0 یفص یاب 107 شر نیاب۰

 بس 24. .٩ صف.

 254, 2. .٩ اب 102 اتز 1. ینیب 29 ۲۵۲, یتوگذ ت 9, 9, 010. [وی]. - ۰

 8. 020. [نامرفب], 210 لوسول. -- 8. ۶۰ نفتآ زادنار رهت 102 و رهق, 201 ن اقا.

 بس 9, 0. نادراب. -- 10. .٩8 ۵۳0 ا۵عا 0۶ ۳. سرهنس, - 11, ۰ هدمرچ

 ءعبرح. - 16. 8. احز 10۳ اجر, - 1 8 رازیا ایک 40۲ دازآ ات هک. س 19, 8,

 0۳0, [گلم]. -- 20. ۰ . اهتن دنادب. - 21, ٩.۶0۲ یاهتیالو اب ۱29 یاهسدا و رای.

 بس 28. .٩ 8 مدآ 800 جا. -- 24. ۰ مدآ ز زا دجاز 10. انح وب.

 255, 3. .٩ اردوخ هچز اتر 220 یسحر 107 یحهش خر. - 6. ۰ یماحر

 105 یجاح و. -- 8 اهپش 10۲ اهوعش, - 11. 9 0, [یار و], 274 8

 دوب 2800 وا. - 13. .٩ نیمز رد را ادم. - 17. 8. شبالص توق. - 9:
 عترم هوس 102 عبرمر 0 الج 10۲ ارچ. -- 23. ,٩ 0۳ [و] هه جوار 220

 ]۰ -- 24. 10. 198 یتغم ۵8 ۲۵۲۰ 02 ییضقم۰

 256, 3. ۲۵۲۰ یتسوم. -- .6.٩ نابساپ. - 6. .٩ سارق 10۲ تاوف. -- ۰

 8. مباوخز .٩ 200 هجا 0۶ 10, یدعس 10۲ یرعشر اتم هصودماتوط 0۴ 18,
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 11. 8. اهجات 10۲ ابح اب. - 16. ,٩ ۵800868 ارم 220 تیتر 2۲0 1ام

 ۳ ب 18, 8. وکش لی و. - 19, 8. نآ زا. 21, 8. تحاوح ۶
  تح اوج. -- 22.8. 0۳0. [رب] 2۶0۲ ربمامغیپ. 1 لالحا 0 ی. ۸م زا مادماعم»

 . 90ععهواد دادخار, وب اهتص هعواقتص0 هان 0, 254 0۶ ۷۲۵۱, 1 0۶ 028

 لمس گه طنمط هوتومع ۴۵۱۱ ۳۵ اسیر ۳۵۳۵۵۵ ها

 طم 6و0 ۵۶ هطنم ًانصم. 1م معاف ۷۵۳۵۵ ۵۶ اطنو یمنوآما هجو ۲و همتا ذص

 06 1688, 8, ظعف: -- انثرا لالحا و دمع زا هوکر هبکزر 220 2. این زا لالحا و
 زن (هار هه اه طععوتط اسنزارادحا و, - 23. 8. راز ۳.زوک 10۳ ز کن

 259, 1. .٩ تفک هچ و. 8 ۱ یر مرا دیاب ملیت اپ 1. هذوکشاپ.
 سس 8. 8. شذآ 10۲ شیر. - 8. 8, 2008 و 24002 هاش. -- 11, 8۰ سلس. ب

 14. 10۳, وچ 80۲ وب -- 18-18, 118۰ 0ام .- 16. 8. طقس رپ. -- 16. )۰
 زین ارعفسلف. - 19. 167. هکر. -- 24. 8و لر هه4 اهدا 0۶ 13. راوگ ۲

 ۳و ۲هتزهطا راسک»
 268 6-3ر 294 10-9, 1۳. 0م 10, 8, 0۳0, [مغ و]. -- 13-۶,

 10۳, ۵9. - 18. 1۲۳۲۰ تسنوخر ۳طنمط وووصع 2 طوانتوت عجله هدف

 تسنوچ, 11۳. هصتنع اطم دهصمتعتع انصمع هد ادنعد ۰

 259, 1, .٩ 0۳. [اوت]. - 1-4, 1-14 290 23-24. 111, 019, - ۰

 105 050, [زا]. - 11, ,٩8 0۳0. [هت]ر ۵20 ۲6۵08 نو. - 15, ,٩ پاوج شو",

 ۱ 20. ,٩ 0, [و] ذط وردز 117. ناییط 802 ناونز .٩ راز غرم. - 21. 11۳۰ زو

 10ت زا. - 23. 8. وین 107 وین. - 24. .٩ عیب 107 غیا.
 268018, 16-13 24111-20019, 010, ب۰ 8.رهد ینپ 107 شقد دینی.

 سس 8. 10 8. راب وچ. - 9, 1. 0 ۳ لو بس 18, 8۵. لات, ت- 10, ۰

 .یتشب . نالهسز ۵07۳064 40 نرالهش. -- 16. 88. هتییوراب, -- 17. 1[. طبرخٍز
 ۳ 0۳0, [دوش], 224 نییوغ. -- 18. ۰ رانک ۲ راکش ت 21, ۵, 09, [وت].

 بس 22. 8۵. یئلابن.

 26 الر 1, 1[. 0۳ [و] هلن هاب, 200 یینارنز ٩۰ شم 107 شیپ. -- ۰
 10 8۰ ءهلتاق, -- 24-9, 1/1۲, هدف. - 4۰ رگ 10۲ زکو 0 . شذتتایر .٩ شنتتا

 1۳6۵4 وف 107 ود, - 5. ۵. لاب. - 6. ,٩8 متسد 200 هم [و]. - 1۰ -۲۳۵۲8 ٩۰
 ۳0808 تقو 880 کنن. -- 9۰ 8. ی شارپ ز را 20۲ کنن او را. - 14, ,٩ 200 نوا

 08 0, راخانخا 10۲ 1 ۲هتنمصا راذتعا بس 10: 4 ِ#ب س 11, 8. زا ۲

 )ِ - 19. 8. یناوتب رگ. 0 8, 0 [و]. - 21: 8۰ نوچ. - 4, ۳1 ماع

 ۷ 0و 8. ٩۰ راسکنس, - 9. ,٩ :۵5 شبلطر 94 صرق. -- 10. 8. 0
 024 راک ۱ و [9و]. - 13, 8, 0۳ت, - 14. 8, تسلماح.
 16, ۰ هدنام 18, 8۰ نانچ 10۲ ناهجر, 1 ؟طنصلع اطعا 4۲090 ۲۷۲۰ ۵
 4 و0910 طف عوصعع0960 ذص 11, 18-19, -- 291, .٩ قح ۲ هچ, بس 28. ۰

 9 [و]ز 8, ه4 1۳ اهدا ییحب 10۲ ریبطپ
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 263, 1. .٩8 0۳۰ [تسآ] اس تسوا. - 2. 8, ۵04 ا۵عا 0۶ ۳, نادبپ ۶

 و دمتعتصما هم۲تومانمه الب, -- 5. 1۳. ۵. لبق رث تساز 2 ۲۵۲, 1 »0

 0۶, طقف ارووص یاب ۵۴ ۵۲ ها۵۲۳۲18۵ 1086, -- 1. 8۰ شاهدنپ ءهدنپم ت ۰

 1. تسکشر ۵0۲۲۵۵۲۵0 ۲ ۲و8 40 تسلس, - 9, ۰, لییوک سس 4

 لی 40۲ اب. -- 11, 8.وک 102 وگ, - 18. 8, لبقم اص ؟هدار ۵0۳00000 ام لماش
 ظ ۵۲۵: مرک ] ذه 111معتانام ج10, -- 19. 8. رسا ۲ نینسآ , - 1 8: زا ۲

 رد. - 23. 8. كار و دامن رحم
 264, 6۵. ۰ 1 دوعم 10۲ دوعبص, -- 10, 8. 0۳0, [و]ر 2120 لمیبپب ۸

 زط 8۲علط 0 کشم. بت 12. ۶ و م ان 10۲ مک لیعف. -- 14. 12 0, تسروآ و

 1و ۲۵۲ 28 ۲۵۲, 02 8و دو ردو نر یسب زاب هاتمص كم اط ؛طم ادعا 102 ییسپ زاب»

 ت 10. 8. رد ز 10۲ هرز. ت 20. ۰ 01 ی دس 21, 0, رگبد الک فرط

 تک

 265, 4 3 .٩ ریس ؟0۲ رپس, بت 8. 1 هتص ۲و هاو ۱۵ام ۲۱۵ ۰,

 ۲6۵0 رشح (هه اط نوع 0۲ رشح, -- 11. 8: ۲۵۳۵8۵0908 و 0 لیلج. ۰

 8. ز یموش یکرتب, -- 18. 1۳0۲ لانب ۳, ههوهسو او ۰۵ لاین 200 9. لاس: ۰

 نآ داب 102 نادان. - 20. 8. رهب 102 ربوت. - 23. 8. 0۳0, [هک].

 266, 4. ۰ زا 10 2 س ۲.9, یهبش یر 2۳0 اطو0۲68 تسکش

 وقافس. - 10. ۰ كوتپ. 1. فنب تمکش ع. - 12, 8. ریما هکنآ. - 14,
 1۳0 فاق رک ظ28 نراغراکو ۰ ناثراک: 8. هام [0۲ میام. -- 17. ۰ ییکسکی زا

 8. تسنیک 10۲ تسینیگ. 30 # 02۵0۵۳۵/هص0 عطف تصور ۳ظتمط 1و 6۵۲-

 اهن 60۳۲تا 19, رب 200 ۲۷۵۲, ًاص ۱و۲ عزا ۶ ۰ ناسک 101 ناشک. 8

 ۲2۵۵800898 1۱, 20-19 800 22-21. بس 21, 8. يک" 10۲ تفس, -- 22, 8

 1. ۲ رفظ (02 ریفظر هم زن هورووعتع ام هو ۳دناتهجر ذو هج مونا 0

 100)طنصع انلعو ۳ 0 رق

 2653, 2۰ 8 دنپ 10۲ دنچر ۵00 ارورک ۶ ورگ. سس 6. 8. لس و ورد.

 14. 1. دنه 10۲ رنهو ۰ ناکدنب 10۲ ناکع رنهز 8. رصان ۲0۴ رضان 20 اصوعاق

 وا ۵600۲ لابقام - 16. 8 تیوذع, - 17. 8. 0۳, [و] 2166۲ تک.
 265, 5. 8. مرجع 21 0۳۰ [ره] ذط رهوگب, -- 6. 8. گچ 107 وگخاب. -- ۰
 10. هنبات 10۲ هبقاث: ۰ دوب ز و رزو 1. دوب رز. -- 11 ۰ نصب 10۴ بس 0.

 .٩ 0۳, [ز]. - 24. 8. لعف 107 لعنر 204 میم 107 روف

 209 5. 10. راهب اب. -- 6. 8. هلادتعاپ. -- اش 40» اب 200 كنآ وب.
 -- 8. 8, دوب 0 دروپ, ت 9 ۰ نرب نماد فطع ءاجرف, ۲ 1 هرج ۲

 وج. - 13. 8. اهتس دزسر 1. اهش دوتس, ب 16, 0 0۳0, [هک]. - 10 1

 [ییا ی 9 -- 18, 8. تکلم. - 19. 8. تعبن 10۲ تغیت, - 20.8. كلیب

 10۲ كلبپ. -- 22. 8. ءهدوک. - 23. 8. نیز 10۲ نیش. - 24. 12. طعم ارفلف دن
 88 ۲2۳, 1. رد 10۲ ود. -- 25, .٩ رد 80۲ وپ.

 250, 1. 8. نبج >هداشکبر 20 ناروا 10۲ نازو. - 3.8. ناسک 107 اسکو
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 ۱۳۰ ته تمفر 80۲ تنعفر. -- 4. .٩ هدرک. - 8. 10, 8. 200 هجمات0۲ و ۵410۲ اپ.

 سم 10. 8. یداشکب 107 یاپ داشکبر 20 نیما 202 و نما. -- 11. 8, ۰

 ارد... مو - 13. فهیآر 0 رس ت 10. 8. 0۲2, [لیا], -- 18-19, ۰

 نابیطخ ریرس 10۳ نایب طخ رب بع 19, 8. دید از. -بم20--1, 1۳0 ررد رپ

 3 ۳ ,٩ ۲28 ورس رد وب. - 1. 6 ت 10۲ بییدا. -- 22. 8. رپ ارور 2:1 0 ۵

  تس 9010۲0 1۵فا روا, ت 24. 8. تسرخافم.

 22 1, 9. 3. ییمايپر 8 موبمخییپ, -- 6-2. 1[. 03, -- 5. 12. نوحر 8
 تنگ - ۰ ۱ رقیه: ,٩ ۵. [رگد]. - 8. 8. مککوش + ۱6۲۰ ۰
 ۳۵ظ۵زص لو ۵۶ مور اطماس0تصج (طنف 1106 9 بس 26-24: 1۵62 4-3 ز

 990 29 4-3, -- 11. 8. هویان. - 12. 8. زآ 202 بآ. 8. هدیشخ
 هک تسیبن, 18. .٩ ن ۲ یچ س 94, ۰ 3 هگا0۲ ن زز ۰ من

 تست رد ۹ تست ست 14 8 ثر اذک ۳ 15 ٩٩ ۰ متر با 0

 102 هفا زک. ست 19, 8, تسیک اپ. - و 8. 2د [0۲ ندهد. - 24. ۰ لاخ 0۲

 یکاخ»

 288, 4 .٩ مرنتشب. -- 5. 8. تسابید 107 تسابیند. -- 6. 10۲ ینسینو

 ۱۷۲0۲ 1 همدزومادسم ام طه دنوطار .٩ طعع یتسهر 10. یتسبز 8. ویا 10۲ نییمک.
 سم 11, 8. یملاق 102 یبل اتر 200 نامز 10۲ نابز. - 13. 8۰ درب یم. - 14 ۰

 ۳7۷ ی
 254 3. 8. ءدفهق. -- 1.8. ینلآ ز. - 8. ۰ بم سس 14,

 8. اک لق 10۳ اکلف. -- 18. ۰ رذآ 10 ۳ بس 19. 8. شورخ.

 26 ر 2. ۰ موبأرب 107 مروآ رب. دن 8, یتسس. - ۲.10 یطاپ زا. - ۰

 1920 مرفظفا وب. بم 9. 1000 ناطلس. -- 1 8. رد نآ ؟هعودنا 2 لس

 ؛ 0۳, [یک] 1 یکشاکر ج1 شا 10۲ یدمآ. - 15. 8. دوخ رکشلو# دیوگ.
 سس 23. 8. حیب رم 101 جن نم. - 24: ۰ لد 10۲ هد,

 26, 1. 9. کناب 102 هکنا ات. - ۰ 8. زک ؟0۲ رک و. س 6, 8, 010, [یادخ]۰

 بس 19. 8. ینشکنز 0, هنتسب 10۲ دشپ». ت 20, 9. 0۳0. [اروا]. - 21. 0 0۰

 [هاش]. ت 22. 8. الضف 10۲ لضف. -- ۰, 8. و رعشب 0 وآ رعشز رخت 2

 رهبعت ز .٩ 0۳۰ [تسا ه] زاط تساهدوک. -- 24. .٩ ارروشنمر 200 رفنپ 10۲ ریفنت.

 ۳ 1. .٩8 رد 20۲ حور- سس 2. لر لپسم. 4 8. مظن ؟0۲ وعش. - ۰

 165۰ رد زان 102 روراب. - 6. ۹8. رث ؟02 وب. -- 8. .٩9 یکا 102 و کا : ز 161۳. رمش ۲

 رهقز ۰ شرمس 101 شرمق. -- 9.1[. مشچاب ز هدید 101 مش. 1, 8. یبورک

 10۲ یثوگر 0 بل ؟0۳ کش. - 12.8. ات [02 اب 220 رب 10۲ رپ. - 13, 8, ینبیوغ.
 14: 8۰ مرکب 10۲ مدوکف. 15, 10: 8. شیپ, 16, 367: دم, 17. 8: مخز
 102 مخر ز 10. شرکم [0۲رمک (7[1.)و طاعات 120 ش و 0010000 ذد» 10. 9. یهنر رم ۰

 یصبژ, - 20, 111۳, 0۲0, - 22. .٩ دوخ . 111. 010, بس 23, 111, 0۲90, [و]. - 4.

 ,٩ 0۳0۰ [ی] اط یدرک ر هه0 هصوو0و05 یک 90 كاخ, -- 25,111, دریم ؟0:دیوگ :



 تی شا تم

 سگ دا توت
 - تس و شا یز دنا نا لا فا کز ناو ین اسب 4

 نمایان

54 

 289, 2. .٩ ناهنارفز 167. دن 10۲ هچر دربخ 107 دنکر 02. [ز] 24 هدروخ

 10۲ دروخ. -- 3. ۳0 وا 8, عع وو 11۳. ناز 8. 200 11۳۰ هداهن. - 4 ۰

 صنف (طتف ص0 و ۳۵۳۵۵۲۵1۲ 8 ۵ ۳ یطف نمود ۰ ِگ رم 10۳ بکر, بس

 5. ٩8.۰ شر 10۲ شرد, ت 6. 8. نآ 10۲ یا. -- 7. یا دقاوخ, ۰۳3 یروش

 10۲ یدوش. - 9. 1) ۰ لر ییز ییب هب نوچ» اهعا ینیب هنز 10. شوش

 10۲ 1.8 (60۳۲۵6۷) شوهش. ب 10. ۶۰ نوج 10۲ نروخر 8۳0 ۰, [زا۰ هسم

 8. شرس 10۲ را رس. - 14. 8. وپ 202 رب. - 17. 8. 0۳. [تفگ ... نیل و].
 18. ۳۰[1 وچ و طک ت ۲ شیفرکهن ۰ طوف فرکنش ۷۲11 ۰ فوکشز»

 11۳ . خر وب قرگنش هدوس و, -- 24-25, 111 0.

 29, 60-1. 1[, 010, 2. 8. !652ا شقع,ر 00۲۲06۷60 ۷0 قعقع 0

 1908۳811, - 39. ۰ ماخ. بس 9. ۷, ماج 10۲ ماحر 200 ملظم ارم الی تس 6.

 ماسبناو ایض 250 ماش. - 7.111. ورپ, - 8. 167. ورپ 102 نارپء - 9۰ 8, اتام
 "0 ام بس 19, 04 مایی) 5 مان -- 14. 1[. شتمم 107 شش. - +

 1[. تلم 10۲ تلود. - ۰, 7 8. ماج 102 ماج ز. - 18. 167. بکرم 2۲
 بکومر 0 ماکت 10۳ مامز. بس 9, ۳ 0 90 17. هاپپسر 0. 010, 90

 "2۱۱08 ۳ )1۳. 18 :لینم 2۳0 128 1196, -- 22. رگ 10۲ نوجچ. بس

 23, 8. گنو 102 هکنآ. - 24. 1[. یپسپ,
 250,  ۸. ماشم. تم 3تن, 1[. 0م - 1. 1[. لابقاک 80۲ كاللفاک. ت ۰

 8. درد ۲ رد, 10-9, 107. 050, ت 12. ۰ كاب ۶0۲ لاب. -- 14. ۰ نیشج

 10 وکار 4 مزرآ رد. سس 11. .٩ هرایپس 101 هایپس. تب 19, لب 0۳ت, [دچ] 06"

 0 س 28, 1, شیاسآ ر ۵.

 281, 1. ۰ 6 هو و 1[. لگ یارب, -- 3-6, ]1[. 0۳9.
 4. 0۳ مار و ابد زار 8۰ ابدا. - 5. 8. یرب 10۲ ینب. 1۲۲. هم طعم هص0 هما

 1186, -- ۵, 4 و . و]. - 10. 8. یصق دبصق. - 18. 117, شب ۲

 یکششج , -- 15. 111. زتعهتا و هگن0۲ یهآ. - 16. 8. ناشف رذز 117۳۰ رابه.
 بس 18. 8, زا ۲ آر شبن 10۳ شینئر 221 تسخ 10۲ تسپ, -- 20. 8, 0,

 [خ] ز» ۷ 21, آل, سوت 10۲ خسوپ, ت 2682-23 2۰ لر ۰

 282ر 5. .٩ 20408 ار ۵007 وا. -- 6.8۰ ربرع 10۲ دوب یر. - ۲۰ 9 ۰
 [یم]ر 24 دراد ۲ 8. 8. 010. [ییا تسا هتفگ]ز ۳. ۳. [رعش]. -
 12. ۵۰ هایی, 16, ۵. هم ااتنف ًنصمر هدیموا اطف ۷۵۳۵۵ تساروا 8. - ۶۰

 8. رم .س 18, 0, لو 10۲ یاب و. 20-23. 111, ۰

 2838, 1. .٩ هم [و] ۵60۲ بآ. -- 2. ۰, رکال 101 رغال. -- 3-4 1-0

 200 11-22. ]1[1, 0190, -- 7۰ .٩ دوشیم 807 رام - 11, 1[1. ییاپ 20۲ یاب.

 - 14. 1[, قوط ءهینب, -- 18. 8۰ اهباب 10۲ اهیاپ. -- 19. 8. دهدپم ۲

 لمدپم. -- 20. 8. بهم 10۳1 بیهن. -- 22. ,٩ 200 2 انا ۰ [ رون]و

 ۱۲ظمظ و 20060 ةط دصوتعاص 0۶ 1, 1۲ تمشز 258 ۲۵۲, -- 23: 8 2009م

 هل اضیا و. - 94. 8. رپ 101 و, ت- 25. ۰ درد رپ 101 دور رب
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 4 1. .٩ ۸6۲۸ ظ8 دوش 102 اهن. -- 2. 8. داتفا 80۲ باتثآ , 200 اهمیخ
 سس 4تا0. 10 ٩۰ ۳۵۵۸ ام 020 ام امفات ۵۶ اطوعم اطعوف و

 8 ۹ 1۳۵ 0اط0تو, ت 4. 10. هتسسر 8. اهلاخ. -- 6. 8. اهلاب [02 اهلاح.
 ۳. رب 10۲ وب. - ۲.8. 010. - 8. .٩8 تبیراع 102 و رهن. -- 9. 11۳8. نم
 وا. - 11-10, 10. 0۳0. -- 10, 8. یورت 107 یورب. -- 12. 8. ءاوهز 8

 .تسو, 16. 8. 2008 و 0020۲0 ارام, - 18-28, 1[, 019, - 18, ۰
 10۲ دوخ. -- 23, 8. 03. 88ا [و] - 24. ۱6۲۰ زور 107 صفر 970 رهش

 286 2 1/7۰ توجمومعمو هاک ج0 ِگ وب. - 9. ۵. ناج 10۲ هاج. 161. ۰

 اطنع 2920 ۳هصعنصنصع ۲۵۲۵۵۵ 0۶ ۳06م ۵1, 8. -- 9. 8, 0۳9, -- 10. 8. یغی

 10۲ وب رمقب. -- 11. 11۳. وچ 102 هچ, -- 14-15. 18. 00, -- 19. ۶۰

 وثأ فمایذ. -- 20-21, 1117. 050, - 22-23 ۵70 24-25: 117۰ ۵ 8
 80 7۲0 60001۵9, - 22. 10. بکر 8. لیکر ۰ بکوک ز 1117. دهن ۲

 . ست 23. 8. 8 10۲ زا.
 وب 1. 8 ۳۰ "ضیا - 4, 0. كاخر 8. اجر - 14. 8. هوا

 هل و. - 18 8۰ شتآر 000 رب 102 ربب. - 19. 1. 8. رب 102 وپ. - 20. 8۰ شر
 ؛ شز. -- 22. 8. اهناتسب ز دم,

 288, 1. 10۲ یتعلا 8۰ ۵۵ یسهلار ۳. ینیبعلا. - 2. 8. سلفم سلمع نمزار

 990 رپ 102 وا, - 3. 8. الضف 10۲ لضفز 10. داوس 102 راوس, ت 4. ۵, 012068 وا
 (02۵ زا سام ۵۶ هلتمج یاعمر 10۲ ۳ظنمط 1۳. ۲۵۵۵8 یناعمز .٩ 0۳0. [لامج].
 بس 6. جاور 103۳ عبور. سس ۰ عیار 101 عیب. -- 10. 8. 2008 دروآ یم

 ۵۲ هاشمارهپ. -- 12. ۰ لالج وذ. -- 14. 8. رک" 0 ۲ خ مچر 800 ۰

 اب ]. -- 16. 8. بیز و ببعر زاز 117. 0. [و] ۵6/026 روخ. - ۰

 ۸, 18. 8. یدانم 10۲ یدابم. -- 19. ٩ ۰ جا 0601070 شرع. -- ۰

 ربیوذت ۵04 شلاوت. -- 22. 8. 0۳۰. [تس] 1 تساروا.

 265, 2. 8. رد رد 102 ررد زا. - 3. 8. 0۳. [فنذع]. -- 10. ۰ خم

 وف و رخت. - 12. کقتع 40۳ فقع. 4 8.ربک 107 هک. 15 0
 . وا. - 19. 8.وضوخ 107 ضوح ضوح. -- 22. 8. مج 10۲ مسج. بس ۰ 8

 "رزاب 107 هرز. -- 24. 0 ساپ ۲ بت

 289 1. 8. لح 5 80۲ دجر 4 شناد 107 شتآذ. - 4 8۹. رصح.

 . 1. 0, -[رگ] نو دومعمج ۵۶ 1ماه, -- 11, 8. اهدا یارب ۲ لامک, 5

 ۲۵۵ ذص طم ظوتعنط. -- 13. 8. راکسر 220 0. [ز]. -- 14 8۰ رهیخ

 تس 16, ۵م 01م ت 0۰ الی 0 نقاب 99با اپ

 شیهب. -- 24: 1 تمغ رات.
 1: 9 دریک 10۲ ددرک. بس 3. 8. 01 ۳9 1۲۵ ۰ س 5, .٩ نارییمض.

 1 [] اط هرببخر 2804 نثح 10۲ لخ. -- نایم یارویح و.

 - 10, 8, نهچ 10۶ زج. - 11. 8. روح 10۲ ز زوج. - 12. 8. ۲۵5 شتسبنسر
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 عمزتعمانو4 اص هفت عصب 14. 8. مصب ات انصور 200 00900608 هل و, بس ۰

 8. نمز 10۲7 نبهرز 2. ۲۵۲۰ نبمز یورر 2۳۳2202۵۲ 102 نبهر مع,

 29 3 1 هروموتوجاا۲ هتشين 10۲ هتسشخپ. ] 00 ظ0ا ص0۵0 (طنو

 60اتط]6ا. -- 5. ۵. ۳. [رد], [ی] هل الضفر ۵7040 [نییأ]. -- 8. 8 0, ازم

 270 ییاع 20۲ دنا. -- 10. 8. لاشغ 10۲ لاشعر :طنمط زا هوعنص طعم ۳

 و صم07تامصمو 0۵102۵ لاله رج 1, 18, - 14 8۰ هتطواتد6وم هل و 102 نو

 1طع. - 165, 8. ین 10۲ ین ص4 نصب ها هتمعهناتمما ممتصام اد هننکاپ لی.

 16. ۵. نامز 102 نابز . -- 17. ٩۰ طووتصم نصف - هنارن دنچ نیا تفص رد.

 سس 18, 8, دلشخ 10۲ گنچ, س- 19, 8. ینم ؟07 ینف. -- 21. 8. ضخ طاسپ
 ینخوهذآ. -- 22. ۰ ریثآنب [0۲ ریشامت. - 23. ؟.وچ»

 292 1 ۰ یخ 0۶ لجر 870 رد 102 ود, - 2. 2, 0, [دنفک]. - ۰

 فناشذ, -- 18. ۰ ناسکی 10۲ ناتک. بس 21, 8, ککنآ و 102 هکناز, 200 راکن

 10۳ ر کی.

 دوو 4 ۰ ءایرد. ۵. .٩۵ نامیقمر 0100, - 7۰. ریس, - 11, 8۰ راوراک

 ۳ 9 8. زارف ؟02 ر 9 ت 28. 8, وب 107 رد. بت 24, دزیمابن » 870 فلز یزور

 بآ. 19 0 همانا مد اطو دعا 0926 (294 وب -4) زو ۲ نوع

 4 هعوتص 0۵10۲6 انطتف انصو 18 ۰

 294, 1. 8. دمآ 107 دیآ. - 4. 8. 0۳۰ [دک ]ر ۵00 دتسیا دیدپ شاخ
 ت 6ن لب 0ظ طفل [د] اط دینپ. - 12. 8. باب رد 107 نابرد, - 18. ۰

 قایبح 102 یناهج. -- 20. 8. ناج دروخ 107 درخ ناب. -- 21, ۰ نارز 101

 نازرا, ۰4 یتاج 107 ناج.

 29, 4. ۵. 0۳. [وعف]. -- 5, .٩ هاب 0. [ رک 1. - 7.8. جپق. - 8. اب

 102 ات. -- 9. 8. ربص ؟0۲ رب. -- 10. 8. ی 102 رپ. -- 14. 8. یه و 10۲ ی.
 بس 16, 8, نب عفت ظفطتهاتمطم - 17. 8. سهروژب. - 21. 8. 090. [لک نآ <

 بس 18. 8 0. [ولدز .. لپیسلس]۰

 296, 4. ٩.۰ شوپس و. - 5. 8. دوج 10۲ روج. -- 10. 1طتع ظتعان0اتو

 ۲۳16 دو اص دلو تعجب ماقمم ۳۲۵ ًانصمف 10۳۳۵۲ (1, 12)و هعمصتو ظفعو علوم

 1ط 0۵ 0 20 8قر هات و ۲۷۲-هطمحو0 صقتاع 0۲۵8۵6۵0 ام زا 1ظ ۱۵ ۲

 هو ادعا زا ۳۵۵ اصانمص060 ۵ 6۵۳۲۵مات ار طمعط لطف 60۲۵6۷108 18ر الت

 10۲۲:0۵۵6 ار سس 11. 9, ددوک 60۲۲00000 0 نوک. - 13, 8, تاکفنز

 10. رک" تانفن, 8. و یی تابینغف. -- 18. ۰ یزاببن 2 زانب. سم 19, 8, 628

 را 28007 ینز. و 8. یز یی ز»۰

 2965 ر 3. .٩ ۲00ومام (ط ۷۵۲۵۵ دوخ ر اک هعوز»و ۲ مرگن از بس 5. ۰

 دسمنش, - 6. ۵, هلضف ۵10 رصان, -- ۰ 1 روک مر ۲ طتمط عموم ام صععم

 1201286780, [ ۲1۳1 ۵ نی 1920 ءیهک لی. -- 9۰. یدوم, 10-11

 1۲۲۰, هتهصعممومو طففو ۲م طمصتعاتمطعر مانع اطم (طنت0 قوام اطم 0

 8و00ظلر اتم 1م اطنت۵ هص4 اطم ۵6090 100تط. 8. درخ 10۲ دروخز ۰



5 

 رپ یاهتسد دوز دربب ز 117. دنکب 107 دشک ربز 117. یاهمشچ 10۲ ناکفیید.
 ست 18, .٩ ءامرسو 200 ممد 10۲ همد. -- 14, 8. 2 102 ۵۵, ت 15, 9, 010,

 16, 8. ارم 0 نم 20ت هطم همدزوهاسمل رخ 0. ظف زعر ۶۵, زییوع, ب 17. 0,

 8. فس وب. -- 18. 8. هل و 10۲ لزغ. -- 22. ۳. هنساوخ ربز 8. یتشپ
 بس 23. .٩ نولعمس.

 296, 6. 12. 8. دّلومر 8. تهصعج0905 ادم 104628 ۵۶ وا - 8. 8. نیلاب ۲
 نیا ابر 224 ناسح 107 ناشخر. -- 10. .٩8 درک 107 دذدوک. -- 10-11. 0
 ظ06ط 10. 220 8۵, 1ظ6 ۷۵۲۵۵ [سلج رد ۰ یباتا] هو هدصنااتو0 ذص اط0 اهدا

 هو طمومتما۲امتامطر طات 20060 رص نطق دوتعلصم - 21, ۵۰ 010, [وأ]. - ,

 .٩ هدیپپسا.

 299, 1. 117. ترضح ز اهن. - 8. 117. تسیباوخ. -- 5. هناتاسآر تب
 6. 1۳. و تمهرن وهبز. -- ۰ ]۲۲۰ ۳280۵ ناتتسود 2020 نانمشد. - 9

 بم 10. 111. 09۵. - 11. 1[. ینج 10۲ هچاتر 0 تمسهار 101 تسا شیپ.

 بسا 14. زور ۲ زور ۰ 11۳, هم لطف هص0 ن۳۵۵و0تصع طوطتواز08, بس 17

 20. 1۰ 0۳. -- 19. 8. تساهزاب هچر 970 اوه و ماوس یودرب. -- 20. 1. 0.
 [و] ۳۵2۵۲6 رویبط,. -- 21. 8. تسدبر 220 لقاع 10۲ لفاغ. 1طتم طمصتمانوط

 690و 1 1440 1۳ 8. وصف ذو ۲۵0۵2۲۵0 هو ضع 0۷ ۵۳6عص6م هاب اظ ۲00۵ 0۶1 40۰

 سس 23. ظ. ینبتر 8. 0027001۲ ییننب. -- 24. 161. عیجع 10۲ لفکاع.

 300, 5. 1۲۲۰ روش حبص تقوبر 0 تسسولعم زور بچور .٩ ۵120 نمم
 تسمولعم. -- 1 ۵۶ 5699. 113. نطق. - 1. ۵. هدایب. - 9. 8. ءدیزج ۲

 ءعبدج  ت 14. 8. 0۳0. [و]. -- دشیزو. -- 19. 8. عهتاه و ۵۶007 ناهج.

 - 29. 8. ۷۲1008 یمتلوص هو 0و ۷۵۲۵, - 28. 1۳6 اععق 0۶ 8. طعم اهسو

 60۱۲۵01۵0 اص طف ههتعتص ام اهُشم - 24. 8. تشک. ۰
 30لر 3. 8. ۵5۰ [نآ]. - 4. 12 روخ راخ زارب. - 5. 8. بظفح. - ۰
 فیابنر هتل تنم تا لر 01۵ تم 16. ۰ نال 207 ناز. - 90. 10. 8. لام

 40 ام 2 روفضعلأ. -- 21. 8. رضخ 10۲ رصح. -- 2. 8. روج 102 روخ, 0

 مع 102 ربع. -- 23. 8. كلم هوهنص 10۲ للمر 204 تسنیانع و

 3802, 12. .٩ دوشذن 10۲ دوش. -- 15. 8. ناراب رباوچ 107 بل نآ رب ارچ».

 -- 17. 8۰ هراشنک. - 19. 8. ءافو. - 24. 8. لفب 20۲ لافب.
 3803, 2. .٩ یک 10 زک, 200 هاب (0۲ یاپ. -- 4. 0, نابس. 8۰ نانس. تب

 .٩8 کاش. -- 19. ۸. ءاج ۶0۲ هاج. - 21. 20 ۳. رج زو ۵ 60۳۲0ماتمج مصم

 نهج: ۰ دزنب 107 دربن. بس 20, ]ازم 5 هر 10۲ هو.

 304, 5. .٩ اضذا ار وذز 8. سفارت ۲.8. 2008 هدصق . - 10. 8. سوواط.

 بسم 14, 8, 1. اه. -- 23-16, 1طمعو ؟0اس عمججاماد هتو قن۲۵ ص 161, --

 20, ۰ ۱۳ - 24. 80. محرر 200 رم 102 رب. -- 26: 8 8. ناوغرا
 10 نارفعز» ۳10 )عام زو عن ۲وج هم و دصمحعتصفا هصمص0متمص زص 2

 305, 3. 8۰ ءاقس. -- 9 ۰ مراطبر ۵00 ۵0, [و], -- 10, 1[, هکنیا 0

/ 
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 ویا. -- 13. 8. دای 0۲ دا, -- 14. ۰ 2  تس 21. 80, هک 10۲ , ت 23-94. 1, ۰,

 306, 1. .٩ ینمارک ؟07 یتناوگ. -- 3. 12. 0۳. [ی] ط یورسخز 10۲ ماگنه
 8, طفف هار زار 117۰ یورز از 10. امغها. -- 6. 9. ر 80۲ ربز نامک 10۲ ناکم.

 7. 8. ینربیبر 7. دنرپز 10. و 10۲و. -- 9. ۰ هاچ. بس 11, 117. رپ 107 رد, بس

 13. 117. دوبن 107 دهدن. -- 18. 8. 0۳۰ [ن] 10 ناهج. -- 18. ۶۰ حدق 10

 حق. - 19, 8. رع ابر 220 تسد,. - 20. 8. 2008 و 2807 رهمر ۵۳04 28 یسک ,
 3808, 4 8۰ تسا. - 5. ۵. یک 10۲ زکر 220 پا 10۲ تاخ, -- 6. ۰

 بذ 10۲ بش. - 13. 8. ییبطلا 10۲ یسبطلا. - 16. ۰ جرم س 18, 8

 ۶ 10۲ ۸9. -- 19. 8. قطن 10۲ فطل.

 3805, 2. 1. ی هنامزر 2. ف هنابز. - 3. 8 یمشعم. -- 5. 1ام 11۳ 8

 هطتف 000ظ ط ۰ 4 8و بت ناد 10۶ رادر 60۲۲۵0۷۵4 ذص 10, 809 ۵

 طقف ۵۲۱0۵7 ۲۱۳ ی 2 2 و گر ۲۲۲10۲ ۲۳0۵۱۷۱4 1

 نحو دووننتوصمجاو 0۶ اف 04۲6, -- 6. 8۰ یب هزات 10۳ ید زات. سس 8. 8. تربع

 ق ییدب 10۲ یبپ ریزب توشع. -- 11, 8, 0۳, 8660۳4 [همص]. - 15. 8. رثث

 ۲0۲ وشذ. -- 23. 0. و 102 مو. -- 24. ۵. داب 10۲ لای.

 209. 1. 8. یهشب 10 یهسب. -- 1. 8. نوبکا 107 نوسکا, - 8. 0, 0۰

 [بآ], ۸7 8 ماشم 107 ماسم, - 13. .٩ نآ ما ردص. -- 16, 8. ف ۲

 قم -- 18. ۰ پسر.

 310, 1. ۰ نرادن راب [02 درابن زاب. -- 3. 8. 0۳0. [و]. - 9۰ 8۰1080۲8 و

 هوعتص 061070 هرس. 13 8. میبناسپ , بس ۰ 8. فرح 101 فوخ . - 2. 1-990

 بآ لی. - 23. 1نم ۶۵ ام هلعم 9 1ط اطو 10۳/1:0-- 0۵/00 (00۰ 7

 و8 0۶ طم ۵0۵۵م 0۶ صچ ادوصمآماتمج 0۶ هطم ظنموتوروطنمو 0۳0۵و

 عمجاوتصم0 اص اطعا ۵۴پ نتطانفطم0 اط اظ ]. ۲۶۰ ۸۰۸۹, 10۲ 06۷, 1900 0

 لو. 1901), 1و ۲هدتعصاع 0۶ اطنف ۲۵۲۵10۲ وتو ۱۵۲1:۵60 ۶,

 311, 1. .٩ دای. -- ۰ 6. رک 10۲ کر 970 زجاعم ۲ نکاح 17. یوبماغبپ.

 -- 8. 8. یراد 10۲ یاراد. - 4. 0. تعاس یکی وا اب دنک اتر 220 1086218 و

 2800۲ فاصم. -- 7. ۰, ضباث 10۲7 ضباقز ۰ را 10۲7 فیح ضیف. - 8. ۰

 داهر 9. .٩ اج 10۲ ناجر 270 ۰ [نآ]۰ - 11. 0. نیک نادب نیا 10۲ نآ

 یاد الب. -- 13. 5. یکیرزغن 10۲ ییذعت. - 15. 12. هتطهاتتمو مظن. بم ۰,

 هچر ه۳نات4 اص گر ذم اصع0۲00 ناوج ام نصف زط لر ۰ 5. رون ز ۲ روبز»

 974 تفایب 601700460 0 تفای. -- 19. 1. ید 10۲ ی. - 22. 5, تسف ۲

 تشپر 0۳. [دش], 224 تفابب یور هه زا و.

 3812 2. 18 ,٩ طو ۱۷۵۳۵ صف و ۳۲زات۵مص اط ۲عر 1ظ 12۲2۵۴ ۰

 - 6. .٩ 08 صوصخز 12. لیسغم 10۲ لوسعمر ۵096۲۵0. - 6-۰,

 .٩ 9. [هتفگ ... دنچ نیا]ر 0 هجده ۲۵08 عابر. -- 9. .٩ كدنک 107 دبذگ.

 بس 10, 11۳۴, یش 10۲ یا. - 14. .٩ تسدوب, تب 18-1, 101, 010, تب 1۰

 .٩ دووف. -- 20, 5. 1080۲8 و هلن نم. - 21. 11۳8. دوب 102 رم هچر 8040 و
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 10۲ هچ. -- 23. 11۳۰ راب درآ [0* شتسد رد. -- 4, ,٩ 2008 و ۵800۲ راب.

 333, 6-1, 10-9, 16-15, ۵20 99-19, 1. هه. - 3. 5. روخ ۲
 شیوخ 2۳4 دوشم 107 دضیب. -- 5. 5. شرورپ 107 شور ربر 804 رد 10۲ دز

 > 6. 5. مانب 10۲ ماین. -- 8. .٩5 0۳. [غین]. - 11, ۷۲۲۰ تععتا و هلن

 ددینخ. -- 14. 5. راتسا وج, -- 15. ۰ حدام شز و 81 0۰ [و] ۱۵10۲0 رهک.

 ست 16. ۰ ارت 40: روت. - 17. 10. تیشک. - 9, نایب و نایببر

 نانب ز 8 س 22. .٩ رون 10۲ زوپ. - 28. 2. ینب 107 یبنر 220 هد. [و.
 ۳ 94 3 یهخ 10۲ شزز 5. نایم 101 ناسب.

 3814, 1-6, 200 15-۰ 1 030. - 3. .٩ پآ و 10۲ و تاذ. - 4. ۰

 0. [و] 224 [رق وژر هه زصعهتاه رات ۲60۲0 ملق. -- 5. .٩ هنسب 10۲ همش.

 تس 6. 8. ۵008 و 900۲ راوش. -- ۰ 1 032. [و] 2666۲ لیسز 1[. «هینشوج ۲

 ۱ س 8. 8. یرفبز 1[. راب ود تیوهع, -- 9. .٩ 0۳0. [و] ۶60۲ الف.

 ت 11 20 تبسا هبیور ود. -- 13. 111. دافذ, -- 14. .٩ ۰-0۳ [زآر :9۵را #

 (0جرادنتقا س 15. 8. رازه 10۲ ن رآ رهر 870 زاببن 102 ران. - 20 ۰ راذک فح.

 چ- 91. ۵, یمشد دش هدید. - 99, 101. ز 10۲ 1 س 24. ۰ خنز : 08 خوب

 3145 1-4, 13-14, 1[, ۰ 2 .٩ غبتوت 10۲ عیبقوف. -- 5. ۰

 نیزا 10 نیرد. 8. ۲۲۰ یبرم ۶0۲ ییبوبز 10. یصقز .٩ ۰ [منش]. بس ۰

 1[. غیت و ملق و مک. -- 11. 8. دروخر 870 راب 10۲ داب. -- 16. 8, ۰

 [یب] اط نبرد, 200 0۳۰ [تیب]. -- 18, 8, 019, -- 20. 5. 0۳0. [و]. - 2 ۶

 019, تت 22. ۰ ارزو 230 ۱ روپس 102 زا زپس».

 316, 1. 8. دیوکیم. - 2. .٩ 0۳. [یی] اط نبرد. - 4. 1۲۲۰ ءهدرخز
 درب 10۲ دزیو. -- 5. 10 راو رهوکر ٩۰ زا و رهوک ز 1 10110۳ 101۳. -- 7-10. ۰
 050, - 9۰ ٩۰ اب 10۲ ات, - 10. 3. مشیر .٩ میس. - 11. .٩ !رناتسودنه غاب

 نام, 11۳7. ینام ناتسودنه اب  غبز 8. غز ؟0۲ غاز. -- 12. 1. .٩ 02. [ک].

 هس 18. 8. شاب: 8. ۰ یامنرگخا رتنخا. - 19, 1018. زیر 10۲ رابز ذص ٩۰ طم
 ۲۵0002۲ ۷۲۵۳۵۵ ناشف رهوک 10110۳ ناشفو لول. - 21. 8. ..زا زا رب یبم ارینها.

 -م 22. 117. رادرک 102 لا. .-- 8, "یاشرم» 0۳0. [قاکا, ناسب دز رپ.
 ست 24. 1[1. ود ره یو پ»

 31, 1. ۰ مات اچ ناریلد رپ. - 2. 1 000: [عرد]. - 8. 8. یننج رد
 107 یننخردر ۵۳4 ز ! ِِ :ا وا چیب. ت 6. ٩۰ دنیپس 10۲ لیفس. تب ۰ ۰

 نآ رد. سس 8 ۰ جا 2120 ینکشپ تدوج. -- 9. ۰ نابرهم 10۲ نابزیبم .

 بس 10, ۰ ۳ رد 224 زار 224 رنه 10۲ رسم. - 12. 16۲۰ ۱۵8

 1186 رک نینچذیا. -- 13, ۰ ریقوگ 02 ایردز 2. ته000509 نانب 200 نایب.

 سم 14. .٩ 010, [و]۰

 3818 1. 8. اب ؟0: ان ۵54 زا 80۲ رهذآ. - 3. 8۰ شمشخ 107 شمخر 200

 ِ_ بس 9. 6 1 فتح ۳ 19. روخ 10۲ روح. بس ۰ .٩ 6 10۲ مد.

 بس 8. 0. 010. [یيابر ي نبا و] 24 [قح]. - ۰ 10. روخ 10 روح, -- 11. ۶۰
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 هد. [دیلع لا جر] -- 20. 8۰ اب 10۲ ربز 107. زا 102 رد. - 21. 2. 8. نانجژ
 8. ییعد 10۲ قدحنفبر 22:1 تعدصز 1۲۲. رب غدص زا. بس 28, 1, ۶۰ یکش

 10۲ 1[. نوکس.

 319, 2. .٩ رن ربز ۳. 2. نپمس 10۲ نیمیسز 115. ییمیس هزات. - 3. ۰

 یتتفگر 4 میس ی یهر سا س 4, 8. دبنج 102 ینیچب, - 6.8. یتفم.
 بس , 8. متفگ 40 مری س 9, ,۶٩ ]1[1, 1 [و]: 8۰ ینک 10۲ ینکچر تر

 870 بار. - 10. 117۰ قزور ۲ اتروش) 8. اطفهتاق زا 0010۲0 موم. 11 ۶۰

 ماما 107 مامز مییاد و. -- ۰ عادو هوجنص 0۲ عادص. -- 14. 8. كراچ و زع مقفر ز

 1[, هد. [و] ۵۶60۲ مینفرر 220 یعظلا و دجاب ه كراج ز ۳ . طعم نیل: 8.

 یعطلا. - 15. 117. زاس و ۲ هناش 1۳. ۵, زا ۲ ری 8. ندا دا 102 نیا ۵.

 - 16, 1. دنارف 8 ار 5 رک ؟0» رز قا, موج 19

 ۱ و ۵۴۵۲ شیپو زا ر 117۰ شدز. -- 20. 10. 3, وهم 101 ماش, -س 10

 1[, تسا 0۲ دمآ : 3 بت 22. 8, دجذغ [0۲ شم, - 28, 9 04

 [دج] 1 دجربزر 221 تشک 10۲ پیک. بس 94 1 ۰ یمک یقوگ نس

 نصب انطتف ًانصم 20 طف 0۳۵6۵010 ۰

 320 3. ,٩ داب 105 زاب. - 4. 8. بغبغز 1. 9. و ؟0۲ ز. -- 8. 9. فوب ۲

 دوی ز 1, ۰, شیرح 10 شذوح. بس 0, ۲۰ زو 10۲ رد. تم 90 نمود

 10۳ و فسوی. -- 12. 8.وید [02 و ولد: 1[. ورب 10۲ ورد . - 14.8. یکوب ۶

 هک وپب تب 18-13, 1110, 0ام ت 16: ,٩ رب ۳0۶ و: س 16. .٩8 ۶ ندا 107 نوا.

 -- 18, 1. .٩ مات 10۲ یجاتز 8. یمس 10۲ نیمق. س 19, 8. بییمر اثر 111. مر ار,

 مس 0. 0 نییسو 0۲ م نیسو. ما 1۳ رب لاخ. 2و, 8. 1, م 

 10۲ ییوز ٩۰ تسبورر 10۳ و تسفور , - 23. 1۳0۲ سفذ (1۲۳,)ر 8۰ 8 سنزو

 10. شیرز هگته» اوه 2. 2008 و هص4 8. ءز ظ. 8. ز 10۲ زاز 8. وهم ام اعم -

 ناده زا ته و شوه زا. - 24. 1۳. راو ؟۵۱10۳۲۵۵ ۵ و ۲۵۲ طم نصف ۲

 .مردر ۵4007 ۷۵۱۵۲ 1۲۳۲, 8 ۷ 10, ز ۲ زاژ 10, ۵, 0۳, [و] 2۶9۲ بضغز ۰

 تعهج 10۲ تمهبجز 10 8. ی

 32 لر 1. ٩۰ ۰ ۳0 1  1[, 0190. -- 9. ۰ تکاصن 204 یرغت.

 4, .٩5 تسا 10۲ بییقذ. -- 5. 5. ندوب 10۲ ندوب, - 9۰5, یمشدر ارضرعر

 920 زور وچ 10۲ روز. - 12, 11۳. تم [و]. - 13. 11۳, هم [ی] اط یاهخ.

 - 15, 11۳. ءاهخ, - 19, 117, ملصلاب 10۲ یللاب. - 22. 07 تقرف و ۶,
 ظ98 شفور 118. فقوم. -- 23. 5. ناهکنا 102 ناهلبا. - 24. 5. «هدببکپیپ

 3822 3, ۲0۲ تیاکحر 90 00۳۲۵۵۵۵0 ص اطم دصفعتص ۵۶ قو اط6 ات ۶

 10, 128 تیاککش, تم قس0. 111. 0, بس 6. 10۲ تسب یسح ار .. (66]609-

 تسا) 10. طفف تسیخارو 5. تسنسحر, ت ۲. 1[. لد 10۳ وس. - 8.5 نمد

 10۲ نم لدر 111. عن 10۲ ی. - 9۰ 1118. هذ 10۲ ی 0۳۲00۵010, 10. ,0 ,٩

 أز دن] 12 روز هنر 0۳. [و], ۵04 لحز 20۲ حرز 117. عن و 102 فز 1. 5. ۰

 [او] 0۵/0۲۵ ی. -- 12. ,٩ شعب 10۲ فعیبز 10. 21 029 8027۲001۳۲ ۲
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 ,٩ . 19حس, بت ,٩5 . 17یرهش ما فهیب. -- 18-11, 11۳, 0190, بس - 8060

 [داب]ر 11۳۰ راد کلم و شاب شوخ. -- 20, 10, لاح. -- 22, ۰ خرلگ ,032
 , 24. 9, ۰یور تانماشد وب. ت .٩ . 29-4 101, 0۲9, -- 23ت

 ان.
 323, 20. 5. نیس 101 نوتسج . س 23. 1. قشع 10 کشا.

 3824 1. 5, 0۳. [مکح]. -- 2. 5. لح (۶ كلص) 10۳ كچز 270 تسدر

 تسرد. تم 4. ۲. ۱62۲۵۵ و اناهصاع 10۲ [تیبطح], -- ۵. 5, 129 لضف (00۷ 1

 طنصاع 0010600) 0۵۶0۲0 لضافار 200 رهپ 10۲ رب. - 1. 5. هسد 10۲ هلیتفر

 200 تبمق 101 نیبوق. -- 8. ۰ بس یم ۱0 شنز. -- 15, 1۲1۳۰ ات 2

 ای. بم 17. ؛٩. 8 زور 0 گنج. 127 ۰ ۹۹ 1نصو 20 ان. ۰

 ت 90. 5. 0۳0: [همییخ]. - 24-21, 1[. 0عب س 23, ؟,و بر ت 24 ۰ ۳۹9

 382 ر 1-8. 1[, 0۲0, - 3. .٩ هدوب ۲ مدوبب. 4, 5 ییانبو 10. ییبانب.

 سم 1.5. ساپ 10۲ ساب. - 9. 11۳. اغد ۶0۲ اغور 2020 تییص 101 توبص. - ۰

 161. ءدهغن. -- 11. 115۰ غبت زر 5. باوخ 10 با وچج. -- 14. 161. شرببق

 شغینر 220 یشخرد. -- 22-11. 1117. 019. - 22. 5. سابکیز 5. زا تسیبن
 10۳ ینیب عن -- 23. .٩ 010, - 25. 111, هدودنا.

 3826, 1. ۰ نول 10۲ موج. - ۰ .٩8 ینیبوز . - 3. .٩ ءهقرد. 161. ۰

 هطنع 2۵0 دوصوتصنصع ۲۵۵۵۵ 0۶ اطنو مموصم عموما اطف فا 6010164, - ۰

 ,٩ فاصوز 10. مشح 10۲ مشچ. -- 8-1, 1, 0۳2, - 9. 5. هراب ؟0۲ هرابر 0

 2008 و 28602 زا. - 10. 1۳0۲ ینرزا زاب هّرج ژ 5, طعف هجا (ظف 100۲6۳9 شرز اب مر»

 س 14, 1[. ام هدنخ زا 102 مشبت اب. - 15. ۳. .٩ ([ اطنصل) یقشع ۲

 111.1 شقشعز ۰ رد 05 رز س 16. 111. ششاسف. بس 17. 111". فشار ۰ ٩

 [و]. -- 18. 11۳۰ ءهتتفک نرآ مرجلد 107 ءهدنخ و یازف ناجو .٩ ءازف. 1,

 > 10۲ رد. بم 11, ۳۹ یاب باس هچ

 3922 1 5. هاشدایز ۱۲۲, هوومجماهم شاش للمز .٩5 هم [شاش]ر هو 9
 نهان ۵۶ لو هوم 1 ط 278, - 2. .٩ ناج 200 1[. و 10۲ ناخ.

 4-8 12-11. 1[, 018, - 4. ۰ زا 10۳ نآ. 7 0. 0۲2, [و] 06۵۲0۲۵ ینیبژ

 16۰ هاگ 807 تفو. -- 10. 167. شوخ ۶0۲ نوخز .٩ دیود 10۲ دیور. -- ۰
 ۲۳0۶ اطف ههدزو6ا۲ه [راب شنآ], .٩ ظوف شنانسر ۷طنام زص از هجاچ طم

 16066۳8 شیاشپ ... 2۳و 16ونطام, 1 0۳ (طنصاع اطها شیتانبم 1و ۲۸۵ ۵۱

 ۲680108. -- 12. 5. ربذع مخر 102 وبهخ مخ. - 18. ۰ مرنتکا 4

 99004 هضم [شا]ر 10۲ ۷۲0 10. طعف وبا. -- 17. 5. یکم 10۲ ی بس 18, ,٩

 هلالثل لار و 970 مان هب زورونر ۱۳1۵۲ 1 ۳ ۳ 2 نسیم دن 20

 080۰ [وا], ت 20. 5. 0۳2, [ینام ييم وآ]. - 21. .٩ روح 10۲ ]زوج . ت 24. 5,

 لام [0۲ لات.

 3828, 1. 5. راکدز. 6-1, 22-19. 118. طعم تب 1. 11. رپ ؟0۲ ردز ۰

 ییوچش 10۲ نشون 8. 1۲۳۰ 2008 و ۵0۲ راز. - 9. 5, دیاب 10۲ یباپ. --

: ۳۳۳/9۳00۳۷۳۶ ۱ 
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 18. 7[1.وت اب قیمخ. - 14. 117. دشابن 10۲ یدوبن. - 15. 8. هکات. ۰
 ۲0۲ تینیب 111, ۱2۵و یمخر 9, وت غبنر 1. اهعا غیتر ۵0۲۲۵0۲۵۵ اص هصعتوتص

 ۵ اطف دعمقنصع طفت۵ 2000060, - 17. ,٩ 111, و 102 ردز 10۲ مخ رپ 19, 9

 متر 10۱10۲790 ۲ تسا 0010000: ,٩ تسا معخ ر طاق ام ۵0۲۲۵0۷ ۵0و

 ظف»۵ 200۲00 دف عناوص ذص طم دصفجعتص 0۶ 10 - 22, 8, 0فم 28. .٩ مش

 اج رد پسا.
 3829 1, 1۲0 ۷۵۳۵ میرح ج0 طم نهوتدصتدو هک اطم دمت ۷۵۳۵ و

 0۳11002۵۵4 ذط 9م .- 1-4, 11۳۰ 0. - 3. .٩ زاب ؟0۳ راب. -- 4.8۵. ناهن ۲

 نانس. - 5. .٩ 2008 دهشیپ یشاب ۲ لگو 60۰ ۵6/۲, - 9۰ ۰ 1 هراب

 10۲ هراب. -- 11. 8. یلع. -- 20. 8. ناز 10۲ نزر 204 صف. - 22. 8. نآ ۶

 نأز ۰ بس 2 ۶۸ تی ۰

 3830, 1. ٩ فلاح, - 60-4, 0۲ اطمعو طعم طوصتعاتمطعم ۵, 0اعمعو اطم

 هطنت4 قععع ص4 هطف قتفا اطفت4, - 6, .٩۵ 0۳ [ی] اط یرهوگ. -- ۲۰ 3, ۰
 [و] 260" تمسد. -- 10. 8. نراک مرا ۲ ناکرا* س 13, 8۵, 012608 و 0610۲0 12-

 ها60 0۶ ها0۲ ماع. -- 18. .٩ 0۳0. [دک]. - 19. 8, مظن 10۲ هییصق. بت 24س

 95۰ 161۳. هه. ٩۰ ءامنپ
 33الر 4. ۲0۲ مزح ۵. 18 مزجر 11۳. هرهچ. - 1. .٩ مینکیم. 1 0

 200 طف ظوعا 2۳و ۳۳هصانتطع اط مر (طمتت صاممم طمتعج هدف ۲ و اوصاع

 80800, -- 9. 11۳. نو 10۲ عاهبب, - 11, 0: ناتنسآ وث, 8. نامسآ وب. 7۲1۳, ۰

 طنف انطم و90 ظ65, 13. ٩۰ یثس رد وب 10۳ فش رد رپ. -- 4 8.رب 10۲ رپر

 1۳, وسخ 10۲ هجاوخ, -- 24-18, 1[, 019, بس 11. 9, ۰ [حبص] ت

 19. 8. رب 107 و رنک. -- 20. 8. راب 102 رای. -- 24. 8. رافغتتسا زا.

 38382 2. .٩ رب 10۲ رپز 1۲۳۰ ج4 ۲هج. ح همععتط 0۶ 8. تبعل ز وپ. - 3

 -هبب 10-۲, 20-13. 1[, نصیب - 4. 8۵, ۲۵۵۵۵09۵۵ هک 200 لک. ۰ 8.ز

 102 هک, ت 8, ۳. 0م [و]. - 11, 8. واو 202 راوب ت 12. 117۰, ةلال [0۲ لول
 17. 8۵. اقب وععنص ؟0۲ ابق. -- ۰ 8. زارناهج. - 24. 8. نوارس, 200 یشک.

 333 1-2. .٩ 0۳, بت ۰ 1۳۰ یدروژال ر 870 كنثر میس خاش زاژ 8۸. کین

 تکنا 107 نر لین. -- 9. 1. 8. هکنآ ز 107 كذا زا. - 13. 10. 9, دوش 107 ذکر

 هطف اعااوت 60۳۳۵6انمص هوتصج ۳۳۵۲و دص صوصمتا اص 1, 0۲۵۲ ۵ 1196, - 6

 17. اب 8. 0طجب هطقعو ۲۷۲۵ طوصتفاتمطفر طنمط هو 200860 دص انطم دمو

 0[ ]لب -- 19-22. 1, 0

 3:34, 1: ,٩ 0۳۰ [نمجج] ز 1۲۳۰ نصب هطنف هص4 دما طعم ۵صتعات0طو,م

 8, ۰ لبب 202 لیلبو 10. ٩۰ دابب. -- 6. ۰ تایرد. -- 0, 8. راکفا و راکنا 10

 راکپا« -- 12. 8. 0۳0. [نیاولهپ]. - 19, ۰ هزفندمسه 3۲ هریذتسم , 14, ۰ .٩

 تر 0 ماتسا ۲0۲ مازاتسسا. - 16. ۰ كروت ۲0۲ لود ر 811 ۰ [رعش «ییوکیب].

 سم 18-11, 1117, 00, ت 19. 1[, یشوک اپ, -- 24. 10, ۰ خرس " خو

 335, 1. .٩ نم 102 نیر بلص وا 10۲ تلصو, دنک, 914 نأرق 10۲ فارف.
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 ۱ سا درک [0۲ گرگر 890 هععط دوک, ت 4, .٩ ام 10۲ نم, -- 6.5, اورس هچ,

  تس 10, ,٩5 2008 رعش رعش ها اطو ج0 ه؟ اتم ًانصمر هم طمع طعم [۵۱۱۵۷۲۹ ۵

 ۰ 2 وجوه 00610, - 13, ٩ 0۰ از هباپ]ر 220 ۲۵۵09 هدنب نوکسلا و کا و

 ۲ ۰ نوکشنآ. - 18, ,٩ مصحر 200 0۳۰ [تسد ود]. -- 16. 5. شوزاب 0

 ۰ شورامر 970 019۰ [فص]. -- 19. 5. لضفب یبا ات نه : زهذ)

 8386, 6-1ر ا۵ 10 ۷۵۲۵ یرایر اموونطو ذط و اععا مدح نصف »۲

 طو ۳۳و۲زمعم مهعمو هو نصتاا۲۵0 دص ظ0۲ط 88م جا 20060 ذص هصو۲عتص ۶

 1. 5, 1۳ تمام زو منا ذص و طاعف ی۲۳ز0مصا۲ و دم تموم

 طهوتصف طفعور و0 1 طقتو هدووآنم0 ز6 ۳م اطم 10110 ۳زصج 190. 7. ۰
 ِ ناسارخ هودنص ۲ ناسآ روخر 9۳0 ذصوهتاف او 0۵0۳۵۵۲ و ه4 ییاصق. - ۰
 كس )0 دک 200 واز 0. 5. 0۳۰ [ردذآ, ۳ لو 810001160, -- 9۰ 1) 0۰

 [هدمآ]: .٩ دمآ ی دف. 12 را خر 10۲ ناخرز وت و هو

 ط ظحفت طهصنوانهطز 5. رب 10۲ 966090 رپ. - 14. 5. رد 102 زو. -- 18. 9٩.وت

 ۳ س 20. .٩ رود 107 ورد.
 3838, .2.٩ شتآ 10۲ سب زا. - 3. ۰ 0۳80 1:00 یراب شتآر ۳۲1 6۳0۲-

 لعاتمص طقحو 2000660 ذص دهوجعنطم 4, ,٩ 0۳9, ست ۰ 0 28 دیمکیم ۹19

 ءهکپ, - 8-11, .٩ ,14 - 0 ٩ هم [زا]. - 17. 5. 0. [یوذ]. - ۰
 3 ءاوزف, 200 0۳۰ [:دیصق].۰

 3889, 4. 5. رج 102 هژوذ. -- 5. ۰ اه وب ب6 ۶ ی 107 یمن. -

 8. ۳۵۲ ییس (طف دهمتوتصمل همنتمماتمج ص 1.) طم غم هک بم طقف یارس

 994 ,٩ ءاوسم 10. 5. 0۳0. [یعش], هص0 زا و 10۳ زو. -- 11, 008 0

 تسیپذ. - 16. .٩5 یزرا. -- 17. 5. دیبس 102 رهپسر ۳10۲ ۲۵2۵0طع و

 000۶ ط 19, - ۰, ۹ اب 107 رب.

 - 839 5. 5. دزوسذ. ت 9. 5, -یانفار ۳. زا 102 رپ. -- 1. 5: نودوگ 107 زک

 رود. - 16. 5. 0۳2. [و]ز 202 ردزا هک ۰ در 0 ۲620 هر ررپ هک ۶۰ رد رگ

 طم اهعا 01 ,٩ ۲28 تقیقح ۲0۲ تقیرطو ۳۲6 و طم هصمحوتصما منم مم

 - 22. 5. یریبت 107 یزببت. -- 23. 5, ۰, [تابن]ز 1. یم ابب رس اصع ءهننسبر

 ۰ یم اهمزم اطع سبب
 340, 1. 5. او ۲ وا. - 2. 5, 0۳0, [!مغ]ر 7 9 دیو و ۲۵ ۳طنمط

 0۳68564 یمر 0 فرح راد. -- 6, ,٩ 0۳, [اینص]. ت 11, ۵, 0۳2, [دی] ذص

 . فالب. -- 12. 10 رز وپو 60۷۰ 06. 13. 5. لو. - 14. 5. یمب اب. - ۶,
 ,٩ هاج 10۲ هماجر ۱ هم ۰ یک کد تب 90, ۰ 80۲ ۰ .٩5

 341, 2. ۲0۲ غاب ءهیبعتن فص رد ۰ عف خ فنص تفص رد. - 4. ۰,

 نانچ, -- 5. 10» [زبت .. هچج] 5. ۱۸۵ یزبنرس نان. - ۰ هراخکب ین.
 هس تمسد انرس ربا وج 107 تسداپرس رب ارچ. تست 1 9 از 80 اب 200 ۰ نانج

 02 ناهج. تا 4 و نادن 10 ناب. 18. 5. شموج, بم 10-۰, ۳

 6000166 20060 ذص عطم دهوعتص ص ظ. هزنطمجا هصچ هلمعح ص0نممانمج ۶ الو
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 208ذاوص ذص اطم مموطر اف 0۱2600 ذص 8, ۵400۲ 1, 10, -- 22. 8. یبهلار 0

 0. [و]ز 12 رگ 10۲ زک. - 28, ظ. 8. وا قلوید زر طبق اطم ۲ععقنصو طفتم هم
 او عنمص هم و صمحعتصوآ 6مزو6ات0 1

 342, 2. .٩ ناج سکت, - 5, ۰ هود بست 10. 10, ۰

 ءدیاسز .٩ تردلاح 10۲ ترد كاخ. -- 11, 2. زا 10» راز 8. 0۳۰ [۵د ی نامرف]

 بس 12. , دیاشن -- 13. 8. دبات 107 دان. - 14 رک هو کر بس 16 ۰
 010, [ن] ذظ نورب, - 22. .٩۵ 0۳۰ [دب]ز 0 یکی

 343, 1. ٩۰ تمدخز 10. .٩ باوحز ۰ الا 02 رز سس 3. 0. ناتس. بت ۰

 8. روم تاشذ اب, -- 10. 8. قاسین 107 اشفپ, 14 8۵. قاری. -- 1. ۰

 لهع و نیر ۵70 فاصنا. - 17. 8. رد یناکدنر. -- 21. 8. ینیزگپ, - ۰
 0۲0۰ [سکع رب]. - 23. ۶, جاور -- 24. 8, 04 عن تاصت

 3440, 1. ۰ مراف 102 ارادعا مغر ا, - 2. ۰ یاد 10 یر« س 3, 8, 01,

 [امآ]. - 5. 10 ۵۶۷ 0۶ 2, طمع شنتاماسر 60۳۳۵۵۱۵۵ ص دعتعتط ۲0 شنامهم.

 ت 6. ۵. 0۳0, [لد]ر ج0 ۲6208 تسیرغال, ت 8. ,٩ 010. [یم], -- 16, 10 ۰

 رب 102 رپ. - 20 220 23. 8۰ هل و 207 یاب. سس 21. 8. 0۳0, [..ذ افو و رهم و.

 بس 24. 0, ۳ 8. دهکرع. ] 02و هکبزغر طجن اطم مان 0۶ ۲۲ غ

 طوف عامص مایا ذط انطف وا

 345, 2. .٩ 0۳۰ [تسارو9], [مسپ] 0 [دنفگ .ی]. - 4. ۰ سکون ره و.
 بس 6, ۰ و , تب 8. ۵, 01۳0, [دمک|ر 220 هوموقتو ام ۲۵20 10۴ ۲۵ ۵

 0۶ ام دفص0 - یرسنلا یرتاملا, - 9. 8۰ ءارعش, -- 11, .٩ 2008 و 0

 روا. - 16. 8. هانانهاتاتف0ف هل و. - 17. 8۰ ميوکب رگر 200 0۳2۰ [زا]. - 0۰,
 مد 10۲ یمدر 0 اب 10۲ ای, -- 23, ۰ راد رد رابز ۲020 یسفن 10۲ حم تنذع-

 011۲ ینسفن. -- 24. 8. ورپ 10۲ و رپ

 3406, 3. ۰ تسیننسأر 10 نایک سس 6. ۰, 5 بره 10 اویل بس

 ترواکعر 220 109671 یم 0 99 ت لب ۵. 010, [و] 90۲ دوی. تب

 11, ,٩8 ۵008 تسا ۵0۲ یدرک. ت 12. ۰ هچرار 204 تسروج. 13-4,

 ]و قوا طمصتعاتمطم ۶ مط طمعم همجماماو 2۳و هجا 10 8۵, ت- 10, ۰

 00۰ [ز] 1 تیسوزآ. بس 18, ۰ برج 101 ایی تس 19. ۰ ۰ [ بیس]۰ هی

 22. .٩ راب ؟0۲ تاب. -- 23. .٩8 0۳. [و] ها0۲ مشچ ۵۲0 ۵866۲ نوک.

 ۳ 5. 8. دکارعش 10۲ تسیرعاش (ع0 601۲00۲6۵ اط 10 8۳01 یاوعشش)و

 220 لضف ۶0۲ تلببطف. - 0-5, 1 ۷۳۵۲۵۵ هام رنه نامسآ رب ور تا0

 ۵)2عماطمت اط قیر هو 20060 نو طم ًاتصو اح 10, 1۲6 ۵۲0۵۵ ءهیبعت ردخر و

 هایبس 0 20000 ز زط اطف هجا 0۶ 10. - 6.1۳0۲ نس تئادح ٩.28 تدددخ

 مس, تست 8 ۳ حالس 101 حالمز 8. ةرقاعم 10۲ تقناعم. - 10. 8. 0۳۰ [وا]و
 970 ردردو 102 ریزو, -- 12. .٩ ءانثار 4 هد, [دوپ]. - 18, 8۰ 129 ۲

 رس ۲ تکز هدحالمر 290 طم اجا 0۶ 1. 198 پسر 0616000

 81661 تیز. -- 14. 8. هدزمان, - 19. 8. 010, [و]. - 20, 8, 0190, - 21, 10
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 .تسد رد. تب 99, 8. 0۳. [ده]. ت 23. 8۵. 900960 هل وب -- 24. .٩ كتاب.

 948 ر 1. .٩ دمد 10۲ دمر. - 2۰ .٩ یزجسلا . - 4. 8. دوشیم 10۲ طوسبم .

 اس 8, .٩8 یرپس 107 یریس. -- 9. .٩ هدومرف, -- 14, 12 8. دیس اف ۷۲ انن۲

 100040۲ سم ت 16, ۰ 13086208 را 9101 هش, - 17. .٩8 نوچ 101 هج. بس 3,

 .٩ یک 10۲ شک. - 24, ۵۰ 2088 و هل نهونصتصو ها انصم,
 849 3. 1. باعسردر .٩ بناجنیردز ط0 ۲020108 باجنپ و 60000

 هاب ت لب طاقت هعمتص طم ممتصاف قو جانم نهتااو0 زد هطم دا ۸

 ۶ پآ ید. - 5, .٩ 0۳. [رب تن ]ر 200 هجرغ. -- 6. .٩ ۲۲۵۵800808 لخت

 2170 تسدبدنء - 9-8 210 11-10. ۰ تست رس 3089 ۲۲۵ ۰

 اس 10 یور یه. - 11. ۰ زفرا 10 فر بس 12. .٩ رهش دزنپ, ت 13. ۰

 .مرهپ 10۲ زمرهپ, -- 15. لب 020. [خب] 061076 تبیوقت ز ۳. ۰ [جنر۰ بس 10. ۰

 ۴ . [ندرک نان ود]. -- 19. 8. هد. [و] 28007 یتبس 900 خمس. - 20. ۰

 .   یوخسال. - 28. 8. یاشک 10۲ یداشک-
 0 2 ۵ کز ها موم ۵۶ انطم 3. 8. اهیدبو 10۲ ههیحیپ

 4 0 204 اه 08 0 وگد یسکر طتت تهصوووونازمه ص4تمم00 ذط 10.

 5, 8. شیپ - 6. ۰ 010. [ ددپ ... شهع]. تب 7.۹. بشپ 10۲ بیش, بت ۰

 81 0۳ [هب] 0۵/0۲0 ییاشکب, - 18. 8. هک هدحاولا ق. -- 17. ۰ خر رج ۲

 بس 18. 8, و ِ دش هکن ارم. - 24. ۰ یرذگز [02 زن (60-

 مر 13 ۵ . ز رسز 1. نوچ 101 و چ.

 ۰ 95لاب 2, 8۰ یاتود ۲ 1 ۵30 دوشن 10۲ وشذ, 4. ۵. هاتداتو
 یيابر. - 6. 8. یدوج ز. 31:8. قاچ 86 قاجما دن 19: 8. ی رسوع, - 5

 16 ال 0 18, 8. راهچ 10۴ راچچو 609۰ 00/۲. -- 19. ۰ 27 ت 21. ۰
 0۳0, [هق]. - 23. ۰ لار 200 ۳ 102 ز زار

 * 8592, 2, 111۲, مولد نطنو مموا الت ۲6 ۷0۲۵۵ [ناجزوهج ءیبببجت] 6

 2206 ۲۵۵۵۵۵۵0 طمع اص 6طم 268, ۵, مصم [)] هق سین 0۶ بیچاعا, ب4.

 8. ءازفار ۵. [نیا]ر 94 تسوا 10۲ تسییو. -- 6-5. 1م عهتولمف هاو ذق

 مزه ار اطنم هنومانمف او 0 یشورر ۲۵۵126۵۵ نو ه 1معصصح ذج

 00 ۰ ۳۳ سس 6, ۵. هاپردپ. ت 8. .٩ 2008 و ها0۲ رک قف روک 107 زوکر

 220 (ط امار 6 بزن ز» دعتوتط) ناجا 10۲ ناسلیبط. -- 11. ۰

 )نمک 10۲ نیکم. - 13. 8. نیج 10۲ یسح. - 15. 0 1 00 ۱۲0۲4 ۵
 هم اب هتوط6 هونملا۲ طو اب مد ام, -- 20. 10. ۵۰ هکناشج: 0, حر .٩ جمع. بس

 22, 8. 050۰ [ن] ذط ناتس. -- 23. 8. ینک هن نارگ
 1 958 4-0 .٩ .8 200 1 ,0 .٩ هار 107 شمار. - 9۰ 8۰ شیب 0۲ شیپ

 . 80ت شینر نیکنس,ر 0 شیپ هوعنص 10۲ شیر ات 60۳۲۵۵۵۵0 اس ص۰,

 11: 8, بس 10۲ لمس. - 15. 8. دوخ ؟0تزرح. -- 16, 8, قیایس 102 یانث.
  تس 18 8, 0۳, [هتسب... لابقاک]ر 220 نامزب [0۲ نامرفپ. -- 19. ٩۰ ببس ۲
 بیس, ت 21, 111, اطعمجام هص ه00نهتمصما مدوامت هگنوج اطنف 1190, -- ۰

7 

۳ 

 ین تا ی هی یا ری دا ۳۴ نریم تیز زر ۳ سست تشوی تو
 اب شر ورق سا اف یار ۳ ِ 7 ی ً
 رویا کیت نا ی هم ین ۱ 9
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 8. ی 10۲ هذ. -- 23. 111, هه, -- 24. 11۳. ین 10۲ یف اوز .٩ 0۳2. [وا].

 26. ۵, 0۳. [و] 230 [تس]ز 111. هیدن .

 354, 1. .٩ 202 وا 2800 فان, ۲0206 رب 10۲ ریو ۵20 0۳۰ [ز]ز ۰ یوهآ.

 2. 8. 0۳. [رط ءدمشچ], - 3. ۵۰ 1[, هج0 ها 0۶10 طمع ا ار,شردامو

 6022000۵0 ام ارشرکیپ ص دضمتعنص ۵ ظ.: 8. ود زاو 11۳. ود وزا 102 و رازا.

 6. 11, 0۳, ۰ یئوگ بس ۰, 4 س 8. 8, هنسخ 10 هنسچر

 یربب 10۲ یریتر 2۳0 ندوس 10۲ نزوس. - 9. 1[. وا نآ زا. -- 10. 1و

 هی ۳7 هصاتصم دص  هص0 ومصمجاعس۲ اص هر اف هانومانو0 ۳0م 17,

 12. 1۳. .٩ 0۳, [یمْع نیحلا یج] زط انطنف نصب -- 13. ,٩ فوم : 107 و دومیپر

 0۳ [افص], 21 8 شبع 101 قوبغ. -- 11, 8, 11970800808 ن ,آ 270 تسهر

 200 ۲۵۵08 ءافذغ, - 19, 8. یمآ, - 20. 8, 012: [و]. - 21 ۶۰ راز وب ی

 111, راهب نوبزح ینح. -- 22. 19. 8۰ تسوپ»,
 3 قر 2. 2. و نک 10۶ ونک. 111, ۰, و 0 0۳۵660 ظوطصتوا0,

 4. .٩ ناتتسوهش. ت 5. 0, ۷ 10۲ عبطر ۷۲0۲ ۵. 0. - 18. 8۰ یشوج ۶

 شوخ. -- 20. 9. نامز 107 نان و. - 22. 1. تفر 10۲ تعفر. -- 23. 8. رذ

 10۲ رز.

 356, 9. .٩ 2006 و 21:0 یخالبلا. - 10. 12 1۳ یطغاور امار هاوتتع

 ها ام ههوتصنصع ۵۶ اطو انصم. - 13,1۳, دن [0۲ ی. -- 14. ,٩ 1[. تسسکی
 ۶0۲ تسکین, -- 16-18. 111, نصب ۵ نصب ووممج0 هصف 0 [و]ر 220 زادن

 ۲02 زن. - 11, 9, 0۳0. [و]) 09 لف. -- 1۰ درد جنرز ۳۰ و7

 شاضع 102 انعر 220 ۵3, [و] 2600۲ لام. -- 0. ت اموصورممومم اشنع وص0 الی

 .8٩ دانع ۲ 2 بس 21, 8, و۲ زار 4 مان هث ن .رادبز ۱۲۲, ۲6۵1266 و

 ۷۵۲۵8 هات رمش ۲ نیقی بس 23. ۰ اضتا 107 راصتقا.

 362, 1. .٩ یاد اوت 0۲ ی مس 2 8. واینه 102 وزآ رذهر 0 رقم عق.

 تب 2 تر ۲ تا . دوب ماوق اب ۵, طقف هج]) ۲6 1۱۲۵ ۵ مان

 بو. قلوخ ؟0» قاوخ» س 2 ییارش 10۲ یتبرش, بت ۵. .٩ 010. [و], - ۰

 8 090 [دک |. . تم 110, میوکب ۰ - 13. 8. ییشوپ 10۲ دعس وب, - 14. ۰

 زاهر رس 102 زا وفنشر ۵240 0۳. [و]. -- 18. 8۰ تسوا 10۲ تساروآ . - 10

 ۱۷۵۲۵ هاز زوم ممدزوهاتعمل طمع دم ه امممصع ذص طماط 1688, ز ۰ یزور كب و

 تمسیبذ, -- 19. 8. فید 102 رییدو 870 دور 07 دوز. .- ننکذ. س ۰

 2108 شیپ هکاو» هلمج . - 24 10۲ راکدرکر طم دتمدوتدمآ هسوصکعاتم» رس
 و لطم اهدا 0۶ 10. ۲8 راک شیپ, ۰ یراک شیپ.

 359, 1. ٩۰ یدک 107 شدنی, - 2: ,٩ ۵0و0۵ 102 [دو ۰ هواز] ۱
 ۱۵ ۷0۲۵۵ هعطق دورر طف اهانت 0010160. - 3. 8, قم رب 2 9600۳0 اص »

 یج. -- 4. 8. یکشوک, 2۳0 نبوب 10۲ یبرد. -- 7. 8. لیزج 107 کبرچور 0

 دراب 102 دراب. -- 8. 8. تشپ 80۲ تسپ. - 13. 8, دراذکپ. - 14. 5. لیپس
 10۲ لپسز 10۲ طم ههدزوهاتسمل هک هلولغب 7. ظع هک وا غلعنر .٩ هکولعبر 0
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 ها [دک] هلو وا. 1 اهلعم اتم ۲۵۲۵۵ ام موم: «3م مجنل۵ املعم 0 ۵ 6و

 2۲90 ۳وص طم هو ۳ذ6ط طقف یعمصس۵ا مچ طجلوق) ذص هامط ۲۷186 حق 0 0٩

 رام هم هو هم موم ممه مچ طنو هما یصمصواحل0,

 18, 1, کاپ وا للبز نط9 ۵۵0نصو ۵۶ ۵ و 2000060, 20, 8, مب ام تا

 اهتمام س 21: 8 هد ۵ قتعف دهصتعاتمطر هنطواتتاتصع ادم (ماعم طممانصو

 . هعطقر ۵۳4 عف درس 107 دره. -- 23. .٩ یبنقوب 10۲ ینقو دوبر 200 رم 10۲ رپپم.
 859, 1. ٩ نیک نوک. - 3. 8. یدحیب 10۲ شدجنپر هه4 هه. [ود]۰
 ت 4. 9. 000. [نز]. - 5. ۵. وزا ۲ یک ), سم 6, "10 ۱۲۵0۳۵8 رص 0۲۵۵م و

 80۵۵1160 هو ظوعووقعتز ز 6 ذوق طو وو60ظ0 ومماتمد ۵۶ هطنف هطعرواو۲ ۲

 عطف 36۲, بس 1. ۰ 9, [یفسنلا]. -- 8. 8: راونا 102 رونآ. بت 8-9, ۶۰

 0۲0۰ [شرف ... كلف]ر 1۳. 10۲ و 2160۲ هدیدن. - 9. 8. ربعار مان 10 ان: 2

 ام ههدزوهاتتهآ هدیدرگنر 12 ۲98 ههید و 224 8. هدیید. -- 10. 8۰ لناق ۲
 لیاور 220 هلفاقاب 107 لقاب. ظ4و] ۳۵و و تام دصمص ۳ طموو دونم طوعع00 ص0

 و ۱۲0۲۵۲۳ 10۲ تساطدمعم هههدعفا اطف ۵تهاتو, - 11, 10 ۰ وفسا 10۲ 8

 |, تم 1 17, ۲ ۳ [ناییشآ ییحب ... اهنت] 8, قو زا 10110۲۵0 0 ۵ 1260و

 و4 ۲02 یسر ن .رانتسآ ز وار س 18۰ هیمعم0408 نر اد 200 هنفات. - 19, ۲

 1[. ۲028ن5ع هد م نازک یدابو 3 8. ۲۸۲۵و سیک نارکید اب. :- 20. آل ۳,
 [و] ۵40۲ درب. -- 21. ٩۰ نابز مرات تعباننم ۲ نایز مز :اب ها

 360, 2. 5. هجعوموعم ارم 270 اجاک. -- ۰, 1 فزنفبذ, -- 1-8, 8

 290 طف هاطقع همججامام ذص عطنع صووصص دصوتعم0 ۳ذیط هماهتفلف هو ؟مصف

 ز 1۳. ۵180, -- 9. 8. 0۳0. [و]. -- 1, 19. ییدلا لالج. -- 14. 0۲ ۵0

 ممجزوهاصحول کندهخر 1 ص4 ,٩ ط0اط ظم۲۵ کنج ر ۳طنمط زص طم ؟0دصم» و
 0016460, 2 ۵-۲ظ8۵6۵۵ هنوص ماممم0 ه۲وج ذق زهنههاتهه ۵ ۲هتزمصا ۵ 60۲۰

 6]2060لر ۷ظذنب 0۳6۲۵ و 1090, - 11, .٩8 یدد 10۲ رید, -- 19. 8. ز 2

 زا. - 20. 8. نمالب 10۲ نمادب.
 36لر 4-3. لب 09, ب 6-۲. ٩۵۰ 0۳۰[ ز ی. .دک یئوب]. بس 7.۰

 رادلد 102 فنیلد. - 8. ٩۰ سوواطز ؟0۲ هالک 8. فو هدالک (۶ 10۲ هدالق)ر ۰

 "هالک, تم 9. 8۰ وگو ۵0۸۰ ۵/۲, ت 11. 111۳, اطع, - 12. 11۲۰ 9088 و هلن
 رپ بس 14. ۲1, ندنتاد اطتف هوص0 طم دوصوتصهمج ۶ عطم حووصر هاو( تام

 هو هاطف» 6090166, - 23. ٩۰ دا.
 362, 3. 8۰ تسد. -- 5. ۵. ءهناخر 200 دوب 10۲ دوبر. - 8. .٩ یراب ۲

 یداب قاب. ت 9۰ .٩ یرورسز طوتو و و عمهصو زض طمط ۱68۰ ه» نآزر

 ۳ طنمط عموم ۷۵۲۵ 10 یببس 0۲ یتهچ (ب بر زو دووننت۵4 ۵0 811. 8. رک ۲
 ونکو 0 رنج [0۲ !رنادانببب. - 10. 10. هویت 10۲ هیطز 8. مهننک 10۲ ههننک.

 11. 8. 0۳. [هلمج منز مشچ]. - 12. 8. 0۳2. [روک ۰ . تشوگ ]و 805ان-

 اهانصع هد اط ۷۵۳ هک, -- 15, ۰ .وگ [0۲ وک, -- 17. 12 ,٩ تم 79 ۵

 ۱۲۵۲۵8 1 (طنف ًانصم 1001 < نامسلماهشز 8 . داثو 402 داقو. -- 18. 8. داعن
 تره و اش ی یا ی ها

 ی یه 4 ی
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 ؟0» دان. -- 20, 8. علاطم 10۲ علطم, - 21: 1۳6 ۷۵۲۵ نآر هطنمح هو
 ۵ عوووععتز دو ۳۵ام رط 0۵۲۱ ۰

 3863, 2۰. .٩ هاپ. - 4. ۹. 0۳0. [و راد]. - ۰ نر هنک: بس 8, 9 01

 [هذ]. - 4-13. ۹ هدناع اطنم همدآمار ۳طنمط و 0000 ذص دهمجعنص 0۶ ۰

 -- 18. 10۲ [یاهبصع ..۰ شوک ] 2. 28 0۲17 یام هو. -- ۰ ۲0۲ هچ یربت اب

 هک 8. طمع هوک وچ یرباب. - 17. 8. ه. [فسا ... هیاس رد]. - 19-0
 8, ه. [دکنا ز ... ینید]. -- 20, 102 ینارماک و یید 8. 18 ی ماک و نیبرو 0

 وا 10۲ و. - 22. 8. ران [02 وات.

 364, 4. ۰ ۳ زر 0 فهن وب, 5, ً 200270001۲ تیلسر ۱00۱ 0

 200 زص دعا او 8 . مد ره 10۲ مدرمر 0 راد مشچ. - ۰, یماش ۲

 ماشز 1۳ 100نممنمف ۵ ۲۵۲ذمصا 0۲ لطف ۷۵۲۵, 1 107۲۵۲۵]ر 19 ۰

 بم 10. 8, رد 3 اه, سس 12. ۰, توببغ 10۲ توبع. -- 18. 1. نم 10۲ ین.

 20, 8. دامیس, ت 21. .٩ رز 10۲ دزز 117. نماد رد 10۲ نیهاریپ. -- 23. 9. وب

 101 رپو 09. - 4 ۶۰ ۷ 0 ِ یراین نوج در ترا.

 3865, 2. 1۲۲, شز هومنط 10۲ یهخ. - 3. ۰ رگ ایه ادیم بآ سکع

 هطف ۳ععتصع زص ظم او هتصالعتر طاجاب ۵۲98۵0 ۵70 ۴ ماهر 0 60۲-

 ۲وماننمح طهنصه هلعم ههنااه0, 1 ؟01لم۲ 111۳. - 4. ۵. 0۳, [ م هچ اهر 0

 تسنانتس ۲0۲ دیننانتسم, - 6, ۰ مشیبع 10۲ مناج. بن 8. 8, ۰ . هچ]

 [تعاس. -- 9. 11۳۰ ییدلا رصانر 224 سک مو 10۲ بوغ و. -- 11. 8, 0۰:

 [شتسد]ر 10۲ ۳ظنمط ۲۳, ۲6208 شدوچ, - 12, ,٩ 8 نوش 28910 ۲

 روس, 22-11, 111, ناب ت 18: ٩۵۰ ندرتسر هد هوومتمجااچ اهیش 10۲ ایه

 ت 22, ۵, 0۲0, [تسپفام], - 24. 111, زا ؟02 اپ,

 366, 60-1, 11, نجر 1. ۵. 200۵70۵0۲ تیهز 10۲ تههن, 7 8

 8, 09۲, - 9, 17, ۸ حَچان 970 رجنخ. -- 10. 11۳. مد ددهنب ورف

 اهردزآز 8. اهدزار 607. ۷06۲. 1. دی رب, 920 یهوها ز. -- 1۰ نانج

 107 نابنجز 11۳. وچ9 نازل و 102 نوچ بآ رد هدشر 200 رب زا 803 رد.

 12. 115. و ۶02 هدشر 24 وج# 10 وچ. -- 13. .٩ ۵۳0 ؟ععا 0۶ 10. دیشود

 [01 ییشوجز 8. نوج 10۲ نوخ. -- 14. 117. ناهب 102 نو آ ریز 0۰ ینادران بآ

 نزیورپز 2۰ نرب ورب ناداب باز 1 101107 118. 15 161۳. هصم [و] 4662 نیاضسز

 8۸. دخ هبس ۲ روخ هنیسر 11, لخ هنیس. - 106.۰ ناراقج »اتم

 200 ماج [0۲ با. -- 17. ۰ رهنا هنشت نابزز 102 رب 115. 89 ردو ۰

 بس 18, 107 یزپ ۵۰ 1228 ریوبز 1 نوردز 8 . نمچجو هدوس زمز 111 ناسب

 نوچ ههشء تب 19, 8, 0: [لاپمک ۰ . مزر]ر 40 تن 10۳ سا, -ح 20. ۰

 یتسروبب 101 یتسوپپ. -- 0 8 یانک دید تفکر . تمسخ ز 0, نایک 10

 نادرک , -- 29. 167, طاسب 107 ناسبز ۵, درب 10۲ درنز 16 امان ۷۵۳۵ 0۶ ام

 انصم ذف هاانتهتهن۵4 ذط ل. 28, ٩.۰ ,24 - ,010 ,٩ شوخ و هدود 101 زور

 (شوحو.
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 ۱ 3865, 2۰ 1۲۲۰ هنشک هعونط ۲ یتشک , تب وس4 1و 60تواما طقف ها

 : ۲۳۵۵0۲ 06۵۲۲۵0 هد ام 0۳66600 022۵, 11, 8-1, ۲0۷ 1و ۲۵0۵2/۵0۵ ۵

 . ۲ 0۵اط 1088. -- 5, .٩ اریمشد 10۲ اررماع, -س 1. .٩۵ 0۳0, []] هل 600 ۶

 اهنوادخز 17. تسلج رنا 10۲ ون تخا شیپ. -- 8. 111۳. هناسف ۲

 هناشنر 240 هلبق 10۲ هننف. -- 9 ناشمکح 8. ۲28 ناشملحر ۰

 ۱ 0 # تس 10. 8. نوک ال 102 نوکلا. -- 1, 2۳۳ متفآ 10۲ منخرو 2۳0 مناد نی,

 سس 1914, 1۱[, 0طم تب 1. 1۲1, وصومووو 200 ماست دس 16. 8. رپ

 102 رم. - 20, 8, 0۳. [هنقرهم لتاما زا 0-2 8 0 دل, ت 21. ۵. 010: [ری].

 بس 23, .٩ فارسا 10۲ فارشار 220 0۳۰ [دب] 0010۲0 ناتسج.

 365, 2. ٩۰ 2008 و ها0۲ دوک. - 3, 8۵. 0۳۰ 1۳0۲۰ ۲26 نم 0۶ سمش اب

 690 ۵۶ نصر ظماتعت۲۵, -- 4. 9. 0۳. ۳0۲۲ ناهاش و ات ۵90 0۶ 190. - ۰

 8, هنتشک 10۲ تسنشکر 10۱۱۵۲۷۵۵ صصهنمنه]چ طز ۸۲6 ۷۲0۲0۵ تفگ یحدم
 داتتسرف ..۰ 12 11. 15-14, ۳ذمادر 10776۲۵۲, لی هومن ذط طمتت نتمووت

 نهم تم 6. ۵ یتئادخ تک, -- 8. ۰ منفریذپ - 9, ۲ سکرک دزن ۶۰

 .  . . .قق سکرگد وب. - 10, 8, قلاب داب. - 11. نتفک 10۲ یتفک. - 12. 8. وب
 40۲ ور 3, 8. رجات 10 زج انر 20 یتابن 10۲ یئاببن. - 16, 1۳6 و هلو

 شخآ و هتووآنه0ز هطم قوا 1۵اامدو 0۶ ءدناشن هو 1۱1معتاحلم ذط لر هصه طم

 ۳ ۷۲۵۳۵ هوا 0۵ ۲۵۵۵ هناش ز. -- 17. ۰ ترتشکنا. 18. ۶ 8

 ان ۵04 اوق. تب 22. 8. ماشم.
 3 369, 4. .٩ وچ», نا هد, [دشوت رک وپ]. - 5. ۰ ۰ [عیص) 201
 یادوس, دح 6-1. .٩ 0۳۲, [مشچ ... ءهزمغ زا]. س 7. 8.وج یران نوخ دوک.
 تم 18, 8۰ تست 10۲ بسن, -- 14. .٩ نبسح 10۲ ییسح. -- 17.10. 8. راهچر
 609۰ 9۷6/.و 8۰ بوق 10۲ نووق. - 18. .٩ یتتشخم 10۲ ینسم. -- 19 ۰

 020, [گلف]. - 21. 8۰ دنیبن. - 23, ۵. 0۳2. [و] ۵1002 وربر 2۰0 یتوف ۲

 و ءییق ۱
 380, 2-1. 8. 0۳0, - 1.8. داقن [0۲ نافن. -- 10. 8. رذیج (9:0) 0

 10008 10۲ ردیح, ت 12-11, ۵. 030, بت 1 ۰ ميبنزارف. سس 14. 8. هس زا فو.

 .. 1۳م ۱هقا ۷۵۳۵, طنمط 1 همدزمهاو ۵0 0۵ ونییر و 111621016 زدن 1, -- ۰

 8 دیس 10۲ ءهبش, 16, 8, 000, -- 18-17, 8 درخ یطعب 10۲ دروخ ءیطجر
 و4 مصتاف او دهصمتمت هک اف همانماما -- 19, 8. دی ؟0۲ دابر فدرش 7

 تمبر و 970 01, [رت]م ت 20۰ ,٩ 0۲۵, -- 22. 8, تبس 10۲ نتبسن, .- ۰

 ۱ 8. ام ۰ نم.

 هال 5. 8 رذخ, 8. ۳. هم [رنه] ه۳ذصع ام 1عمنصفز 8. فییطل ۲
 فطل. - 9. 8. طخ هقعنط 102 زا. -- ۰, 5. رب 80۲ دوگ. سس 11, 8. هناوک .

 13. 108. شکنز. -- 14. 3. شودرذ ءهرط نآ زز 8۰ هرز هرز ۶0۴ هزذ هژذز ۰.
 شو هرز 107 شو هزذ. -- 16. 11۳۰ هوجن 102 زین. -- 11. 8 اب 102 ابو 0۳۰ شبل]

 یهو [1] 2۸ 990 0۶ ابیوک, 22-17, 111۳, 019, بس 1۰ 1۳0۲ یکی زوم. ۰۵
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 یتکیب روم. -- 20-19, ۵, 0۳, [وغم ۰ شناهد]ر 220 هتسپ 10۲ دننسپ, -- 1.

 8. 010. [شیقتسف ..۰ نآ]).

 32 2, 1. 1۵۸0 شراذع 10۲ 0 10180717 شراهغ, - 1-8, 11-18 0

 24-23, ]1[. 0م بت 3, ,٩ 2008 وک ۵860۲ ز. بس 4. 8, 0۰ 1 بس ۰,

 0۳. ۱ 17۳۰ داهن نایک هاشز 8. یتییگ 20۲ یک. - 11, ۰ ِب »و 0
 - 15, 8. سپ, - 22, 10 ۷۵۲۵۵ رب ... هکر اب هنو هاناناو۲ها۵0 ص۰
 338, 1. 1۲۳۰ تساوخ 220 شهید. - 5-984, 8. 1[, 0۳119 ۵0

 هوصهتصلمت ۵۶ اف 00۵ط,م 8. .٩ 0۳. [نابختسا نبیوز]. - 9-10, ۶۰

 0۳. [نامک ... تشک], -- 12-11. 8. 0۳. [ناهگ ان ... فک ز]. -- 8,
 8. هدر 10۲ «دزب - 14. .٩8 ناتس. - 15. 8. ناج واد تقو اعد. -- 16,

 اب ۶02 ات,

 34 6, ٩۰ 1080۳15 هک 0 نونکا, ۸۱4 ۲۵20۵ هلک ۲ لگ. 0

 2008 و جا نووتصصتصع ۵۶ 1تطف, -- 10, 1۳0 8۳90 ۱۳۵۲۵ و ه0اتاوتوا0 اط لو

 980 فو ۳0 م مراکن 60 ۵00 0۶ 1نطع, -- 11, 16 ۷۵۲۵ داشخا رو هوا

 ز۵تهات۵4 دط 1. -- 13, 1۲م ۷۵0۳۵ بجچ ناهنچ وتو دمعتاو معت010 رس ۰

 - 15. 8. یئاهردر 920 0۳. [رد]. - ۰ 8 باتثآ رادیدپ تشک ز 10. باتنبپ
 0۲ باینب 10۲ بانیب. - ۰ 8 ییامنن . -- ۰ 1 روح 102 روف. - 21 8

 رگنپ [0۲ کپی, - 22: 1۳0 قوا اطتمو ۷۵۲۵۵ وتو ه0انا۵بها۵0 ذط 10. ر 0

 ۹ 1عفا 8۲۵ دص (طنع وص0 هطم قوا بص لطف طمع ًانصم هو ص0 7 8. تب

 25-24. 8 0, (ردنا و 5,

 3۶ ؛ر 1. ۰ ۳ 10۲ مو یخ, 9. ر. طعوتاف و هاو عمر ٩۵ هدلاف زا

 9۶0۲ یا. - 4 .٩ هر 10۲ هد. -- 5. 8. 0۳0. [و] 2000۲ ناسحا, - 11. ۰

 هظ4 اهدا 0۶ ۳. ناهج 0۲ رهدپر طم ۲هتزمجا اط 19 - 13. 8. یکی. -- ۰,

 8. قد 10۲ قیلف. -- 22. 8, هج, [و] همت رادز ویگ و ها9اتانوتوو0 دص طم ص0

 2180 تب 24. لب هصناو جم 3 ۸ [هداب ءهرعن] 2۳0 طحا ۳660و

 تساوخر ۳10 8, ۲۵2۵ رگانییص. 0۶ اطنم ] همدزومستم رکاب اّبنهر هومصنصع

 هدم ۳۲0 ههجوتهاتآماهور ۵۲ عطمم زور ۲ همرنصج کل اّینه.

 376, 1. 1۳0 ۷۵۳۵۵ [یا ییلک ] هو 00130۵۳۵۷60 ٌزط 1, -- 2. "1۵ ۶8

 [کر و] هو هاناتتمتما0 دص بر ۳ظنمط هلعم ۲۵2۵8 رمزم 10۲ هم. - 3. 0

 4 [فلح رد دمآ]) 0 ازم 10 لب - 5. 8. 0100: [حور] 2 نانج

 10۲ نانچ, بت 6 ٩ 019, بت 8-۲, 2, 01 1۳0۳0 مد ۲0۵ تساخ. ۳ 1

 ر, اطم ۷۵0۳۵۵ عبص 4 یسفذ هو دعوت هطانتمتهاو4 و 1. فو مع 10

 مقر -- 12: 1ج 0 هدلو ام حوا و 0 اطتمم 1مات0تو ه۶رز اهناک ۳0 021010,

 9 راذیبح. س 18, 12 اتم امت 0۶ 10, اط0 ۷۵۲۵8 رهنا مزرب ور

 ۴۲0۲0 ۰ 1 هو ۲۵۵۵۸۵0 طعحم ذصوت04 0۶ روذا هکر ابر ص4 طم ۲۵۲۵94 ًلطح

 0:ععتع0 طقف هوم 1ًمواب نب هان 01۴ اطو 3971م 19 158 ۷6۶ 0۶ ۰ 7۲

 1و ۳۵062۵0 طور طمع انطم 6۵۲۳۲۵۵ ۵2ت 0۶ هر 09ت ها0۵
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 ۳ 220 عمر 9۲۵)20تالکر لو 0۲ 09۲۱۳

 382, 1. .٩ ۲20900505 رد هاخ 8٩00 تببصاخ. -- 2. رابیکنر 8.رابکیر

 ۱0 ۳90900868 رس ۵84 رپ. -- 5. 8. ءا, بس )۰ نی ژار ها تن (طتو

 0 عمط. بس 1, 0, 100102008 6 تی 0۲ تشکر ۷۳0تم 130170۲۵3, 18

 0 ناتو4 زص ههحوتص ز 1. جم اطم ًانصم تسناسنا ز دار ۰ ناس نیا ب دن 0

 بسم 11, 10 ۳۷۵ 0۳9 ۲۳۵۲۳8 27۵ ۲ 1و 1۳ 19 9 ۷# تار

 تسشنب انسشن اط 1۳ر 220 تسا تاج نو سم 19, 10۲ 0

 ههدزوماتمآ ون تببص اط ال اظ 1۵۱6۳8 تیبصد ... 2۳0 1681010, ۲ .٩

 نخ همدان -تساخ تبیبصاخ وت جام. بس 18 14. 1۳ 10, ۲۲۵ ۵

 2 تور زاد 200 یر  یخ هم هال مهناز هااتتمها۵4م - 15, ۵, طفف ز ۲

 تیدح و. - 16. 8, 2008 و هات رتخد. 1م انصم ذو 10۲ طع دمموت وام

 ه0ات0۵۵64 ذظ لب - 17. 8. 0۳2, [شاب ... رچانس], - 18, 1م ًاعمصجف

 نم 1 همدزءهاماتو هل زفط هم ۳۵۲۵ ارم هدنواد ذص طمفط 188. اطمو

 هلو ۵۵60 ذ 1, -- 19, 10. 8. ما 107 ضرعز 200 10, ضرع 102 مار جات 0

 توصومموتامص ههوصف 60298۳7. ۵, 0م ۳0۲ ما 40 هکات ّاط -- 20. ۰

 ح 9 ۵۳ [و] ۵۳4 [نیا]. - 23. 1۳ ۷۵۳۵ هکآریا ذو ز11موتاحام زص 10. ۰ هچزا

 10۲ هچرا,

 888, 1. 8 لاک 10۲ یناک. - 2. .٩ خاک نهعم ؟0۲ قاک دعسر 220 0۳۰ [و]

 ۵0۲ قلوو 224 ۵40۲ رومعم. - 3. 0. 0۳2. [رنه], ۵30 هزنتسم 10۲ هفتم.

 5. 8 032 [نآ] اط ناکیاش. - 6. ۵. یشابقانو, 20 هعهذط یانو 107 یانو وز

 8. رطاخ 10۲ لاح. -- 10. .٩ 2088 تسا 2060۲ لضف. -- 11. 8. 2008 یشیم

 8002 رفاظ. - 15. 1ط 12. نویز ً 111و. - 17. 10. 0, [ندبلا مک ون],

 10۲ ۱۵۵۵۲ ۰ ۵ گرب نکک ون. [ 101107 1۳, - 18, ۲2 1, ۲۸۵ ۵

 .. ترابز 1و ۲ یو 8. تع 10۲ بغ 904 ۵12. [ار]. -- 19, 8. 0, بس
 20,8, هتنم [هش]. - 21, 8. هم: 107۰ رد یم 102 ر دا - 99, 170۲ 8
 ۲0۵0186 عبصا 12 ۲4 صجار ۰ 8 دوخ 107 شیوخ» سم 29, 8, ۰
 - 24. 10. دصقم 10۲ یادصمز 8. 200270۲ تبورن غار 200 0۳, [دنکیم].

 ۱ 99 2 8 ی 20۲ قیر - 4. 10۳. هم [و]. - 5. 8۰ 107۰. نیت 102 کن.
 ۱ 1 6, ۱۳۳۰ ءدّبف تو 107 گر .٩ زا 11۳. رد, -- 7 ۵70 8. ۰ دکنپا

 0۲ هکنآ, - 8 ۰ شیتوک شیناوخ. -- 9. 8. 2088 و 001070 راک.
 13 8 111. وث ورف وز 102 رتنوزف ناز. - 11-12 290 15-24. 1[1. 010, - ۰.

 10 ریپ هدنگ 128 : ز هنک ربر 9۳4 107 رکاعم و ربعم, 1 4, ۵. هجا 10۲ روختز

 ۳ دن 10۴ یر. - ۰ 8 تشثادک, بس 16, یا 10۲ یاور 21 تربغ ۲
 تبع. - 20. 8. یرهطم دش یللکر اب, -- 22. 10, مجر. ت 23.8. 0۳0, [هث].

 880 4 8. ون رپ 107 وذ وی. بس 0-9. 9, ۰ [ذکآ ۰ . ارم و]ر 220 0۳0۰[ ]

 8100۲ هژ. بم 1-8. ,٩ 0, هک اریز ... ری]ر هنهانتاتصو هداو طم 1۵0۵۵۲ ی.



 ۰ شش ها سفیر اه وا را
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 تب 12-9 290 24-18. 118, 0فم - 14, 1117. هفنب 10۲ یی, - 16. ۰ نا

 ؟07 ناوخر 290 0۳, [بآ]. - 17. 8, ناتساوخ. -- 23. 8. 010. [و]. - 4, 8

 لاکسز اطو اقفا ۲۷۵ ۱۷۵0۲۵8 هو هجا نوت 1۵عتطام اط 0۰

 39ار 2۰ .٩ هندوانه - تسروخ رد هک یب ناسخ ماکبرکش و فهش.

 - 8, درک هکر 2100 ناود 10۲ ناور. زا ست یرع 40۲ مدرم باز

 1۳, ءهجاوخ یپ 107 نادب یدیدز 8 وچ# 0۲و0ا00 اص دهمتوتص اه هشپ۰

 بس 12-6, 10 ۰ ام ۲۵۲8۵8 هو ۳۵متوومصا۵0 هجآچ ظ۲ اطم (01م زوم

- :۲۷۲۵۲۵۵ ۲۳۵۵۵۵۵۵۲۲ 

 مشچ هل ریش هنسویب بآ هشیف یورمش با آ راعز وک رب ریس ز نامش یرآ
 دی 7. لر این 9 رچش ذج ۵ ۸ ۷هتتمصف ام صهنمع00 اند ها۵0, - ۰

 8. هجاوخ ارعمر. - 11. 8. ءاهرطقز 10۳. رد 107 رب, -- 18. 8. 0۳. لیپس و]

 [و تشک. تب 20-19, 8. ۵00 107, نم 8 باکر 107 تاکزر ۸74 8

 و ۳ یننفرگ. تب 22: 8۵, 0م 1 عطف اعمنصق هاو ار طم هاشم "۷۳00

 هرموموجو نم طوونص ۳ذط | هص0 هصق ۷ذط كل. -- 28. 1[, ریوذتز ,٩ تنانج

 وج ورب ورب و. بس 24. 8, 0۰

 882, 2. 1[. كلف 10۲ یسرر 8. یوس 10۲ یهش, - 34. 101, 010.

 11, 9, ندنفم 111۳. تراد 207 دزرو, 10 ۵060724 یتاسراپ 2000878 0 ۱6 ۰

 1 19016868 2 ۲۵92و ۳ 1۲0۷۵۲۵ و ۷۵0. - 13, 10۲ رز نرگ لس

 128 رراذک, هر ۵6 ۵ظ0 0۶ ًانطم ینشکپ. -- 16. ٩.۵008 یتفگ ۳ 220

 129 وچ 10۲ نوچ. --, خمچ 107 جمخ». س 23. 10. 0۳0. [دشاب تسشز اف

 -- 94. 12 یرجعم.
 383, 2. ۰ ۰ [مزبوآ هم وا 970 ۲6208 مرقز کلان 9 بت ربراب 107 رف»

 - 4. 8. 2008 دبی دیمک 22007 بحاص. بجا تیییاد 407 تیر. 6. ۰,

 دمآ 10۲ دیآ فور 200 دک 10۲ و. - 9. ۲ نزاپ ۳ هروومهدللو طعف تزاب

 (قتعا 1مانتوت هاواذتهتها94), -- 12. 8۰ راصنق) ۲ رادنفا. ست 18, 04 یراختیلا

 10۲ یراخنلا. - 14. 8. 2008 و و ورک یذپ 1. یدرب 10۲ یو وب ۰

 دورد 4 فور, -- 15. 8. 20408 ار 8407 دوو. -- 20. ۰ ینز 10۳ گور 212 0۰

 [لشم], - 21 280 238. ۰ ی سس 92. 107 نبمزب ۰ س رب ۰

 394, 1. 8. نصب اطف فا [ارم]ر وصف دعوت و مت شیوخ. 1 1, 8.

 دور 2 7 ه4 2008 و 0۵2026 شش. -- 18. 8. نوج ۲ ناوج» -- 19. ۰

 9. [ون ... خرچ]. 21, 10۲ [لک ... باضق] ,٩ طعم 021۲ دّقق. -- 2۰

 8. هداتخ هم هان 28. 8 سمش 10۲ یسمش» - 24. کنآ 10۲ کل.
 395, ۰ 1 اب 102 زاب. - 3. 8. داب 10۲ دوپ, 5. 0 رعش هک !رغمر 8

 كاز غمز هداز غم 18 9 هنوزم 0۵60021019, -- 8. 8, یو" 10 رعش,

 9. 8. ره 107 وجفر 0 لوزعم 107 فورعم. -- 13. 8. ینییشنر 1, دینش هب.

 ] بهلعم اطف ۱۵۳۵ 10 0۵ ینیشر 1 هظ0۲۲۵ظ۵0 10۳۳ 0۶ ینیشذر 75 0

 3۸۵822۲۵ هنر 220 هوومهام اطم ۲۳۵ یاوصمحاع ۲۵ 2۲۵0 هصاحت ۵01۲, - ۰
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 8. نایباطخ. - 18. 8, هیبمنیز 0. رم ۲ ءآرعو 290 2005 ار ۲ وگیدکیز

 .٩ 0. [رد] - 19. 8۰ هریناپء -- 20. .٩ 0۳0. [دش ۰ مو هد( نهانصم

 هتل وا. تح 21, 8. 0۳۰ [تفگ]. 1طنف هما نومعمعم اف ۸و صف هصنصا0-

 1010. - 22. 8. 050. [امش ۰.۰ یاهرپ]. -- 23. 8. زک ؟0۲ و گ.
 356, 3. 1۳0 ۷۵۳۵8 رنه رد 2۳و هااتتمتوتو4 ذص 8 سس 5. ۵. هم ام تبعات

 [و]. -- 11, 8۰ یک 102 هک. -- 16. 8. درد 10۲ دزد. - 19 200 21, 107 ردکیپ
 .. (مههزههعا) 10. طفف ودکیر 8. ودکی. -- 22. 10. 8 ودکی 10۲ 6هدزوهاوآ

 ردکیبز 8. و 10۲ دما. - 23. 10. ییدلا دیدس 10۲ ییلا دعس اص تا

 21866 : ۰ یک 10۲ قاک, 220 هعولط اط - 4.

 382, 3-2. 8۰ 0۳۰ [دندوک ۰.۰ مع 204 زاب 60۶ راب. - 6. 12. 8۰ مینیب
 10۲ منیبب. -- 8. .٩ یشنت 10۲ یشنم. -- 9. ۲ تمسیدرآوذ تور 0

 ۳0۵۲عنصعت ۲هجنعصا ذط لر .٩ هصف اطم نمد 0۶ 10, ۱۸۲۵ تسیود زاوت رعش,

 سس 12. 8. دیب. - 15. 8. 038, - 16. 8. شوقنر 220 شوکب 10۲ شوهب.
 19. 8. یهب 107 كاع, 9:4 یهب 7 107 شوخ. -- 20. ۰ رذب راهیز 1. ۰

 [تلم]. 91. ۵, ۱:00 تیاده 01 تمهاوکر ها 01 (دوک 1, بس

 ۵, 0, [و] ۵۵20۲6 20 2460۲ تسیپوخ.

 3988, 2. ۰ ۰ [هرطق نا لک ز]. بس 9, ۷, رد 107 ور ففش 10۳ ففشر

 200 0۳۰ [تخاهذا]. -- 4. ۵۰ 00, ب 5. 8۵. 0۳0. [انغتتسا]. -- 6. 9, 0190,

 1. 8. 0۳۰ [تسد هک ]. - 10. 8. یسک 10۲ سک, -- 12. 8. 2008 و هان 06-

 عنصصتصع ۵۶ انصمر هصف مهم طم 0عقطتام هتاز616 ۵۵10۲۵ نیعیرش. - 13. 1

 ظ۲۵ 20060 ار هاتمت تعیوشلا ج ات, 16 زوم ۳وصازصع اص 9ماط 10, 990 ۵. طناب

 10176۲5 ذط -- 14, 204 !رذآ هلنم» لاح. ۲طنم هومموحم ۵۵ مو زا
 , اطمعوط زب دف و هص صفاعصموم ۵۶ (طم هبقم ۵۶ هطم هاطانوتم هوعو هگاتو۲

 0۳600هنازمد نما |یذآ رهب زآ)و ۳ظتمط دف ظمف هنصعمصصم» ذص هوم ۰

 0. ۳ 9۳۲1۵1۵ ذط (ظ ]. ۲, .۸.٩ 10۲ ت1جر 1894, هد ۸4 010 ۷

 وسوسه, 0.434 (/۰)0 3۰ یتیب ودر ۳ظذمط ذم جوعطعوو هطم طواناتوح ۵21۰

 بس 16. ۰ 10۲ دوج. -- 16. 8. یخ مک ز. 102 (طم ه0تزو0ا0۲] تسبربر

 8. 28 بت ۱۳ 3 بسی 18,8: هاشکی -- 10 8. ناو ۶0 یپرا. -

 22. ۰ راکش 107 راکب.

 229 2: 7۳۹ [:دنب ار]. - 3. ۵, 200 (۵ 0۶ 10, ۰ [ملکن]ر 2604

 1 302۳۵1۲ 0۶ ۲, -- 4 ۵0 ۹ [تمعخ . . . لد] 2۳و 20060 ذص (طم صفجعتج

 0۶ 1. ۲0۳ هطوص ۸ 90961604۵8 تفخ ردان وچ . 1 (طم همتوتصما ه0تاتمط

 1 10, 0 ۳۵۲۳۵ انوجر 0616160 ۳3 ۱۵۳۵۵۲ وا 250 رد. 8. نهچ و کار

 60۲۲۵0۵۵0 0 هچرگ أ], تس 5, ٩ 01 [ماسح ۰  انلوم] ِ- 8 8. راب نا 10

 راب نآ. -- 18. ۰ میوگ 10 مينفرگ . - 14, ۵. 0۳2۰ [رانید]ر ۳1۲۲ زو 0 ۲

 ۱۲۵۵6۵۲ 1 1 ت 16, 8. 0۳0. [یسح]ر, ۲0 همان 10۲ هم ات, 18, 0۰ ,٩

 [هنکشن ..۰. ییا]ر 20 هتطهانتفعد دال یل. -- 19, 8, ۳: [زا]. -- ۰:

0 
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 شاک. - 21. 8. 02: [رایس ...زا]. - 22: 8. 0۳۰ [راذغ ... زج]. -- 8: 6۰
 8088 هصماطمت ز 94020 زر 200 0, [راکمتس ۶1. - 24. .٩.0۳۰ یبردنا و]

 را رک. 1ص 1۳. یک ذو نهذصاه4ر 200۵70001۲, یک.

 390, 1. 8. زک 107و ک, -- 3. 8. 00. [و]. - 5. 8. رعش 10۲ وعاش, س ۰

 درادب 2۳4 ماظتنار 2240 نامز ات 107 یکی ات هک ور. - 8. 8. 0۳. [و]. -- 8,

 1۱. (نص همتعنص) 2008 نیسح ۵20۲6 یفرشا. -- 14. 8۰ 0, [یزا] ذع یزآدوپ.

 - 15. 8. روید. - 16. 8. تشوپ ۲ تسشوگ ز 10۲ دونش .٩ 9 دوشر 0 ۱

 0۵10عو زا ۵ اصعمتاو _ دوب ج4 ظ عج 1۱۱معتطام ۷۵۲۵ ۱م 11166 هو, بس

 19, ۰ ۰ [شدبرفآک . . مشچب]ر هدادواتاتاتصو هد شهبز 0 )208 ح

 یادج 10۲ یادخ. 20 8. یتفا 102 وار 220 0. [ طخ «۰۰.۰ باثف] |,

 21. ع 8۰ شیمخ زد جوجاا۲ ها0اذت2ه0۵4: دام 10۲ یا.

 39 1. .٩ وچ, 2۳00 ۰ [یآ ر ۵ ۳ -- 4899-9: 18ر 11101118170. ۶۰

 هصصتاو ها (طنفو )۳۵0901۲ 0۳1۵2 0 و 1موو ۵۶ جم 12( 0۶ اط 18, -- ۰. 1

 1. یادار وب - 16, 12۰ طهعنعم اظطنم انحم یتشک ییر ۵۶ ه:طنمط 1 هه هم ِك
 ظ0انطنصع, ۲هناتصع عصب متماتهطاو یمجزومااتتور 1 ظ2۲۵ ۱۵۲۱6۵4 ۸ ۰

 تم 22-21, "018 001۳10۷۸۱8 (دمآ هطید ۰ رو)ب ۲۵۳۵ 60

 وادادزوما ۵۶ هو مومعت۲۵ ۲۵۳۳۵ دو ماعمع0 ذص انطم هاتون هوعور 6008 2 16۷۲ 02-

 ۳2/۱۵18 اص ههطقتم ظودعتوص : مو 2۸4 0۱۵0 ۳۵و 00۵۵ رر و

 ل. 12. 4.۸. 10۲ لا, 1894, 0۰ 4۰

 3892 10. 1طتف عمنماقا دف 20060 دص انطم هصمتعتص ۵۶ رو 290 1 (طتصاع و

 ماهمو (صما ۲۵۲۲ هامعتاچ ص01ععت60) دو ۲6, 1ظم 1۳۷۵ ۷۲۵۳۵۵ اط ۳۵۵و

 هجو و همدزوماتما هناوصحا ۵ 61 ع 120ص, 22-21. ۰, لهح راد دهمشج.

 393 1. 1. هکنادنچر 20۰ 7۷۵/۶. - 12. 2. 20027۵4۲ زمغ 10۲ مغ.

 19, ظعتو عطف ًاعععصف ذص .٩8 صفر هصف طو اهداف 018]۲۵, - 21. ۰ 0 13

 [یوربا], 220 ءاغط. - 22. ۵. هتاطهاتفو طم 0الم مو و02۱ ۲0۲۵4 ۶ 9

 یندانسرف یرماب ]روا دک ینقو و.. یالم کاش رد. -- 23. 8. 0۳:۰ [ دز هچ ... زا. ۱

 بس 24. 8 04 ۱

 394, 1. ۳۵۳۵۵۵9 ۲۵ 8۳01910 0 ات طمجهط 000ظ ۱۲88, هوتوم ز» 3

 ابی. -- 2. 18 8. و 220 ۲6 ج 0۶ لامج هو هانآتوتوت۵0, 16۲0 دو 6۲6, 1 ۱

 ۳۹ 2 عاجعتمص بم ءطم ممد 0۶ ۲ واطوطماح"* ۷ طنمط طم ظو 200-۳۴0۵۷ 1

 ۷-2۱ هوعصصح (طوصفو 62۱160 ۵62۵06۵-2/۸ر دو 1۱۵09-۱۲۵۱۲۵۳۰) 0

 ۱۵ هوم هد ۵۶ ۵ ۳۵۱ دص 0 دوفح اطقا 01260. .٩ تخت رب 10۲ نتکوق.

 3. 8. كالما ءالعا. -- 4. ۵. هجب [و]و ۵240 [فنپ .. ۰. رد]. - 5. ۵. 010, ت ۰

 8. 0۳. |امن] 12 یا, - 9 8, 0, 800000 طوطصتفامظ, - 10. 18 8 ۳

 ر 1و 1۵عنطام 0۶ 8 ۷۵۲08 رک ز. 14. 8۵. 0۳. [وچج]. 15, .٩ 0۳, [یشن]

 9 ۲م [1] ذط ناوختسا. -- 17. 8, یئام 10۲ یییاعر 2700 0, [زا راوبآ]. س

 18, 8. 0, 806000 ظت8انهطر ومووا هک, -- 19, ۵, 0۳, 02600۵۷ 6 ۵8

 نیست یاب نزد نو یی ات ی کن تاشو نا اش تو وا نام
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 4 تسد رد نم .. شا. -- 20, .٩ هم 1مفا اطتوو ۷۵۲۵8, 21, .٩ 0۳, اقعات

2 280 ۱۷۵۳۵8 ۷۲۵ . 

 لر 7-6, 8. 0 9. 8. 0۳: [دیدوا لعن]. - 11. 8. 0۳0. [دید هچ].
 سم 12, 10۲ ۲ 6036۲۲ یننیب 8. ۱28 شینبر 1. شنپ 0016060 ۰

 مکان, _ ۰ ممعذنز 8. 0۳۰ [هلابپ ۰.۰ یرپ]. - 13. ۰ ضراع 10۲ رذأ, 20

 رذآ 10۲ رزا. - 14. ٩۰ ابص 107 یحارصر یتاج 10۲ یماج ر 0 ۰ [ناتسدرک ]۰

 18. 8 ۰ [هننفرگ تراسخر] 224 [هلایپ]. - 17. 8. 0. [كنانوچ ... ز]
 هد 18, 8۰ تشسرو. بس 19. 8۸. للم ۲ مبل, بس 21. ۰ ارناسکرب وهآ زر 200

 وعاش (02 رغاس. - 22. 8. 0۳0, [تستشهب], نآ 102 زار اریو 10۲ ادبپ ور 0

 نورد ۲ ورد. 24. 8. رگوزاب.

 3896, 1. ٩۰ فسنب. 00۲۳۲00۷ ز [0 رج عابر. -- 2. 8۵. 0۳. [لسحا]ر 0

 اف ةقتحفا منا, -- 3. ۰ یک. 2 8. ام ءاهواد ءعلمجز طم هصمصعم»

 (اه و ۷ هزر 12 0090020 86۳۱80) ۵ هابعع۵9460 9۳ 1۳, ۲۰۰ ۸۸۰. ۰

 4 8 00۰ [یدنقرهمل]ر هدمورا ام 8تعا ام 1046028, 6. ۵, ۰,

 [تسا]. - ۰ 8.رن وز 10۳ رنفد نهج. - 8. 5 ۰ [تسا ییپس]ر 271 ۰

 مس رد]. -- 9. .٩ 0, -- 10: 8. نصب هدیممنا وا اطتمم ۷۵۲۵۵, - 11. ۶۰

 03. 1۳08 بفح ۶0 ۵۵0 0۶ اتصو: 10. اب 290 تیپ. - 12, ۵, 0, ۲0 وا

 [تسا]: 19. تیاببا. -- 14. .٩ ۰ [ممییس لصف], هات ۱۷۲۵۲ ۲۱۵ ۵۵

 دزاب باب زا ۵۱0010 طو هومن. -- 15, 8. 2008 نآ ها۲ مييکسم ۷

 ۳۵۵015 ءکنکلا ۲ یمجنکلا 20068۲8 ب0 9و ۲۵0۷۲60, -- 16. ۲10۲۵ 8

 اطو ظمحاتص 118, (8۰)ب 2260۲ 4۲ ۷۵۳۵ لیاضفر 2 60 00۲0 0۶ ۰

 3898, 6. ۲0۲ طم عمجزوهاتتوا شکر 10. 28 ییاشک هجر 0016160, ۲

 10 0ممامص ۵۶ و ۲و ۳طنمط طقف ۵۵۲ 108, - 16. 16 ۵ یکنآ 18

 ۳۳66۲ یامععز طمف ومصعو  نهلعف ۸۵ طور «8۵ع0اع 10۲ مو 1تا61 دصمطصوطا 0

 1۳90۷] 0۲ ۱ذ2فصک (۵۲۵۵۲. - 18. 1 ؟هدات 0۶ ۳, ظفف مروخ یم مدنک ۲

 60۲۲۵66۵0 ذص هصمععتص 4م هو ۲ععنصع طقع6 2000۷60, م 19-24, ۸0060 8

 ۳0۲عنص 0۶ ۲. ۸ همتوتصوا عامعف هعماهتصو ین 28 ح ءدجلاهن

 3998, 6. 1 هص هصموتامتص ۳ظماظ6۲ 10, ۲6۵۵8 یبم 0۲ نم. -- 1. 10۴ 0

 ۱9۵۳۵18۵1 60۳۳۵64108 قاس طم 1۵۲ 0۶ 12, ظوف ياسر 60۲۲۵۵۲۵0 0۲۵۲ طم

 انص ۲0 رغاسز فیمقع زو و 0۲۵ماتمط 10۲ تیاضع. - 24, 1 طصاع ۲م ه زص

 هدوک 1و عصب ب۵ 0۵ 0۵1660 دص یو 2ص40 هطنف دم عو۳طهوو ۰,

 399, 9. 1۳0 ۷0۳۵ یکی ذف 0016660 هاو هک. - 13. 0 رشکات ۲

 9 ۲۵۵0, -- 16. 00۲۳۲۵۵۱ ۲0 نبحایر. 12 ۰ رادلگ 19 ۷۲1۲۲۵۲ 28 08۵ ۰

 بس 19, 12 اب 0 ۱19۵ ۵۱08 تسوپ دیوجز 8 ۷2۲1و 1و ص460, 96 و

 ۱۸۱88198, 1ظ ۳6عنصع 000۷60 و 00۳2

 4200, 4 10 همقصتتو هتانم)م 0660۳6 فابشلر هصنات6۵0 ذط اهتار ۱ 0

 1۳ 1087815, 0-0. ۵ ۵8 [یکی ۰. .ود]ر هصننا۵0 ذط ۲0266, 2۲ 0



16 

 1 ۵2۲ علط, ت 16, 1ج اطوم همتوتص ۵۶ ظ اف 2 ۲۷2۲م هد ۲۱۵ ۵8

 [لامج ... لایخ]ر ۷0۲ دسر ورا لامج و لازغ مشچر اطم ]هوا ۷0۲۵ ۸

۰ 01۳98 

 401, 6. تبراکزورب طع6 اظ 10100۲8 تب 2۲6 0010060, -- 11-1,

 ۲۲9 ۵ [دیمکیم .. . رهاوز ] هم 20060 دص هطم دصفحعتص ۵۶ زر زص طم هات

 091۲ ۲۵ ۵ راشتنا یانآ فاطا 00۹000

 402, ۰ 1 عموما 1و 20060 1 ۱27۲1 ۶ ۰ ز دزد ًزو عط یصصوص 0108

 10۲ ام ۱۲8, ۳620نصع رد. -- 16, 1۳0۲ اتم «مدزوموآ تغابص (1۳10,

 0۱۲۵۲۵۲ 0 ۳ ط یرگرز زر 869۳08 0م ۲6 0۳۲ عهاعتص)ر و

 اهدا 0۶ 1. طعف تعنصر 101107۵0 ۳ تعاب 0010ا60ر ذط و همت عزم

 هوصوج 02101 تعانص.

 403, 1. 1۲ظنف ههدماما دو 20060 ذص نطم دوتعذص 0۶ ۷, -- 6. 10, ود ۲

 و ها0 رس. -- 9. 3. راهچ 10۲ راچو 000. 70۵/۲, - 13. رضح ام و ۵ 60]602-

 ۳۳ هصصمص 02م 1 رضخ 2 بس 17. 8, ونآ 10۳ ی وزرآ» در درد ۲

 ورد, 224 ود 10۲ و. -- 19. 1. طعع رزب 10۲ 00002۵]600] رو

 404, 8. 1 ها 0000۲۶۵1 ۳۳۲۵۲ ۲۱۵ ۰ جو 18 ه۲ کذخ .,

 ت 10, 0, رضح اب, - 14: 1. هدب [و]. تم هصق تطم ۳و۲ زمبم ًازصم 2۳ 0

۰ 8 1۳ 

 405, 8-5, 1م 1عمیصمو 10102060 ۲ همانوتزواعو 60۲۳۲۵۵0۵0۵0 ۱۵ 8

 166 طاعصلع ذص طم الاق.ر جماطواطا» هتصع ام و 0016001۲۵ 021عنطعار 10۲ 8

 1و ۲۵و ۵۶ رب قو اعصاب عص0 هصنصز تو ؟طتف ۲۵928۲1۲ ۵001169 ۵م ۵۵

 ناطق )عمق طنماح دصقج طو ۲هصوعتدنطع 02868, - 8. 1. یشک ۲ یشک ۱

 60۲. 900۲. - 18-1, 24-28. 1[. 0۳0. - 20. 1[. تیوک 107 تیپ.

 208, 1. ۱1۳۰ دنزیم 102 دنکیم. -- 2. 1118۰ راب وکش 10 زیر و هوگ. -- 8-
 14م 2380 22-19. 111, 0۲90, - 10. 1, 8 2 ۳9 م ۲ فیما, - 15-

 16. 1طم 10۱10۳ ههادماما 1ط 1۳۰, 200215 ابو ۵۵ 19010060 1:۵

 ۱۳1ط اطنف: -

 كلم دیشروخ كلم ورسخ یهش تخت ثراو
 یشکیم ربکا دعس شرتچ هک یرادناهج نا

 - 23. 117. دنک 10۲ درب. - 24. 107, تمدخ 10 هگرد.
 409, 6-1, 8و 11, 22-25, 11[, 0۲0, .- 9-10. 1۳۰. ۳2۳۵8۹00968 9

 ۲۲۵ طوصتماتمطف هوص0 هصولعمم انحمص دصایم دم 6ت۲۵امار ۲۵ 0:2 یش 10۳ بش,

 ۵۵0 فاوطا ؟0۲ ینارطا. - 14. 118. و بش نوج9 107 بش ننام. - ۰

 ۱۲۲, هجوم ییبهان 280 تورام. -- 16. 11۳. رپ 107 رد. - 19, 111. ثراپ

 ۲07 دراک.

 ۳۳۷ 2. 1۲0 ۷۵۳۵ ناشخرد و هدووانو0 همدزومان۲۵1ا۲. - 9۰ 0:

 لامشوک ۷10096 ی. 11 ۳0 طم دمتوتصحا 601۲60110ط رس یربن شوسو
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 ۱ هطف اهن ۵۶ ظ. ظعف رس ههیدیز طتا هو دیماتو ۵۲ 10مجانآ۲ ۲عونتوو جو

 ..۳98م0هلالمم 9۲و ۰

 4212 2. ۲ طنصتع طعم هطم >ممانصع هاگنآ مغز ۱۷۲۵۵۱۵ هجا طم سما
 0000۲. -- 11. 0۰ صضرح 107 صرح. -- 18. 1020 تسیرانخ. 00360:

 هم ۵مما ااماطاف( ۵۶ 0طقعصم - و عهد هک وصف - 860 ۲

 . ه0نازمص ۵۶ ظ۳۱ه6هاطفطم 00 94-93, بس 16, 18 10. (طم ًانصم ج0 ۲

 یطرقم, ۲۲ ظ16ظ لمعع دما ۳ظز صور 20 دو نمود اصوص1888016, تم 4

 ۸ ۲-وامج۵0 همتا ۲ هرببطب 1۳01م ۵ ۲۵۳ هطا, ۱۲۵ 0۳۵۲۵5 ّق

۰ 

 413, 5۰ ۳۰ هنابح هبح و . . هنچرپ. - 11۰ 00۳۲606 اتم نما ها طم

 طهونصصنصو هگ اطم همممج0 طمصتعاتهط 0 رطاخ.

 414 5. 10 هد 600۰ 1061, سس ۰ 1۳[1. رس زا 10۲ ءعیام. -- 13, 10 ۰

 و۲۶ 2 انصم ذم ۱م طامصاع هلن اطنف 1ذطو, ب 16, ۰ عییاضلا. بس 18,

 تغابص. 1 اععف هطعف طنف صممم هم و عمان ۲ ۲۲۵۸۵6 8

 هطتف یمنممامص هوص0 عطف ًاعف6 ۵۵۲1۵۲8۵۰ 10, 2008 ییحون ۲ یمکیبم . ِت

 20. 12 طم 18۵, (طنو انصم طوعتصع (01/ط0۲۷ زعمضه) شسر لی

 415, 5. 1. دوخ رب یاب. - 12. 10. راهنر ۳ظ]0ظ 1 ۲2۲9 60۲200۲00 ام
 راهبو -- 21. 1۳ 2008 ما ۲ هدروآ. - 22 10. لالا ۸0۲ جا.

 419, 2. 00۳۲۵6۸ ۲0 ینغتسم. 1 2. 2 هعامت00 زا هاعص4ع ها۲ رمک.

 4. 0, گرببسو طب 1 هعصصما 10۵211۴۲ 0 2 [] 130۱۲۵6 ۶ ناکربش

 (ناقیباش)و طعف لمصطف ذگ هطنع هد هههتع هج دم 005۵1010. - 8. 10. كناب ۲

 ین اب. -- 11: ۱, 1. ۸م )۲ زمطماعمج مع ؟نداصصمتمج هام 0 84 نم

 ۲6۲9۵ ذص هطو یه, 1ط 10. ذ هاوص08: -

 دان لک ق البلا رعش * هتحدم نم حدلا ریخ
 سم 17. 1. ونچ 10 وق وچ. -- 20. 1. 0۳. [تس] ها۲ قاتسرز. 1طنم ج0

 اطم 0۳۵660نصع یمجوآم« هو 20000 ذص عطف و۲ علط, 21. 0, یرهگ

 420, 1, ۲ ۱2۲۵ هن)۵1۱64 تبس 9۶0۲ وا. -- 10. 10. تسا 10۲ تسوا .

 سم 11, 10. رهز 102 هرهز, - 23, 12 0, ءامدقلا رخافم و و ۵0ت۳ههانمج ده

 مادقالا زجاعم.
 22الر 3. 1 یف 10۲ ینفر ۳ظتم۲ هطم دوام ۲۵۵۲68, -- 18, 10. ار ءهرهچ.

 422, 17. 1. لب , 0۳68000 ۲0 ق

 42:3, 21. 1۲۵ ۷۵۳ یبخ و 20060 ذص طو ظدتعتص ۵۶ و 220 )۵و

 ۳۵۵۲۱۲ عمصعع ذط ها (طنع وز

 424) 1. 1۳ اروعنن 80 ارارعفش.
 425, 13. 1. تسینفاب 10۳ تسبقاب .

 4226 24 1 طعت۲و ظما (طمععطا ز6 دمعهووعت» ۲۵ هطهصعم جم هووالنص

 0۶ هطم ۱8, ۲۵ طم دوم یوبشوخ.

۲ 

92 
۴  

#9 

۳1 

3 

 رب
 ت
 ی

۱۹ 3 
ِ<ِ 

 ۳ د 1



 ِت 1۳3 ی ۶

 جور 10: 1 طندع هاگهدجم ۲۵۵0۵ ظم و نتوهمالم 4
 226, 4 1م ۳عمنصع نت و هصمو اوت : یو

 280 طنف هب عص یودن۲ولوصا وعج۲موونمط 8 بندری ی 1 ۱

 طنصلع اطم همیجمما ههانصع ه۶ طم انصم هطمت14 06 یبچجب ینوب. -

 نیا 10۲ نأ. - 19. ۱38۰ تشذگ 10۲ تسشوخ, - 98 تن
 دک یسکو 204 یک لقا 10۲ یبعم ره. 3

 480 4 1۳0۲ 1[, کشم 10, ظعف یذک. -- 6, 1۳07 دیآ ۵ (

 000016017 ۲۵20 پا, -- 12. 1, ءالعا 10۲ ءاهعا.

 431, 1. ۰ رک [0۲ زنک. - 9. 1. ناچ 102 نانچ».







 ۲ نلحس ی

 زا زا نا ۳ ّ
۱ 17 ۱ 3 ۳ 

 ۱ تک ی اد تا

 ۳۹۹ « یاظن ةمانر دکس

 ۰۲۳ «(یرصنعلل) رپهب داش

 ۲۲ «یسودرف همانهاش

 ۳۹۵ ((یزیئاپلا نیدلا دج) همان هاشنهاش

 ام ایرباس نیسلل) همان یفع دص

 ی ِ ۳ ۲ ؛(یرصنعلل) ةايحما نيع

 ۱ «(قوعل) بابل بای

 ۳۹ ؛(یاظنلل) لیل و نونجج

 ۳۱ ؛(یاظنلل) ارسال نزخگ

 ۱ ۲۳۷ «(یورطا فا

 ۰۲۲ «(یرصنعلل) ارذع و قماو

 ۱۳۶۰ :(ناعرا دما نیدلا رضفل) نیمار و سیو

 ۳۲ ((یلاعتلا روصنم یال) ره ُأ ةوتی



 ۱ و ]
 ۲۲ ؛(دعس دوعسل) هم

 ۸۷ یر

 «۲۰۹ ,(ینسلا نیدلا یر «

 "))ا ؛(یناقاخلل)

 ۱ ۱ ۱ ۲۲+۰ «(نیدلا رف)

 پا نب :عفارلا د لب نیدلا ء ءایضا) زورون ریست رد

۳۷ 

 ۱۷۲ «(یدیشرلل) همان



 اف اب
 نت 2 و 3 3

 ۱ 7 «رشب

 ۲۳۹۲ ۰۲۵۷ ۰۱7۷ ۰7۱ «یره «تاره «ةاره
 ۰۹ نمره

 ۱۷۱ «(هوک ) سس

 ۲۵۲ ؛ناده

 ٩ ۲۳۲۵ ۳۸۰ ۳۹۱۳۱۸۰۹۸۰۵۰ 4۳ «ناتسدنه
 ۲ ۳۷۰ ۵۲ ۲۳۱۲۵ ۳۲۹ ۰۳۳ ؛ودنه
 ِ ۳ ۳۲۲ ۰- نابز «ییودنه

 ۲ ۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۷۸ اب
 ۰۲۵۲ ۲۹۲ ۰۲۸۰ ۰۲۱۳ ۰۳۷ « نم

1 
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۱ (۹ 

۲۸۰ ۱ ۱11 

۲۵ ۰4.۰5 

 « بش هب نک عوجر )۳۹21



 یو ی یا ی و شم

 تب ۰۳۰۳ « تارف

 ۱ ۲۳۲ ۳۴۲ ۰۳۹ ؛راخرف
 )۸۰ ,هناغرف

 ۱۷ « ین

 ۰۹ ؛(نامرک ) زانق

 ۲۳۱ «راهدنق

۲۳۲۲ » 

 02 ؛ ناوریق

 ۳۱ «لباک

 ۱۷ «ناشاک

 ۰۳۳۱ «رغشاک

 ۲۵۶ ۱۸۰ «البرک "
 ۱0 «درک

 0۵ ؛ناتسدرک

 ۱7۷ «خناکرک
 ۲۵۹ ۰۱۱7 «نامرک

 04 ۲۵ نک ک
 ۲۳۲ ۲۱۹ «ریقک

2 ۷ ۱ 

 ۶۲۱ ۱۰۱۱۲ «ناعنک

 9: را تو

 ۲۵۵ هفوک

 9۸ گنربک



۹ 



 ی ۹1

 ۸۰ از

 ناتسلباز « 4٩

 ۳۲۰۸ «هواز

__ِ 

 4۱۰ ۳۳۲ « گنز

 1 نز

 ۳۹۶ فراق

 ۲۳۱ ۱۹۸. (ابس

 «كربس ۰4۱٩ ۱

 رس هب ی ۲۳۷ ۰۳۸۸ « ناتسج

 )2 6 یا

 1 ۱-2۰۳ 0 ارام رد) هفت « هنیفس

 ۹ 4۲۱۷ ۰ ۷ ۰۱۸۱ ۰۵۸ ۰۸۷ ۰۲۸ ۲ دنقرس

 ِ ۰۹ ؛ناکنس

0 0 

 ۳ ؛ناگنس

 ۰۳۳۷ «مأاتوس

 ( ۵۱ ۰ ؛ تانموس

 ؛ناتسج هب نک عوجر ۲/۸ «ناتسیس

 )۸۹۰)0 شب

 ۳. ۷۳ ها « رتفش

۱۷ 

 ۲۰۰ «(هوک) نالهش



2 ۳ 
۱۶ ۰۱۱۱ ۰۷ ۰ ۸ ۷ 
۲۰۸ ۲ ۵6۵ ۰ 



 ۰ تسرهف ۱ ۳

 ۳۹4 ؛(نامرک) ریسدرب

8 ۳۸ ۱۷ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ 

 او «راغلب

 ۲4۹ ؛(نامرک) باجپ

 ِ هب نک عوجر 2۰"+۰7,۱-)۶ ۲ ۶ 3

 ۲۳۰ ۰ ۷۸ 6 ۹٩ ته

 «راتات هب نک عوجر 2+2 ۵ 1

*0(+*۳۲۱۳۳۱(۳/ ۷/۷/۰۵ ۸/۹۸۹ 

 ۲۹۲ ۰۱۱7 «ناتسکرت

 ک ۰۱۳۲ « ذمرت

 ۱۲۷ ۱۱5 «ناروت

 ۰۱۷ « ماج

 ۳۷ دالب «لابچ

 ۸۵ ۶۳ ۰۶۱ « نوجچ

 2۳۲ ۱۲ ۱ « نایناغچ

 ۱ 0 ۰1۱ لگچ

 ۳۳۹ ۱۹۰ ۱۸۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۷ ۲۲ ۵ «نیچ

 ۱ ۲ ۱ ۱ هه

 ۱۱7 «نارح



۲ ۹ 

۱۷۰ ۷ 

1 2 1 3 ۰ 
 1 ۷ ٩

۱ 3 2 2 
۱ 1 ۰ 

 هه ء ۳#ِ

 و 4-۳ ۱ ا

 هم اب

1 7 ۳ / ۹ 

 3 نو ما ۰
 ٩ ا

1 . 

1 ۳ 

/ ِ 

۱ 
۰ 

۰ 
1 9۳ 

1 > 0 1 ۰ 

۰ 

 ۰ ۳ ۹ طور هو سه ۳

7 1 



 لو تسربف 1

 ۳۹۱-۳۹۵ در نیدلا دعس ؛«کونلا

 ۱۳ ینلبلا دبح نم زکب وبا « یلظعاولا

 ۲٩+ ۰۲۲۰ «قماو

 ۲۵۸ ۱6-۱۷4 ۰ یحور «یگناولولا

 ۱ جاص نب دبح ها دبع وبا « یجماولولا

 ۰۱۱7 «ناماه

 4 76 «ینیاق لاله

 :«۱۷ ۱ - نامزلا عیدب  یناده

 2 ( هبتع نب دته

 ۳ ۱۱7 «موبجب

 ۳. «یمربلا یج

 + ار لضف نب رهاط یج وبا

 ورد اد 4۲۳۱ ۱۱۲۱ « بوئع

 :زغلا نکتکبس نب دومح هب نک عوجر «ةلودلا نیب
 هاش ماش مارهب هب نکا عج 4۲۷۵ «ةلو دلا نیم

 0 ۱ 2 ۱ شش ۰۱۱ «(ين) فسوپ

 مس رثظلا وبا «نیدلا رصان نب فسوی

 ۰۲۰۱ 1۹٩ « سوی



 1 لاجژلا انا

 1۷ ؛ نایرب

 ٩ ۲-۰۷ «یاماسلا دحا نب رصن

 ؛۲ «یناماسلا رصن نب لیعسا نب رصن

 ۳۴ ؛ یادختسال .دمحف نب 9

 ۲۱٩ «رصن وبا

 "5 «ینافلاطلا مهربا نب رصن وبا

 ۲۸۷ « یارعش ریصت

 ۳۹۸ « ءارزولا دیس نیدلا ریصت
 ۱.۰ «(یلیجما عساولا دبع حودم) نیدلا ریصن

 (۲.۰.((ییایراف نیدلآ رییظ حودم) نیدلا ریصز

 ۸۲ تلودلا ثایغ نیدلا ماظن

 ۲۲۱ «(یورطا عفارلا دبع حودم) نیدلا ماظن

 ۲۹۹ ؛- نیسح نب نیسح «هاش نیدلآ ماظن

 ۲۰۷ ۹ ماظن

 (۷۸ ۰۷۷ ۰۷۵ - رکب وبا « كلا ماظن نب كللا ماظن

 ۲۰۷-۲۰۸ ۰۷ «یدنقرس "یضورع یاظز

 ۳۹-۳۹۷ هوگ یاظن

 ؛ ید هب نک عوجر «روصنم نب زیزعلا دبع رظن وبا

 ۱۱۳ « ناعن

 ۱۸ رکن
۰۳۱۱-۳۱ ۳۹۸ 

 ۱۰۱۱۵ ۰۲۶ «(رییخپپ) حون
 (۲۸ ۰۱۶ ۱۳ ٩« «یناماسلا روصنم نب حون

 ۰۸ ۰۱۱۳ «رذون

 ۲۷۲ ۳۷۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷۱ ۰۱۱6 «ناوریشون



 لا يه... 1

 ۳۸۹ ؛كلالا ینوتسم نیدلا یّفوم
 مو ۹-۲۲ ؛ ینسنلا نیدلا لپ م

 ؛۸ «هلا دیبع نیدلا باهش كللا دز و

 ؛ دوعسم نب روصنم هب نک عوجر « یدنهلآ

 ؛نایونزغ هب نک عوجر «- لا ءرصان
 ۲۳۲۷-۲۷۲ «یولعلا رصان

 716-711 «یوغل رصان

 (۱۸ ؛روجبس نب مهربا نب دبحم ةلودلا رصان
 1 ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ رصن نیما وبا نیدلا رصان

 ۰ ۳۱۵ ««برغ و قرش تاداس ورسخ» نیدلا رصان
 9 ۳۹۵۰ ۰۲۰۳ ؛ورسخ رصان

 ۲۹۸ « ناغع نیدلا رصان

 ۹4 هچابق نیدلا رصان

 با نک عوجر هرظما وبا نیدلا رصان
 ۱ ۳۶۲ (هعلق) یان

 ت نخراا دبع هفارس وبا هب نک عوجر «راجن

 0 ۲۸۲-۳۸۸ «یدنقرملا یراجللا

 و اه .« یدنفزپ ٌ/یضورع یاظن هب . نک عوجر ؛نیدلا جم

 ۳ هب نک عوجر ؛صوق نی دما ما وبا
 ۱ ۳۰۲۰٩ پیج

 ۱ ۱6  طاطفما یذنرتلا رکب وبا ییدلا :پیجت

 ۱2۱ (-- نیدلا ةفل « كالا بیجم



9 0 0 
13 0 

 در
 ی 13

 9۹ لاجرلا ءاسا

۶ ۰ ۲۲۲ ۰۲۲ ۲۷۷ ۲۸۹ 4.۰0 

 ۱۰-۱۱ ؛- هعارز وبا یناجرج یرهم

 ۱ ۲۷ ؛ یراخش یونعم

 ۲۲۳-۲۳۸ « لب یجارس نیدلا نیعم

 4۳۱ «هثم نیا

 « کلا نیع هب نک. عوجر ۱ نیس مراکلا وبا

 ۲۳۷ ۲۹۷ ۳۱۳۰۱۷۲ 15 «- ناطلس « قوس هاشکلم
 ۱ ۲۲۶ «ةلودلا جارس كوللا وبا

 ۱۳-۱4 «یذمرتلا دبح یلع نسحا وبا « كيف

 6-41 « یدنقروم ٌیروشنم

 +۳4 « هاش روصنم

 ؛یتطنم هب نک عوجر «یزارلا یلع نب روصنم
 ۲۹۸ ۰۳4۵ ۰۳4۶ ؛ضراعلا یدنمما نسحما دما نب دوعسم نب روصنم

 ۱۳ ؛ - اص وبا «یناماسلا دجا نب رصن نب روصنم

 ۲۸ ؛- ثراحا وبا ؛یناماسلا حون نب روصنم

 4۱۷ ۰۲۴ «یيلاعثلا روضنم وبا

 ۱ «یورما فسوی یا نب دما نب دیشرلا دبع روصنم وبا
 ۳۶-۲۸ ؛یزورلا دیش نب ها
 ؛یتیقد ِ نک عوجر دما نب دبح روصنم وبا

 ۱-۱۸ - ی نرو

 (:و۵ تا09( هس صوق نب دا مضلا وبا ؛ یرهیچونم

 « یفطنم هب نک عوجر «3رو
 ۳۲۰۰9۲۷ ۳۸ ۳۳۵ ؛ سوم



 هم ات از ی
 ی تی

 29۳9 هر ۱

 لوا اهر 9۸

 ۲4۳۲۰۱۷۷-۲۵۲ ۰۱۷ ۰۲۴ «نالس دعم دوعسم

 4۱۱-۱۳ بوک اش دعس نب دوعسم

 ی تا

 6۳۵ 6 سم فا وبا رثظم

 1۳-0 , قد رثظم

 . «نالسرا لزق هب نک عوجر «نیدلا رظم
 هاش مارهب هب نک عوجر ۳۷۰ شظلا وبا

 ؛ةلو دل یضر مربا هب نک عوجر «مهربا رثظلا وبا

 ۸ ؛ هاگ دیس رشطلا وا

 ۰۱۲ « لضفلا نب رهاط رثظلا وبا

 7 «یرهجتا يلع نب مربا نب کلا رظلا وبا

 «نگتکیس هب نک عوجر «نیدلا رصان رثظلا وبا
 « ییانغتسا هب .نک عوجر «دبح نب رصن رثظاا وبا
 0 ۱ 4. «نیدلا رصان نب فسوی رفظلا وبا

 -ِ . «ناخ ردق هب ب نک عوجر دما نب لیئربج یاعلا وبا
 ِِ_ِ ؛یادخهد هب نک عوچر «یزارلا یاعللا وبا
 ۰۱۳۱ «كللا دیتعم

 1 17 ۳ « ی فورعم
 1 کر نیدلا بیجپ هب نک عوجر «مالس۷ رعم

 هب نک عوجر «۳۷۵ ۰۳۷۲ ۰۳۳۷ ؛ ناطلس «نیدلا زعم
 #ِ»#كث "۹۹ ۳ كللا دبع نب دم هلا دبع )+ یزمم

۰ ۹ 



 ۷ لاجزلا سا

 ۲۱۳-۲۱۸ ؛یدقرفلا رغ نب دبح

 «نیدلا سم هب نک عوجر «یبلا بتاکلا دبحم
 ۲۰۸ ؛- نیدلا جات دیس «دبح نب دبح
 (۲۵۰ 5 بس ةلو دلا فیس «دوعسم نت

 ؛0 «یوالارفلا سوم نب دیح
 ۲۷-۲۷۰ «یولعلا رضا 8

 ۲۲-۲۲ «ینلبلا دومح نب دمحم نب میدبلا دبح وبا

 4-4۷ «ینطبلا دبح نب هّلا دبع دیح وبآ
 کد یی یناکلا دبع دی و٩

 «یدنقرس عدیشر هب نک عوجر «دیحت نب دبح وبا
 ۲٩ ۲۸ ۰۲۶ ۲۲ «یونزغ ناطاس لو دلا نی نگتکبس ن دوبج

 46۰۰ ۱ 4۲۵ ۲۸ ۸ ۵ ۵ ۸۷ ۸ 0۷٩

 ۰۲۹۲ ۱۸۸ ۴ ٩

 ۲۵۸ - رم «دوبح

 14۰-۱۶۷ «یزورلا یئاسلا یلع نب دوبح
 ؛ دماحا وبا هب نک عوجر ؛یرهوجا رم نب دوبح
 ۶۰.۲۹ «- یولع یتنیز «یدوبح

 ؛نایونزغ هب نک عوجر « نایدوبح
 ۱۳ «یرادخ

 ؛ ۸ ؛یدارم

 «بلاط يا نب یلع هب نک عوجر ۲۵۶ ۰۲۵۴۲ ۰۲۲۱ «یضنرلا

 ۲۶۱ ۰۱۱۱ ۰۳ «مره

 4۳۲-1 :یانلاطلا :دبح نب روس

 ۲۸۷-۲۸۸ ۴۸۵ تت نیدلا دعس ؛رایتلود دوعسم

 ۹۹ ؛ یزار دوفسم

31 ,11 



 لّوا تسرپهف 9-1

 ۱" ۲-۲9۷ فیس مجآ نیدلا دجم

 «لیدنص هب نک عوجر « یرعتلا وبا ءاکحا راتقفا نیدلا دجع
 ۲۱۸-۲۳۲ «تاکربلا وبا نیدلا دجم

 ۱۱٩ :ناسارخ سیئر نیدلآ دجم
 ۲۷۸ « ناندع نیدلا دی

 6-۲۵۵ ؛قویع نیدلا دج

 ۲۶۵-۲۶ «یوسنلا یزیئاپلا دمح نیدلا دجم

 ۲۲۵ 4 «یرماعلا نونجم

 ۳۳۴ «یناقلیب ربجم

 اوره قرزا هب نک عوجر " نساحما ِ

 ۰-۱۷ «یورطا غیاصلا یرهوجما رمع نب دوبح دماحا وب

 ت ۱۱4 ی

 3 ۷ « ینیوزف 0
 9۴ ۳۳۱۰۲۲۰۰۲۰۳ ۱-۰۲ 6۶ ۱ «ها لوسر دی

۷ ۳۱ ۰۸۳۳0۲۰ .۸8۳ ۱ 

 ۵. ءس ناطلس «یونزغ دوبح نب دیح
 ۳17 14۱ ۰- ناطلس «یفوجلس دیح

 ۱ و هب نک عوجر «روججد» نب مهربآ نب دیح

 ۱ ۳۸۹ «رکب یبا نب دبح
 ات تر ۱۳۵۲ دم هچاوخ : دما نب زورپج نب فی

 ۳ ۳۳۷ ۳۱۳ ؛ماس نی دمح
 ۱۷۰ هوش. لی

 ۷-۳٩۱ تاک یتعلا ناغع نب دیح

 « یفزوس هب نک عوجر یلع نب دم

 4۱6-4۱9 «غیاصلا یلع نب دم



 90 لاجرلا ءامسا

 ۲۵۸ ۶-۱۷۵, ؛ ینیافلا ءارعشلا فرش «یکشوکلا

 "۰ «یزورم يکوک

 ۲۶۰ «یربط یرایهوک
 ۱ زا نایک

 ۰۲۲۰ ۰۳۷۰ «ورسخگ

 ۱۱۱ وگ

 یعمال « ۲۱٩

 4۰-۱ « ییدال یبیل

 ۲۷۱-۲۷۷ ۳۲۸ ؛هغارم کز نیدلا فیطا
 ۲۳۲۱ ۱۱ «ناقل

 ۱۱۳ « طول

 1۵ «- للازغلا دنبحم نب لعا نما وا ۲
 ۲ تب یاس لا «ثیل

 "1۲ «یربطلا ثللا وبا

 )۳۵ 4 « ییل

 4.۰0 ۱۸۷ ۰۱۸۲ « یفام

 (۲۵ ( بس هجاوخ « كرابم

 ؛ نیدلا سه هب نک عوجر هاش 3 ایم

 ۰1۹٩ «یعم

 ۳1 «یراضلا لا وبا

 ۲۹۴۳ «(تاره ریزو) ةلودلا دجم

 2۱۸ تاپ دیماه و ةلو دلا دم



 لّوا كيف ۱ ۹3

 1 هرفتس ارق

 سا  تسک تیپ ار «یرادزق

 ۳9 ۱  یفویلس نالسرا لزق

 ۲۰۸ ۰ یصق

 ۳۱۶-۳۲۱ ۱7۷ «نارطق
 ۳٩ تب دایز مساقلا وبا ؛یناجرج یرف

 ۱ ۸۲ تلودلا ثایغ نیدلا ماوق

 ۲۲۳ ییارغط كللا ماوق

 ۳۲۰۷ «یناوخما یاوق

 ۲۳۷ ۷ ۲ 6 ۹ ؛مور رصیف

 ۲۹۷ ۰- سه رصان نیدلا لاج «نینزغ كرفاک

 9 «ینور جرفلا وبا هب نک عوجر ؛یفاک

 ۰۳۷ - ۲۸۲ ۳۷۸-۰۳۸۲ ۰- نیدلا دعس ؛یراخلا یناک

 ۱ «داّبع ی نب لیعسا هب نک عوجر الا یناک

 ۱2۷ باک
 ۳۹۸ ناو ۲ 3 ) ۳ نک 5

۲ ۱/۸۷ ۸ 

 ؛نیدلا 1۹ هب نک عوجر « یدنقرمسلا ییرکلا

 ۲۴-۲۹ ؛یزورم اسک
 ؛۲۵۰۳ ۲ ۴ «یرسک

 ۱-1۳ ةعبار «یرادزفلا پمک تنب

 ام هب نک عوجر ۲4۲ ۰۳۰۱ ملک

 «4۱۳ ؛بجاحما یتسحما نیسحما باجا راختفا نیدلا لاک



 »۰ لاجزلا ءامنا

 «ییتر هب نک عوجر «سابع نب لضف
 ۸۳۵۵ ؛یکسربلا یجب نب لضف
 ۲۵۵ ؛یضاقلا دعاص یحم نب لضف
 ۳4۲-۲4۷ «یورطا دحا نب ناغع لضنلا وبا
 4۳-441 ؛یناقلاطلا دمحم نب رورسم ۱ 8
 +۲۵ ۰۲۵۰ ۱۷۲ «نیچ روئغف

 ۱1۶-۱1۵ «یزورم یهقف

 4۰۱-4۰۳ «یناماسلا مهربا نیدلا كف

 ۲۸۲-۲۸۷ ۰- نیدلا دجم «یراخلا یه
 ۲ «قرشم زوربف

 ؛ ۶*۱ ۸ «رگفشو نب سباق

 ۲۰۷ ۰۱۱۲ «نراف

 ۳۷ ۲۲۲ ۳۷۰ ۱۱۲ «نوراق

 4 تانک سمش سح نب دمحا مساقلا وبا
 ؛دابع نب لیعسا هب نک عوجر ؛(- بحاصلا ,دابع نب لیعسا مسأقلا وبا

 «یرصنع هب نک عوجر ؛دجحا نب نسح ماقلا وبا

 «یرق هب نک عوجر ؛دایز مساقلا وب
 ۲۳ «ینیارفس۷۸ سابعلا ییا نب مساقلا وبا

 ۲۸ ۱۰ ۱۳ ٩ «یاماسلا روصنم نب حون مسأتلا وبا

 ۲۳۸ « ینیارفسا یضاق

 « ءارعشلا فرش هب نک عوجر « ینیاقل
 4۳4 ؛-- نیدلا رصان ,هچابق

 ۲۰۸ «دابق

 (۱۷۷ ۰۱۷۲ « ناخ ردق



 لّوا تسرپف كس

 ؛یونزفلا دبح نب یلع هب نک عوجر «یتقل
 ۲۰4 ؛(برطم) حوتفلا وبا

 ۱4۸-۱5۲ «یزورم یحونف

 4۱۱ «نیدلا رخت
 ۸ ؛یناجرجما دعسا نیدلا رخف

 ؛+۲۲ ؛(ریغصلا عماجما بحاص) ناج نیدلا رخت

 _ِب نک عوجر «یرعشا/ا زکب ییا نب نیسح نیدلا رخت
 ۱ «عییّرلا نب دلاخ هب نک عوجر «نیدلا رخ

 ۱71۳-۱14 «یدوعسم نیدلا رخف

 2.۰0 «رونم نب ینز نیدلا رخ

 ۱ «هاشناغط هب نک عوجر « کلا رخت

 4 (-- یسوم نب دیح ها دبع وبا «یوالارف

 4۲۲۳۹ --۸ ؛ینورلا جرفلا وبا

 ۸0:03: ۳6۳ «قورلا دوعمم نب حرفلا وا
 ِ رم ی

 ۲۴ ۰۱۳۷ (0۰-+۷ :- غولوج نب ع سا ربا ؛یرج
 ۱ ۲-۲۲ ؛یسوط /سودرف

 ۲۲ « قدزرف

 )۳۸ ۳ ۰۳۲۰۴ 4۱۱ « نوعرف

 ی فا نب دی ۳

 ۷-۳۳۹ ۰ سل تدلا دب
 ۷ «نالیغ دیرف

 ۰٩ 4۱۷۷ ۱۱۵ ۶۳ «نودیرف

 ۱۷۲ لضف



 < لاجژلا ءامسا

 (یتسب هب نک عوجر یتسِل خفلا وبا دیمع

 ؛دعس دوعسم هب نک عوجر ؛- هجاوخ «دیع

 15 11۰۵۵ ۲۸-۲۳ ۲ ؛- دا نب نسح مساقلا وبا « یرصتع»

۲ ۲ ۲ ۲ ۰۲۱۳ ۰۲۸۲ ۲۹۲۰۳۸۹ ۶۰۱ 

۰۱ 

 ۲۲ ۰۲۸۱ ۲۵۰ ۰۳۳۷ ۱۳۷۰ ۱۳۵۹ ۰۲۲۶ ۰۱۰۸ :(عا) یسیع

 ۱۹ ۰۱۸ ۰۱ - یرعش۷ رکب یا نب نیسح نیدلا رخن « كللا نیع
 ۲ ۲۷ ۲٩+

 ۲۵4-۲۵۵ ؛(- نیدلا دج ؛ قویع

 15 ؛- دمح نب یلع نسحا وبا «یرکول لارغ

 ۱۴ «یزورم یلازغ

 ۱۱۰ ۰1٩ ۲۸-۰۲۷ ۰۳۶ ۰۳۲ «نایونزغ

1 
 ۲۰۳۱ «یروغ

 ۸۳ «نیدلا ماوق ةلودلا تایغ

 زا «ماس نپ درح نیدلا تایغ

 ۱۳۲ لا لوسر تنب ةطاف

 ۲1 1 7 یطاف

 «یعسب هب نک عوجر «یعسبلا لا وبا
 ۱۲/۸ (- هجاوخ ,خفلا وبا

 «نیدلا راخا هب نک عوجر ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ رهاط خثفلا وبا
 : هاش تالم هی نک عوجر خفلا وبا

 ۲۳۵ «رنظم خفلا وبا



 ی ۹9

 سنا هب نک عوجر نسنا نیدلا ءالع

 ۲۰م ردنکسا ناطلس «نیدلا ۳:

 ۱۳۸-۱۳۹ ؛-ناطلس «لابجما كلم نیدلا ءالع

 ۶-۲۹۵ كرپما نیدلا فرش كللا ءالع

 )۹۰ ؛- رهاط , تللع

 ۳۰. 0 ی ع

 ۰۱7۲۱ --۹ ؛یروباشینلا ینیسلا دما نب یلع

 ۱۹۷ «نیدلا راتقفا یلع

 ۰۷ ؛(تلود لصضفا) ع

 «هاش نیدلا باهش هب نک عوجر ؛اجر وبا یلع

 «یجنرطش هب نک عوجر « یجنرطش یلع

 4.۷ -4.. 0 «یونزغلا رغ نب یلع

 4۱۳-4۱4 «یونزغلا یقفلا دیح نب یلع

 ۲۲۹-۲۵۵ «یزورلا نیسحما نب یلع وبا

 ۲۶ ؛ییاجر یلع وبا
 ۲۵۴۲ ۳۲۰ ءانیس نب یلع وبا
 ۱۱۸ ی ؛یلع نبا

 ۳۰۷-۲7۷ ؛یونزغلا نیدلا داع

 ۳7۷ ۰۳7۶ ۰۱۳ «یداع

 ۲۶-4۳۲۱ ؛ س روصنم وبا «یزورلا لی : هراع

 3 0۳۷۲ ۳۷۸ ۰۳7۷ «باطخما نب رغ

 ۹۰ ؛نارغ

 ۲ «تسیل نی ور

 ۱۸۱-۱۹۱ (- نیدلا باپش «یراخلا قعع



 ۹4 لاجرلا ءایسا

 ۲۲۷-۲۳ «یورطا جفلا یبا نب مفارلا دبع

 ۱ «یورفا فسوی یا نب دحا نب دیشرلا دبع

 ۳۸,0 ؛دیعس ردص زیزعلا دبع

 4 «فزوزلا یفاکلا دبع

 ۰۹۵ «یرپبعلا دیجما دبع

 ۱7 «یناماسلا حون نب كللا دبع

 ۱۰4-۱۱۰ «یییجما عساولا دبع

 "۲ «رایتخم (۶) كبعلا وبا

 «یتع هب نک عوجر «دمحا ب هّلا دیبع
 ؛ کلا دیاوم هب نک عوجر ؛ نیدلا باپش هللا دیبع

 ۱۱۹ «نادییع

 (۱۵۰--.دحا نب نا دیبع نما ۱ 8
 ۲۷۸-۲۹۱ ۰۱۲۲ ۰- نافع نب دی «بناکلا يعلا
 ۲۸۹-۲۹۰ «یدنخ ی

 ۲۰۳-۲۵4 «یناجزوج موج

 ۱7۸ «ناندع

 ۳۷۸ ؛- نیدلا دج «ناندع

 ۲۲۰ «ارذع

 ؛نیدلا ريصن هب نک عوجر «(لود زیزع) ةلودللا زیزع
 4۵۲ ۰ (- زیزعلا دبع رظن وبا « ی ره

 «یریاضغ هب نک عوجر « یریاضع

 ۰۲۲۷-۲۳۹ «یروباشینلا ؛- نیدلا دیرف راطع

 0۷ ؛- نجرلا دبع لا دبع وبا «یدراطع

 ۰۱۱۸ «لیثع

 ۲۳۷ ؛- ناطلس «ةلودلا الع

30 ,11 



 لا تسرپف ۱ ۸

 و ۱ ۲7۵ ۰۲۱۲ «لرغط

 نم ۲۷۸ «یابقاشو لرغط

 ۱9۲-۱977 ۰- نسحنا وبا نیدلا باهش « هملس

 ۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰- ككلم « یطوط

 ۰۱۱۰ « ثرومبط

 ؛ینأطلا مناح هب نک عوجر «ٌیط
 ۰۷ «یبعصلا رهاطلا بیط وبا

 « دوبح نی دتوعسم هی نک عوجر تلودلا رییظ

 «كلللا ماظن نب كلطا ماظن هب نک عوجر «ةلودلا ریهظ
 ۲۹۸-۳۲۰۷ «ینایراف نیدلا رییظ

 ۲۸۵ ؛-- نیدلا جارس « كفراع

 3۷۰ تا دف مات

 ۲۴ /- ریزولا «ییارفسالا یابعلا وبا

 . یتجنیرلا هب نک عوجر «سابع نب لضنلا سابعلا وبا

 / «گدور هب نک عوجر «دنحم رفعج ها دبع وبا

 . ۷-6۸«  «یروهللا یکلا هّلا دبع نب هبزور لا دبع وبا

 .  «یدراطع هب نک عوجر «دبح نب نجرلا دبع ها دبع وبا

 .. 6 یتهج) یه یناهج هب نک عوجر «دمحا نب دبح ها دبع وبا
 770 لورم هب نک.عوجر «نسجلا نپ دم هثا دبع رب

 .«یمولو هب نک عوجر «حاص نب دنبحم ها دبع وبا

 ؛یدیج هب نک عوجر «ا دبع نب دن ها دبع وب

 ۱۱ رم هب. دم هنگ مهیا کالا دبعب نب یججیت) لیف نما

 ِ ۳ «یوالارف هب نک عوجر « یوم نب دبح ها دبع وبا

۱ 



 ۷ لاجژلا سا

 4۱6-4۱9 «- یلع نب دمح نیدلا باپش غیاصلا

 ۱ «یوره ًاعرهوج هب نک عوجر غیاصلا
 ۰ 5:۰۳ ۰۲.۰ سل

 ۲۸۵ «- زیزعلا دبع « دیعس ردص

 ؛نایناغچ هب نک عوجر «ناینافص
 ۲-4۲ «نایرانص

 5 2 «نیدلا ص

 ۱71 دا نیدلا ینص

 ۲۲۵-۳۳ ؛یرعتلا وبا ءانکا راتقفا نیدلا دم , یدنصلا
 ۱۳۲ «وصلا

 ۱7۷ كاصض

 4۲-4۳۸ ؛یرجا نیدلا ءایض

 ۱۳ ۲۲۷-۰۳۲۵ «یورطا خفلا یپا نب عفارلا دبع نیدلا ءایض
 ۳۲۰ ۲۳ «كلوت یفاق نیدلا ءایض

 4۱-4۱۸ ؛یلباکلا دوبحم نیدلا ءایض

 3 لا

 ۰۱۳۹ (- خفلا وبا ؛رهاط

 ۳۲۰ ۰۱۳ ,-رفظلا وبا ریما دم نب لضنا 8

 ۰۱۹0 ؛ كلع رهاط

 «ینأورسخ هب نک عوجر دمح نب بیطلا رهاط وبا

 ۲۶ «(عیفر ینعی) لبط

 ۱۰۰ ۷ ۳ ۰۸۸ ۸۷ «یقفوجسلا دیحم نب - ةلودلا سن «هاشنافط

 ۲۳ ۰۱۷۲ «یئارغط



 لو تسرپف . ۱ 1

 4 «نسح نب دما مساقلا وبا :انکلا سمت

 41٩ ۱۸ ۰- رگمشو نی سیباف «لاعلا سش

 ؛ نسحما وبا نیدلا رصان هب نک عوجر «کكللا سمث

 مپ ۲۸۶-۲۸۵ «یراخلا جرعا یسش
 ۲۵۵ (-ءاکحلا فرش ؛یناتسهد یسش
 )۸ ( نیدلا باپش

 . .. «یرافلا قع هب نک عوجر «نیدلا باهش
 ۲۷۲-۰۲۷ «یدنفرسلا دیولا نب دما نیدلا باهش
 ۱۵۹ ۱6۴۳-۱۵71 هم نسحا وبا نیدلا باپش

 +۳۸۲ -۳۷۲ «یونزغلا اجر وبا یلع هاش نیدلا باهش
 . ,لیمما نب رباص هب نک عوجر یابد فرش نیدلا باپش

 11 1 ت )۰ کلا ِب هلرا دیبع نیدلا باهش

 4۱-۱۰ قياصلا یلع نب دبح نیدلا باهش

 ۲۹۲-۲۹۲ «یدنجخ لازغ یاهش
 ۲۲۳-۲۲۷ «یرایرهش
 (۳ ۲-۵ ( ین دیش

 4۲۹۵ «نیریش

 4۱۵۲ ۷-۱۲۰ ؛ لیعسا نب رباص

 ۱۳۲ «یاصلا

 ؛دابع نب لیعسا هب نک عوجر ؛بحاصلا

 ۰۲/۸۷ ۲۸۲-۰۲۸۲ ۶ ؛لجا بحاص

 ۱۰۱ «یر بحاص

 ِ# ۳۶ ۱ : )9 ؛یورطا دو نب حاص

 9 (یناماسلا دمحا رصن روصنم خاص وبا



 ت . . لاجژل *اما

 ؛ دعس نب دوعسم نیدلا دیمح هب نک عوجر «بوک یلاش

 9۸ ؛ مهربا نب روپاشین هاش نب هاشنهاش

 «لیعسا نب رباص هب نک عوجر :ءابد۷ فرش

 ؛یزورم وتف هب نک عوجر ؛ ءاکحا فرش
 9۵ ؛یناتسهد نیس ؛ ءاکحا فرش

 ۲۰۸-۲۵۹ « قدجخب نیدلا فرش
 ۸۹ ؛ ماسح نیدلا فرش

 ۱۳1۳ «یدوعسم نیدلا فرش

 :یاواوقآ ؛ نک عوجر « ؛« نامزلا فرش

 ؛قرزا هب 99 «نساحا وبا نامزلا فرش

 ۱۷-۱۷۵ «ینیاقلا ککشوکلا ءارعشلا فرش

 4۲۰ «نیدلا یضر كلبا فرش

 «یرعش۷ رکب وبا هب نک عوجر « كللا فرش
 ۱۹5-۲۰۷ تب لع ناتهد « یجنرطش

 (۲۰ ۲۱ ( پیعش

 1 ؛یورفا دبح نب ماص بیعش وبا

 ۱۳۱ ؛روق ۱

 ۲۵۸ (- رم «یزاب سمش

 393 ۲۳۸۲ «نیدلا سش

 ۱.۰ ۰۹۷ ٩۳ ۰۸۷ «هاشناغط نیدلا سم

 ۲۳۹۸-۲۸۹ ؛یرجفعا زعا0 نبا هاش كرابم نیدلا سمث
 ۳۰-۳۲ «ینلبلا بتاکلا دمح نیدلا سمت

 ۰۳۰۷-۳۱۱ « یسیطا ا مرکلا دیع نب دا نت
 ۲۹۲ ۳۸۲-۰۲۸۲ ؛هلاخم فورعلا یدادحا دیزلا نب دمح نیدلا سوت

 ۱ ۲۳۷-۲۸ ؛- كلم ,نیدلا سم



 ۳ لوا تق ۱ ۹+

 /ردکساهب یک خوجر ۰۸۳۱ ۰
 ۳۶۰6۵ ( تب ناطلس ؛ردنکس

 ۸۸ ۰۸۷ 7۷ (- لا « قوس
 )۱۵ « لس

 5 ؛ نالس

 ۲-۲ یناگرک كيلس ویا

 ۲ ۱ ۲۰۳ ۱۱۹۸۰۱۳۷ ۰۱۳۹۰۱۱۷ «ناهلس
 ۲ ۱۲۵۳ 1۶۵-112۷ «یزورلا - يلع نب دومحم «یناملا
 ۱ ۳۵۷ -۳۵۲ ۰۱۱۷ (- مدا نیدلا دج ؛یئانس
 ۳۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۱۳۶ ۰۱۳۲۰۷۰ «- ناطلس « یوجتس رس

۸ ۲ ۰۲۷۲ ۰۳۷۰ ۰۲۸۰ ۱۲۹۲ ۱ 
 ك ۳۹ ۰- قا رس
 9 ۲ قم

 )۵۳۹۸ ینس

 «- ناطلس «یروس

 ۱۳:۹ 2۲۵۸ ۱۴۰-۰۱۹۸ ْع نب دمح : لزوس

 ۱4۲ « بارپس

 )۳۲۰ ؛لهس وبا

 ِ ۱۱7 «شوایس
 ۱۳ 2۱۳۹ :درعسم نب دن هلردلا تیپ

 ۱5٩-۱7۱ «یروپاشین ینیس
 ۱۸ « روس

 4۲۰۲ ۵ «- یلع وبا خیش «انیس نبا

 )۹0 ؛ یفاش



 1 لاجتلاا ءاینا

 ۲۸ - نیدلا رصان «نّگیکبس

 ۲۵۹ ۰۲۲۱ ۰۱1۹ ۱6۴ «لئاو ناب

 «دنص هب نک عوجر «یرجلا وبا
 ( 1.۷ - 0 ؛یونزغلا رع نب یع نیدلا دیدس

 «كلم ورسخ هب نک عوجر 4۰۰0۳۳۹۰۴۳۲۵ «- كولما وبا ؛ةلودللا جارس
 )0۸۰ « كفراع ییدلا جارس

 ۲۸۵ ۳۲۵۸ «ینیارفسا ؛یجارس

 ۲۲۲-۲۳۹ سب نیدلا نیعم ؛ ین

 ۳۳۹-۳۲۳۷, ؛- یع نب دی نیدلا لات 9
 4۱-۶۳ «راجلا ینیماا ینلبلا نجرلا دبع هقاّرس وبا

 ؛ ۲۲ ( دعس

 ۱7۷ «نالس دعس

 /!۷ « تیبا تلف

 ۲۵۷ « دعس وبا

 ؛یروشنم هب نک عوچر «دیح نب دما دعس وبا

 « دوم نب دوعسم هب نک عوجر ( د وعسم دعس وبا

 ۰۲۵۸ نیدلا دعس

 ۲۹۲۰۱۳۹۵ ۳۸۴-۳۸۶ «یدنقرملا یراجفلا دعسا نیدلا دعس

 ۳۸۲-۳۸۷ ۳۷۸-۳۸۳ «یراخلا یناک نیدلا دعس
 ۲٩01 «یونلا دوعسم نیدلا دعس

 ۲۸۷-۲۸۸ ۲۸0 رایتلود دوعسم نیدلا دعس

 (۲ ۵7 ( یدعس

 ۲۳۸-۳۲۹۰: ءارعقلا تز یا
 (۱۱ «یناغچ جاتح رثظم دبح دیعس وبا

 ۶۰۹ ۲۸۱ ۳۷۲ ۲۵۲ ۲۵۲ ۲۲۲ ۵۱ 2۲ ۲۹ «یور ردکس



 لّوا تسره 2

 ۸ ۸۳ ۰- لا دن بک ویا تیاحور
 ۳0۸ ۳ ۱ جور

۸ .4*1 

 6۷-۵۸ «یروهلا یکنلا هّلا دبع نب هبزور

 « سر هب نک عوجر ۰۱۱1 «متسور

 ۳۷ ۳1۷-2 - یرافلا دیّولا وبا « یقنور

 ( ۳۲۸-۲۲۹ جرفلا وبا «فور

 ۲۶۱-۳۹۵ - دوعسم نب جرفلا وبا «فور

 ۰۲۱۷ ۰۱۱۲ «لاز

 ۰-41۱ ؛ یناجرجما یژرعلا ةعارز وبا

 ؛یونزغلا مربا نب لیعما هب نکا عوجر « ساررز
 ۰۱۱۱ .اجلز

 4.۰ «رّونم نب ینز

 شن (- یاکلا دبع دمح وبا «یفزوز

 «یرف هب نک عوجر ؛- مساقلا وبا «دایز

 ۰۱۸ «نایر ۳:

 ی اضغ هب نک_عوجر ؛یلع نب دبح دیز وبا
 « یئاطلا دیعس هب نک عوجر 4 ءارعشلا نیز

 4. -۲۹ «یدومحا یولعلا یتنیز

 ۲۳4 ۲۵۲ ؛- نیدلا زامب ؛ نیسح نب ماس

 1 ۹ «نایرن ماس

 »۲ نا ک هتس۲ ء لا «ناماس



 ۹ لاجتلا ءاسا :

 ۱8۲ ۸ ع مکح یزد

 ۰۲۲ ۱۱-۱۳ ۰7 « یفیقد

 ( ۲ ۷-۸۸ ۳۸۰ ( بس دوعسم نیدلا لعس ؛رایتلود

 ۰۲۲۸-۲۳۲ «یزارلا یاعلا وبا یادخ هد

 «ییفرطش هب نک عوجر « یجفرطش یلع نافهد

 + «لع راتفلا وذ

 ۱-۳ «یرادزتلا بک تنب ةعبار
 +۲۲ ۰۲۳ ۰۳۲۲۷ «یار

 ۱. نو , نیابعلا نب لضنلا سابعلا وا ۷

 ؛هاش نیدلا باهش هب نک عوجر ؛اجر وبا
 ۲۶ ۰- یلع وبا « یئاجر

 ۰۱۱۸ ۰1۱ « شخر

 ۰۲۰۱ ۰۱۹۷ ۱۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۰۰۱۱۳ ۰۷۸ ۰۲۲ ۰۷ «ناتسد متسر

۲ ۰۲ ۲۷۲ 

 ۱۷۲-۰۱۸۱ ۰۷ «یدنفرسلا یدیشر

 ۰۱۰ ۲ ؛ یناماسلا روصنم نب حون مساقلا وبا - ریمل « یضراا

 ۲۶۱ «- ناطلس .مهربا ةلودلا ٌیضر

 ؛یرعش۷ رکب وبا هب نک عوجر «ةلودلا ٌیضر
 ۳۸۶ ۰۳۰۷ «نیدلا /یضر

 4۰۰-4۱ ؛یاینص9۸ نانلا نیدلا میفر
 ؛4..-۲۹۸ «یسرانلا نابزرلا نیدلا حیفر

 (۲۶۲ ۱۱-۰۱۳ «یزورلا عیفر
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 ۱۳ ۷۰ «فاکسا هفینح وبا

 گ ۱ 1 بام يا نب یلع هب نک عوجر ۰۳۸۹ ۰۳۷۷ «ردیح

 ۶۲۲ «نافاخ

 ۳۲۳۱-۰۲۳۰ «یناقاخ

 1 ۱۳۸-۱46 «یالوطلا لا عیبرلا نب دلاخ

 ۰ دیولآ نب دیع نیدلا سش هب نک عوجر ؛ هلاخ

 8 ۳۲+۲ ۰۲۲۷ «ناخ

 ۰۱/۸ «غاخ

 ۳۷ ؛یروپاشین یزابخ

 0 ۴۶۵ ؛زیورپ وربعم

 1 0 ۹ ۲۳۷ ۲۲۶ «ةلودلا جارس - ناطلس «كلم ورسخ

 0 «ذلودلا جارس هب نک عوجر ۷

 4۲۲ ۲۰ نایب بیطلا رهاط وبا نو رس

 ۳ 1۸ ۰ دح رکب وبا ؛یسخرس اعورسخ
 سه ۷ - دعاسلا نب رکب وبا نیدلا لامج خش «یورسخ
 4۲۰ ۲۹۵ ۲۳۲ «رضخ

 تک | رکب وبا نیدلا بیجن هب نک عوجر طااطخما

 ۱ ,مهربا هب ؛ نک عوجر ۲۲۹ ۰۲۱۱ ها لیلخ

 ۳۲۹۱ ۰۳4۵ هاشمزراوخ

 ۴۷ «یزورم لایخ
 3 ؛یناک ربخ

 ِ ۱۱۳ ۰۱۲ اراد

 0 (۲۰۱ ۰۱۸۷ «دواد



 ۹ لاجالا ءاسا

 ۱۵۲-۱۵1 ,- نیدلا باپغ هم نم

 تر نک عوجر دما نب هّلا دییع نسحما وبا

 «بّلاط یا نب یلع هب نک عوجر «یلع نسحما وبا

  «یارهب هب نک عوجر «یارهب یلع نسحا وبا

 .؛یخرف هب نک عوجر «غولوج نب یلع نسحا وبا
 تيم هب نک عوجر ؛یذمرتلا دیحم یلع نسحا وبا
 ۱۸ :روجییس نب مهربا نب دبح نسحما وبا
 ۸ یدارم نسحما وبا

 ۲۷۰-۳۷۲ «یولعلا رصان نب نسحما وبا

 «لیعسا نب رصن هب نک عوجر «لیعسا نب رصن نسحا وبا
 ۱۸۸ «نیدلا رصان رصن نسحما وبا

 ۲۷۵ 6 ماما یلع نب نیسح

 ۲۷۰ ,(* قوجتسا رضس) یلع نب نیسح
 +۹ ؛هاش نيدلا ماظن نیسح نب نیسح

 4۷۹ ۳۷ ۲۲ ۰۱ - مراکلا وبا ؛یرعش۷ رکب یا نب نیسح

 کلا نیع هب نک عوجر

 ؛یناقاخ هب نک عوجر «یفیاقح

 «دبح نب برح ثراحما وبا هب نک عوجر «یروفح

 (یاک ریخت هب نک عوجر ۲۰۲ «نیدلا دیجح

 ۳۰۱ :(ینسلا نیدلا دیّوم حودم) نیدلا دی
 ۲و-۲۵6 «یناتسهدلا *ارعشلا جات نیدلا دیح
 ۳۰۸-۲۱۰ «ینوتسلا یرهوجما نیدلآ دی

 ۶۱۱-4۱۳ بوک لاش دم نی دونم نا 8
 ؛۲ «یسیغداب هلظنح



۳۸ 

 اب ۱ ۱۱ «( ینجما نبا) نجما نبا

 ۲۹۶-۲۹۲ ۰- مکحا اب یتج

 ۲۱۸ «لادنج

 ۲۲۱ «(یدادغبلا) دینج

 ۳۶ ۳۳ - دی ها دیع وبا 10

 ی ۱۱۰-۰۱۱۷ «یورطا یرهوج

 4 - دما نب دحم ها دبع وبا (۶ ینیمجا) ناجا
 کن : ۱ 0۲ ۳ «لاپیج

 "۲۳۲۲ ۱ «نایناغچ

 ۷۳۷ ۱۳۷۳ ۳۰۸۱۳۰۹۰۱۱۹۷ ۱۱۸ ۰۱۱۰5 ۰۳۴ ۰۷ «قیلا مماح
 ۲ :٩۱-۰۱۱ «فکورطا یروثحا دبح نب برح ثراحما وبا

 . «یاماسلا حون نب روصنم هب نک ۳2 ؛ثراحا وبا

 «دیولا نب دیحم نیدلا سمش هب نک عوجر «یدادحا
 1-1۱. «یورطا یروفحما دبح نب برح

 ۲۲۰ «نزحما وبا
 ۲۸٩ «- نیدلا فرش «ماسح

 4۳۲ ۰۲۳۰۰۳۲۱ ۰۱2۸ «تباث نب ناسح

 «ینفاخ هب نک عوجر ۰۲۲۱ «ملا ناسح

 ؛یرصنع هب نک عوجر ۵ نو
 416 - دیس « نسح

 ۲۳۱ با ۱ نما وبا

 ّ ؛دیهش هب نک عوجر «ینلبلا دیهش نسحما وبا



 9 لاجزلا 2اسا

 4۱۷ ۰۳۳ ۰- روصنم وبا «یلاعثلا

 +۱ كالا بیحم نیدلا ةقن

 ۳۲۹۲۰۳۰ «رایرپش كللا ةق

 «یریفسلا مجخا لع نیدلا دیرف هب نک عوجر  ك الف شوسج

 ۲۳ «(نیم حورلا) لیئربح

 ؛ناخ ردق هب نک عوجر ؛- یاعلا وبا ؛ دما نب لیئربج
 «عساولا دّبع .هب نک عوجر ؛ یلبجما

 ۲۱۲ ؛- لیلا را 6

 4۳۰ «یمربلا رفعج

 ۳۷۴۳ :رایطلا رنعج

 «گدور هب نک وات «دبح رفعج

 ۲۹۱ «[نیدلا] لالج

 ۱٩+ ۳۰ ۰۳۵۸ هاش نیدلا لالج

 ۱۹۸-۱۹۹ ۰- مکحا «لالج
 ۳۱ ؛رنعج لیلجما وبا

 +۲۹ ۰۲۷ ۰+۲۲ ۰۰۷ ۰۲۷۰۰۲۷۲ ۰۱۳۱ 4٩ ۰۲۲ «(دیشج) ج

 ۰۲۲ ۰۲۲۲ «یرهشا لاج

 ۲7۲ ؛(ینسنلا نیدلا دیّوم حودم) نیدلا لاج
 ۰۱71۶ «یذمرتلا لاخ گب وبا نیدلا لاح

 ۶۰۷-4۱۱ «یورسخما دعاسلا نب زکب وبا نیدلا لا

 «۲..4-1.4 «یابنصا9 قاژرلا دبع دبحم نیدلا لا

 ۲۳۶-۲۳۷ ؛یجارسلا یلع نب دیحم نيدلا لاج
 ۲۷:-۲۹۷ ؛یولعلا رصان نب دیش نیدلا لاک
 «نینزغ كرفاک هب نک عوجر ؛سش رصان نیدلا لاج



 لّوا تسرهف ۱ ۰2

 0۷ - ۵0 (- .یلع نسحما وبا « یارهب

 3 "1. «یربط زور(

 8۰/۸ ۱۲۰ « نمهچ

 ۱۷۱ اس هرک :زاودیپ

 ۱۱۲۰۱۲ «نشس

 ۰۲۲۲ « قهب

 ۳۵۵-۳۵۱ ؛- دمحت نیدلا دجم یوسنلا یزیئاپلا
 ۵ درد ؛كلوت یضاف نیدلا ءایض ناهج ناولهپ

 ۲۳۶ « ینولهب

 «عیرلا نب دلاخ هب نک عوجر « لضاف جان

 ۱۰7-۱9۹ «یزرخابلا لیعسا نیدلا جان

 ۲۹۲ «ینافرخ [نیدلا] جان

 0۳۱/۸ «ناسارخ سیئر نیدلا جات

 ۳۰۸ ( تن دبح نب دارم 1 «نیدلا جان

 ۲۸۸ ,ةعيرشلا ردص نیدلا جات

 : ؛ینزوس هب نک عوجر «ءارعشلا جات
 ۲۰۵-۲۵1 ؛- نیدلا دیح «یناتسهدلا ءارعشلا جات

 ِ . «نیدلا عیدب هب نک عوجر هوکرت
 1 بت ۲ «قالیا یثک قرت

 )۳: نرخ ت

 ۱۲۵ نوت
 ۲۳۵ (-یضاق نیدلا ای ناهج ناولهچ «کكلوت



 »0 لاجژا اما

 1 «نیدلا ردب

 ۳۲-۲۲۸ «یزارلا یاوقلا ءارعشلا فرش نیدلا ردب

 1۷ سس دا نبا و ؛ یونزغلا یردبلا

 ۲۲-۲۳۰ ؛ینطبلا دوبح نب دمح نب چی دب

 ۲۸۹-۳۵۱ «یرجنسا وکرت نیدلا عیدب

 ۲۰۷ ۱۷ یادمما نامزلا می دب

 ۲۹۲ «مالسا ناهرب

 ۳۸۷ ؛- لا 9
 (۱ ( فا وبا یتسبلا

 ۲-۳ «ارغب
 شورفب « ۱٩+

 ۳۰4 :(ةنیخما) باطخما نب رکب وبا
 2۳۹۸ (كباتا) رکب وبا

 ۱ «كللا فرش یرهش# ۷ ۲

 ۲۵۲ « یلظعاولا ینلبلا دمح نب

 ؛یسخرس اکورسخ هب نک عوجر «یلع نب دمحم رکب وبا
 ؛یناحور 1۷ نک عوجر (یلع نب دبح نب رکب وبا

 ۷۸ ۱۷۷ ۰۷۰ ؛كللا ماظن نب كللا ماظن رکب وبا

 /:۱۹۸ ؛سیفلب

 ِا باوبلا نا

 4۲۵ ۲۵۲ «نیسح نب ماس نیدلا ءاهپ

 ۲۰۷-۲۷۱ ؛یدنقرمسلا ییرکلا نیدلا ءاپپ

 ۲۱۷ :مارهج

 ۲۷۹ ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷ «- رثظلا وبا ؛دوعسم نب هاش مارهب
۰۲۸ ۰۲۹۲ ۰۲٩۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۸۱ 



 وا تق ۹

 ؛یرهثآ لاخدب یک عوجر «يره
 ۳۹۲ ؛یدنفرسلا بیجلا نب نیدلا لیصا
 نیدلا نیدلا لاک هب نک عوجر ؛باتشا راخقفا

 لسص نک عوجر یانکیما رانقفا

 ۱۹۷ ۰- یلع «نیدلا راقفا

 ۱۱ ۰۱۳٩ هاط 3 2 نیدلا راتقفا

 ۳ )۲۵ ار

 1 ۱ ۱۳۰ «نوطالفا

 ۱۳۰ «سدیلفا

 ۱۱ «وید ,ناوکا

 كلللا نیع نیع هب نک عوجر ۰۱ ۰ یی غلا

 اف ؛رهدلا دحوا | مکح ریما

  «یّزعم «یژزعم هب نک عوجر «"ارعشلا ریما

 ؛نمحرلا دبع هقارس وبا هب نک عوجر «ینیا
 1۰ ۱۲۲ 6 دی نب دبح نیدلا دحوا « یرونا

۵ ۸ ۲ ۲۱ ۲۲ 

 مکح رم هب نک عوجر هدلا دحوا

 ۱ 0 هب نک عوجر ؛دجح ني دیحم نیدلا دحوا

 ۱ ۲۳۲ «ینرق سبوا
 ۱۱۳۱۵ «جریا

 (۲۳ یک کرت ؛قالبا

 ؛ نیدلا جات هب نک عوجر «یزرخابلا

 7٩*7" ؛لقاب



 ۹ لاجتلا ءاسا

 « یروشنم هب نک عوجر (- دغس وبا دی نر 8

 4۱۲-٩۱۳ ؛- خش ؛...(0) ملا دیحم نب دما

 نیدلا باهش هب نک عوجر .یدقرس دیّولا نب دمحا
 ۰7۷ «یونزغلا یردبلا دا نبا

 55 تب رفقا نکتکیس دوبحم دا وبا

 ۱۳۴ «(ذمرت ریما) یطخا
 ۲۲۷ «سپردا

 لیعمسا نب رباص هب نک عوجر ؛رباص پیدا

 ۲۹۹ ۰۲۹۸ ؛- كلم «نالسرا

 ۲۳۶ ۰۱.۶+ - ۸ «یورها قرزا

 (۲4-- ۲۲ «یروپای ییانغتسا

 (۱۱ «یرابیوجما یراخلا دبح نپب مهربا یا وبا

 ۲۳۸ ۰- يضاف «ینیارفسا

 ۰۳۹ هرایذنفسا

 . .هفیح وبا هب نک عوجر ؛فاکسا

 «ردنکس هب نک جو ۲9 ۰۲۹۵ ۰۲۷۵۰ ۰۲۵۰۲ ۱۱۵ «(یورلا) ر دنکسا

 ۲۸۱ ؛- نیدلا ءالع ناطاس ۲

 ۲۹۰-۲۹۷ «سیررز هب فورعلا یونزعلا مهربا نب لیعما

 ؛یزرخاب هب نک عوجر 6 نیدلا جات  لیعمسا

 4۲۰ ۱٩ ۰۳۲ ۰۱۸ ۰۱۷ ۱۱ ۰- بحاصلا «دابع نب لیعسا

 ۱۳۸ « نصغ 9

 ؛یولملا رصان نب نصر هب نک عوجر «نیدلا
 1133 و 0 6 ته نینح دیس ۹

 ۱ ۰- رکب وبا كللا فرش یرعش ۷

 کلا نیع هب نک عوجر حب ییآ نب نیسح کلا نیع ؛ یرعش۷)
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 کالا

 .«لاجرلا تسرهف
 ۳۸۸ ۲۰۵ ۲۵۶ با ۳۰ «(ضبلا وبا) مدا
 اتم هب نک عوجر - نیدلا دج مدا

 4.0 ۲۹۰ «(مهربا ترضح ردپ) رزآ
 زا فا

 2۳ رقم شا
 ۲۲۹ ۲۱۱ «(لا لیلخ) مهربا

 ۲4۱ ۰-- ةلودلا یضر ناطلس . مهربا

 ِ ۱ دا ككلف هب نک عوجر اماسا مهربا

 1 زا ۹ نک عوجر ؛یرابیوجما دبحم نب مربا
 ۲4 3(۰) صفا مهربا وبا

 ۱ ؛ سیلبا

 (۲۹۸ یکب وبا كباتا

 ۱۱۲۸ ۱۱۷ «هاشکلم نب دمح نب زسنا

 ۲۲۰-۲۸۸ ؛ ییکیسخا ریث

 ۸-۱9۲ «یزورلا یجوتنلا * اکیا رگ نیدلا ربثا

 ۳ ۱۳ «نایناغچ جارتا ناسحا

 ۸ ۲9۰ ؛۲۵4 ۲ ۹ (( هل نلوتر ینعی) دما

 ۱ لا لوسر دبح
 ۹ « ینافلاطلا مهربا نب دحا

 ۲۱۹ هک ةافکلا سمث مماقلا وبا «نسح ني دما
 ۱ 4۱1 (- نیدلا نص دا



 دور اون هنمم و شوت تمنب :

 واست رسم قافتشا دوب هک ان هشيه

 تب و نه قاضقا دوب هک ات ما ِ

 راسپ هل فا و نا

 و داب اعد وت رپ تخاز

 ها

#2 
 ء



۳4 

۰ 

 کالفب تار شرق مکان . دان وج

 تبز هش ورف شهاج دساح ی

 شعصخ رد تسه هک و هآ ره عج تسدش

 وا کشم تسوا قالخا هفان كل ر

 ۲ دنیا تاج تذل ارت ناب .فز
 ۲ ش لاک لصاج ارت نلاک فن

 دد سر

# 

 ۳ هنک رب وت دوسح دنک

  ریجاطع رکش ردنا دوب ۱

 ۰ّ ی نو ملا دین زا

# 

 ترس رب وت تعفر تبنرم

 ترس زا وت تربس هار هسشذگ
4 ۳ 

 ارت وچ دوب نارق بحاص وت لثم هنوگچ
 ۱ قا <

 ترف هک گم اهزیچ همه داد یادخ

 .   وت رتفد ضرع فسندرک .وچ :لقع. لها رب

 ۳ ۵ رتکم نوت هادعا ز راب دوبن

 ۳ ۲ ی ی نر رایم؛ اقا ز

 ته # # # + # # تااحخ زا چ

 # ۷# »# ۱۶ رشت نقخ نرط, تسس

# # 

 ت ۰

 ت

 نیم یو طوتس دسح

 فیتم تسه فرح هس ره

#۷ ۷ #9 

 . یوت رد منچ ارنون



 نر 0 شفت اه رزق ها

 ناب قاشع لد وت ناکم

 رو ی ی ی

 ٩ # قماو وج در لب ملم 0

 ی ی ی 0 زا

 0 هه مدح وجح

 # # # »# # ِ# # # ف #

 # # ی ین و یتسارب

# # # # # # # #۷ # 3 ۱۰ 

 هو

 هبیتنوپ نم ی تساوی

 نیس وچ نسح نایم رد وت هّرط هتسدن

 دگف وت خر و بل رب رظن لقع منچ وچ

 نا دنکرگآ بل وا 0 0

 ناز "نایاب و ون «تاهد تا 0 ٩
 تن ريزب تفاخ نآ زا دما هنامز

 ون عضلط توازف رد موم هبلان تست

 نیرب خرچ زارف زا ناهج ردص 9 ۲.
 تلللا تیع رادصفا ج فصا هدوتس

 نید و تلود رخ قلخ نسخ مان نیسح

 دبعم ره ریض رد وا تحدم هک یک

 تّکغ لد رد تسا نایت و شیفت ۱ ۳

۳ 



 . . «دنصوصخ ترضح نیدب هک یارعش «مدزاود باب _ ۸

 و « «# « # رد رج یریس هطوغ

 ۳ 1 یتسایش | 4 * نایرک تسد مزلق

 / 1 39م + «۷ س هشاک وت ی زا

 تسافش نیع «  هم .ارلظ ناعقتسم

 مان یفانرب را 1 رد ابحاص 0

 ۱ و نیا قدص رب وت هاج مدرک فرص
 . مخانشن وت هاج پبانج زج دوخ ءایلم

 تسانع ون هک یربپ ۸ سد 1

 . تسانق رد ۳۷ و دی ن هنامز زو ۱۰

 ۳ فطل هار زا یتعش شاد مزیزع نوچ 4 13

 0 ۱ یتیاور یراد -مرکا اش رک نونک ار
 0 ۳۳ رسا ون جام رد هک "ِ

 ات و * ۳ س غلیم هوا ۱ اردوخ رطاخ

 . .دابوت هج نادواج ترازو ردص تبتر ۳

 . تسافب و زع هبارپ وت هاج رت زک

 ؛باتکلا متخ

 ۱ نیا اما درادن تیاغ ریظن ی تاذ نیا دماح و جیادم دنچ ره

 رک تم تسا هدرسفا تعیبط و هدرمژ رطاخ هداز هک هدیصق كي نیرب

 دش نبثکر خانم فا دفع رخ لاکلا نیع عفد یارب ارهبش نيا و ۰

 ۱ 5 تسدپما و هبش رهاوج اب دینک هتشر رد دناهتنگ ات تسرید

 ددرگ ظوحلم و نصوصخم :ناهج نارف بحاص نیا رظن و

 نت راز زا گلشا و خرب مرگداون

 دا مس نوچ و نآ رز نوچ ون تقارف زد هک ۲



 ؛یرفا نیدلا ءایض (۱3۹)

 نرتسن یئفور هزان زا تسب هیرگ سگرن باوخ
 تسارچ بر ای رپس يب شیرف قشاع هدید

 عفد تقو یعب هصغ زا دباشک یم

 تساهج نیباک ۱ ارغاب سورع ینعم نيا دقن

 ارغاب یقنیب هن لاخ دبا ان توارط نیز

 تساطع ایرد بحاص یارس تلود وا هکناز

 وا مظعن رک کلللا نیع اف" هجاوخ

 هیات رد تینا ار

 1 شو دییج فصا

 تسایفصا یاج هدج شیاس خرچ ناتساک

 رت بات رع دیار تمحع هک یر تا٩
 تسایس دیشرخ جوا تسافتسا یلاک اب

 وا غین دراد شیوخ هانپ زمانه كلک

 0 فوخ هطرو رد و و ییاع

 تس اوه عوفرم دما تر ات فق افت

 تک لفع. تفریخ ز یناتصا را

 بیسا بجا رهگیری ی نی ها

 تاب رب زا هتسوپ ارلکش کاخ یوگ

 تساوتسا یطخ وت ملح تا یو

 فرش رهب زا هک یسا نیسح قلخ نسح یا

 تساور نامرف هدنب ترما هاگرد رب تخم
 نطق » رایع رک ماقم رد

 تساطخ یوب ام كشم ااک دنناد ناگریز

۷ 



۳ 

۰۳3 

 تنی رو

 ۱۳۱ مر مابتفاد نوچ شزاب هستف دابن زاغا
 ۴# تم د -تاالف نان مدز تسد رب تسد مثخ ز رایسب

 تساروم
 ۳ دص تا

 غاب شوغآ رپ تسدهع, ون نالنط زا هچرک

 .دنصوصخم ترضح نیدب هک ینارعش «مدزاود با

 یه رک

 تک مدرتم هوم رپ لو رد

 ۳ . یر نیدلا ءایض ءارعشلا رف لج۷ (۱25)

 ۳ 4 نیا لضافا و » 
 اضق و تکاب لابقا *

 هه صف کی نام و

 ۱ ارم رخ مت
 ۱ ۰ ۰ نک ناتسب گنر ایم نحع

 و دما رامپ هاگ نیک زک هلال لبخ

 ثسافو رد هسنامز اب كنا غاب طاسب رب
 تهیج شش یوسراچ رب ارهقرخ ناتلخ ربا

 دف رک شوزرآ ز ا راو قاشع نهرپپ

 ۳ کی هیدب يرونپ لگو
 "اتشاون شوخ سیل دنع یروس زادرپ نونغرا

 ۳۵توف ی رپ مع زا هشفب یوبشخ دف

۳ 



1 ۳ ۳ #۷ «# ( ۱ -1۸( 

 نیچ رونغف یوس هتفر لثلا یف تلاثم رگ

 هدسا اعطا وت بناوج وز فقوت نب
 تک نوچ تواخ فال هدز  ناسین : ربا

 هدسا ایرد تنه زا نوزف یشخ رهگ رد
 ه مزوب نا ردنکبا یا وت راج هداب

 هدصا انصم ناوبح همشچ لالز نوچ

 ه هگرکشل مزر میزعب رکفل ینک توچ
 ها

 تنطلس ریرس جوا رب هک یرگناهج یا

 هدسمآ ازوج دننام تشطنم بساتفا ۰

 دا دخ م بم بم هدرش اردوخ ترد رب

 هدما اجنا زا کلالفا كرات شهاگیاپ

 ۰ ب هه رف تسیفاب ناهج ات

 هد ادعا وت وهاه ور ها 0

 0 ترضح بانج زا ۱۰

 هما ایدز تی لا

 6 ره ده ورا کلم تلف

 هما (انریتد یا ار ۳

 نیدلا و ةاولا یفر كللا فرش نارق بحاص قح رد یابر نیا و

 ۳ تسا هتنگ هتخرب هّلا هدیفت ۰

 تفاین وت نروچ مت كلم رفب ردص یا
 :تفاین وت نوچ مد هدنخرف بحاص هش

 تتشملب یو بش و زور 7 رایسب

 تفاین وت .نروچ مرک و لدع و مق و خین

 یابر تساروه یابر نیا و ۰



 ۷ (  دنصوصخحت ترضح نیدب هک یئارعش خدزاود ةماب ۰

 ر ارارعش رعش و تخانشب دوخ دوصتم لوصح تلیسو ارعون نیا
 ف

 ت

# 

۱6 

 « نامدنتم رعش زا وا رعش دوم هویش تسناذب #

 و تنگ ا هتک رک 0

+ 

۷ 

# 

# 

 9 نارفق بحاص بحاص و ناهج

 عسل هنگ 6 و

 ۱ هما انرب تم زا ارت مته رذظ یا

 و ان و ات 77

 قرش هاش 7 ایند ورسخ نید رصان

 هدسا انیم نودرگ رب ون رتچ هم یا

 .  لزا رد هّللآ نی ٌرضن نید ءالعا یپ زا
 دما ارضط وت فاش روصنم رس رب

 ۱ هتفای تنیز وت باقلا ز , طخ هیلح

 ۱۳ ای و ات هتکس ههچ

 ولع زا هتشذگ رد ناوبک ز ترصق رظنم
 ۱ ۲ دما ایم شرع زا رب تسزدق دتسم

 ۱ ر یفم تم وت تخب ناوج تاذ تنس
 دما اناد رپ یراد كللم رد وت یار

 تتبیه زا یور هدرک ناهنپ هنتف ادپپ رلظ

 هدمآ روت تلدع زا هدیشوپ رس 39
 وا زا هدوب كلف گنخ تهگرد قب بن

 ۱۳ اب نقد ون هام و و

 شنا تک مخ هاشنهاش تین ار رپ

 هدسمآ ادب هزد تر دیشروخ شیپ

 وا رسم هدوبن وت ءاضر فوقوم هکره

 هما انرب رپ ناهج زا شراک چه
3 



 ۳۳ ۰م هم (۱د۸) یا بتاکلا دی ندلا سمت (۱3۷)

# » # # # 

 رد نان ارنیک و خم ۱ 0 : ِ

 هسفاب نابع زاجتا اصع زا سوم وچ
 دیع زور شوناک خرج ارت نشه مهخ ك

 راگزور تدیع ناوخ رب فرش رپب زا دوخ یب
 ۱ ۰ ها
 هتفاب نایرب رو و یدج وچ ارنودرک ریش

 یرونا نوج تیوک یناشن ناطاس بحاص

 هنفای ناملس كلم دبا ان نادزی ز ناک ۳

 هسفای ناهپ شیوخ دوج ربا با رد
 فلطاب شمایا یراوشد تسد زا رخ زا

 هصفای ناسا دوصتم دوشبم تدوج ز نوج

 ون حدم یارس رد شعبط و یقاخ ينوت ۰
 هتفای ناسحا هنوگ دص يب ِ ناسح ویحه

 دام وب هاچ و تر 1 دیابت ناهج ۱

 هتفای نادزی لضف زا هاج و زع و لالج یا

 هستفای نابنا

 و

 لضافا لیاش بورض و لیاضف نونف رد و هدما رس رب لضف و ۰
 تسرادمان ءاملع و رابک یانبا زا كنا اب و هتخادنا تلخ یوخ رد ارلاع

 ارام رد و درادیم دای مان ارناج نیدلا رم ماما یضاف رغصلا عماج هج

 درک فتح رو دندرگ ظاع ار فیلات نیا ود ره و دوب اد نيا و گلب رق

 اید 9 دالب ندرد نو اف تا هب هرس هو نیا هک دنا اهلع 9 همئا و ۳ِع



۱6 

۳ 

 1 « دنصوصخم ترضح نیدب 6 یادش ( مدزاود تان از

 4 كيلو رپ رذ تفلق قادونس ینل لو

 .. هتفای ناشیرپ ارتفلز شیوخ لاخ وجه
 714 هتخاس ناج هناد تفلز ود ماد ار فطا

 هسفای ناد نآ دبص ارلد خرم تناقشاع

 3 اچ هسوب هاگب دبای وت لعل زک ددم ره
 ۱۳ 2 رد او تا ابآ زدیم ک

 . . درخ یسیع زجتم و تسن لعل ناویح با
 هدفاب تاهک روتسد رد کلاخ زا ماد

 كلم نیع اباد رخف تبتر دیشج بحاص

 هتفاب ناکما و نیکمن وا یار زا كلم هکنآ

 ۰ هتفای نافاخ و یار قرف جات شیاپ كلاخ

 # وا یار ءایض زک یبانج نودرگ بحاص

۷ 

 هتشاد رترب هیاپ تتخن هردس جوا ز یا

 هتفای نامرف تحن ردنا تردق اركلف یو

 . ارت راب رد كلک باهش و ریثش قرب
 . . هتفای ناطیش خز ترصن خرچ رب لک لقع

 ی ارد ندرگ یقلبا تنار ريز ناگوچ هاگ

 هتفای نادرگ هوک ناسب نودرک ضیار

 ۱ ب تم .ایوعف او تم توبت رب

 هتفای ناهرب تیار غیئزا بم بم بم

 # ۳ * نا یک یی زا لاس تشخ

 . . هتفای ناراب هلص هان ناج . . م

 



 ۲  یلملا بتاکلا دح نیدلا سش (۱7۲)

 وا فرح رب تسگنا باوبلا نبا هک هجردب طخ رد نینشن وزا رت عمیتسم

 ؛تشاد دناوتن رب وا طخ ناریلد هدهاشم زا هدید قم نبا و داپن دناوتن ۱

 ۱ یئوگ تسدنایب نف نآ « اروا یئوج زاب هک یف ره زا 3

 لیاضف روفو نیا اب و یرتشم شدراطع طخ رد و یرونا لیدع رعش رد

 یراد درهم و یزینا تسود و تاذ تفاطل و عبط گو یلخ تحایسب 3

 تسا نارق بحاص ناحادم زا هک تسا نآ لیاضف نآ هصالخ و موسوم
 ؛تسوزا ارغ هدیصف نیا و

 هتفای نراویح ۳ جازم تعبلمل تسلا یا

 هتفأی * « ۷ « ۰ «

 7 7 7 ۱ رم هدوب هجره ۱

 هتفأی «۷ 1 * «۷ ۷

 ارت رم ییوخ نادیم رد نسح راوسهش

 هاي نالوج زیت يابّراد تیک رب ۰
 نافشاع ماشم تنارکب درگ زا دبع زور

 ای نادیم کلاخ زا راحت کتم تهکن

 درب تدلج لمل زا یک
 هسفای نایا راسخر رب رنک زا هطقن

 دشن و عل مرد عزج دیراب یس رد ۳۰

 تسه وت بانع از ینسح ناعنک فسوی

 اب ناگرک تسد لایاپ ام و لاس

 هتفاب ناجرم گنر 1 درخ قشع ردنا شا ۲۰



 . . . ؛ دنصوصخت ترضح نیدب هک یا ( ناجد ناب

 جا اواح گالفب وا عاعش تنگ , ۳ تلود تلود مات طب میک

 قاب هو ید وا رضس دوش اتنگ « تسوا یار تنخرفب هاش نه هک منگ
 یرپسب هک دباش هثداح یاپب کر تتس دص نید هد تیوفت هک مک

 . اور دنکس ۱99 کنتیرت هک اتنک ه نه تره دیاغ شاد رپ

  یرهوگ گنخ نیزا خرچ راوس اتنگ , وا شب تسا هدابپ هک. لابدن عن

  یرتخا خرف رثا دهد نآ زا اتنگ ۰ تسیرتشم دعس ددم شعلاط 4
 ۱۳۰ زچ سشش ز تفزک نآ وا انک ع رمپب یوده .شرد نابساپ ِ

 . یروخ رد یرم رجضخ مخزب اتنگ تنگ هچ ناهج اروا دساح دیدوچ منگ

  یگگرز درک وا ماخ رپب ز ارگ یادتون رد :ن راک باتفا هک مک

  یرد شوخ ظفلب تسیرگ ان اتنگ م رهپس رب ریت رگم تسوآ ریید ملک

 ۱ یرغاس رهع زا دزس وا تسدب اتنگ ء يبرطم هرمز زا دوب وا مزبب منک

 ۳۳ ۵ را و دیا هیزکب اتفک ء وا هاج دزن تفص هچ ارهام هک معنک
 ۲۳ ۱ ۱ ربب کلن انگ م شنود تسکلم تفاخ لنط کم نگ
 کرورپ هدنب و نتخاون هگ اتنگ م دنزکاچ وچ کروم

  یرفعج و یج و بحاص ء ءافص اتفگ + قصا فصو ارو داد یادخ تنگ ۰

 یرونا دهع رد یفاک دبرف گم دوب هدرک مظن نینچ هک ن ارعاشز منگ

 یرسرب لضف زا هب هچ یرس اب هک اتنگ . ماهدوب رادهپس هک مرعاش هن تنگ

 یرب ایر زا دوب كنا رتهب : هک تنگ , افص زا نک نیمآ موگ شاعد منگ

 ۲۳ زا دهد ایض هم کاتنک شخ رون دیشروخ ششخب ز ات هک منک

 ۳ ورم ولابقا و تلود و لالج اتنگ, نوزف شرشحم ات و ماد داب هک مگ 7

 یرتشم ۶ زا رز و یا هک تنگ , باتفا خرچ زا یو

۲ ۹ 

 را 9 درع رم

 یناد ۱ نان نودرگ و تساهیدن وا ریظن رپپ خرج هک ینوج



 ۱۹ ۲ و

 ما نا اد و حرش زا و یرزب لاک تعفر

 و هتفرگ فلا وا نایم اب لابقا رک نایناب كلام زد ابتدم تسا 8

 2 جا بانط ک هقلح اردوخ تلود نانشد

 داهن و غین طخ رب رس ملق وا وا مر و مماب یحاون رگید و كربس و ناگنس

 9 بحاص هدروآ رظن رد | رو ا رایکشم اف شقن مفچ رازم غین و *

 بل ی دلا لالج ناظس ترضح رد تنا وا بقل اهنابز هه قانتاب رلقلا

 و دا وا تنح شورد و و غاد ار ترضح نآ لضافا و شورفب وا
 جادتماب وا اماف دنا هنگ رایس حمدم نر .راحدام ار وا كنا اب. و

 تخس دابع (یخاض سن نا و سا ی ترازو ترضح

 تسلاح نیا سا

 دات لک ین دالبلآ هارمش « هنحَدَم نم رمان 2
 سازان دیشروخ 7 حدم رد لاوس و باوخ زد تا بک

 یرگدب کلبن را مرتوکن یو ز اینک ۰ یرونا دبشرخ 3 8 تنگ

 یرهبع مثچ و هسربع فلزب اتفگ ۶ ناتش ز اناج قابر لد 3

 یرتشم وت زا رازه تسارم هم اتنگ , سح رپپ رب هدراهچ هم متف

 یزکاچ ونک تسیسب وت وچ اتنگ م مک ی رارقا وت ْیدیبب منک
 یرز و یبس ی ز تسپا هفحت هک اتنگ + یتمدخم مرا وت دزنب ن راچ هک تنگ

 یرخ اهچ و« ز عاتم نادب اتنگ م مد اعطق تدوخ . ءاهتنگ ز منگ

 یرلد نا تسیناتسرز یا تسیرعاش فاصوا [ ز ] یناشفرهگ تنگ ۰

 یرتشش یابید ماوخ رعش هک اتنگ ء تسرطاخ رحم رهگ نم رعش : رک رز منگ

 یربارب ماوخ یناوخم نوچ هک اتنگ , تاوخ قافا بحاص يا هک

 یرعما کی وا یی ۱ ینح نیدرخن ناهج كلم نع هک تنگ

 یر دنص جر زا هب تسوا نانب تنگ , یورسخ غیت زا هم تسوآ نایب تنگ

 یروانشآ هگ لصو نگر اتنگ « وا كاک صاّوغ 4



 ودول و نینزغ) یرینس و یزعم دهع زا دعب قوجلس لا ءارعش : دزاب باب ۸
 ۶ هدف فلت ضرعم رد قرس و قرح و اجر: هطس)یب ۱۷ 10
 ن نیا « * 2 داک نازا نا شرق هکر دق

 لاح . م هم تعناصم و تقیاضم یاد نيا

 * سوق تر

 ۰ . زع هضیه تاداب « یزادزروخ رب یاپ یار ز هکنا یا«

 نیدب هک لضافا و رودص راعشا فیاطل رکذ رد مهدزاود باب

 موسوم تلود نیرب و دنصوصخم

 ۱۳۳ دن و ال تسا نجس ترضح نیا دچرم

 غبت رورپ ماع ی وو و رتنک لدع یاشداپ هتک جیاف یو رد رنه

 . هتفای راهب مایا لادتعا ریزو و هاش ناهج روخ رد قیال نيا اف
 لا دما ارزولا كلم كللا نيع رییک لجا بحاص لالج باتفا
 :آ نآ تمايق نماد ات هک یرصان تنطلس و كلم ناسا زا هلال

 ۱۱ یاوهرد راودهرذ اهج لضافا :دش ملاط ثنیاپ نیا و

 کد ارلضافا یضعب نم و دندرکزاغآ نتجخاب ءزهح ره ناب و 3
 ترضح نبرد نم 3 مر ۱ ملق رد ناشیا بفرط ز زا یفرط و

  تطلاخ قافتا و تسا هدوبن تفرعم هقباس ءالضف مام اب و مدهعلا

 لجا ارلضافا نیا تمام درک مهاوخ ر اصتقا دو دعم دنچ نیرب و

 د رد هلضف ماد باتکلا و لضافا۷ دیس نیدلا و ةلودلا دج ۰

 هدروآ لاک و مامتب ناشیا راعشا و تسا هدرک

 1 2 ق + ۰ 1 لابقا رصد نع هک نیع ۳



 ۱۷ یلباکلا دوبحم نیدلا ءایض مکحا (۱۳)

 ایند زا .دشاب خزودب وت یاب كاخ رگ ابص

 منع انع اب خزودب دا افق 9 نو

 یاخ اع ندناک تنک,دناد وج تحدج ایظ

 مزق دوب غ کكي وت نادرگاش یور و

 زدنف زن هزوف برفم شالق ات م اش هالک

 ما زا رب بتقرشم امایخ ات 0

 بل ام ام اس نا

 مدسگ هنیس تورا ۱ هتک وت ءادعا لد

 یابر
 دنز مه ثكاخ رب خرچ هاش م ..  ء اش هالک و 6

 دنز و کلاچ اقتت هالک ک "1 »9
 سس سس

 ابر دیزگ رف

 نکم شنایرگ ثنخ رهزب هتسپ زو « نکم شناریح تسبرگ نوخوت ز مچ ۱

 نکم شناشیرپ تسا هتسکش راهنز + نم مراد ید تبه ارف فلز رد

 یابر تساروه ۰

 دراد ربنعم بش وت خر زور + دراد رب رد چ# 1 ات اش رگ
 دراد رس رد ون فلز یوک وز نوچ « نتسج ناوتن یاپ تس ون تسز

 ابر تساروه
 جسم 9 ملت اب 0 9 و رز

 لضافا تنوع تفلوم زا اهاس نآ ما رد هک چوب نا هعوبج نیا قح

 اررهدلا ةبتي يلاعث روصنم وبا هک مدینش هچ یتشاد لوذبم دوخ دوبح

 و لضافا ناهج رد هک دشاب عیفر یار مولعم تسا هتخاس لاس لهچ رد

 عمج راوشد یسک ارهلج عبط فطل و دنا هدوب رای و دن وای لئاما

 دنجمب و تسا نما هار رد تیبا ان عاونا زین اریاد نيا و درک دناوتن را

21 1 



 ِ # # # # تشزف هک شی. نآ ز

 _# ۱ # # ۷# تماد دید و نوچ ۳

 تساروه 9

 دز ۰

  «یلباکلا دوبحم نیدلا ءایض مکحا (۱50)

 طالتخا یاد كيدزنب نینزغ رد همئا لضافا و ارعش ثادحا زا

 یابر دنچ و هعطق نیا و ۱ تیرو هک و۰

 تسا نیا هعطق بت تسا هتشبن راگدای

 .تأق زا تردق و لالج و ز زع مع رد ایا

 شنیرفآ هلج تادوجوم لک لاک
 . هم و لاس وت هاج تعفر یاوه ردنا لعن وچ

 : ى هداتف گن و کوب ز اراهناسا قارب 1

 و توت تایر جوا گلاردا دوب راکما یک

 ۱ ۳ ترکف ز دنا مدع مک رد هک

 ط ب قتنخا كولم داتسآ تی نیعم نید ٌص

 و مالغ رکاچ کللف دنوادخ الو یئوت ۱
 ؟یتنامرف دات تباغ زا دنکشب هنامز ِس

 . خ رودم قاط هن ز دزاس ی رهب رکن اهج ۱
 ۳به تبرغ بی زا اد ملح هاب

 . مدژک زا شین دتنیب و رام زا رهز دزیرب ۲۹



 1۵  طااعخما نیذلا بیج(۱14) «غیاصلا دنیحم نیدلا باهش (۱-۴)

 بان نوخ زا نایشحو رب شنردف دنب .شقن
 هد کیم :رفذا تلف ها فان مع رد

 ناگدنب نوچ وا فیلکت هنحت هم رس ره

 دنکیم رتخا شوگ ردنا ون هام هفلح

 دوجو بابسا ربپب زا شتخر ءایمک و

 دنکیم ارز #ِ دین بیج وچ ارناک نماد ۱

 دهدیم رداچ ریش زا وا ربیدقت ار عبع

 هک لو ی ریق زا از ری ارماش

 راهن ره شلاوز ی لالج ءایرد سس

 بیم نویو قارو سم انا

 دهدیم ولول فیرثن ارهجن شوگ جرد
 دتکیم زبع و كس رب :ارهلال نامل تق

 تاتسوب رد وا رهق درب تسد بیپن زا

 مک زچ وچ دهن عاش .كلخ نوچ

 دهدیم رسا هتخب زز ز ار ۳ ۰

 دتکین ری ما ۳ ار سوس ۹

 «هدرک راصتقا نیرب ۵ تسا هداتفین عامتسا نیزا شب وا راعشا زا,

 طااطخا یذمرتلا رکب وبا نیّدلا بیجن مالسا/ ٌزعم ج۷ (دج)

 وا رعش رثکا و ریظن نره دخ نود ی دوب رصع نرا لضافا زا

 موظنم دنع نوچ وا رعش و روثنم زد نوچ وا طخ و فیطل و تسعوبطم ۰
 تسیب ؛تسا هتساذخ اروا طخ تیبا نیزا نسح دیس ۸

 شرکش وچ نانخس تروص شهرک دوب نازا نیربش دسیون وا هک طخ ره

 ابر ؛تسوا راتفگ زا یعابر نیا و

 ۷# # ۷# # ۷ ۷# * رز ون قشع نم هرهچ رب 91



 نینزغ) یرجفسو یژعم دهع زا دعب قوجلس لا ءاعش ؛مدزاب باب ۱+
 »حاج وه بم مو و و رد درب هلال وت تردق زا

 ۲۲ ۰ )0 و اک وت مزک دیامن راخ

 __ و و ۷۱ ینک وت ابص هرخک زا

 ۱ ۳ هدندرگ , دیشروخ هیثچ دش وت نامرفب تب ات
 ۳۳ 1 بکر آ « هه نایزو چقد هد نیچ
 ۱ ۱۳۳ و داد رعو مگان ناسا لب یون تموم

 ۳۳۶ مهوچ تم تبع ی زا نارگد دوج وچ هن تدوج

 : نیرب توفای تشک نيا ۰ تسناور و نادرگوت نامرفب زور ره
 اچ لگ رب رد معنب یثوپ + ولو ناد لگ رس رب مرکب یشاپ

 سا هتنک تقیقح لها نابزب دنا ت کو زا مه ابر نيا و۱

 تاب اب یار گنج ان مچ هاب نت رد

 ۲۳ ۲ لر تاپ تاج یه هار ز ملست

 ۱ نآ رهج ز ندرک نیک یلطب نآ وت رگا نک ک ارنیا ۰

 ویا لع نب دن نیا بابت مک (70)
 و تسدوب ناهج ناروهشم و ناسارخ ناروکذم زا رگرز باهش
 . تسدیحوت اروا و لماک رعش تعانص رب و رهام تغایص

۱ ۱ : 
 دسکیم رونا رد یا ز شییر یب [رما] ۲

 1 هر و و یا رشت ار

 ۳ یک ی رولک یقه هاب نر.

 2 3 و اضر ناتسگ زد

 ۱ ۲ دیک رّوصم تردف ۸ینیاغ ناو لو ۲۹



 4۱۳ ین (۱۳) ؛بجاحا نیسح (۱۱) «دنیح نب دمحا وتشلا (۱۰)

 ینح رب یایوج وت و ین تسدب ماک + رس ات یاپ ز ۱ ون فوزرا رد مرغ

 ؛بجاحما ینسحما نیسحما باخجنا راختنا نیدلا لاک لجا۸ دیسلا (۱7۱)

 هصرع دوب یناعم یور هرغ و 7 هدبد رون هک یناشپ اب يجاح نآ

 رد دوب رترهاظ هچره یتحاصف اروا نابز نایب و یتحاسف ار وا لیاضف

 . . هویج ةبحَر [هکسا و] هتجرب 4 نبغن دیهش ناطلس تلود ه
 تسناوارف وا راعکا .فیاطا و نش + هم ۰ فرم 8

 یورطا خث نب عفارلا دبع نیدلا ءایض ققو و ۰

 بااوجم وا و داتسرف هعطق وا كيدزنب دوب رنه نایب لضف ناهج هک

 هعطق ؛دومرف لاسراو درک اشنا تایبا نيا هعطق نآ

 ا9هفسزف ناف رسم ار گالف ريیت « هماخ ز هک نید ءایض قرشم لضفا ۰

 دتسرف راوشوگ و قوط وا رطاخ « یناعم و ظنل رکب ناسورع یوس
 دتسرف راییشوه عبط ادب دوز + دنام زجاع هچره كاردا ز لثع

 دتسرف راسهوکب را ريض رون یگنس زا رهوگ یاج دزیخ رتخا

 دتسرف راوس ونچ نودزگ نسوت + انامهم ارلضف نادیم هصرع

 دتسرف راپب ون ءاسیلگ تخت « لضافا ماشم یوم وا
 دتسرف راگدای شیوخ رت رعش + یلاح وچ مان دهن شتخم همان
 دتسرف راک هچ نب سک ونچ جدن یف رگ و تسوا بوخ قالخا تیاغ

 «یونزغلا یضقلا دنیحم نب یلع کا (۱3۲)
 ۱ نایب لیاضف رتفد هان وادوب وا نانب رد رنه نیازخ حاتنم هک یقف

 ار زا « عوبطم وا ء ۳۹ تارابع و كيدزن لدب وا رادبا تاراعتسا ۰

 تسا هداتنین هعلاطم شیب تسا هتنگ عناص دیحوت رد هک نیصق كي وا

 ؛داتفا ربرحت نا تاراتخح

 ۰ [اّربم بیع] زا و تفازا وت تاذ یا ۲



 رام ربا توچ دیرگ دوش راز یهگ
 . .نازخ گر نوچ دراد قت هکنا غ زا

 . رد دراب ورف هدید زا سپ كلشم دروخب
 ناراب رد دوب هک مدیدبن یراوخ ككشم

 .  یوعد كلی رته و لضف رد زگره دکن ۲
 ۳۳ دص رنف و لضف زا دبانب كيل

 الا ۰ ۰ و میم كلف ریس رب هچر
 8۳ ۵ ۷ 8 نت و و

 ۱ و ملا دبحم نب دا غیا (۱5۰)

 اه ه م و دافو عبط ددب تساخ هم هم ۰

 ۲ ۱ رب دما صرح و تنعاب .م مه ام م

۱ 
 ورا را راستا زا تنیسپراتخ مع

 ۱۴ هدزب مرا اب راهب ون زو + یفرغم نیرسنب تسود یور غاب یا

 ۳ ۲ بل یبام نلج ها عررا ۰
 5و

 زبس طخ شپپ وت ضراع نوچ , تسین شوپ زبس كلف رب مات هام
 ۱۳ رج کوک ۰ مک کن ناز هفالع رد هک هکر
 : كي ره بغبغ قوطب نکیل ء یلصلصو یرق هن و كيك هنو یطوط ین
 ز تسحالص و یهلبا ز تسده هتک بنارو تبما هال شناک ون هرهچب اب ۴۰

 !ز ناوت عون هچ زا تلعل اب م اسراپ دوب ناوت یور هچ زا تعزج اب

 هربط یک هریطب اركشم رو ۰ ینصنم قوذ یرب هسوبب اردهش رک
 اذگن یفرح كنانچ نآ داد م وت یوزر فاصلا ون بوقق یور شافن

 قافا رد لامج تیاخ رک . تساور مدش یلطموت قشع لاکردرگ ۰



 ی

 4۱۱ بوک اش دعس نب دوعسم (۱۵۹) «یورسخما دعءاسلا نبرکب وب(

 مار ار یا اف ف رز هام

 نی یاذم وت یور ره [ ناشخرد ] اب

 یربلد ناتسوب رد ارت فطل نسوس
 تسرکید یلاهع هنگ دص نسح و لامج زا

 هدرتسگ نوچ ماد زا كشمو لعل لاد و مم
 تسرگید یلاد و ی تید رخ مان زرک

 دیوگیم نیصف نیرد و

 راگزور یانج تسد زا هک یزارفا رس یا

 تو و لاک یامز ره ارتدساح

 وت ناشفا رز تسد زا ارت دوج ریاز
 تنش ویو اب یوس یدیما ون ون نامز ره

 ۵و ماک تحدم یوک زد [ نم] ناطلس اهاس

 تبع قاسم یا

 بوک لاش دعس نب دوعسم نیدلا دیح لج۷ (۱۵۹)

 و یرصنع نیرف یو رعش و گز عبط رد و دوب روهول هلطخ رارحا زا ۶

 تسا هتفگ ملق تفص رد هعطق نیا هک مدینش یرزب زا روهول رد و دور

 هعصق تساروپشم و فیطا ّحا و

 شفچ باک وت نویاه كلم انبح

 ناو با .تیصاخ دراد نابگ و

 یرایس وا لد رد نام رارسا تسه

 نام رس دسکن ادسپ شرس ین ان
 و تسین نیرد و ماین دشاب نابز ود

 ناب
1 -_ 

 ز ود اروا رم بسه. هچ مامن تسین ۳



 « «.  . .ارب گنز زا دشکرکشل نامز ره

 لزغ نیا و

 ۱ یشع رد « منکرپس لد تن رين شپ دنچ ات

 لد زا هگ تشپ ز ناک یاگ تاهرغ ريت و هژم گلوان مب زا *

  رث ناسب ثید بآ ز هناخ م مث رجب تقارف جوم ز یتعاس زه
 مک رت ثاهمدق كاخ نید باز ات » اتب دش كشخ م شنا دایز اهد

 ۲ کر طم ناسب مثچ ود مربا زا « وت یور ناتسب نسوس هورزآ رخ

 رز هرهچ زا وت مس دیما رب گب مشکر د هید ز ا وت لعل یاوه زا گ
 رک هم یا تتمدخم ن اج ز ام نوچ + دهع دا فر دن ام ناچ رب ۰

 رصتخم نخ ک تسام شپ رد ۰ لامجرد تسلاک هکو ت بوخ یور ات
 رذگ اناج وت یوک نایم رد نوچ +. اتشهب رد :مدوب هک عروخ اهدگوس

 رش اب ارت بوخ یور فصو ات م لاله دشردب دب نوچ وت یور هامّرف زا

 ۱۳۳۲۳ تاب برشرا نیم هخرخ

 کر گد رای ۳ و زیر نا ه نیک زن راپ ور هک شود زنطب یتفگ ۰

 ۳ ۳ تدد م * رخ ز رسپ یا ۳ جات ات

 تساروه
 ینلگید لامج ارنوخ وت نسح زا هک یا

 ات ویق لاک ازیک وت فا زا هح یا

 ۱ رک صف ره نسفمطالبب رب ۳
 یسرکید یامج هظل ربب ار تیور هاش

 تفص م ۰ ور وت نیز بش رد
 ۳ یا اد هتسبارب ردتب رپ

 * 7 1 1 هح یاتسلک رد

 ۳ ات داف دیندق مرش زا ورس ۳۰



 ؛یورسخما دعاسما نا کن نیدلا لامح دیملا شا (۱ هرا)

 راب زور تشپ رپپ خرچ هک یتخم ناوج یا

 دشکیم رسفا دیشروخ زو هرای ابر زا
 درب ی نودیرف زا مان فص تقو رد وت غبت

 دشکیم دگر رب طب نا تقو ,زد رنک ۱

 دنزیم طبرب دیهان وت رپ یاوه رد 0

 دشکبم رج ماربب ون نوع یارب زا

 رای فلز تفص رد دیزگ و ۶
 رسپ هفرط بل نیریش خر ابیز نآ فلز

 زف رب شاپ تلشُم و ربیع رد دشوپ ننه
 زور قارطا رب کافر دینش "ناوقع درک هاگ ۱۰

 اک" درنگ ارد یشروخ بش کام هوخ ها

 زبب درگ اردننیهان رف و ترزاه دوق ّگ ۱۰

 نطو كي رد هتخاس روح و یراکرپ وج هک

 و لب رد هتفاب هنلح و یریجز وچ هک

 ال ؛فلفم نرییق طاشاریت را
 رت دافش نترمای تیز رب: دراک هاگ

 لد یاپ رب دهن یدنب و ۳ 09 زا ۳۰

 رج ردنا دنز شین و یا هک

 ۰ مه  رپس تنیس ارت نیکشم نشوج

 4 دراب ربع داشش رد كنيا

# #۷ #۷ # ۳۹ ِ# ۹ ۳ ۳۰ 

۰۹ 



5 9 
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 ی ایه 3 و

 ست 5 ی هام رب وت زیب ربیع کلشم

 ۰, دشکبم رکش هتسپ زا وت زیر رهوک لمل
 دهن ی رد رتراوخ ارت تعاس ره لصو

۱ ۳ 

 زاسکاخ دش تن دای زو نید زا ناج هکات 9

 دیکیب رذآ هتک نوخ لد رد تیور با
 ا ثیص تقو رد تم زاب یرباج زا اوه رد

۱ 
۳۹ 

 دشکیم رب ۵ و گرب م مغ دیبا خا اش ۱۰

 0 ۱۰ ۰ ۵ ۵ یا اب هاش ۱

 . . دشکیم رضخا خرچ رب نرم لابقا تیار

 3 ۴ ۰ بر ره را هاش دم رفظلا رب

 ِد دشکبم رکشل خرچ وا دساح هسارب رک

 9 هک یرادیناهج نآ ۹

 و شرتچ هک یاننهش اب ۱

 ۱ دزس ی لاع ود شکلم تفص زک یرایرهش

 . دنکیم رکپ ود شتخن فرش زک یرادجات ۱

 درب ی نم وچ دص وا بکرم نادیم تقو

 دنکیم رذون وچ دص وا تییار اچ زور 7

 دنکیم سگرن مثچ دنیب فطل شیور ز ات

 دشکیم رعرع تسد دبای هرهب شدوج ز ات
 درب ین ناقاخ شرگ وا تمدخ ربب هقلح

 ۲ یکم نصیف شود وا هکر درب هنننش ان ۳



 4۰۷ یورسا دعاسلا نبرکب وبا (۱۵۸) ؛ یونزغلا رم نب یلع (۱۵۸۸)

 _ یدرک باوخ رد ارهتف یوزا 4 و ادای داگتس تتلود هشیه

 او تساروه 3 ۲1

 ری 0 ۳ ۷# تمما یش اناه 9# ون فلز

 ۷# # ۷# ِ# # ۷# ۷# ۷# ۷# ضراع تلگ وچ یا ۶

 ص یی

 * ۷# * ۷# ۷# ۰ * زی لک ز دیا رب هژبس

 # # ۷# ۷# # 1 دا »۷# ور رز رب دوخ مغ رد

9 
 ۷ « ی ۰ یلک .هشگ 

 ب ۲
 1۹ و وزضلد تسور » زاب 0 هش تیار نوج وب یار

 مس

 . هدرو ی مور 2 یکتا تب ورخ 8

 می ۳

 ۱ ءارعشلا راختا نیدلا لاج دیملا شا (۱۵۸)

 ؛یورسخما دعاسلا نب

 نه و ذید اهابقا كلم ورسخ ت تلود رد دوب یو یرعاش یورسخ

 دیشرخ نآ لوبق و لالج لابش و هتفای لوبف یژعم تبلطلس ملا لاو "
 رعش: یزگم هست لا نبخت دیش رد ها

 دشکیم رویز فطا زا وت نسح سورع ات

 دنکیم رب مج تخن رب وت قشع ارلد ءاش

 دنزیم خر رب هفحن زا نیچ ارتیور با
 دشکیم رس رب هدید زا كلف ارتیاپ كاخ ۲۰

 دمت ی ولول لعل رد وت نیشون رهوگ

 دشکیم ربنع هلال زا دوت تیم نسوس

 دژ ی لک نیمز رب تلاک و فا تبون

 دشکیم روخ كلف رب تلامخ و نسح تیار ]ِ



 (روهول و نینزغ)یرجنس و یزعم دهع زا دعب قویلس لا ءارعش «دزاب باب 1

 تساروم

 دشاب اطخ و تبچ تب كشر وا هک اریراگن

 تک و یشورفب ناج مماوخ هوم وز

 3 اب نازرا نی اهآسوب هک یدید ی وت

 دشاب ادص رپ ناطلس سوک زا ناسا شوگ وچ
 اروا تسرکاچ ترصن هک یاش كلم ورسخ كلم

 دشاب ازس رکاچ تیچ اریاش روصنم نانچ
 9رر فور نادیم رد هاش نراکدنب اب رکا

 دشاب اور ماناه کالاچ و قچ تیدب
 ۷ لع دب هبن تتیاسا له لهل اب هک

 دنشاب اشداپ تّکن كنب یتبق لعل هک
 همرس دنک اضعا رد ناوختسا شزرگ وچ"

 ۳ دبیز روا تر ی هاش وج

 دشاب ام رما دانن نودرگ ینلطم کح هک

 رعش

 995 بات رپ مد شا نا آه اهدا تلما شب زود هاتف معادو

 یدرک بات هم « تلامج كشر زا هک نایرگ تخر

 هک تا یقیفع 7 ناکم هم ویک قلطل هاگ هک ام قز ۰

 یدرک بارح نآ زا مورح ارم + هگان دوب جور بارم تخر
 ۳۳۶ هب و تان ء ارد تاج لع رج ه رک

 یدرک بایس نوچ هدید داوس « رز نوچ یور رب من دناشف

 9 بای فرصت هاش حدم » مان هدنز نکیل و ۳
 یدزک بارپس ارهشفت بارس م با نوچ غیت زا نانمئد نوخ ز ۰

2 0 



 4.۰ یونزغلارع نب لع نیدلا دیدس (۱۰۷) « نیدلا ینص (۱۰7)

 ابر تساروه
 تخوما یسلابآ ال مادک ز ایا ه تخورفا زاب مد هک یندع شنا ننآ

 ی تشکنا وچ هراب رگد زاب ات « تشکنآ نوچ دش یور هایس قشعرد

 دیوگ رّونم نبا گنز نیدلا رخن هیئرم رد و

 بیصن ردص نآ تاذ خرچ ز تفایرگ ً

 بیتط. تسنافن تو جالع هتک فرد

 تست تدوین یا ره

 بیرغ دید نامج روم و

 هروهول و نینزغ ءالضف رکذ رد مراهچ لصف

 «یونزغلا زع نب یلع ءامدنلا فرش نیدلا دیدس ْصخ۷ ج۷ (۱5۱۷) ۰

 ی تیاکح یونام گترا و رزا هناخ تب زا یونزغ یزعم رعش ناوید

 «دهدیم ناشن رادلد لاخ و فلز نمایم و راب لاصو تنفل ۱

 و رخانم وا دوجوب نینزغ .هطخ ار دوب یانت ب وا رنه و لضف هصرع

 تسا هتنگ كلم ورسخ ةلودلا جارس ناطلس حدم رد نیصق نیا و یابم

 نیصق ۰
 دشاپ اتفو کنب رد ون یفع غ ننه #

 دشاب ادج تلصو زا هک دوخ ءافو زا یدنسپ

 درگ مخ جاما رد هک تدق نارزیخ خر ز

 دشاب ات ود .الاب ی و

 گلد هچ ات موگ هچ تگنت ۲۰

 دنا ارج رو ۱

 مثچ یه دبرگ نوخ هک هب شوپ هداس یایق

 ۳۳ ۳ سر یک ۲



 (قارع) یرجنسو یزعم دهع زا دعب قوبلس لا ءارعش ؛مدزاب باب +
 ِص

 نیّدلا ینص لج (۱67)

 ۳ ۳ ٩ عم تل تب ی ی

 نیا نیا مدوم نایتفا تیاوف هزا و مدید اروا اسن رد رهاظ نارقا رب وا «

 هعطق ۳ ا هتنگ یرونا رعش ض# هعطق

 تگ تیم تام رای ود لب وچ

 یعم نادب شداتسرف تیب راچ هس

 تسرنب رضح ام تسه را ینم شش خب هک ۱
 رطس هد هصقر داتسرف هعطق باوج

 تسرفب رتدوز گیخ و رخ هکنآ ره هن
 سورخ مثچ و باذم لعل وچ هک نیا هتشون

 تسرفب رز تسا لصاح شرم و قّورم

 دیاش مه دقن رز دوبن لثم رگ و 8

 تسرفب رخ یتسود زا هماج هیسنب

 یکلابن هدزناپ هدب تسین ود تیرو

 تسسرفب ربتعم ناهزوگ و شیوخ طخم
 یابر تساروا ۵ یابر نیا

 ۳ لب میاد 2 وب غابب هدگفا ۰.

 لک شنا گس لد ردنا وت رف زا » ۳۹ ۹ كاخ رد لدع ءاوه و ۳ بس

 ۲ نیر اونا نهوه ای .یو « نک یزوس لد راب قشع شنا. یا
 ٩ کور ارمادرد نا زا وت بر اي + دنک درد زا مه شنامرد هک تسبدرد 3

 نهم دم سن 5

206 

 نو خیام سد و



 (یافصس قازرلا دبع دبح نیدلا لاج (۱۰)

 مناکرا ب تباث هک ماح «یک + محرلا عساو هک ملع رحم

 ج جروب ٌیتسپ و ردف یدنلب زا

 احما شوخ للبلب اون رد « ٌگرب یی شبع زاس زا هچرگ

 7 لعل نید و لد زا م دزيخ یه نآ زا ماکو رح
 غادزی فطل ٌّرس ماهچ سپ ء هن مه مرحاس هن نم مرعاش

 مناگوچ هتنچ تسد و لد ب + موگ هنفان یاپ و رس یی
 ماریح راگزور فک رد ۰ حور ی هتشاگن یصخشت وه

 0 بم ناب گ
 مادرک . ریوق .هبن هحسخ « انا زا سد زیرا

9 

 هعطق دهاوخ فیرشت نیدلا ردص زا تساروه ۰

۲۰ 

۳0 

 تشاروگ

 مشوپ رس ی

 مشوپ رصتخح ایت هه و تن رد هک یدنسپ وت

 مشوپ رضح ام هنوگ نیزا هک م ارت هسانس م هناهب هچ

 مشوپ رتسا هلاس هه رگ ۰ دروخ دهاوضن سکوت زج نم
 وب رگدکی هسالاب هلح حرف سوفوچ تسدخ زا مگ
 مثوپ رسبز دوش هتسب نا ا نوه هک نیا مدرب نا ک

 مشوپ رگم ون سایت تتساط نرو ی

 مشوپ رد هک مدیاب نانچ هن « كيل و دیرخ رزب ماوت ی

 مثوپ رزن هماج وت شپ + رس ناربپ هب نم هک دشاب تشز

 مشوپ 1 وسر و یادخب م سک کید ناز هنرو ثب وت

 هعطق
 دیاشکب هزور زوز .؟فشی هک , مراد یپا رهدلا ماص

 دیازفا در ید را و نکیل هم و لاس تسعوکر رد

 دا نییق ریل 20 بت هاگک هان

 دیالی نهد یاعطب « زورما یکره و تسدیع زور



 (قارع) یرج و یزعم دهع زا دعب قوعلس لا ءارعش شدزای 0۳ و

 هدگنا تبارخ ادوس ی زا »+ شیوخ رود رد ارشیوخ ناهد رس

 هدگفا با توقای رب لفق . دزد مب زا دنا هیاسه ناودنه

 لزغ تساروه

 هتفرگ اپ رد ناج ون قشع یز , هسفرگ اهرس ون ءادوس فز
 هتک افد «فام. تارازه , نوخ ءابرد رد فلز مادب .

 هعفرک ادوس رغ مک رد ارم م هدیرگ ار هر نارای اب وت

 هصفرگ ابهص هداب ماج وت . دیشچ ارتقارف رهز گر
 هصفرگ اپ بش مثچ رد نآ زا ء رهوگ دقع دص يش ره تلایخ

 هضفرگ ایرد هر نرم مثچ ز ء یی هتشغا نوخم هشوگ ره ز

 هتک ارضخ نقی درب هدرپ ما ز راه اگره ۱۰

 هتفرگ امغی یونقگ رییسارتم « تفلز یودنه رب هراسخر نارب

 هسفک اقنع هر 1 ییتمم نا نم اهدرخ وت لاج نارودب

 تن» مزون یا کار جا یو ارت . ۳

 4 تی ی ی ار تب و یا :
 : دن نت ی

5 ۹ 1 

۱ 0 

3 1 ۳ 

۸ 

 «ینابنص۷ قازرلا دبع دبحم نیدلا لاج (۱۰0)

 . رد باتفا هک. یگرز هناشن رنه و لضف رد و هناگی عبط فعل رد

 ری وترب زا رون كلف هام و یدوب وا یراکدرخ دزکاش تغایص تعنص ۰0

 لیاذر كاشاخ زا و هتسارا قالخا مراکم تارهزب لیاضف نیچ یدوبر وا

 تسوا عیفر تبه ناهرب دیوکیم دوخ رخ رو هک نیصق نیا و هتسارپپ

 نیصق

 مئام ارحور هک سک نآ منم , مناج ارلقع هک سک نآ منم

 ماهرب وچ ارلتع ْنعم + ما ینعم وچ ارلضف ٌعوعد . ۰
 ماتسد رازه ارلد 0 رب ن ّ

 غاجر هتس هتتسد اررظن « غاتسب هتینگش و

 مایع چ الف بان. متین رج نیر
 ماک اررثن و مظن رهوگ ۰ مرون ارلضف و لنع نید ۳۴



 4.۱ «یناماسلا مهاربا نیدلا كلف (۱۵4) «ینابللا نیدلا عیفر (۱۵۶)

 یراش ی تسود هچ ز ارام « تسود یا یزاسن ارچ وت ام اب

 1 دیوگیم یزغ ءانثا رد تساروا م و

 دراخ یم انن نونکا وت زو ۰ تیور نوچ تسه تشادنپ هلال

 درابب ف ارن تدوب هدبب « تسا یدازآک تسیچرپب زا و

 درا .ف هد وت فلز شپ . .تلاخ رب رس ةشفنب درال

 دراگنن راگژور ملف + راگن جم ون نوچ هک یراگن یا

 دزاب ی فطل وت .ژو .یور ی ء تنگ دباش هچ :یرکی

 «یناماسلا مبهاربا نیدلا كلف ماعلا ریم۷ (۱۰4)

 دنذوب وا یار نیعل وا ناماس:نشناد .بابرا,هک نام هطساو
 دالب يا تلوم هعرک ۱ یاشکاد عبط ز زا فیاطا نبج رد

 رهاوز رهاوج و ۵وب هتفای ان و وشن قارع نیمز رد اماف دوب رهتلا ءار

 را لزغ نیا و هدرکر اشتنا قافا فارطا رد ندعم نآ زا وا ِ

 لرغ دیرگین هک تشوا ربع دنا او
 دییز ین اهنت نآ هک م زا ناشف رب هلالک

 دبیز ین اهبش نآ زج تراسخر زور درگب ۰

 مشوپ نوج قشع یابق يدوبرب ربص هالک

 دبیز ین الاب ,نیرب تلصو نهازبب زج هک

 نادرگام یزور يش ارتناشف ه قیفع

 دبیز ین اهت تینچ ام ءاهدید ردنا هک
 فدک میخ قوک سم نکرغنات راک 7

 دبیز یمن انعر ره ز مع ناور بش راک هک

 لرغ : تسا هتنگوه

 هدگفا .تایخاییدند هایم ر هفت یا ار فلز

 هدگفا هفت و ارنالدیب « بش و زور نکن اک یوداج ود ناز 91
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 (قارع) یرفس و یزعم دهع زا دعب قوملس لا ءارعش ؛هدزاب باب ۰

 ۱ رامش کالف ماد دشاب ه درز لک بساتفا گنر مه دشاب

 هشفنب رارف یی داب بشب نوچ ۰ تدوسح و ورس و زبس ترس داب

 «یناهنصا/ا ینانللا نیدلا حیفر ج۱ (۱۰۴)

 زد 6 دنا هدوب عیفر ود تسلاضفا عبنم و لضف رهاوج ندعم هک

 هک نابزرم عیفر یی دنا هدوس ی نادقرف قرف لضف یاپب لحم 1

 ارنابزرم عیفر مدنت عج و نابنل عیفر یرگید و یدنتنگ ریید یسراپ ارو

 دیآ ملق رد ن زابل میفر لضف هماش جیاور زا همش. نوکا دنا زن

 دیگ ی لزغ رد هک
 ی ِص

 نادنخ لک وجه هد نخ وب هرهچ
 ناتس هشفنب طخ ز ضراع و

 دانکب دوخ نابر نسوس و

#۴ 

- # 

# 

«# 

 لزع ۱
 تس كب تن ضوش لک زا 1 دید

 _ص

 تسم سگرن وجه هداب وب

 و کی هشفنب نوج دفاد ارفلز

 تسیب هی رلد خی دجحم

 تسشنب رد غابب هداتسیا ۷# یاب زا ورس وججث تسشنن هچرگ

 تسه ینوگ هچره شنیرظ زا ۰ تفگ لد شیوگهچ لد یا تنگ
 تساروا دنکیم تیاکح لامج اب راب لاصو لایخ زا هک لزغ نیا و

 ِص

 یراد هچ ی رایب و زبخ رب « یرامب لک نوچ وت یور یا

 ۴# شوخ ربلد وت و شوخ تسیزور

# 

 را رکت ب 9 زا دوخ زاب ی 1

# 

 یر)وخ داش تقو و شوخ یاج

 یراذگ شوخ شبع هک تسطرش
 یرابن رک یروخن يان

 یر]وس او سس

 یراوخ هشفنب رب وت زن زو + تسروج کشم یور زا

 یراوزاس تسا شوخ هچ بر اي + نالان یان تخاسب گنچ اب ۳3



/ 

1 

ً 
 ۹ ؛سرانلا نابزرلا نیدلا عیفر (۱۵۲]) ۰

 هفننب راوگوس تسنا رم زا ,یوبشخ و هزان تسین قوشعم طخ نوچ
 هشفنب رابکشم تسین وا طخ نوچ « نرگغ ددرگ هچزا طخ رد دوش هچرگ
 هنقفتی "رام هدگنا ربب رس + رای طخ مرش ز هو تسناون و ژوک

 هشفنب راب طخ مان دربن ات « شنورب نیشک انف زا نابز عبط

 هشننب راخ ز یه دتادنث ۸ زا لک دیزرگ 0

 هشننب. روس هدنش تیگتر لک رب ء نلخ,لد و .ناج راکش

 هشفنب راکش دنک ی ناج و لد ۸ + تسود خر غاب درگ هک نیب ام تلود

 1 با فیفز بام قشع دید رایب وچ هک

 هشفنب راثن رکش داواک هک نیو > یفج هشفنب دوب نامردب كنا ز

 هنفخب اراک : ایزام هاش ء اب دون ش اب هک گره یرا ۰

 هضب را رب :تلک ز :نک یچب م هگان هک فک هک

 هشفنب راکم نیزا شیب نمس درگ , تجیص» ونش هتخوس لد نم زا
 هشفنب رای دان ۹ سا و ترا ارب رس و

 هشفشب راخ دابه ارلک هک ها « لینش دما هروخ 1 ۱ 8
 هشفنب :واصح رد یسنرف اراک و رک مک یه شوخ دوخ لد ام ۰

 هشفتب رایتخا لک رب دنکن سک , رادلک تبرح تسلگ نیحایز هاش

 هضنبب :رادسا زفن لزغ:سز « درو نوچ .دیاب رفت ال 8
 4هشفنب رانا زا درب تللفب رس + ربونص و ورن وچ نابزرم لزغ نیز

 هشفنب رایرپش مان و بقل اب ؛تسب ودب وچ شرس كلفرب دورن نوچ

 هشفنب راعتسم شیوخ شوخ یوب + شقلخ ز درک هک نالسرا ناهج هاش ۰+

 هشفنب راع و گنن ز رس ورف درب «رشح ات و مدناوخ هشفنب شدوسح تشپ

 هضفب رازن و هبرف دوب ورس ۰ شکلم دساح و هاو نوچ ماد

 ۹ نر همان تیناق هفت هک وا كلم نمج رد

 بس

 3 و ۰

 مریض ص

 هشفنب راگزورب جا لی وا وچ هامو لاسب ددرگن هاش ۰



۱0 

۳ 

 دیم سراف هک یسراف عیفر

 و یرصنع مظن طاسب وا 2و و وه یه

 تسا ینعم نیا ناهرب و یوعد نیا قادصم نیصق نیا و هتشون رد قد

 (قارع) یروس و یژعم دهع زا لعل قویلس لا ءارعش ؛ شدزاب تاب ۳۹۸

 ؛یسرافلا نابزرلا نیذلا عیفر 3 (۱۰۲)

0 

 لیصف

 دیدنخ ناوقسا رد زغم شک م دیدنخ نانچ ی خر رد لک

 دیدخب نامد هسب گان « دانکب قینع نوچ خر اس

 دیدن ناج هلال نت ردناک م شوخ نانچ شاخ ز غاب دش
 _ص ۱

 دیدن ناوج ۷ رد + تسربب هچرا ندا ز زیپ ی

 دیدنخ ناهج و دش هزات ناج + مده راب ود تا نخ زا

 ء

 دی دنخ لار ور نی. ترک نم مثچ نوچ

 دید ۱ ار ی ک عبص رب هد یک نادنچ
 مس میم

 دی دن ینانشد سشوج رب + شغین هک نالسرا کلم ناطلس

 ٍد دن نقلتنم ناج رخ ناک ء 177 یا هنامز وا دساح رب

9 
 طی دنخ راس كلام هاوخدب ب هزیب فو نیریوج هکر رد

 هثفب راز هلال درک دش هریاد « هفنب راب دوم نسوس و لگ زا
 هشفنب راهب رد هصاخ سا یی تسراهب هزات رای زورفالد یور

 3 راک رد تستفک هلال . دنام هچب وا طخ و قوشعم ضراع

 هشفنب راو ثنب هدرک اتود تشپ , نیمد هلال درک تا وا طخ ات

 وا رعش دوب تداعس ناسا رتخا و تغالب ن

 ۳ سارها و وسسس هسجووو

 سی و تر ین



 روح نریچجر سس

 نیس هان.

 ۳۷ فنگ یاظن مکحما (۱0۱)

 رعش یو زا تایونثم نیا زج 0 نو

 رعش درک لقن یو زا هک مدینش یرزب زا روباسین رد و

 ناطق ٩ ون ننع تیگن م ارم زاک تسدنآ نا را 8
 ارم رگ بد دیآن 2 راک چه هک « نم اب نکم نانچ یراک یراک ماخ ز

 ارم رادم نیرب ایادخ یوگ و تسد ود ء رادرب افج رس یرادن هک نامز نآ رد 0

 اب راک زاد نید زا [دشک] لد نایم ۰ دب الوت نشع تسنایم و را 6

 ارم رادب لگو بنا نیزا تیانع كيب ء مادش ورف هر كاخ لگو مچ با رد
 تساروا ۵

 اتنیمن و  ن ناز نم تنحم وج وج

 تسنوخ رپ نآ 0 ۰

 زاب و دراد رت لبس وا مدنگ هناد

 بدن ردرگ لا وا هی 0

 درز مدنگ وزآ مربص وزآ رب مدروخ هن نم

 تسنوریب فر مج وآ رد تشپب زک
 من ودب لد وا زا مادش مدنگ وچ نم 0

 تسنوچ یاظن هک و ج ۱ مغ یا

 مرخ كشم یوج وچ شنلز ود یوزارت زا

 تسنوزوم نخ هک نوزفا ماوخ ی یدنگ

 دیوگ رسپ هیئرم رد

 تمشیشم ورب هگنا و ضراع نانجنا م تشهب نابوخ رس مه هدش یا _ ۰

 تشهب هب قتفر هدش ان خزود « شوخ ندرب رسب رع خم رب

 تیتر هکر خا تم اضف نيا « زونه رس وتب هدروابن طخ
 تشغآ هاو زا كاخ « :ناهج ر ناج یدرش و بوق و

 تشکب داد روت دا وام 1 1 2 ردنا تطخ :یراز :)



 (رپثلا ءارو ام) یرجنس و یزعم دهعزا دعب قوس لا ءارعش مدزاب باب

 یابز تنگی عابر نیا یتنج دمآ فسنب

 . وت ةزون نیکب نایم كلف هتسب رب « ون یزور دب لصا سحن نش یا دعس
 ران هاهو از هلج فا نقده را هتک و یک نفع وز

 ۳۰ لا لا نا نیدلا .لیصا (۱6, )
 و تسنوارط و فعل تیاغ رد وا تایبا و تسدنفرس ناعبط فیطل زا «

 یابر دیگ یراجن دعس قح رد تسا عبط فطل ضح تس ا هتنگ وا هجا

 غم رتفد نوچ هلمج تساطخ وت رعش « غم روخ رد فوت یرکاچب راجن

 غم رسرد و زکو تسا دیپس كاریز + تسار دنام یه غم والکب تمشچ

 دیوگ یزپ كاک رسپ قح رد
 هگن درک ناوت کوت رد وت رون زو « هم زا درب قبس ینثورب وت یور ۰

 هیس صرق یکی هم مرج وت كاک اب « رینح تسپ یی خرچ وت ربنم اب

 تسا هداتنین عاتسا وا تابیا فیاطل زا نیزا شیب تسا ثادحا زا وا و
 ؛داتفا متخ ردق نيرب

 (نآ تافاضم و قارع یارعش کد رد مویس لصف

 ؛هینگلا یاظن لماکلا مکحا (۱۰۱) ۳

 یراوتم و رارسا نزخ راتسا ءارو هک ینیاطل راکبا درک راثن نایناهج قرف

 ۶ لوثع دنزادنا رب خر زا هوا دنا یلیل و نونج رظن ناتسکرت

 هصق دوب ورسخ لضف ریرس رب ین نیریش رد نوچ دننک راکش ارراگزور ۰

 نو وی.دش ماک مت يرص.ن ناور هک. درک مظن ن رانچ نیریش و ورسخ
 دوم ناعماس مچ رد هر نوچ یک هصق دوب تغالب كلام كلام ۲



 ۳۹ ؛ایب یتج مکحا (۱۵۵)

 درز اراس ریبنع میس « حور نشلگ رد وا لعل زا دٌکف ۱

 درسز.اضیب .دبیا رد بکرم  دبان تب ضرا 8 ۱

 درسز ارج رب كلاخ زا دناثف « روتسد تم" تیچ را طخ مسن ۱
 روتسد ننخرف 1 كللا ءالع

 روجگ تسه كلام مگ رب هک ِ

 تب ههیدب رب تیصق نیا هلاپ فیدر دندرک ناعما نیصتب اروا ققو و

 هیصق

 هلاه رکش زا رپ شلعل دنک . هلاب ربلد بل یو
 هلاپ رب لد دش هنتف شلعل ز ء دید وا لعل هلاپ رد مشچ ود ۱

 هلابب ۷ رادرک فدص ددزک نشون تقوب ددنخ را ۰

 هیلاپ رب وا ضراع ۰انص ء میشچ راسخر ملطم زا دید وچ

 هاب رد اریرپ تالابخ + « مین لها دننیب هک »9

 هلابپ رزا تب هر حریاپ زر تیتخ شه : دیامن نوک رو ۲

 هلاپ رذا رپ با یاج « یاتسدرک یارص زا نوک و
 هلاپ رجا لا غورف + هتفگ تراسخر سکع زا یز . ۳

 هلاپپ رظنم ناوغرا رکشا ز « ددرک هداب ترم ز مون رکا
 هلاپ روشک رضفم یشع ز « كنانوچ رحن تتشع ز دراد مد
 هاب روخ مرج هم (دننیام + شنسد هک یروخشد کلا ءالع

 هلابپ رتخا تنه و خرچ هن حدق هن وا مزب دبیز هک یردق كلف

 هاب نرهگمیا :بیولطت ناسا ها وا بر ۳"

 هلاپ رغاس وت رو سن دنک ی اگرن رها و یقلخ ًابص

 هلاپپ اپ رثوک ۰ هیشچ نوچ ورد , ادپ و مزب تدوجو زا تسنشهب

 هلاپ رکپپ ود مرج ناسب « ماد تستسب تتمدخ رد نایم
 هلاپ رگیزاب تسدازدنآ هک ه تسااده تربت تسند ۲

 قفو مچ کو تسا لوحا تسداتفا ریرقن وا رکذ هک ران دعس و ۰



 و ام) یرینس و یّوعم دهع زا دعب قوجلس لا ءارعش «مدزاب باب ٩

 ؛ًیب یتنج میکحما (۱4۹)

 یضرف لامج و شک هاچ تریغ وا تعیبط تس ۱ بشخن ناعبط فیطا زا

 كريما نیدلا فرش كللا نا یاد رد شک ک هام یناعم فیاطا [رد] وا

 »۰ ۰ رد نیصق دنچ و دوب هتفاي صاصتخا

 و و

 اس زاوح دنام و راخ لگ دوش + رهوگ رانلگ ز ا مراب دراب وچ

 رهوگ راورخ وه. مدرم. دز + اریتروع گنت هدید زک دزس

 ۱۳۳ بل نوچ دیاف «ابیرد هک. نم منچ شپپ درابب

 رهوگ راب رج ز ۳۳ ه زور و بش ردنا هژم سالاب

 رهوگ راسخر رب دید رحم ز هیت ره ما ی

 رهوک رادرک فدص دراب ی هک , تسریزو کللک رس مچ گم
 شکلک هک يروتسد کال ءالع

 شکم ۳ رد ارقافا دنک

 لعل نامز نآ عزج زا ار 9 لعل ناشف رهوگ دک مرادلد وچ
 لول اوقسا رد دن و ۱ زغم ۶ ۱

 فعل نارد دوخ رهع رهم ۳ + رون هناخ ز و تسلعل شبل

 ۱۳۳۳ را بادام ءانابه 4 9 مکلاب

 لعل ن ناک مرج ردنا دیرگیم نوخ هک + تسوا رورپ ناج بل ی نآ قشع ز

 لعل ناثن یئوگ دهدیم ماخ ز « روتسد تسد رد نم مثچ كا ز
 شتخ هک یروتسد کلا ءالع ۳

 اه فاالخا هک رب دچ
 درمز اراخ لد رد دش نام « دزمز ادپ وا لعل زا تنگ وچ
 درمز الال ولول پا « دشاب كشا زا ور خرس لعل ود

 درز اب یفا منچ رون هک ۰ تسنانچ وا قشع خر اب لد +

 ۱ (ربا ها



 ۹ «یدنیخ لازغ ییاهش (۱6۸)

 هعلطق تفگب نم مودق
 یدسح مد رد دوب نآ زا 9 دوب للاح هدوتس ارارعش

 یدس .مشچ :دتیسز ارارعش + ورم زا زاب دیسر ییاهش نوچ

 تبب ود نیا هلاخ سش مدزکیم یدعت اریرد مکح رعش قو تنگ و

 هعطق « تنگی

 دناین بیغ ور شیپ زجم ون یر + لضاف۷ روتسد نیدلا باهث هنازرف
 دماین بیعزجوت مثچ رد هک هفرط نیا , تسیّرد هتنگ رد هک فن تکن نادنچ

 هعلطق ةلودلا دجم ریش تستنگ ةاره ریزو قح رد هعطق نیا و

 درب ۱ تنک دوج به نید و ت تلود باهش ناریزو

 دربب ناشکهگ هار زا خر ۰ ءابرهکب متس هک دوش ین نکموت لدعز یهگ ۰
 درنب زاها رخ زا سب هک رب تیاف ۳ درب كلف رب دوخ هناتسا رگ

 دربب نارک ی مع دورب اره هک , تسدنام هریبن دیاش ناقرخ جان ز

 دربب ناشن نیتبعک تهج شش و و ناسا ره ریوزنب هح یرماقم

 دربب نایک نیا سشرورط هیت غامد یشز + دش اس" ترس فق ارو وت تبباین

 دربب ناگیار وت گید مزیهج و ی نادب وت بیان ردص یا دوشرا رماقم ۴

 دربب نان یات زهب زا وت يور نا هک وا تدینع زا مادیم و یان كين وت

 دربب نایم زا مراتنگ تهبش لایخ « مولعم دوش ارت نوچ وا ٌیتسد زارد
 درب ناج و ناکیار دهرجم وت ماد ز : یدیص نینجا ۵ را دوبن غیرد

 یابر تساروش

 داب ون .دیشروخ رشت قمر تک + داب وت دما هتسب ات وج مایا ۰

 داب وت دبواج رع لاثم یارغط هام ینب ها رهپس یوربا

 دن داتسرف یواب اروا هک یتفو دیرگ رج كلام و د

 3 تو یوگ دب ماکب نابز وچ رخآ ه: كتسر کوپ و گن زا بصن هکر نس

 دسر توماب هح هل ۳ دوبن شیب لجاب ات وزا یوم كي



 -ت

۱۰ 

 بس

 (ربثلا ءار دو ام) یریفس و یزعم دهعزا دعب قوس لا ء ءارعش « مدزاب باب ۲۳

 ۱۳۳ با زب م تیکک اهر هیات
 تسرکد یا رب نامز ره هک وت غیت « ارد یسنن ره ده كاخ رد

 یابر ۱ تساروش
 منتخوس رب تشاک رظن زورما ۰ متخوس رگج زادنا دب 7

 ۱۳۳ لابی منک ء نوچ متشع فتا زب ! و

 لزغ دناهدرک لتن یوزا مه لزغ نیا و
 هتفای ۱ ر لاصو زا هشیدنا , هتفای رازاب وت لاج اب نسح یا

 هنتفای رادیرخ رازه یرتشم نوچ ء وت لاج ۳ ینسح باتفا وت

 رک سد ون ندزک رد ِ عایس رد هک یدزکن مات نم ذیوعن

 هنتفای ر اسیط وچ ون مغ ارم قشع ه [هتخوس هناورپ] وچ وت خر ارم ناج

 هتفأی راوخ نوخ هزغ ناشن لد رد . رظن رهب دید وت خوش مثچ هک سکره

 های راطع هبلک رازه دوخ اب م مد تیپس ره رد وت فلز ز ابص داب

 فای راک مو هنام راک ز مش زا , ناهج رد نیشوکن وت مث اب هک سکره
 ۱ تر هدرک رایث کلدنا .« لفع هدرش زب ارت ناقماع لیصتت

 «هتفاب زاکرب وچ ون هایت کرد ء لد اردیما وت نامد هلمقن زا

 همقای راقنم رس رد تنایح با « وت لعل فصو هی متعیبط غرم

 هتفای راب یک تسین و تسه هنیوج « ناهج رد هک منی تشگ و ناو مدوب

 هتفای رافوس وچ شیوخ ناهد رد هز » دوز درک هکره وت یوربا ناکرکذ

 «یدنخ لازغ یاهش (۱4۸)

 راو" همنشج. وا مثچ نازیم کا "درب ریه :کللف بقا باپش هک یا

 تعیبط دون وا نابز هنابز ۳ یتوافت کاپ هنک و د رد و دوب لوحا

 عبط تفاطل 2 9# یرییگ  نعط هرذ.ن ۱ | رد هک یریینس نانچ تسار

 ِ تیاکح و یتشاد داب دندوب هتنگ و ی و ۱

 رد تیب ود نیا م السا ۰ ا ناب متفراراخ ورم زا یتقو هک .دینش وزا درک



 ۳۹۱ «یدنقرس فرشا (۱4۷)
 مس - ِ

 یا رد یا رد ابحرم ابحرم « متنگ شمتفگ هچ مدیدب نوچ

 هعطق دسب ون همان تدایع یتسودب و أ

 شات نلالج 4یئرم رد # تلود و نید سش هک تسین کلش

 دششاپ لاخ ز ۳ ۳ « تسدار و نودرم. هد ۳

 یه ۰ تسهام و لاس لاج هک شناو

 زن شات یاد هر هاش رب * اداتیم شرگره هک خر نا و

 دشاب لاح ناج یروجنر « تکح لها لوقب و تسناج ۱

 شیب تسا تیصف نا زا تیب هس نیا یرزب ی زده تسا هتنک نیصق و ۲
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 هد وبن رطاخ رب

 هه تمالم نالد ین ریجنز , یه زن هک بیرفلد طخ یا

 هدبثک لایخ هداس ناینرپ رب , هشنب لاج هزات ناوغرا اب

 هدید رب ورا هدناوخ رایسب م ارنسح و یلوخز تسیئب اون طخ

 5 دیوگ ءاش مزراوخ ناطلس حدم رد ۶
 داتف وت باوچ غیت لجا یایرد + داتف وت باوص یار لم)

 داتف وت بانج كاخرب هه تصهز . دنان قلخ رس ارتابح با زن

 ابر نیت وا حدم رد ۵

 وزا دیا نایزب نشد 6 تسسا و رز یا و لع هک وت غیت

 وزا 1 ناهج ناهاش رس یوب » یرب ؟ رب ترد کاخ زا هک 8 ۲۰

 هتیفش هتادم را اراخم رد اروا هئام سخ و نیعسن و حبس هنس روهش رد و

 ایر داتفا عاتسا یابر نیا یوزا و دمآ نید
 تفاین هتسب ارت, ۷و نه راه « تفاین هتسخ لدزج رهد ز هک لیاس

 تفاین هتسد 9 > وت غیت رس زا ات * لک چ ی مصخ نوخ تخیرن مایا

 ابر تساروه ۰



 - (رلا ءارو ام) یرجنسو یزعم دهع زا دعب قوملس لا ءارعش «مدزای باب ۰

 دنکشن راکپ فص وک تسین زور كي + تسرکپپ زور و تفص بش هچرکا شکلک

 دنکشن راضنم و بل دنکشب رگ ۹ ارخرچ ریش وک رم هفرط تسیغرم

 دیکشن راعشا رنافد ون كلک ی » ناسا رب دراطع هک نیمز زجتم یا

 دنکشن رانید هّرص رازه ون زک ء ون رعش قاروا دکشن وت رعاش كي *
 دنکشن رامهان وب ءاطع هفت « ناهجوت مزب رد هک تسین دادماب كي

 دنکشن راژز لد یکی ات هک ور نآ ز « راظتنا رد درادن وت فک ارراّوز

 دنکشن راک تنک ز اررحم و ربا ات  دوجو ایحردنا نکم تغلابم نیدنچ
 دنکشن رادرک هریاد خرچ نارود , لاس رازه ات ارت ءاقب هعلقرگ

 دهن رامنم هزط راتکن زگره ۰ كناچ یی ديا عرب رگرمش دص ۰
 ۳9 اد ذبک فنس هکنآدنچ « دنکشن دیشروخ هبشچ مرج هکنادنچ

 دنکشن ۱ 1 راخ ردخ زور ات » كنانچ هبشامز جات اداب

 «یدنقرلا ینرشا جا دّیسلا (۱:۷)

 منتف , شن تفاطل درادن لثم یزادرپ هفیطل و یئوگ ههیدب رد هک یفرشا
 تتوارط ش )نارجاس رب حد وا رعش تفارظ و دناوخ رابدا روبد ار رس ۱

 یادص اما دونش 3 تسها تبشب تساحور گلتْنس اما يسشرگ. نازک هچرکا دنام

 ۱۳ دارا لر نا تسا نیسر عامسا هلیجم وا لضف تیص

 لرغ
 . یادخ هنتف یارب شدیرفاک , یام هسف مثچب غاج تخوس

 یارآ تاتفا شم وا طخ # طخ نیکشم باتفا وا اعور ۳۰

 یامن هوشع یوج بیع تب ناک « مک نامز ره شیوخ لد اب

 یاو درادن ارت یافو رو + ها دیوج ارم یاضر ین

 یازفا ناج لاصو نوچ هداب « شخر دایب یدروخ ی شود

 یاپ ات رس خر ز یوخ رد هقرغ + هاگان نرم دزنب دما رد هک ۳



 ۳۸۹ ؛یدنخ ی (۱4۳)

 «یدنجخ ی (۱۰)

 هب ارونیاز عبط ن را یرصععدوب راکزور رداون و مایا .بیچا ۲
 ۹ تریغ نا یوم ناور ۹ ۲ ۷ ها 9 اب ۳
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 نا فیدر ۳ کم ی نیدلا نا اوج

 نیصق هنیادرک

 دنکشن راخ وا مغاارم کج زد ات م دکشن زای لک ز نم یوزر

 دکشن را راب نآ یبازا نم لد تایم قابل و م لد زب اب

 5 تنکو و لصرب هک

 دنکشن راو هرز فلز ءاپتلح ناهج دوش ک هرز ءاهتلح وچ نم رب ۰

 دنکشن رات بش لاخ لیخ زج هک , دانکن یلخ لق فلز 3 8

 دکنت راست هیفان یوزرآ شک « فلز مد ناز راتکی هرباکم

 دنکشن رامخ رد یه بش مم رگ ,راخرپ تسینعم هچز نم مچ زور

 دیکشن رانید «نوگ هک دوب رگره ۰ دوش وا راسخر ابا یک

 دنکشن راسخر ز گنر مرش ز اروک ء نامسا ءام نآ ضراع شپپ تسیک لگ ۳ :

 دنکشن راونا هتح مرش ز هسم ات « نکم رظن نودرگب نا #

 دکشن زازاب !رناوکین یور ات « ایم رب رازاب هتنکش هرط
 راب ات + یوج ینعثد و یتسود م و

 دنکشن ر اس دیع عج کات زن و دی دما

 دین ناب ز اس هاگ ء وا .عبط كنا نید قفوم ره ۲

 کس راست 1۹ زا ۰ وا یار هک هرس کلا ۲
 دنکشن رادیتغ هام بلوار قبر یا نب دجح الو

 دکشنا راک زوم لفع تسدب ه زا دنکشن لظز یتگ

 کفن نازک ردیع نیک قد بوق نیر کلاچ دکت دنح ناو



 رپ رو ام) یرجنسو یّرعم دهع زا دعب قوملس لا ءارعش «مدزای باب ۸

 ثودح تانیاک ریواصت هک ییناصب

 ددنب ی بآ هرطق تلیب عص كلک ز
 تخادنا ینفش شنا و اره لع وچ

 ددنب ی باوخ مکح طخ اررهپ
 ۱ و

 هی )رگ باتفآ تب تمیحو فوسک

 نید و تلود نالف یا وت تفرف تسد هک

 دیس ت بنات زد هژاسم رم ارم

 تسا هتنگ وا یابر نيا و

 دز ناوتن مدق رهم هرب سپ 0 ناوتن مر ی وچ افو ز سک رب ۰

 دز ناوتن (> وچ نیاف هچ زین ناز ۰ دید ناوتن یده هکور هنیا ز زج

 ۳ ۲ رخ مدوب تشیرفلا ردص نمدلا جات تتمدخ رد یفقو
 دی ربب ارتعیرشلا جات تشگنا و دش اطخ دراک هاگان داتفا لغش نآ لوانتب

 یابر تنگ تیب ود نيا ههیدب رب وا لاح رد و

 ۳ یر ون یمن زا دش « تسپ ناوبک یدنلب تّردق اب یا ۰
 تسب رب تخاش خب رحم ز خاش كي م ینخم کان هلبح رازبب نودرگ
 یابر تفگ دنقرس ناطلس حدم رد و

 هرک هداشکب خرچ دنب ز وت لدع هم و هک تعیفر هاگرد ننب یا
 هز یپ زا دناب زاب ناهد ریت نوچ  دیدب ون غیت وچ مارهب هکرعم رد

 هعاصق تسا هتفگ نیرتشگنا تنص رد زغل نیا و ۲

 بیرفلد ناناج دننام دق هتفخ یرج تسیج 

 راکب ناش دیا هک گره نارورس شدنهد پچ
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 قزیس وکین ز دشاب نز و دره و توت

 رادمان و کور خرس هنامز رد اس لبق نیز ۳



 ۸۳ «رایتلود دوعسم نیدلا لعس (۱۰) ین نیدلا دعخ (۱4۶)

 هعص «تفگب ههیدب رب هعطق نیا

 دوب هک هرم ره مع زلک داد هی

 ادا دوخ رام ق تای لا یون

 ناش باوص یار وچ سحن دعس رعش رد

 ارم نازا دش ربخ و اطخ دص تفّکب :

 شییوگب من جیب هم اک رم متنگ

 اب يب گن ی خارف توک یاک
 نیرو" نیس ارس تسا نم وت رعش

 اطخ همه رسارس تسیدر|وت .تسرعش

 هتسبب نآ ته ارمثچ کلپ و دن توپ . ین اریناک نیدلا دعس یتفو و ۰

 ابر تفگی ابر نیا ههیدب رب ییرف «دوب

 د نوا نوچ خز و دیربب ششچ . دز نت یناک نید نن ٩ ۳« دزد

 دز تگ و ددنبب شزگد مچ + لجا دالج هک ای را بر ای

 تفگب یفعم نآرد یابر نیا بت ی شوک ارلجا بحاص یتقو و

 یابر ۳

 دیسر ون شو دب ۵ جاود تخم زو + دیسر ون شوفب هرایس هش قوط

 دیسر وت شوگب تدب نم لد درد , تمزکم ثچ درکن رظن وچ نم رد

 ؛رایتلود دوعسم نیدلا دعس (۱4)

 لا نادناخ ٌلاوم زا شوخ یفلخ و یلاع یتبهب مان رنه ره رد یناوج

 شنا تام رد وا رد اماف یبب .عنق دأوتم مالسا رد وا هجرگا وب نا ۲

 9 ۳ درک یاد نا تداعس اروا یاعت رک یتسرپ

 رم وا هرواحم اراض رباکا هلج و تشاد یازرا لوبتم

 ۳9و یتفو و تسدوخ و فیطل راعشا ار وا و یدنتسج

 هعطق ۱ داتسرف 4



 ارو ام) یرجس و یزعم دهعز زا دعب قوس لا ء ءارعش «مدزای باب ٩

 «یراخلا یجف نیدلا دجم مکحا (۱4۶)

 ۳۳ را فرح رب تبشکنا سک اما یتسنادن بانک هچرکآ دوب ی

 ۱ اک رد یرفش جوا زا رعش تار اماف تشادن یلیصحت خر و راه رد

 زا دوب هیت دا تاذ جیم وا ظانلا ها نم رک زا اعم هل

 9 ود تكي نیرب وا ترهش و مایا رداون زا 7 بیجاعا «

 لرغ تفگ لزغ رد هک دوب

 دیا رب یوک زا ون نگر حر گر

 دبا رب یوس ره ز هتسخ لد دایرف
 ءاگره و ربلد یا وت نادضنز تسبوگ

 دیآ رب یوک نادب وت فلز ود ناگوچ
 دودنا رز یرگ نیا دنف زخم وک ردنا

 ۱ لب ته وب داد زندابرف
 ۱ را نا و اهر یداد

 دنیا رب یوم وت هدعو نادب هک مر
 ۳۳2 یا و نر 0

 فهم رب یوما پناج زا هک, درد نوچ

 نیا هک ناضمر مودق تین رد ات هعطق یعاد كيدزنب یتقو و

 دیدم د وب انا رد تیب ود

 ین خرچ ز رون ردگیب نوچ هم تفأت

 لیم ودب دیا رب رود وزا دیشروخ ككنوچ 

 کلیل و رون رپ خر رب دوب ین ردکیب

 لبن وچ یور رب دما دیدپ رون ردکیب
 ۱۳ ال و تسا تیارعاشم یناک نیدلا دم و یا«نایم و

 دندرک هیطخت نآ رد تخادرپ هیئرم نيا نیدلا سمث تافو رد یناک نیدلا 4

 ۵ نا ها تار تی سس ی نا رک مو تخ نیا ین



 رم ؛یراخبلا جرعاا یفمش کما (۱۸۶)

 «تخادنا ی سپ زاب ارالضف فیاطل یاپ داب نایزات نایب راضم رد وا

 بعاض هک ارادیشنت ران تو اییلود دوعسم نيذلا دعس ققو

 تکرح اروا افرظ زا یتعاج دوب رودص هلج راعا ثراو نارق بحاص
 هعطق تفگ ین ( فمسا ,یعارس رعش فا دنتفگ و دنداد

 تگ ربعش هداز غم رکیپ سع دوم 0

 غاد دوب درد زا لد رازه دص هک یزور

 تخورف رب هک نیا تسنم رعش ممث هک اتنگ

 غارچ نوچ تسا یجارس رعش هک مدش نشور

 دیوگ فورعم كفراع نیدلا جارس وجم رد اما شن و تسا لزه هچرآ و

 بل دش تجارس ات هتیلب یدروخ کلفراع ۰

 تنغور نوچ یش ره مزیر غود مریم ات

 نک رود نم رب زا ارنز تنگ ماوخ ریک
 تنمارب رب مانشد دا درد دنیش هن ات

 رخ ربک موکب ی موگن نم موگ هچرگ

 تو نیو یک رده رد ها 9 8 ۱۰

 زیزعلا دبع دیعس ردص تلود دهع زا دعب اراخ رودص هک یتقو رد و

 و دون ی شات نایباطخ تم دخحم و دنتفر ی ودراب هترب هنر | نیش

 دنتفر دابد ی رطخ رد ریطخ ۳ # هلج رینس كلم هیومب

 دافنب اهنامرف نا هتبلا و در لا تو اب ز تل اهاثم و

 دش بارخ باتشادف با ی اه كش 3 ماو هلج و دیسرن ۰

 ِص

11. ۱ 23 



 (رهنلا ءارو ام) یرجنس و یزعم دهع زا دعب قوملس لا ءارعش مدزای باب ۶

 درک ون دنوپپ شیوخ زا ارم هناگیب , درکوت دنب رب فلز ود ارم هناوید
 درک ون دف رس دنقرم» ارام «تسنیا هتوک زارد مک هچ هصق
 یابر ۱ ۱ تساروم
 ین وت یوم كي یاجم ناج و لد ارنت ء ین وت یوس زج نش لد لد یور یا

 . ف وت اعور زا و دشاب رذگ نید زا « كشرس تفو اردش نوخ لد هراچب «

 یابر ۱ تساروش

 تساهریخ نودرگ مه وت خر شپپ رد + تسا هریجنز رب وت دگربلگب كم زا

 تساهریت رب نب ناهج ون نتفر زا . نینچ هک دغاکوچ نم و یلق نوچوت

 یابر دیوگیم دنک و فراعم زا اریی و
 ۱ تسخن تخوما طخ نید ضر وچ نم اب

 ۱ رج دش. و عدیترب دوز شیب

 تسرد فاک وا و 3 نیع نم
 ابر دیگ دنقرس ناطلس حدم رد

 دیشر هشيب رد هزرش ریشب وت زا مس + دیسر هشپ ِ دوج و مرک اهاش ۰
 دیسر هشیدنا وچ وت ممخ لد ردناک « تسکپ نر رپ یاپ زیت هچ وت ربت

 یابر یر نا را ۲
 يوتخت یازس و نیا هتناش» یو نایچ تب )0

 قم تخرچ مب ز وذع دید نوچ م وت تنب دش خرچ تگ تر

 یابر تشاروه ۰
 ۱۳ ۳ تفکر ب هک دچ رک نا ناف

 لد هه یو زا تشوگ یاجم گنوا 4 قالعم رسارس دش هرانق وچ شفلز

 تخیرف داوج اما دوب گل هچرگا دوب اراخم ناعبط فیطل زا هک یسمش مکح ۰



0 

 ۲۸۳ «یدنفربسلا یراجفلا نیدلا دعس (۱4۳) «هلاخ نیدلا سع (۱4۱)

 یابر تسوا عبط جان زا یابر نیا و
 مزیگنا هنیطا یوعم ره رد « مزیوا خم ادب کا فرح

 منو نابز رس زا نت نی. هند تاتو

 ابر بحاص یاب درد رد تساروه و

 جین مک ی قرد دی كلف یاپ دنک درد رک ۰

 تیاپ رد دتف و ۳ هی و درد دا ناجم تنشد رس زا نوچ

 یابر تساروه

 تسا نیکمن كلف راد هلکووت خرچ « تسا نیهاش رظن ارترد کاشجگ ۰

 تسا نیز لجالج کم دیشروخ « نزاپ یاپ رهب ز ز كلف خرچ رب

 ءارو ام زا یاد هک قدم نوچ اماف تسراینب را راعشا فیاطا

 تادّوسم هجنا و تسدش شومارف دوب رطاخ رب ها تسدرک تبرغ رهللا
  داتفا رادتقا ردق نیرب هتنگ میاض دوب

 یدق ملا یراولا دمنا تنقا ده

 رب ارفیاطل دور نوچ تسرگ دورد یورب یرصنع ناور هک یرگدورد

 هچرکا دنک ناور منچ زا دور ود دراطع نآ قوذ زا ددتب نایب زاس ۰
 9 نوبت تماالطا قصار د و ۱ مظن و تسراوس نایب نادیم رد

 نا و قراهم ْنِف ناید و دراد یرهش ی نارد و تسا تایعابر وا

 ۳ یاابر دناهدرک تیاور ک هعطق و رعش یو زا و تسیلاع قیرط
 یابر دیوگ ی هتنگ ک تسا

 کشم زا یوب و هدرب گنر ون فلز یا ۲
 كضم زا یوگ یسب هدرب و هش ناگوچ

 تییزب دنا وت قرف زا هک یوم كي
 کلشم زا یوم تي یک دکن شفرف

 ابر 0 تساروه و ۶



 . (رهلا ءارو ام) یرجنس و یزعم دهع زا دعب قویلس لا ءارعش «مدزاب باب ۲

 تسنزورب وت رنس هسوش رق وترک
 تسربنچب وت رذگ یوش سر وت رو

 اه و ناه لها ان تبح ز نک زیهرپ

 تسرپبع وچ رز اب و هزات یور دنچ را

 پابر مشيربا و ارچ لااد ۲

 تسرخ ناف م ماد هکنا رهب ژا

 دتبم لد قلخ رد یناک دعس رابنز

 تسربکا یالخ هک دنب یادخ رد لد

 یءابر تسا هتفگ وه یابر نیا و
 نادیم یئیأیر !رهنامز نافلخ + نادیم یئاضق ارقلخ دب و كين ۰

 نادیم یئاسراپ ز شببس « دزرو یناسراپ هکنا ره زورما

 یابر تساروه
 دکب لج زا ون نا ی مت یاهام ران یرام رو رگ

 رب

 دشکب نادند نب زا شینز غیت رگ م تسرز دنب رد وت اب دراکوچ هک سکنآ

 هلاخم فورعلا یدادحا دیواا نب کف نیدلا سمش (۱:۱) 0

 یچ هشوخ هلبنس نوچ دراطع و تسوا ریعض یادگ هام نمرخ ینعی هلاه هک
 ترشاعم نسح و لضف لاج و عبط فطل لاک رد وا فیاطل رازتفک
 هعطش هتفک یوم ارلجا بحاص رم یقو لثلا مدع تمدانم فعل و

 ارزگنا جرخ لخد رپ بحاص مدید شود

 جارس نوچ لد هتفان و یش وچ رس رب یلنآ ۴۹

 هاش كلم رد تبترم نودرک روتسد یا منگ

 جان وجه یزارفرس و تخم وچم یرادبا
 ناوج یا دشاب تشز اتفک تسیچ رکنت نيا

 جارخ یب هگنا و كلم اب ام دهع رد یزپتم 3:



۱6 

 یراضبلا یناک ءاکحما فرش نیدلا دعس (۱4۰)

 تسا قیال هچ رد ناسفن شوخ ناجم شنا
 تسزکش ز رپ سح ذغاک ناهد كنیا و

 ناور ناهج درکص تسدش نانجنا صرح

 یسرادناگظند ءلا !دطدیرغآ قاب یک ط

 ریش هشيه یتفرگ هک نابش نادب یدید

 تسرگناون نافرگ ریش ز نابش یرا
 تا هشیش یدوزف ریش ءاهز رد

 تسرهظم زبش هک یا یعورفپ

 تخورفیم با اب اردوخ ریش هتسوپپ

 تسربارب _لاس هه هاهراک تشادنب

 صرح یالب زا دیسر هچ نابش نادب رگیب

 تسروخ كين تلد هک تیرگب كنيا

 تسرش هچ و روش هچ هک هجاوخ درک دایرف

 تلک م .هبشرک زا شفاف داد
 تسرفق 4 شاداب هناخ هدون گکلاخ نت

 یدز ی ریش رب هک با یاهرطف نآ

 .نابش نآ وچ نوکآ یئوت لد هتسخ درم یا
 تسرویز و رز نیا همر نآ تسیچ هک یاد

 جیرد ند و یتفگ زاب بتساکز زا كلشخ

 تسرب وت اکرم و دن هتل اتش

 تسین بوخ ربوزت و ثنایخ قح راک رد

 تسرشح زور دوخ وت رسم زور راگنا

۳۸۱ 



۱0۰ 

۳ 

 - رها ءارو ام) یرجنس و یژعم دهع زا دعب قوس لا ءارعش ؛مدزاب باب ۸۰

 باتفا وت نان و هسناخ تسا قرشم نوچ
 تسرد نهرپپ وت رد رب حب* وچ لیاس

 شوخ رپ دنک ی مدیدب ارسواط

 تسرف اب و بیز اب وت رپ هک نکم تنگ

 ۰ یا تنگ ارم و راز راز تسیرب

 رب یانم ناج نماد هک هن هبک ۲

 .تسن زز هک نادیم وت لاب و رپ هجاوخ یا
 تسرگید سواط وت تلاپ صخت هک اریز

 ون ز یک دناتس هچ تدشابن رز رگ
 تسرز نیا وت ناج نمشد هک دش مولعم

 زاگزور ماب رب هک داتفوا هچ براب

 تسرتوبک لانب شّوطم زا قلخ
 تسا خ هبسارس دزیر هاش هک نیلیلب

 تسرسفا راوازس دوب كيپ هک دهده

 نان ناوخ و تسدیدن هماج تنز شیورد

 ۳ 5 دیبا رکم ةجاوخ نایخ هک .یرک
 ناتناوخ هباسه هناخ ز نآ هک شنا

 تسرنیم للح هک دسنک هدنذ زد

 ناتناوخ تسدب و دنب هساج ننژ كي

 تسرکنم هک قّرکش ثیدح یز بر ای
 مدی؛تورد یدهعب مکح کی اب نم

 تسررفم یب سب ون لاح هک ارچ متنگ

 ناوج یا تفگ ارم و مکح نآ تسیرگب

 تسروخم فاوج ناکشتنا ین زا



۱60 

۳ 

 «یراخلا یناک انکحا فرش نیدلا دعس (۱8۰)

 تسروزم رپ ناهج هک الد وش رادیب

 تسرب یف و تسگرب هن راگزور لخن رب

 تسا ناگرب 0 یگفا لقاع كالفا

 ترور یو ۱ 0 مابا

 مترو د کد تسیک نز

 تسرذا ۱ ریش کو یک .هف تسیچ رز

 یا لق شیاگ فوق هکنا غ شالب ماد

 تسرس شیناوخ ی وت هک ا تساوه گید

 شد زاک يک و وله و نا

 تسرت نوزف ناز ین ره ولد دنناب

 بش و زور رود نیرد هکنا ز شاب رتس اب

 تسرجم ود ارناهج رپ به

 و

 تسادگ انس رد وت یر عبط هکنا یا

 تتسرف الو رق و تربع شوگ هکنا یا و

 رحم بیا دوتتاف هک هایم 3 ونشب

 تسرهرگ ز رپ لو ید هتسا تبساق

 فتیوخ منچ كلمدرب کی ِِ

 تسرهظم هسپ یکراپ نایم ردناک
 کس ادیهد نگو تعاس رج ها

 تسرغال كين هژم هکنا ز حر یور زا

 9 هات نرفپن تعویق

 تسرد رب هک یفیحن بیرغ نادب دن

۳۳۹ 



 - (ربتلا ءارو ام) یرجنسو یعم دهع زا دعب قوجلس لا ءارعش ؛ مدزاي باب ۸

 «یراخلا یناک کا فرش نیدلا دعس ج۷ (۱4۰)

 ناینب و رومم وا ناکب لیاضف هطخ دوب او و رفاو یلضف اب هک یفاک دعس
 هه وا فیاطل ضایر و لضافا هنتم وا لیاضف نیتاسب و رکح وا راه

 رورپ ناج ی و ثنهد یوبشخ راخ تحز یب وا ظافلا لگ فیارظ رازلگ
 رد ثنک تسم ناگیاش و اطیا رام رس درد یپ مالک ماج رد وا راعشا «

 فلوم لاح راوج رد یشاب قاشو و دوب لرفط یشابقاشو ناغلعتم زا اراخب
 هک داتفا قانتا دوب ی اکیا دیس ایلعلا ردص ناندع نیدلا دج نا

 تسد كباچ ناینغم و تخاس مظع ینشج و دندرک بیترت یزب سلج
 ابطال كلم ات یکب هعطق تفک اریناک نیدلا دعس « دناشن ناتسد شوخ

 نیرد وا لضف ناهرب هک تیب دنچ نيا دوش رضاح ناندع نیدلآ دج ۰

 تی دسیون ی رهاظ نیرد وا توق لاک و تسرهاب تایبا

 تیدلا دج لضف راجنا هنیدح یز

 تسنشک نوک هلال عرش رد وت تخم یور هک

 عرچ هصهورک ناک رب وت تّبه شیپ

 تسنثگ توبز هر لگ وچ هام طیحم ۰
 نت و بنات ب قف خار رسم

 تسننک نوک ندبلا میم وت تم
 ارصلخم ناتسود بغ ترای ز نکب

 تسنذگ نوزف رت كين ترنه تح وچ

 ی دلو گچ اس نیل ترایم ۲.
 یک نیخ هلاپ:زد ی هک تسوا لیلد

 شیوخ كلرابم عصا یک هنر هک دزس

 تسنشگ نوچ هک یرگنب یکی گنچ ضبن هب
 9 

 ( تس)و راه قادصم رک یبسوآ دج لیاضف زا نیصف نیا و ۳3

 نخ نی سا نا تن سس ۸ و

8 



۱6 

 تسارو#

 «هغارم کز نیدلا فیطل (۱۲۹)

 گلنآ وت نو رد كلاخ تیصاخ تک

 تساخ رس وا رب , ابو تک

 یک هلج نآ ز اهناهرب یوعد نيا دراد

 تساخ رکاچ نم شوخ مظن هک تسنیا یراب
 كنانچ یاز رکش عبط ارم تگ یرکسع

 تساخ کش عط نآ ز ارهتقطان یطوط

 یتشابقا رمز فک, ناسشتک یر

 افتسناخ نخ ۸. درهرگ زا ون یور باک

 روهشم دش مثوخ رضن را اردزیا تسلیم

 تساخ رد نيا ٌگدنب زا نرم رعش ترپش

 تسنیز هتشبن ون گرزب مان مرس. رب

 تساخ رب را تساخ [وت تیص] نخ مابز زو

 ارت ره زا گز و تفو رضس یدش وت

 تساخ زتسگانث .و یارا نفع یوم روم

 رج ثیدح و یزعم تسایبا هکات

 تساخ روشک هه راعشا رتفذ زا دهارخ

 شاب رتفد رس رج" نوچ یرگناهج رد
 و ی

 تساخ رهوج زا ضرع نام اهکح دنیوگ کات

 ابر نیا ت

۳۳۷۷ 

۰ 

 یابر

 زماق نم تتجر ز من دون « رداق یا مّرصفم رگا تعاط رد

 رخا دشابن شیب وت تر زا : تسزابسب سش هبرا ماگ 6



۳3 

 رو ام)یرجفس و یزعم دهع زا دعب قوس لا ء ارش «مدزای باب ۲

 داز فد یور ز و "یان یولگ. زا اهحون

 تساخ رفژم دگر و گنچ رتو زا الان
 . یتفگ نیرولب فلح رد دما لعل ی

 نیا رفخ تی هبف مدت معع رد

 [عاس] تفو رد هک داد نانچ م حفر شوخ نم

 اف ریتم و هتک یک هعمات تّوق

 هاش مرخ مد هطظح نآ رد تنگ یرواخ

 تساخ رواخ نآ علطم زا ببرط باتفاک

 شضایف ۳ یرآنف تشک یرضخا

 تساخ رضخا نا شبج زا مرک باح هک

 درک اهماد مده یو رد وا عبط

 یساخ رز ابناک لد زا زارد رع رد هچره

 فاصم و فاصنا هک ردناک یدنوادخ یا

 تساخ ردبح ٌلد رپ و ریع لدع وت زا
 متسر هدرم و اح ٌیدرم دش هدنز

 تساخ ردنا مزرب و یتسشن ردنا مزبب نوچ

 فرش بسک یپ ز !رناهج ناگرزب نآ و
 ۳ شا هکنابنب فرا اخ  شش

 ۳ للاع تزضخ تیبا هر ردنا یاب

 تساخ گو یار , ۱۳۰ خفه

 درا درگ وت رد رب ۳ رید سب هن ات

 تساخ رس رس كلف یانرص شدرگ زا هچره

 دش نوزفا زور وت ٌْیاع تلود نوچ تسار

 تساخ رتخا دسلب ءاش وت تلود رد هچره

 و 5

۳ 1 

۰ : 4 

۷ 

 ۱ + لا
1 



۳ 

 هغارم یز نیدلا فیطل (۱۳۹)

 دما نوزوم و مّرخ و شوخ و ابیز كين
 تساخ رجخس كم دنوادخ دهع رد كنا ز

 بتا ایندلا و تیدلا زعم قرش ورسخ
 تساخ رورپ نید و هد ایند رخ و فک زک

 مع نبا نیسح هاش ولع و ناسحا ناک

 تساخ ردفص یلع وچ و نیسح وچ هدوتس هک

 دسا دینج رلع رگ رک یکم
 تساخ ردنکسا رهاط بسن زک یر

 زد هطساد نامز دنع رد تشک

 تساخ رتهب رهگود نآ ز ناهج ناکزا هچرگ
 زصهدب زورما دش شیوخ فلس ود ره رخت

 تساخ کش یف ز و راوهش ولول فدص زک

 بسنب و گللب تسدرحن و رخ دککن
 تساخ رب و رحم هداز كلم لصا رد هی

 نآ زا یتاذ فرش شلتع رهوگ نوچ تسه
 تساخ رهوگ وکن لفع نوچ لّوا زا م هک

 تسوا رف و رخت دهاش وا رظنم و ریخت

 تساخ رف و رخن هه رظنم و ربخم نآ زا هک

 تساخ نوه ندا زا قابر تفار ها

 شیع یپ زا مزب هصرع رد هک تقو نآ ردنا

 تساخ رغاس و ی و لقن قبط رگ و راد

 یوس ره زا عبط ٌیثوخ و ی شون یپ زو

 تساخ رگاینه و تم و هداب لس

۱۷۵ 



 و ام) یرنس و یزعم دهع زا دعب قویلس لا ءارعش ؛ مهدزای باب ۶

 را یا ادم رد
 تسشن نایسر رد و دما رب وزکرُد ره

 3 لا ای هک هد تاپ نا

 تسشل اما نیرب شبوخ نایثا ز ا

 دنام راک هچ نایسن رد رب هقلح وچ نیدنچ :

 تسشن ناتسوب رد یاشب لگ هک نوکآ
 وت لدع یاوگب ۸ هک نام دبواج

 تسشن نادواج مر وت رم حول رب
 ۱ نا زا دیصق نیا

 تساخ ربنع زا یطخ مر اگن روفاک درک 7
 تساخ رب لد بم و داتفا هردان سب ۳3

 لاج ءایرد یوخ سب ز دوب وا یور
 تساخ ربنع زا شلحاس رابجم نادنچ تسین

 شطخ راثا و ضراع نادب دیشروخ هک ی
 تساخ روخ ءایض تر ی ۱ ییاهرذ ۳

 باب زا دید تک شطخ تشاد رب فلز

 تساخ رب هباس وچ رون رد دبانب هرذ

 تفای یکع خم فلز زا رگم شور رون
 را ید یرلا نسخ نارد سکع ن ۷ زا ای

 شریف جی و لیبل درک نا 0 ۲
  ِت سوق شوخ زبس طخ نآ

 قآ نشناز و نب امد یوس گم ات

 ۱ كشم نآ زا هک یدود تسه

 تفگ ناوتچ و یو فصو رد نش ناریح لتع
 تساخ رفزک نا یماربب هک هزبش 1: ۲۹

 (رهثلا ءار

3 



۱6 

 ؛ ةخارم کز نیدلا فیطا (۱۳۹)

 تفگ هنامز تذید هک تّساخ و تسشن.زه رد

 تسشن تا لب زاب هدنز دش

 تسشن .نراهد رد شرید فدص هدسنام

 تساخ نیمز یور ز هنتف درگ هک یزور

 تسشن نامسآ کش رد هنوتس نوخ زو
 تفاتش رج بیقن هسون بآ وچ رج

 تسشن ناوفتسا رذگ رد زفم وچ نیپوز
 راک ی شک نا رود مشچ تشکنا

 تسشذ و تیک یارب زک ریت ره

 تسکش 5 نروج هدز هثلح 9 ام

 تنشن نایگان اضف وچ نارس ندرگ رد

 هدز نز باب رد دنا نمسم غرم

 تسشن نانس ردنا وچ هتشگ هراذگ صخ

 نزاع داد تنفر طف طاس زیرق و

 تسشذ نیم رد نیک هبرضب وت خین از

 تنک نوچ تسار و پچ ز نام۷ تساخ رب
 تسشن باش هه گلرالاب فف رد

 نّتبمک شندرگ ,هربم هفح درخ دش
 تتنقق .نوارگ ره نو اس رز اد وه

 هر هراوا وت

 تسشنر يیاتق هقاک هات قلی رب

 رظن رد رهب زک هگره لتع سصاوغ

 تسشن نراا یپ ز وا عبط رح رد

۳۷ 



 (ربثلا هارو ام) یرفتسو یعم دهعزا دعب قوجلس لا ءارعش ؛مدزاب باب ۳

 0 بوس تن ِ

 ۱ سد تر ی هک ینعي
 تسشل نازا نون و فلا وا نسح جرد رب

  نسح لاتم رب شّرکم نارد نیرق ی دشآ
 . تسشن نارق بحاص هش خّرف عیفوت

 نید و كلم كنا نید و اید زعم ورسخ

 تسشن نرامآ ناض و نمآ هانپ رد دز

 وا کلن ا رس كلم دارن ک هاش نآ

 تسشن نایک کللم شااب راچب یح رب
 رس اب دنسم رد

 وی

 تسشل نا اتس روشک هش نینج ۱ - نوچ ككلم رد

 راک زور یدنسب تشرد نا رب

 تسشل ناد هد رب هشاراع فایه یدک

 تبسشل ناشن کر ابُم مان كين اف تک

 ۰ تار ن ردکس ابق كي رد
 نت نایمزب ره وچ هگراب بفص رد

 دیدن كلف. ینامز چه هک یورسخ یا

 تسشن نامز رخاب هنک یورنخ وت لثم



 ۳ ق ۹ رنج ما ی 1 او

 ۲۷۱ غارم کز نیدلا فیطل (۱۳۹) «ییرکلا نیدلا ءاهب (۱۳۸)

 یاپ هتوک نم و شپ زارد تسیهار « یار هتوک تذم زارد خرچ ناز

 یاسمرف یشرک زارد ارهنرک نیم د یارا کلن یآ ترور و چه یب

 غارم کز نیدلا فیطل (۱۳۹)

 ءاشنم و دلوم اما دوب هغارم زا وا لصا ناهگ لضفا و ناهج فیطآ
 رد زا د قاقف منچ یگت ناکرت ببس نا زا داتفا قانتا رخشاک رد و۰

 فیاطل هچزکآ و دندوب یئازف ناج لاک ربلد لاجم دندما نورب وا رکف
 لیلد و لضف نامرب اماف لوبقم هه و تسزواجتم دع و دح زا وا راعشا

 نیصق هک تسا مان نیصف نیا وا عبط فطا تج و ره

 تسشن ناشن طخ زا شضراع هام درک ات

 تسشن ناوغرا رب هیلاغ دّک هک قیر ت

 دافوا هیاس روخ هبشچ نارکرب اب
 سفت ناخص شنا هل را ها

 هنیپا فرط رب گنر هقلح هتلح ابی

 تسشن ناشف ربع شو هد هزذ هّرط نآ ز
 هسار بیصم لنع قداص نیتب رب اب لو

 تمفل .نابگ ةافلباع هر رهو زا
 ابتوک هک نيب شبل لعل بس طخ اب

 تسشل نادران یب زوم گرب مث رب

 اه شناهد ناد لقن دم و

 تسشن ناس هچ رب شرکش زا هتسپ زغم ات ۲
 شیفتسف یابیز طخ نآ طوط وچ یتوگ

 تسشف وا زن زا شتر یا

 شب ناجرت شنهد و طخ نآ تسیطوط
 تسشن ناجرت رب قطن یارب طوط ۱ ۲



 (رهنلا ءارو ام) یرجنس و یّزعم دهع زا دعب قویلس لا ءارعش دزای باب ۰

 قاب ی تل ابسن ریق یا درب تبج رک

 9 فاز فال دننرب تب یلاخ
 ربا نوچ نادهه تهاج نمشد ازف رک

 ولا نوچ نورب تسوپ زا وت نیک شدک

 زور ره یدوب وت یار زا ددم رگ ارعیص :

 تاک ز اسخز هدرپ اش فلز هتسددن

 تسرما ذافن ربجنز هفلح رد هک یا

۱ ۳ 

 هاتسا نآ ييکب هکنا تنمت روخرد و نتیال

 وزاب ردیح لد ياد زا رس ۰

 تسادچ شب دنا لب راک زا وت لابقا 3

 وداج نوسن وچ یبادخ راک دوبن

 تهج ز هک یناسک سنج زا مازارف رس

 ون ] زا قوذس دسنادن رکش رد

   ۲ ترک را
 ۱ لو نوع دو هک یطجح تسه مرطاخ

 دگرزب و تسمدروج طعم تمزک رلاعب ْ

 وکین لاصخم دب ره هضئر یدبات

 رن وکین وکن ز تفیرش مایا داب

 ودع لاوحا رتب دب ره ز هتسوپپ داب ۲۰

 هعطق تنگ دوخ سنن تهازن رد تساروا ۵ و
۳ 

 تسین یئادخ هیده زج تلالد نییچ « انه یب تسیتیه نم تبسن لیلد

 تسین یئأیح یب ءايحازجم ناشراک هک + دنتسه نم سج ءانبا ز هنامز نیرد
0 ۱۱۳ 

 یابر . یابر نیرب دهاوخ یثرگ زارد یتسود زا و ۰



۱۰ 

  ؛یدنفرهسلا یبرکلا نیدلا ءاهب (۱۳۸)

 دیوگ نیدلا ماظن لجا دیس قح رد نیصف نیا و

۳ 

24 

 وربا راک ز ناگزم کلوات هدز فا
 وس ره زا .دتگف ربص رپس "وک ید رب

 . زادنا ريت "دش ون رب رپ سگرن را نوچ
 ولغ درک ندز غین رد وت ءادوس نکن

 تزگنا رخ هزغ را :رم ات" بش هل
 وخ یراب نروخم هدرک مرد رتخا مثچ

 دنرایسب تفص هرذ نم وچ وت یاوه رد

 وک یلوخ كاف رب تخر وچ یپاتفا

 تفای ابتنور ون تیفلز رس زا یربلد

 ولع و زع ناهج مودنم تمدخ زا وجه

 فع هاش. تریدلا -راظن هداشلا تعالم
 وسبک بخاص "ورسخ بسل کلات كلم

 رهدب هکنآ نیسح نبا نیسح لابقا نسح
 راک دتیرب "یشیداتتا شی روا

 تشهب تشه رثا ارییمز تنفه وتب قا

 وت وچ دندیدن نرق دص ودب ناکرا راچ
 ربه ی دنسم اب تسْین

 وناز م كلف دحس وت علاط اب تسه

 دنز مارکا هزغ نوچ وت یتیفوت مچ
 وبا رد هنگ "دشیبن زین ارصرح

 دتفا كاخ مش رد كلف یور زا لحز

 وله دیاس وت عوف مزع ورب 1

 یک هناشنوچ روت لاثما ندید :ءّرط
 - ونک لاخ هنهب شی هبیبا رد زج

11 

۳۹۹" 



 (رهتلا ءارو ام) یرجنس و یزعم دهع زا دعب قوملس لا ءارعش هدزاب باب ۸

 راگفا و تفرکب وا یاپ پسا دوش راوس تبینج رب هک تساوخ «دنرا

 ۶ ۳۳ت

 یاشداپ رد وت یداب تسد یوق , تاود سش یرّورس لد رورس

 یئاس خرچ کارات رنظ یاپ هب « ناهاش و نازارفرس زا هکنا یئوت
 یاس مرکب لوک لخدب « معبط تستگ فورعم هکنا منم

 یادخدک رنظ سورع رب ناهج , ماد داد ارت غی كلنا یئوت

 یامر نودرک در زا دبای ان هک . هدتب تسج ی وت بانج لوبق

 باور تهاجم حدم تفریذپ « تخم دیناسر تیک فیرثتپ
 ۳ هناخ رد سزاط وچ ۰ شرک درن ترم حدم یه دیام

 )وه وا گن زا نوک د جور هک و تسخرچ تسده هک ندا ناب

 ییاشن هداپ ام تمدخ رد هک « پسا نینچ رب مک تر)وس یتفگ وت

 نام تشپ هتسیاش هچ یراب وت « تنگ ورب میفن ات متساخ رب وچ
 ۱۳ و شب ست زج ات هک + تبکت تسد زا تیاپ متفوک نادب

 . هعطق نیا تخانشن وا قح نوچ و تنگ یحدم ییارنسا ٌیضاق قحرد و 3 اش ۳ گ ۰ ۳ نا

 هعصق « داتسرف ۰

 رادید هناشن نش هبنپ [و] شنا وج یز

 _._ص ۲ ان سو

 غورد غیرد متخانشن و متفگب تنم
 فک هک یم نافر نرهف دساک روا ۰

 دیاب تانچ ی یعم یپ زا رک
 دنار نوخ یوج ید و لد (ماسم زا هک

 مظن رد هب گنرد دبای کلن" باتش

 اب کنج فی دوز هجا ره ۳

3 



 ه 2 ۱
۰ 

 ی

 ۲7۷ «یدنفرملا ییرکلا نیدلا ءاهب (۱۳۸) ؛دمحا نیدلا باهش (۱۳۷)

 هنگ ابر ناج فص رد رادرک لجا ون مانخ

 نمارپپ یتنک یه تاربح و هتنگ رس لجا
 یدرک سردنم تعارز نرهئد روتک زا نانچ

 نمرخ هم درک رد زجم دنیب ین یو رد سک هک

 اررلاع منچ ندون فادیم وت دزیمانب 1
 نرات تّوق 7 ی ۳ ششخ

 ار

 رصاف ناشکح اب اضق زجاع ناشکلک اب كف
 لا اهل اب درخ شاد نا و ۱

 هخداس : نوک ماده فر تا غادن

 نسون ِ نت مدگنا راد تف . ,الثع

 تتسم دخ و هاش ۱ رد ون ردص و هلن لام

 نزرا نتخادنا زاب و هاش زاب و تساهویب ناه

 هاشم خرچ دزاس 2۳و ماش ات ۷ 3

 نورد لو باور رو وا رهام رم و

 دسنب رب ینانشد ءا هار ۳ و ط زا ریششب

 رب ینانشد 5 کلم نیمز زا یناصناب

 ؛ یدنقریسلا یبرکلا نب مرتحا لج (۱۲۳۸)

 زکرم هچْرگآ ؛دوب اه ظانلا فیاطا و دوب دنفرس لئاما زا ۰

 نوج و تفایا تطظلحا .ناسارخ رکرم رب زٍاغ.هراد اما درب لا

 و راودت رد هک تقو نآ رد ؛ درک لصاح لاک زوز من تکام رد باتفآ
 ها هحر نیدلا سمش كلم دما ناتسج+ فارشا فاطلا دیماب فاوطت

 ترضح اروا ات هداتسرف هصاخ تبییج و دومرف رایسب فاطلا وا قح رد



۳3 

 ی (رهبلا ءارو ام) یرخنس و یزعم دهع زا دعب قوملس لا ءارعش شدزای باب 7

 نارود تّرف زا رهپس تیغ دسر رک دناب

 نزوس همشچ رد ناهج ترما دوب رک ایا سبد

 نکشب شندرگ ششوکب نودرگ دشک ندرگرگ و
 سک ره رب خرچ ح وچ لد ره رد وت رهم دوش

 نزور رب هم روت وچ رد ره رد ون دوج دسر

 یدرک سردنم تعارز نمد روثک زا نانچ
 نمرخ هم درك رد زجم دنیب ین سک یو رد هک

 نیرها ناج دما رب اهردزاب مد دش ورف

 شنا رف بامس نوچ با رد هش نابج رنظ

 نها لد رد شنا وچ ناپپ نش نازوس ناهج

 نود هرز گیت هتلح زا تنوخ دیشوج ی

 ۳ اب یالپ رت زا بنا ه هنگ :نآ رب

 روخ هنیس هفاف و رقف وچ ناراوخ نوخ حر و نانس
 تن ریقا درم هداب ی نارایع ریشه رس

 انا رج رزم نو مک رد ناگنشت نابز

 توام رد همرس نوچ نش رس زغم دوخ ریزب

 اسآ هوک لاپوگ نادب یتسب لد مزر ردنا وچ

 تزوآ روش ریش نادب یتسوبپ هنی رادنا وچ

 را هدیید نا ریتیک " 9 زا تبسج

 تدرگ هرم هرهم و نادیم دش درن ناسب

 تزادنا .تللبپ خرچ یسنام ار دی لاله

 شد هتشک زا شوحو هزور زا دنداشکب هک

3 
3 
3 

1 



۱۰ 

 ؛ یدنفریسأا دیواب نب دحا نیدلا باهش ۲۱۲۳۷

 اه هرابخر رک و فادنیب هرط کا
 شور هم مرش یهخ هربت بش درد گز

 شماج هعرج رک ام یداد را نیش ننکع. و

 شک رد دنناتسم وج أبعدرم 80 وام

 رکش اب ریش جازم مرع اب تسار تفارف

 نور هاب فالخ مناج اب تسارتلاصو

 تانک نانشاع الت ز .دنیانایت ی تنابز
 نم ناب و :تتعاس "کلی :تناقاس بم حدم

 تسزغ و قرش تاداس ورسخ نید زصان هدوتس

 کیس ارز شعبط و تشسا ناک ار دزجنا راهه هک

 تحار نراتسود خر دو یققتم هک یدنوادخ

 تویش نانمثد روس درک شفبت هک یدنب ودع

 نلک رخ :مارهب زا هما هقتفب تا شو
 نز طبرب دیه زاهب برطم نیک شناویا رد

 یخ هزین تسهنب هسدسب رک ارشنانس

 ِ ف رهوک تبغرب یخاروس شک ارشنک

 ردنا مزرب دبای رفظ شتسد تبح زا غیت وچ

 ۳ ۲ هاتببش هه تبیه را هد یو رام

 ار هه ردناک ناهج شادع زا دش زجاع نانچ

 نسوس اب تسا نییوژ هن هلال اب تسا ناتفخ هن

 دپخ ین نا یک وت نانمشد یارو
 نشوج اب تسیهام نیه رغم اب تسهام نیه

 3 2 هصرغ "زدتنا هتک: :یزادناهض لاو ایا

 نز نوه تیدرم اب هنتف و ملظ دندنام ورف

۳ 



 (رهلا ءارو ام) یرجس و یزعم دهع زا دعب قوجلس لا ءارعش مدزاب باب ۶

 تسا تلظ ریسا مع رد تسبرون ای ره
 تسا نویش نیرق یعگ» رد تسلروس ایت رف

 تساشداپ ۷و دنچرا ككلم ممد دگنب

 ٍتسا نزور لاع دنچ را گرم دود رس دهن رب
 زاد مثچ مدرم شرک رب دهی تلبس هکنا 0

 تسا نک تلبس ثنام رد نروچ گرم تسدب ات
 تف روا یصش رماش جا ری زا

 تسا نها زا زد و تساهراخ زا هراب رک ارهعلق
 ۳و تا ره داتفا لجا تسش ارک ره

 تسا نشوج اب بشو زور گام وا خو هتسخ ۱۰

 زونه کیا دوش رتنشور هنفص تا یریت

 تسا نواه ردنا همرس ارام نيب تربع مثچ

 تساطخ نتنگ رب لیبرغ ربنچ نوچ نر
 تسا تزیورپ ارقزر هبشچ همشچ اب مش

 1 ۱ تفرگ مهاوخ هر شات هتک تر ۱9

 تسا نم رب فاب و لاح مدیم توشرب ناج

 ۳۳ شب زخم رک
 تسا نت رد لاج من ات مروخم نان من

 نیصف تسوا لیاضف تاهما زا نیصق نیا و

 نت نیهس یایس نیس تلرت یا ون شوگانب 1
 نهارپپ كاچ کو و رگ 7 كاخ ارنس

 تماق ارم ناگوچ نوچو تسبوگ نوچ وت نادخنز

 نماد ارم نیورپ و تسهام 7 وت تابیرگ

 لد رد برط ارتفاطل وت یزانب نوچ دزانب

 نت رد ناور ارتحالم وت یدنخن نوچ ددنخم ۳۵



 را ؛ یدنقرهسا دیو , دا نیدلا باپش (۱۳۷)

 يش اسی یزور :درک لب ی گره رانا و
 تسا نماد نوچ نرانز هو وا .یاپ رب نا

 وا .نانفف وا اقا تا مه رقا نر

 ۱ نمرخ اب رث ۵ و راد هشوخ دراطع مه

 تسیهر نوچم وا رما شیپ نادرگ ذیگ
 تسا نز نو وا رپق تسدب ناتسد

 رپ ارشکح تس !قنب رتهنهک وت و ۳0

 . تسا ندرگ رب ون ءام قوط هکر گنب شهگنا و
 شورف وج سام حد یلط تیز رک وک

 تسا نزرا نزرا رارحا للد وا ءانج ّّ ۰

 تسافق رد هزرش ریش نکیل تسا ینحگ |وه شوخ
 ؟ب رد ادا یی دو

 یتسا شیاسآ مرم گپ نرامز ثادحا مخز

 تسا نمارپپ سوم یی ناهج نازحا تیب
 تید هار یاهبصع ردنناک لغوک تبفایو ید ۱۰

 تسا نسوت هّرک وچ یریت اب خرچ گنخ زبس
 دسا رد دشاب دیشروخ نوچ هیاس رد ینز نت

 تسا نکسم یاچ هچ نیکسم یا هرزش ریش ریز
 وا یو شک دو شاب ارنید درد :قید دم

 تسا نغور و 7۲۳ و قارمات 4 نید هکنا ز ۳

 زوس ز شزورما هک دزود یک تنج هل
 تسا نزوس مچ وچ لد و نایسر رات وچ نت

 درک هتسب تسراو راتنک یلجا شوگرخ باوخ

 ما :یتزکفا ریش :یییورز ره ایخسیا ک ذی ۳



 و ام) یرجس و یزعم دهع زا دعب قوجلس لا ء ءارعش «مدزاب باب ۲ (رهبلا ءار

 ۱ با لا نزرج دفزوخ "را تلابقا
 درب اس فتسب هر کلاخ خس زا

 دیتا هو یوس مدعب وچ تنسد

 درب افو غارچ صرح هاگماش رد
 . دوبر نارفعز نوچ هماخم رگا اد :

 درب اندک نوچ رج ودع ناج

 هن تسوا عبط فیاطل زا هعطق نیا و

 ارنایارا یخ یراد هتسارا هک ات , یداب قاب نیدلا لامج مایا ردص

 ارنایانیب تنحم دنک عفد وت تسد » قلخ ههزک .. ناز یئوت قلخ رورس

 ارنایاناد همه نبنک هریط یرطاخ « تسارم هک یناد وت هک ماد هک نیب نآ غم ۰

 ارنایاخ رکش هلمج منز مثچ رد كاخ « كيل و تشگنا جم ماخن تشوگ ضوع

 ارنایاسرت عروک | مروخ هک دیاب تشوگ , دیسر هزور هم وچ رخا و مناملسم نم

 یابر ؛ ترخافم رد تسا هتنگ وه یابر نیا و

 یطو یان كين یوکب تسدرک , ینقمم ترا نی بیپ نم زا

 ینم وچ وک ارم دوب ینم وچ اروک ء ینهرپپ ره حب وچ مز كاچ نآ ز ۰

 ؛یدنقریسا دیواا نب دحا نیدلا باپش لضفا ج۷ (۱۳۷)

 . داّقو رطاخ ریشم ریسم رد هم لایل و مایا هصالخ و لاعم باپش

 تعص نسح وا راعشا فیاطل وا دانت ريض رهم رد كلف رب رهم و وا

 ار تعارب ينابرا تعانص رد وا مدنت و تیسا موسوم تبو ذع فطل و

 ءانثا زا فطل و ناب ننح هک .تبصق نیاب وا ناوید علطم و مولعم ۰

 حق تتسا فنی تفت از

 تسندرح معیاض رغ ندوب یولخ رد رب

 ای ی ترا 9 ۱۳ هرس تی سای های سس هٍ 

 1 5 ۲۳ :دح بک حسن سس )0 ۳  ت ۳۷ ۳



 ؛ینسنلا نیدلا دیوم ءارعشلا داتسا (۱۳7)

 تساخ ات هبیاپ ارت هک ارم .دوش ادپ

 دسر ناجا رس وت تلاپ لفع رک

 دبا ات داب نانچ دابم نامج وت یی

 دسر نامج (عورب زاید هبتفر با ات

 تساروه هعطق نیا و «

۲۳۰ 

 هری ایم جن ایرنا هک
 درب ام هتسباد هزط ز یه تیک

 دجن هد ,هالک .هشخب زا سیاط

 درب ابف رگید طوط تثپ هزبس زو
 راس هوکب درگ هتخاف یقوط داشش

 درب اطغ اریرد تکلص نهال

 5 جانج و ی را دیک .قل

 درب اول تیگنر هچ هکر گن حزق سوق

 کو غاب رد هک سح هاففاب لا

 درب اشداپ ره رسفا ون مغ داب

 دهد اشداپ ره رد تداعس تلعل

 ۵ تا اسراپ ره لد زا :تسمالس تعزج

 قشع تسد تقو نیرد هک وت یاوه و ام
 درب ]وه و عاس شپ هسفرگ ساد

 تفر قشع لابقا هضورب تونک لبلب
 درعب ابو ارس وفا تعز *یلک

 درب تی ی لا جات هناب گناخ زا

 اینا شهاگرد ز هک نید دی ۷و

 درس ار نام یا اتو نوت

۹ 



۱0 

 (رهثلا ءارو ام) یرجس و یزعم دهع زا دعب قوجلس لا ءارعش «مدزاب باب ۰

 نونک كو مرا فکب لد ناع منک
 دسر نانع شوخ نادب هک ارم اٌ قسد

 ۶ بسه زدننای راکزوز بیس ز
 بر لاهد ایباارم وتزاهکع هقل ره

 باتم نم ز خر نکم هیکت شیوخ نسح رب

 دسر نازخ م ارت نسح رامب رخاک

 ر کنار شید و رو راد ات

 * دسر ناجم مراک وچ وت زا ماوخ زاب لد

 رب یراق بشاره و یتبح .پاتفا ون
 ۳ ب ناینا رب وت ز راهه تخم نوچ

 دسر ناوراک یرط رب وا دوج 3

 دهج سپ زاب ناک وچ وا شیپ ز نمثد

 9 ر نک و کند وا تسد هک هک ره

 شنهثدب شنانس ز دسر نارگ مز
 دسر نازک تالص تسودب وا تسد زو

 دندب رظتنم ناهج قلخ زاب رید زا
 دسر نارف بحاص وت وج ارتانیاک ات

 بلط رد دوب نا زا شیرفا صاوغ

 ح دسر نامز رخا نمادب رد وت نوچ ات
 ح رو رز قنیوقت و ,تنییرت .تفای هک فاکآ

 * دسر نادکهک رک رب تاتبا نوچ

 نم تخم هیکنا ز ما هتخبرگ تتمدخ رد
 ۲ ص
 * دسر نابدرن فی دسر كلف رب رک



 ۲۵٩ ,ینسن نیدلا دیوم (۱۳۰) «یدجنپ نیدلا فرش (۱۲۰)

 دوشن نوگ زوک توم رگد ات « زوما باضخ نم ز یزاب سمث

 دوش نورب وزا قایس نآ + رشحم ات هک نز هساک رد شیر

 هعطق داتسرف زین تیب ود نیا یدجن+ فرش

 دراد هسات شنا رک دود و شیوخ هسلک رد نز شیر ر ینگ و

 دراد ۱ هساک زا نورب « دوخ هناخ رد ها دو وس مروخ ه

 بتا ءارو ام ءارعش رد نخ « [دزاب تاپ 1 مود لصف

 ینسلا نیدلا دیوم ءارعشلا داتسا (۱۳)

 رپ كلف «رونا دیشروخ كشر وا یار و دوب دیّوم رنه رکشل رب هک دوم

 «نیدرگن و هدوب ان وا لثم لماح نیمز ربغا شرفو نیدن وا دننام منچ

 ناوید «لفان اروا راعشا فیاطا دراطع و لقاب وا بنج رد لیاو ناب

 ناولهب و بای ۳ تسنزبزع نرفنقا 9 و رجا تیربک نوچ وا راعشا -

 و تسا هدرب ءارعش هلج شا قشا هتخادرپ یونثم لاونم زب هک ۲

 هیصق ؛ تسوا راعشا فیاطا زا لیصق دنج نیا

 دسر ناهج هلبجم هچره خرچ روج زا

 دسر ناه نم رب وت مثچ روج ز ًاهت ۹
 كيل و عط دراد وت یاپ كلاخم ماج

 دسر نایثا نیدب هک وا تسین خرپس
 ارم نیلد درد هفت ون یی

 دسر ناشف ربع وسُک ود نازک یداب

 تساروخ مرهش كي و مدادب نم و درب لد ۰

 دسر نایز مزاب هغلابم رب هک مر

 وت یتشع فال دوشن نورب نم زغم زا

 دسر ناوقسا رهب هچرگآ ماوت درد لر



 «(ناسارخ) یرجنس و یزعم دهع زا دعب قوملس لا ءارعش ؛ هدزای باب ۸

 « ید نیدلا فرش (۱۳۲0)

 فاصوا بوخ و لیامش فیطل اما دوب فاوخ ءحاون و هواز دودح زا

 نبرد « هتخادرپ راعشا ج و طن نا رب و هدرک عبت ارجور و یکشوک

 هعطق دی کیم و دنک یم اه ارناسارخ فراعم زا یکی هعطق ه

 و کف ی هسف و دادی من * تلود ون تید دعس ابحاص

 دراب ین ندز كيرچ هکنا ز . شاد تفرگ نوخ كلم نیردنا
 درادنپ زارفرس نتئبوخ ء خرچ تفا راب ريز دش تسپ
 دران لگد وا لثم ناهج اک جان تو لالج ناهج هاشداپ

 داض تم خرچ یا لک وا مزیت مزر رد كنا ۰

 دراب یه رد و نوخ بشو زور « ودع و لو رب هک یتسد ربا

 ۱۳ رم هام نخ اس اراخ یک
 درازگب خرچ هسوس رک هزین , دردب كللف هرهز هرهز

 درازان ۳۳ هک هلولغب + درک رب هند یور؛زا  لبس

 ۳ هی عافترا نخ ۰ ناوک وا یار یدلب اب . ۰

 دراد ی راک هچ یارب زا « ارشوخان نابنلق نازک نا
 دراگنا نز یپسور نیا 3 + دناتسب مس و ژز وزا نوچ

 ۳ لا اروا هکنا » درک رلف رد لاپ وا کالم

 یابر تساروه
 ۱ ات پی درز شنشع + کاناج تسیدهاش دوبح ریما, ۰

 ۱ اف وا ریز رد درم ه لازنا دف رترید شو

 دوش کلاچ درم یرق ماد + نیدلا باپش یا دهاش نینچ نیز

 اریزاب سعث ريم یتقو دوب ناسارخ لضافا زا هک ینیارفسا یجارس و

 هعیوق دیرکییم هدرک زیست اروا باضخم و دوب درز یوم ۳4

 تب ی



 سو

ِ_- 

 ۲۷  «یفاوخما یاوق (۱۳۶) «یظعاولا ینبلا رکب وبا (۱۲0) ۱

 (یناوخما یاوق لج# ریما۷ (۱۲)

 مداوقب اما دوب ماوق اب ودب لضف دح و ماوق اب وزا رنه ذق هک یاوق ریما

 تشذگ ی رد اس راطما زا نایب ءاوه زاورپ تفو رد لضف ٌفاوخ و

 یتّلع داد قبرش ارم بیبط دعس یره رد هک مدیش یو زا رویش

 تنیب ؛ داتسرف یو كيدزنب درف تیب نیا دش تدایز متش شاد هک ه

 ارم داد اقب و مدروخم لاح رد ء ارم داد برش تو

 هعطق 2 تسا لزه تعنص رب هک هعطق نیا و

 گنتاد تای اف اخ زار راف هد نادرب تو

 ملل نااتلج وجشزا نم دا
 ی اک یک هچ ی "

 گنس ۵ راب ود یضاق شیر « نزوب تسه هچرا میگن

 یابر تساروه

 دیما یفاگدنز زا دیربب وچ ۰ دیپم شیر .دعس وب دزک هیس
 دی هننایخ فک ی جور فیض بیا عیاو مر نان ارزاغ_رتش

 ابر تساروا یابر نیا و |

 تسین یزوز نبرد لک یه هنزگ واز

 تسیزن زور ككي كي و [داز] غابب هلک دص

 تاهج راک و دوخ لاح و ترمه و ول

 تسیرگ و دیدنخ و تفر دوز و دما رید ۱

 یابر تساروه ۲۰

 ون و رامش كللف دکب رخا

 وت و نم راک هلبج دزادنا زاب
 زور درا وت نه و یوم شوت

 وت و :نزم راکدزک ین و نرم رادرک ۲



 «(ناسارخ) یرجنس و یزعم دهعزا دعب قوبلس لا ءارعش ؛ مدزاب باب ۲
 وا تدارا و تکح ی هک یادخ نادب

 دسرن ناج و سناب رگره نی و اکدب

 نم لد وت یاوه رد دنزن مد چه هک

 دسرن ناج ماوت یافو مسن تازک

 درب ییاغب تمدخ یدسزاین :

 ۳ نا درب هپسآ ود قلخ مو هک

 تقو ره دسر یوت باطخ وچ نارگیدب

 دسرن نارگید ز من هک نب ارچ

 فعل ین دم نب رکب وبا کما (۱۲۹)
 دوب ارعش طاسوا زا هچرکا فوصوم عرو و دهزب و فورعم دوب یرعاش ۰

 نیرگ ناراب لیامش و هباحص لیاضف و تسدیحوت وا راعشا رثکا نکیل و

 نیصق دیگ ی «تسوا راتنگ رادومن نیصف زا دنچ یتیب نیا كنانچ
 یرتشم ز ین هن و یدب لحز زا ین

 یرواد تسکین و رواد ز هه نیا تسه
 تسوا کح و ریدقت ز تسه هک دب و كين ره ۰

 یربنچ خرچ زا هن و تسریاد رود زن

 لذ و زع و یداش و تحار و تر و هودنا

 یزگناوت و للام و هفاف و ادع و غر

 دعس زور و دوعسم تلود و اوج تخب
 یرتخا دب وانع و البو يتخم دب 8

 ات وت نادم دوخ زا ربش قح لدع و لضف زا
 هسرتنب .نلاعا همان ز وه مان

 . ؛داتفا راصتفا تابیا نیرب تسا طم نیرب وا راعشا رکذ و ۲



 و 0

۳9 
۳1 

 7: ز

 ۲۰۰ ؛نیدلا دی (۱۳۳) « یناتسهد یسش (۱۳۱) ؛قویع نیدلا دجم (۱۳۰)

 تسارخ رلاع نیرد بابک لد و تاج و

 حوتف ۳ و هعرج تا

 یناتسهد عیسث ءاکحا فرش ج۷ (۱۲۱)

 ناتسربش اما دوب ناتسهد زا هچرکآ تنطف ناسا بطق و تکج تل 6

 لزغ .دیوکیم تسوا عبط جان زا لزغ نيا و دوب لبامث و لیاضف ۰
 دوریم هچ رگنب وت قفع رّوج ز لد رب

 دوریم دور

 یک ءاگن نالس قلخ رازه دص اب
 9 ۷ وا رفناک

 سک چه ب آ تفرن لصو یوج وتاب ِ

 دوریم هچرک نوخ وت رم ءا هدید زا

 ینیوکین مع ودا زور ون یا راع و

 دوریم هچ رگید ون ۱ رک .دچ س 1

 متساوخ هسوب وت ز وچ ام ز یتساوخ لد
 دوریم هچ رد نخ ماهدادب لد نوچ ۰

 «یناتسهدلا ءارعشلا جات نیدلا دیج لج۷ (۱۳۲)

 نانج ناتسوب نوچ یرعش و شنا و با نوچ تشاد یبط هک دیح

 هعطق دیوگیم هدرک لقن وزا هک مدینش زا شوخ

 دی نا اب یک تو لا" ۳۸

 یک تو یو تچ ار شپ

 بتشخ: نز 2 راب ۶ دزنب

 فتمرت اراک دیفال و هر هام ۲۹



 ۰ ,(ناسارخ) یرجنس و یژعم دهع زا ذعب قوملس لا ءارعش «دزاب باب ۶4

 تتخ و اطخ ها هات ه تسیا لیتر نی فات زا لمخ

 نفذ هام ی دنام كين , تسبرط هبشچ هچرگ وا فان
 نهار و رازا ارشرگپ ۰ نازخ و راپب رد تسدرز و زبس

 ۱۳ یدک نراهشخا یه رابب ره هکنا رت هفرط
 ط زد لصو تسا قینع اب 9م ۳ 0 گنر 0

 ۱۲ ف هلاپ ردنا اس . لب لب تخما رب ات

 تسوس و لک هریشه هدوب « بارش و عایس هنانهه هتک

 ۳ و تسدرمز ادم رب . یربت وا ناهد ردنا هتسج
 نهد نأيم رد دروخ نآ ز رم ی هد رم ارهاک رج

 ۱۳ نیسح یخ نا م تیسح ان یار دیشروخ هاش ۱۰

 1 قویع نیدلا دج (۱۲۰)

 1 و رهپ قویع و دقرف قرف وا لضف دقرم قوم نم هک قوع نیدلا دم
۱ 1 

 ۲ رو قو و حوص بارش ءافص زا وا من تفاطل و دوم ی دجربز
 . . .چاتن زا لزغ نیا رتشکاد رای لصو زا وا مظن ماظ و رعش نسح و

 تسیو عبط 0
 ْ لزغ

 حوبص رسپ یا زاسب دیدپ دش حص نوچ
 حور هساذغ نا تسه هک حار هلاپ رد نک

 سوک گناب تس اخ رب وچ سوسف رب باوخ نکا

 ۱ حوص ی دیا شوخ سورخ هسلان رب
 ۱ ۳ ف هاب هناتب و راک: رب ؛گدچب هی ۳

 ۱ ۱ جم ِ 7
 ۲ حوتنلا وب رامنگ وعاراز هسْگب تفزط

 حوصت هبوت وزا تسه هچره هداب زج ۲



۱۰ 

۳3 

۳۰۵ 

 ص۲ ؛یناجزوج یی (۱۳۹)

 اش نارب نازیرگ هسنگ باهش زا وید
 تاگیادخ ناس ز مزبنم مصخ نوچ

 لبلد هدش رفنضغ هکنانچ یش ردنا

 نابیج ید ژواط هکنانچ یش ردنا و

 دعس لافب هدابن هار یوس یور نم

 تام و ناخ دنوپ ز سر هو دیهآ
 لللخ ارمثچ وزا * 2 هکنانچ فشار

 نایز اور وزا دشاب هکنانچ یار

 اب لا رج سو جن

 تان ارعبظ ناز و تبوقع ی < تر

 هلسلس زج دورن كس وا با رد

 نابدرنب زج دورن كلام وا رب

 دوزف وا راغ و هک و گنس و گیر دنچ ره

 تار تفا و رررض نت هسالب و خر

 زرح ره کلنا ز رطخ دوبن لد رد وز

 یواتبز* رس دیش هان یا ی

 تیح ن ماس نید و تلود ءاهب ورسخ
 تایم وا نامزفب هتسب تسه لابقاک

 ین

 ۵یصف پس تنص رد تس) و دیاصق ت تاهعا ز ا تیصق نیا و

 تست

 تب تل رکپ وز روشن هنوز و رد ی وا ۶ تسیچ

 نشور بگو نوه وا صخت . نودزرک تأیه وچه وا لک
 طو هسفرگو رد هچیرد هن + كيل و هنص خب هب یرصق تسه

 تلا وذ قلاخ عص نانچ رد « وا نفت زا هدرک روح ۰ هضور

 نف كي و لد:هد یشسدیدن یکم ایا رس هو تلف یداش وا ْنف

 ندب دیدن یک رتبجم نیز « یاپ ورسرب تسوا فان و نهد
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 «(ناسارخ) یرجنس و یزعم دهع زا دعب قوبلس لا ءارعش ؛دزاب باب ۲

 ؛یناجزوج یبجم (۱۳۹)

 ضف ندرک و شوک و دوب ایل و مایا بیجاعا زا هک یناجزوج یی

 نوچ و یابر لد یلباب رحم نوچ وا ظافلا فیاطل للاح وا نایب رویزب
 هعطق .تسیو حبط فیاطل زا نیصق نیا یازفا ناج رس مین

 اینا تاویا زا شور زور عش نوچ 9

 ناوبیق هسابردب دانضوا رد هگان

 گلشم و ریف ز اراوه یقرف و تیز شود

 ناملیط هدرک ادر ژوک رس رم

 تیز ساد رد وچ رم هساپ درو

 ۱۳۱۰۰۰ ار هات شف نق هب ۰

 کم دف ده هی وچ کللف مراط و

 تاکم ارور کلم دش هریت كلاخ رد

 1 0 سارا رپ رک جان و تر

 ۰ ناشن ورب ردنکس رتچچ لطعل و رد زا

 0 ناگیان م هه ناف وا همور رب

 شرب رد و خرچ رب تی یوگ وچ هرهز

 ناجوص دننام برتع جرب لابند

 ط تب تلف زا تسفانت اره

 1 نرای# هزرش دنک خرس هز بید هکنانوج ۳1

 1 ریع رس روفاک هماش نوچ سجرب

 ناوغرا گرب ناتس هشفنب رد وچ ناویک

 تسیاکر نازک ات راک هیوپ تفقو وچ نیورپ

 یاس یک زاکبس هلج هاگوچ زوج ۹



 ۳" ؛ یرنسلا وکرت نیدلا عی دب لج# ۱۱۲ ۸)

13 
 تسگرب كدنا ز نم شیع لگ وشن ۰ تسچرم ارلد هنز ورد هک ًایند

 تسنکرب یک وا راب ۸۵. اه تا و تسلد خر وا عرف هک درخ تسیلص

 هل و

 دنابن هتسوبب هقاف یه هک شاب شوخ + دناغ هتسر نیرد الد مرک دقن و

 دنان هتسب وت یزور رد زور كي « زگره یدوجو «ناخ نکاس ات

 09 

 دیشروخ صرف وچ یردره و یئاجره + دیماب شان یارب یثاب ک ات
 دپپس نان نا و تست ءایس با نیک ه زاسب دید م و رطاخ هداز ۷

 ۱۰ هل و

 تسداد رد نن ون یناج هوشع اب , تسداز ارم زور هک نم لد نیکسم

 تسداتفا شیع گدت مظع هرات م هتسوپ تسنهد اب دراد

 و
 دوبن هک یئوگ راکزور هه نآ تفر  دوسا روجنر لد تو ز دیچ كي

 دون ون قارف یور ارم هچ زا ات م هایس داب نی هیآ تللف یور ۰

 و
 دوش زاب نتشیوخ لصاب عرف نيا م دوش زادرپ هناخ حور دهاش نوچ

 دوش زاسان راگزور همز زا « عبط مشيربا راچچ دوجو زاس رب

 هل و
 داتفا كاخرب و دمآ نورب تسوپ زا « داهن راخ ابص داب مد وچ ارلک ۰

 داب رب یدرک هکت هک ون قدر لب ۵ داد روح ,یا شک دیدب رج

 هل و

 تسرطنظ زار هنيا ون ریفمش « تسرنظ زارد تسد اهش وت مع
 تسرفظ زاب هک وت نامک غاز زا , دمجن ۵ دوش غرپسوت مصخ رگ +

 ِ | تک



 ۳ یزعم تب ته سل ءارعش ؛ مدزای باب ۳0۰

 ۷# ِ دشاب ما مآ و 9 تس )0 7 1

 هعطق : تنگ هپیدبب هعطق نپا

 تسگ هسد یسک رگد ن ابز ز یسک ارم

 دیاپ ین نادواج ناهج وچ نالف یا هک :
 دما دیدپ ورب و بابش دهع تشذگ

 داش نز یک رگ نوک بیش نادن
 کس عوت عانیا یپ زا گلنا زا

 دباز هی هسزور وت سج ز رگم

 ددسب رب حافس دص هر وت رب جاکن

 تا فکب حالف دص رد وت رب حالص

 مدیجرب وا یاخ رج لاوس تراز زا

 دیاخ ی زاد هک متنگ و مداد باوج

 . گلیلع مالس تسیفاع ودب درک هک یک
 ۳ کی هجا ف تمالس زار 1

 مراد رنه رد هک تانک دنرگ دنچ ز

 دیا ین رد هجاوخ یا نم جرخ فانک
 را نامز شز تسیراک:و دش کن ارم

 دیاب ی راوخ رک یکنز مرس رب هک

 ماوخ ینز نم هک ییکحز تیبا دشابن ۳۰

 :دباگ یک رگذ اروا و هماج و نان

 ابر تنگی یبب ود نیا تخادنپ پسا فراعم زا !رکی یقو
 ۱ ابتا نیم رد رک جب ات ی نیریش میظع ارت پسا نآ
 : تخادنا نیکرس دیسر نادب وچ تپسا « دوب هشراعفگ زین نت نیک مر رد



 ۳:۰۹ ۳ نیدلا ۳4 ۱۳۸) هاش کر ابم نیدلا سی ۲۱۳۷)

 انوی ردنا تّکح هکنانچ شاف دش م نانو هطم نیزا لخم هن ز رود رد

 لود نیز نانسب و نان كي » دوش هدنز لثم تو ۳

 4 نخ ر ژ وا هسا

 ی هر رخ رب تنج با ِ 9

 وز

 و

 ۰ ی

 کروم هج یزیوم تسه وچ تیریگنا

 یک ی هچ زب ز یراد هّرب تشوگ نوچ زا دی

 عود ی هج ناو هتسنو# یب ردنا ۷

 / ِ ِم

 لوس بتا ۳ و گ ماگنه
 نیک بف هتچ مر هاش ظاخ ۲

 یابر ۱
 میس 1 2

 ندرک ناسا بسک خر هدروخ رب ۳ ندرک ناج تیوقتب دّوب هچ تکح ۱۰

 ندزک نانود تمدخ نان ودرپب زا + دراد ًاهیشوخان هک لب فاش

 عابر

 ون هدرورپ كلين تخم هدر رپ « ون و 3

 «یریفسا وکرت نیدلا می دب لج۷ (۱۳۸) ۳

 بوخ وا عبط ناگرزب و یور بوخ نا رب اروا ريض ناکرت هک وکرت می

 هرهچ ارتابیغم شوفن ملقب هک یتسد كباچ شان دنیوم هدانک ناگهرهچ
 تکح نوناق رب یزاگزور قشاکن ناج اب ارناتسر گن تروص و یداشک

 تقو یک یرارف تبوذع ماقم رد ی ات تفگ اروا یتسود یتفو تش تشاذگیم 4



 ؛(ناسارخ) یربفس و یژعم دهع زا دعب قوی لا *ارعش ؛مدزاب باب ۸

 دراد نشور گرک منچ همر كاخ . كنا ز مدرک یه ون یوک رس درگ

 ؛یریئلا زع نبا هاش كرابم نیدلا سم (۱۲۳۷)

 طاسب زومآ ون وا لضف بتکم رد لقع و تسزور من رخن هک هاش كرابم
 اروا تعارب هاش تغالب لع و طوسبم نایب لع طیس رد وا لضف

 اززولا دیس نیدلا ربصن قح رد هک مدینش وا ظنل زا ناتسیس رد « طوبضم «

 هعطق تسا هتفگ
 دز کللف رب تماشتحا مایخ + تداعس شارف هک نیدلا ريصن

 ۱۳۳ نرم رپ نام دم الا
 دب متلاح و دید كين مرعش وچ + فطا رس زا دومرف هدعو نیا ارم

 دوخ هضاخ زا م یزیچ ورب « فیرشن هاش زا ارت غاتسب هک ۰
 هینتسن ۳ رهاشداپ زک رتب , چه دوخ صاخ زا دادن مثيب و ۶

 هتفر ناتسج عاجناب یزراوخ یگرک لضاف۷ فرش هک تقو نآ رد و

 ؛روهشم یمشچ گدتب و بوسنم لخب ترضح نآ فراعم زا دوب یکی دوب
 هاش گرابم نیدلا سمش دیس « دنس یشوگ زارد یو زا نابز مزب نگر

 " عابر ؛داتسرف نگرک كيدزنب ابر نیا ۰

 یدتس نوزفا خرس رازه ود زا رز  یدتس نوسکا و سلطا ۳ مرگ

 یدتس نوچ رخ بساب دهدنوجوک ء ینوعرف زا وت دورن بکرم یا

 و دیک هاشمارهج تص رد و
 رک رها.فان ۱۲ 2 شب یه هد کت اپ ی یتق رز لک ابن

 دنزن وربا رب رک و دنز وردا هک مک دص و

 ابر ۱ دیوک ناثع نیدلا رصان هیثرم رد

 ۱۱ و ان رک رز مالسا وه دراد .نارماک هسنف ون خین ی

 دراد یفاگدنز هچ الب یاپ رد م ناهجوت گرم ز هکرگنب و شکربرس

 یابر دیوگ راکزور لما مد رد



 ۲2۷  مجلا نیدلا دیرف (۱۳۰) «یورفا لضنلا وبا (۱۳۰)

 ابر

 رتیلدا .دوب تنش کا کف ۰ زآ و ه رتیلوا دوب هستن را رک مگ

 رتیلوا دوب هتفخ یی ود نآ ۱ ییاع هنتف ود ز اتفک

 ؛یریفسلا مینا یلع الف سوساج نیدلا دیرف لج۷ (۱۳۳)
 نا هاش تایضف طاسب رب هک تسیرعاش یرضس نیدلا دیرف ۰

 7 تئادح و یناوج مایا لیاوا رد هچرگا «هاپس هیبعت رد خر و هام رثه
 و وب هدرا 5 اهجدن تل یوج و تسج یوک رد بابش ناوفنع و

 ۷ ااک حار و ابهص تقناعم و حالم و حابص تهاشم زا جا سا
 دوب هتسشن تدابع هداس رب مدیسر وا تمدخن نم هک تقو نا رف اما

 كلام ریزد فازعش نیضن جا :رفص وا ردارباو هتساخ رب هلج رس زا و ۰

 تانتلا ردارب هتبلا و یدوب فکتعم هشسوم جسم رد وا و دوب زورمن

 دوب هتنک هجا ترواح یابثا رد و یدمآ یاد دا ققو و یدرکن 0

 تمس نادب اهرکشل و دنداد ی تسز نحالم هک یتقو تک دال

 روم مدید ارنافیرح زا یتعاج مدرک رذگ یتسودب یتفو دوب تنش دزمان

 ان ناشیا رب مظع هناخ و تیشارک یور و رساو هتناخ رب ۷ ٩

 هعطق ؛متنگب تیب هس ود نیا بثرم

 ها رد یه شات شیخ + متفای ۳ و

 هناوید نوچ تسار اریکی ره « نامز نآ مدید وچ متنگ یتسار
 _ هناخ توعد رابدا سب تنیا و « یتوعد بحاص لوهجحم سب

 یابر هداتفا عامتسا وزا ۸ تایعابر نیا و ۰
 دنز هار رگا دزبن جم تسدزد « دنزا هاوخد تب 3 نم لد هار

 دنز هاچ نآ رس رب هر هه شنلز ۰ دسناوخم شخنز هاچ هک تسیهاچ

 یابر
 دراد نکسما ون ننلزرس رد یا د هراق فا عبط وت لد كتا اب 6



 بن 2 مر

 ۱ گلشا نیتساب هقوشعم و تسیرگ ی هفوشعم شپ رد قتقو تساروم و

 یعابر 0 اب ءا راسعز
 ۱۳۰ تبلا ز تسبن تنم سب م نکش دهع یا یدزتس کا نم کما ۳ سم

 ندید یناوت ک با نم یور رب « دشاب ندرب یور نا و راک نرخ

 یورما دمحا نب نانع لضفلا وبا ج۷ (۱۲۰) 0

 ۱ چرا و 14 ۳ تفت زا 1

 مد 3 ام و مدوت 2 رد ۹ ( دش 0 تن ۰

  اربفر وا و یدناوخ یگرک ارو | عیفر و دوب اهرعاشم عیفر و وا نایمو "
 ۱۳۳ ۱ رد یابر كي نياو یدروخ رایسب هکنآ ببسب لبط ۰

 رظن : هدر و

 تسروخ یوسب هه شایم هچزا ۰ تسرب عیفر یا وت یلبط ید رک

 تسرسپ ره راوخ هزد ون یلبط « كنا زا یداب هجفکش رد له نوچ
 ۲ تسرپس 1 مادم خار هک تسل وج اف 2 تی له 9

 عاتسا سک زا وزا شپ و تسوا كلم ینعم نیا و تسوزا یابر نیا و ۳

 ابر ۱ تسا هداتفین

 ٍ نوخ وت رهم زا لد هتنگ یا شبتنگ ید

 نوگ هبلاغ هطفن تسیچ وت بیسرب

 تسنم بین رد هح یتاطل ز اینک

 نورد ز ذیاف ی هک دوب هناد نا ۲۰

 ابر
 زاغا درک رگد یطلت زورما « زارد داب من وچ ش رع هک هقوشعم

 زادنا با رد و نک یوکت هک ینعب ۰ تفرب و مثچ ید دگفا نم مثچ رب ۲

 نت من ی یک نا



 ۲۵ .یزیئاپ نیدلا دجم (۱۳۶) «یزورلا یلع وبا (۱۳۲)

 منيب ی ناج تروص بش تلظ رد , دشوپ ی هیس هچابق هک. زور

 هتفگ یزود هلک رسپ ینعم رد تار

 سلطا ۷ 1 تور زا نم زنا ادلد

 سب هز كي ارت راهچ هکنا اب « مدرک ی هز راه کو

 عابر تسا هتنگ یدنب هقالع رس قح رد *

 هام هنک رو 46 دف ۹ دبلق ه دابع هسیکر هک ناک وا بل 6

 داهن هسیک رب دنب هک یدید ینشاع ه تنگ وا مدسيرخم هسک رب 9

 ؛یوسلا یزیئاپلا دبح نیذلا دجم لج۷۱ (۱۳۵)

 روت رد و تفوبطوم و فطل لاکی و تسردنکس ناطلس یارعش زا
 اطلس عیاقو و هتخاس ی همان هاشنهاش و ۳ اروا هبام تنش

 تابعابر اما تسرتک تاعطقم و دیاصف اروا .درکیم رظن ارهاش مزراوخ

 دما هدرک داری ۱ دنچ ی نیهجولا وذ و ماهبا

 ۶ دیوگ ی

 ده كب یرانک و رس !رهعقاو نیا و + دهدب یراگزور یادخ هک دشاب

 ده دی قرارف ازم ی هیات م یی ریش مک نیذعاک نهارپپ ۰

 یابر

 مرازآ رد وت زا هک یربن نظ ات « مرادلد یا مرکب رگ وت شپ

 مراب ی نآ زا با دما نم مثچ رد « تسا ییکیت نفنا دون و 7

 یعابر

 دز روخ جوا رب ردق و فرش زا اپ « دز رغاس ید «کره وت سلج رد ۰

 دز رس رب فک تشادن ناوت وچ ایرد « ابهش دیشوکب رایسب وت تسد اب

 یابر
 دزن زاسمد تصوب یسان نم. اب دزن زار رد را س هک ادرد

 دزن زاب نب كي چیه و رپ ان دز « نم هنیس رب تشاد هک افج ریت ره ۶
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 " «(ناسارخ) یرجنس و یژعم دهع زا دعب قوجلس لا ءارعش «هدزای باب 4۶

 . ارادعا مر ات نآ رهب زا تخم تخت رب ناب
 فار و دب  هک مامو کلرخ

 راصتخا دنچ یلزغ و یابر نیرب اما تسرایسب را ۲ ایفا ام
 یحابر : 1 ده اوخ

 نک شنامهم شیوخ لصوب تسدیع ۰ نک شناج تراغ تسارت هنرگ لد
 نک شنابرق تسرغال هک دنچره . دیوگبم و لد دشک یوت شپ ناج

 یابر

 ۰ شپ رد ناوضر هضور و مثنا رب « شپپ رد ناج تروص و راز مریم ی
 . شپ رد ناوبح همشچ و رگج هنشن + ارم تسیلاح هفرط قشع تبلظ رد

 ابر ۱۰

 تسیرایسب شتبق هک یرهگ دراد , تسیرایشه ره نمادرب هک كاخره

  تسیرادلد یوربا ناک لین ای « تسیا هتخوسلد مثچ رون همرس لب
 7 یابر

 نم دید گن قوتح سانشب ۰ نم ثید كم دش ترد كاخ نوچ
 . نم هدید کشم زم ها رف و تضن  یور شقن زونه هک گنب ۰

 راد شرون رپ تساوخ وت خر هفسید ۹ یابر

 راد شرود دوخ ز دوش رت وچ هیرگ زو
 درک ون ورس نوچ تماق سوه لد رد

 راد شروذعم تسیتسار رس اروا
 یاب 7
 درک نراوتن اضق ارت من ربصقت ۰ درک ناوتن اف ؟و ی رپج وب تب بز
 درک ناوتن رذح وت زا ماهتخوس ان. و باقس رب.نز وچ وناابپ م |

 یابر

 منی ی ناور شنامرف و طخ یی وا « منی ی ناهج تراغ هچزع نیز



 «یزورلا نیسحما نب یلع وبا (۱۳۶)
۳ ُ ۵ 
 رز با وج نیرو رب هک دش هم تتمدخ غالا

 یناوجم تیبس هستخن زا شیوخ رما طوطخ

 ایه نبلک رد ناتس زاخ وله نور را نق

 (فاتبوز هلال بلا منچ نرق تر

 تغین هزبس تاگتفک نوخ سکع زا دصهد

 یفامر تسوفاب تّربح ار نوگلین رب
 حزم هرات ای ات ودع عرد هنلح نورد

 یاگیپ لعل رکن .نانگیپ هربم زا فا
 دزیخ رب كاخ حول یور زا ۳ مان فورح

 یناشنب مصخ داب مخز شنا ی و

 دیا نیمز یوس نامسآ ز رگ یکح یاضق

 ینادرگ ممخ یوسب نهار زا ۸ ییاوخ رگا
 وت ساینیب لذب نزو رهب هک یاش نو

 فازی ددننسب . مو ارتللف هتن طیف

 تفاصنا و لدع نی ز یتگ دش دابآ نانچ
 بسا نا اه آب نو

 منی ی وت لابقا یور زا یدنز ارناهج
 یناج !لابفا تروص تفینح یور زا هک

 ته یا

 یار شل نت یتاوا 1 زا تلود هزاندتنز تب

 ی دیشروخم دا 2 ازایهس بت مق#

 نارنکب دنا که رد ار

 اداب تسلود جاود سکع و تیار زارط

 ینادزی دسیات و ترصن اب كلف تاداعس

 يا



 . «(ناسارخ) یرجنس و یزعم دهعزا دعب قوجلس لا ءارعش ؛مدزاب باب ۳

 درس هرسفا یییاپ .اخ .ازناهب نظام
 یناخ شکن ناطلس اطلس هدود رخف هکنا ز تر

 لع ندومپ هک تناسحا تیص شیپ

 ینادیم کیت 5۱ شان القا فک رد یاب ارابص

 یانکب هعلق نارازه دص تراشا حاتفک

 یناتسب رهش نارازه دص تیالو ناهربب
 یرحم یکشخ بل تیاغ ناسحا جوم هگب

 یناک نت لد هام رهوگ لذب تقوب

 بش ات یدنب یازب یزور ره هک دبیز ارت
 یناشپپ دیشروخ ترد كاخ رب هیاس نوچ دهن

 اریالغ رتک ید نامرف را دزیا نوعب

 یناخ و ییار ناناخ ناخ دناشن تعاس كيب

 دیان نورب دوخ شیکز وت اب اطخ ناخ گو

 یابرق مزر رد یک شفبت زک دیش باوص

 یگ رد هنتف و لظ نوعرف شلام یارب

 قابعتب دما نورب تحر و صتفو میلک

 دیانب ریدقت هدرپ زا یور 2 سورع

 ینابنجش تیار رس سلع مچرپ فاز وچ

 ۱ تا تالم جنگ یاهدزاک تر ج ۵ ز

 یناهنپ تشک اراخ گنس رد فک نوجمه ودع
 ینهاک زدن .زضخا مواط متفه ماب رب لحز

 قایرد رهپ زا تا رپ یودنه لکشب

 دبای ات تساوخ تمظ راتسا رد هجا کی

 فارون ماج تیژزب تدیشروخ داد زئوک ز



۱۳ > 

۱6 

 رد

 ی

۳0 

 اطلس حدم

 «یزورلا نیسحما نب یلع وبا (۱۳۶)

 گنر ابنیه دور رهوگ رپ رجفح اب داب

 دنیا اف رب نا غاب 0متمآ اس ف

 تسا حر رد شک یسبع هک هجن مرم
 دبآ ی نانج راکبا وچ هداشکب یور

 زون رس .نواس ی دیسک را 9۱ اید

 دیبا ی یازخ 5 دران کت دم

 گم تسیاپ رس رب ارچ هدازآ ور#

 دنا ی ناهج ردص : دن هر رد

 ٍتسوا هیاپ زارس هدوس لحز هک شردقردق
 اف صد مو سر تسد زا رترب

 ربا بل زا مونش ی ارچ دعر هلان

 ی نناغلب شسد ترعغ زا و

 تیاپپ ناهج تص اب ندرک قر ۶
 دبا ی نارب داب سوه یاپ هن
 راتبب لصف رد هینان هطنار زا دی

 دیا ی ناوج خاش نبب قاجح و
 دیوپ ی كبس داب رگآ شمزع یب تسین

 دا 1 ی نازگ مک رگا شمزح یی تسین

 «تسا هتفگ ردنکسا ن

 ینالسم تشپ یوق تریثش یور زا گز
 یناج و ینا رسم ارترما و فنایلس

 ارسک رم وتزج نیطالسک ایند  نید مالع

 یناطلس روشنم دشن رداص لزا نوید ز

 یشقلخ تحار دیره نوه و یقاخ دی

 یناسحا لصا دمح نوچه و یا دی

۳۱ 



 3 0 را هدرک سابتقا وا سافنا فیاطل زا و دوب هداتفا ترواح

 رب روزا

 دیا ی نانج یوب رخ تقو ابص زا

 . دبیا ی تاج مع فرط زا ابص نیک

 : رو لبلب ابص تسین را لگ یور یه

 .دیا ی ناب ریگبش و هتنفشا هچ زا

 از هدرپارس ریواصتب .نرک هسرظن

 دیا ی ناس هچب و لکش هچب كيره هکات

 دیا ی ناثدح راب ز تشپ یخ ِ
 فالب هک" لب دراد لک یکاماد رس

 دنیا ی ناک وچ هسیک و فک مس و رزب

 حبص هک ناتسم وچ یشع ی ز شوخ رس اب
 هدتپیا ی نانز كاج هلک كرت نعمأی

 هاب + نوخم دو فسوی نوچ هلال

 ِ ی نسوس زا 19

 ۳م سا

 و با هنپ هلال

 دبا ی ناهدب شباح ناتسپ ز هک

 لک نخ رپ بل رد رگم تسا یسبع مد

 دنیا ی ناور لصا غامدب شن زک 8



 و

 ۳ نریم جا

 ۲۲ ؛یزورلا یلع وبا (۱۳۴) راطع نیدلا دیرف جش (۱۳۲)

0 
 تسا نیثتا ءابرد ناناج لاج قثع

 تسنیا یور هک اریز هنزوس وتنا رگ
 دزورف رب گان ناشخر عین هک یاج

 تسا نیقب نتخوس نآ دزوسب نوچ هناورپ
 ی یک ها با ۲

 تسا نید و هل

 تا ۱ اّیفم رویا دنا هر رد هک قشا

 تسا نیمز رب هداتفا یراوخم هباس نوچ
 ۱ او نا ها حزب قدم نوچ

 تسا نیک رد دیفروخ یاگیاج رود زک

 دبای زاب رجب نیز ینعم رد هک سک ره
 تسا نیزان دبواج مع ود ره ككلم رد

 ارهر درم هح اریز یاد هچ هر درم وت

 تسا نیقفه خرچ رب هر نرد مدف لّوا ۰
 تشیرط ردزا هک لاع و تسیوف هسراو

 تسا تب هار درم گل یاس وازه رق رد

 اضانک داف اوت در تار

 تسا نیک و رهم ز نوریب تسا ناج و مس ز راز

 و نیبحا ن ۳ ی دیسلا 13 ۰

 و ۳ ۳ دوبر ی یزین وا رطاخ 03 شنا و و 1

 رد ایر وا مظن تلخ زا و تشاد ی زاب رياصع هتسب یرصم تابن

 و تسااجم قانتا وا اب روباشبن رد قدم و دش ی ناهن لح یورس



۱0 

۳1 

 اسارخ) یرجفنس و یزعم دهع زا دعب قوس لا ءارعش مدزاب باب ۸

 هک دا فرات تفت خا

 اتم ماهتسادن ۸ هک دش هتسناد

 وه رد هرذ تعصم تسا گتنگس

 نز جوم تسا یانتم ان رحم هک اجنا
 ۳ دصف دن ین "بش هک دییاش

 خرج "ساط ز دّرفب دعر سوگ هک اجنا و

 ادا دنک نوچ اون یوبس رد روبنز

 زوسب ملق دريذن ی شقن بآ نوچ
 ارچ زو نوچ زا لد حول یوش بآ رد

 ریذپ ناشن تفینح باتفا بسین نوچ
 اطخ تنداد ناشن تسه هرذ ز ک یا ۱

 اطغ نواب تللف ناتبعلت یور زا

 دیدپ دنک رجنا هرهم )

 ایض دهد قرزا هم اهرم نآ ز
 پچ دک نادند هه نارتخاز اربش

 افف رب نخ زا دنفوا هک یثگنز نوچ
 دهد ون هام هلفصم خرچ تسد رد

 الج دهد تک ها نارتخاان

 یففش سلطا دشک ماش پسا یاپ رد

 ابص ربع دهن هنگ گلرت بیج رد

 درک هرذ هزذ زگم باتفآ هک یوگ
 ایبرهک. و ناجرم هزیر ز ناشکهک رب



5 

 ی

 ۲۲۷  .اطع نیدلا دیرف مش (۱۳۲) «یرایرهش (۱۳۱)

 یابر
 یراب شنا :ا لد و درک نافف با منچ » یراز سب زا نم هان و هماخ رب

 یراک شنا ف راک دوبن برا ۷ » تشبن تسراین رلف نم لد زوس

 یابر
 راب خ ردنا خ هتنکش فل الز اب. راک یراد ,نوچ هتنوو لدب منگ

 زانگ دانب مچ ارینکت وه ره اب رپ تسد اب : تنگ لد

 ابر هچب یزرد ْنعم رد

 جرم شوخ نا قشع یابق تخود لد

 مرز وچ یور هبیخ هدگف یور رب

 مرتكيراب هتشر ز شم بات رد 2 د

 مرذگ شنامد رب هسشروچ هک وبات

 زکب وبا دماح وبا لضاف۷ رافا نیدلا دیرف لج۷ (۱۳۲)

 ؛یروباشینلا راطعلا

 لصفا تلثم زا و يیسریگات قافا راطفا رد وا لضف رطع هک راطع دیرف

 اما یمسک راه دراطع زا هچرکا تبسن هار زا اف ترک عبر مبرم وا ۱۰

 نکاس و تقیتح هداج كلام ؛دشاب ناک وا شیپ تا 8

 شمالک ینشاچ و قوذ لها شخم حور شن حور و تفیرط هداجس

 نسح نایب هک دبحوت نیصق نیا و قوذ و قوش بابرا یازف ناج
 دوب رطاخ رب هک دنچ قیب تسوا تامنم زا تسرهاظ نآ روا دانتعا

 دست دما هدرک داریا ۰

 ابربک ز شتانص هک یتلاخ ناعبس
 اینا لتع دگن ی زن کاخ رد

 تانیاک یتلخ همه نرق رازه دبص رگ
 ادخ ترع تلص رد دننک ترکف 1

22 ,11 



 اسارخ) یرجنس و یزعم دهع زا دعب قویلس لا ءارعش ؛مدزای باب ۷

 دوب شوودنه فلز ناکرت کور درگب ات

 هدما ب گنز ۳۹ چت هو و

 ۳ ۳۳ رم ار 0

 لضافا و یدتساوخ وا ن هراتسلد نایب زا یراب رهش یالضف هک یرایرهش

 ی تناعطتم و دیاصق و یدنتفای ناسا ارس یا لی ةئام رب: ناسارضت

 را رد زاش ناف میم فطل زا هک آ تل اماف تسین روهشم وا

 ۳م و۶ داریا ی تا هما هینش قتقو هک دنچ نقل و تسریاس ناهج

 ایر و ما

 ۱[ رد ها یی هم هک اردیما خرم س

 ِ هتخوس رپ هچ زا وت اخر دیشروخ « دوب وت دیشروخ ز ناخر نتخوس رپ

 ِ ۱ قو

 ۳ ون ی ماچ تم و لد راس ؛ زو » وت یپ غنابز هتسب و لد هتسخ سب
  .وت يپ غام ننز هکنا تلجخ اب ه مریم یبرغ رد هکنا ترسح ای ۰

 ابر

۵۳ 

 هتسف لد شکاع نیرب ارت هتک نوک

 هراچ راجع سرپم راد لاوحا
 تسین لد شنا هداتف ورد تسیپبوچ مت

 یابر
 . دریذسپ ِِ یرگد شقن « ممشچ ی و



۳4 

 «یلیدنصلا یرعلا وبا ءاکحما راقفا نیّدلا دجم (۱۳۰)

 ففارف ماگنه هک .تلصو ز نرادند نب اب

 هدسمآ ارادم هدرح اهر هسزیترس و

 شوه و ربص لد زا هتفر یتمأو وچ ای نونجم وچ نم

 دما ارذع وچ اب یلبل وجه نرم یوس وت

 ارتش یاب بل .یالاط نا را "9

 هدسا اورسب تشپ نرم هتسش رغ زا تسد
 زاس ون هدسب نرم رخش .عامسا یار 9

 هراز ها هام یا ی شپ

 وا حدسم ردنا هک نیدلا ءایض نآ مع ردص

 هدما یعقا مرح تردق ز هیاپ ترتهگ

 , تسد ود مدزک نوچ ننامرس رب هک نیب ارنید مجقب

 هدما ایه فص رد نوچ و مر شورام

 جام رتنکاخ هک اراخ تک رد

 ۱ راخ گنس رد نروچ ین

 و ات دنه ردنا مالسا توق

 دسا نوه ارنید وت لابفا تروص
 لتع وج شک لکشم و نشت نورب رد

 هدسا انیب .تاسوسحم نوربب وت رهو
 مرج ال هتسوزج .یسالوقعم سس نراتس و

 هدسما نیس نبا تار کلشر .ترطاخ

ًً 



۳ ۳ ِ 

 دشتی ۱ ۳9

 ۱ ما لب
 ۳ اب را هضم هداب ره ر

 تعلود مانا درگ و شوگ ره زا 0

 دهدیم راوهش ٌرلَول عبط هایرد

 . «كدنصلا یرعملا وبا ءاکحما راقفا نیذلا دم مرتا لج۷ (۱۲۰)

 ردام و هدرتسگن هیاس وا لثم رب دیشروخ نیسونبا كلف ريز رد ۳ ت

 عارتخا رد وا ریطخ رطاخ هدروربن وا نوچ دنزرف لضف هرجخرد تلود
 یاس باتفا و هدوم ایمس مد و اضیب دی راکبا عارتق ۱

 فیاطل و یزعم خیادم ٌولع زا دنکیم یرونا یوعد بفرزا رهپس رب هک

 و لضافا ناج ناتسب وا ناوید هتنک بجخم تلجخ بارد وا یناوله
 .و یاثکاد و عونصم و لع وا نخس هه و تسا لثبا ری ةریتسم
 مازلتسا تهجب اما راتخم هلمج رخ ان وا ناوید لّوا زا و تسا عوبطم
 ۱ ا تا لضف روح دیالف هک وا دیاضق زا دنچ یتیب باتک ۰

 رعش دیوگیم كلوت یضاق نیدلا ء ایض ناهج . ناولهپ حدم

 ما ام رب ناج نوچ ام ز هتفر ِ یا

 نمآ ادوس وت رب ارناج یور نیز لد وییه

 و لک ان مپ ز بیا یا
 ۲ یاب گلم زا مس درک رد یطخ اب ۳

 ارت قشع رک ناج ن زایم رب اوج وچ نم

 نم اوج یوس مجار را

 _ اب هتفر نم زا مرخ ناحیر وچ كزان لک وجه

 نما انعر هلال نوچم و خوش یگرن وه : 3



 ۳۳۲ ۰ «یورطا خلا یا نب عفارلا دبع نیدلا ٌیض (۱۱۹)

 دننک ناشف رد نیچ سورع رس ربات

 دص دم راوهش لول سیاه برد

 2 ِم

 دوب هداهن یاریاطم رک هک سیفن رهوگ ره
 ص

 ده دم رازلکب هنگ داب دیشروخ

 دمه دیم راخرف تبعل ز ناشن نو
 _ص

 ص

 گنر ین تلاخ زا یدروجال نودرگ

 رب نانو ر دنا توت
 كنا زا یتسین زا سپ غاب تمس لش نوراق

۰ 4 4 (3 

 دهیم ناورخ ها رطش شرز. و مگ ۳

 کت ۱ نایت یا
 وش یه یار رادبا توفابی

 وه اب یا ده هر رک

 لک تر زازب همزر فصو زابهنا

۵ ۳1 92 ۹ 

 ده دم راطع هبلح كتسوب رام

 یح هک بلس دزمز اش تسبطوط نوچ

 دهدشم ناتشم:نشرافسا تا ٩
 -ص

 تسرد نت اپ زب یکرت راد فلز

 اربیلدنع نامهج ربص مات رف

 دنهدیم راتنگ هفطات سنت ر عمر ۲

 داب هتفخ هتسوپ هک هنتف باوخ رپ زا

 نه دام راد تلود ءارخ اریو

 13 زا دوب هدروآین راب هشفنب گره

 دبهدیم ناب نو 6 ترا هتل نه ۹



۳6 

 ۰(ناسارخ) یرفسو یزمدیعزا دعب قوس لآ ءارعش«مدزاب باب ۲
 رام ون نایاثک هرهچ و تسشوخ یتقو

 تبسا راخرف تم ز رپ دنراد

 نیچ رد راخرف تبعل رجب تسارآ

 توتسا راخ زا رپ تشاد هک لک خاش ره

 ف ترک روفاک و هلال رابکشم زا

 تیتسا راطع هلبط وچ ارغاب دش

 لگ دگرب هک یئوگ وت هداب ماج سکع زا

 نیتسا رابخ و اس تسد هدسوب

 ۲2 فک ارام هلال درک .کلعم رپ

 تیتسا رایع یگرن ۳ هرز رپ

 راو سورع تمزب تمدخ هسارب زا درک

 توتسا راوهش لول ز رپ رازلگ

 دادماب دید ارت هام و یور نوچ

 ما رازلک ون تاج زب دساعفا

 .دنک ارغاب بلس نرگلی جرچ ان
 سا راز ز و دروجال ز نماد

 یا اد یا اوت ٩

 ته رهیآ راد ناهج یادخ تصع زو

 رارطضا و رتف زا وت دوسح هما

 بت رسا رایت ياو ماد دابب دو ی

 ۴ .نب

3 
 ! وعس

 ده دیم داش فرش 9 فت کلالف هاش

 مس

 دهدیم رادید یسورع ون وجه ی

 کا یه فص ۳ نارورس و ناورس

 دهدیم راب كف تخ هاش هح ینعی



 ۳۲۱۰ «یورطا قلا یا نب عفارلا دبع نیدلا هایض (۱۱۹)

 تینتما س) تخر بیا وت ربنعم فلز

 تیتسا راسخر لک زین شوپ هریخ

 درگ یب تسه وت خر شناک دنچ ره

 تیسا راد هگن مزح ز هه نیااب
 ِممح

 دوش نم بان رپ لد نوچ دابم ان
 0 مر شا رد

زا عوردم ون نان نماد
 کیم و رک 

 راب نوخ ةید ود زا نم نوخ رپ

 عج رد وچ 9 نمد جرد

 نیتسا راورخحم وت بسا زا درگ رد ۳

 تاتس ارت ارهز هرهز بو

 نوتسا راوه وت وچ بز رب صقر رد

 كنانچ نام اب ءاد وت زا دیش فو

 نا ۱ رارحا هوا ی

 وا راش رم ز هح نید ماظن ۷و 1

 لک زار دسک نیلگ ۱
 ترا وات

 ناصلخ ۳ دناشف حب تقو زور ره

 و راود ۳ و نشلاسشما ف

 دین اسیاک دزماق وز دش ۱

 نیرالبقم  ييتت رقم شک یپ

۳ کتاب دننز وا هسور رب
 

 زارفرس درم ره وت هساپ شپ هکنا یا

 بیا :رانتتس رقکفا یزد ره ۲



 ؛(ناسارخ) یرجفس و یزعم دهعزا دعب قوجلس لا ءارعش ؛ مدزای باب ۰

 یا را دان و تحار و جن كنانوچ
 دسر ی ناطاس تب از لظ َرف زا

 تسورسخ هکره وا رقیب هک فاش
 دسر یه نادند نب زا رخت رپ زا

 تسوا ریرس و جات و تمیز و بیز ره ز

 دسر یه ناک زا هک سینن یرهوگ ره
 وا مو دف راش و تسد دوخ نب زو

 دسر یه ناجرم و روا رحم فوج رد
 تسوا فیرش تاذ تداعس و تلود زا

 دسر یه راز و میابط زک هسنحت ره ۳

 وا قرب وچ غبت ز و دعر وچ" زا

 دسر ی نافوط تفا مصخ قرف رب
 ام وا تفط و مع ماصنا

 دسر ی ناکما و تیاغ و دح ز نوریب
 ۳ رایج دا تلف هازبفک رب ۳

 دسر یه ناراب وچ هشيه شنک ضیف
 هتفگ نیتسا فیدر ناعماب ت تسارذع نیرج کشر هک ار نیضف نیا و

 نماد تساهدرک رب لضف ن نبیرگ زا رس هک سک یو زا شپپ و تسا
 نیصق ؛تسا هتخادربن نیصف نینچ نخ

 ۱ راسخر و شوم اناج ۱ ۳

 تیتسا رانلک وچ هاوخم ارم نروخ زو
 7 نوکرانلک

 تیتسا راوخ نوخ یگرن ود نآ ققع نا

 یرد تامنآ هم هافف ان هک یاوخ
 تیتسا راد رب و هم نوچ (عور یاغب ۲

۱ 0 



 ؛یورطا خفلا يبا نب عفارلا دبع نیدلا ًایض (۱۱۹)

 وت كلم مرح زا تسد دوب هنوک ارهنتف

 لیوط حر نوچ داب هشيه تتسد دوب ات

 وت راب شنا غین زا دش وحم رزا شیک
 لیلخ نید دش هزات .تسرادبا نانس زو

 فیرح دشاب لم ماج اب لگ خاش هشيه ات ۰
 لیدع دشاب خر نسح اب بل لاخ هشيه ات

 ضیرع اداب وت هاج و لیوط اداب وت تسد

 لیلف تهاوخ دب رع و ریثک اداب ون رع
 رکن ها ی لف زا ارت تی

 لیصف اداب یح دییأت ارت رع هراب 2
 كلم ورسخ ناطلس حدم رد تسا هتنگ وه و

 کتتسر ی رانا هک هدژم ری

 دسر یه نابه هک زاس یاج نید یو

 دیسر ناج مش زا وت راک هچرگآ نت یو
 دسر یه ناناج هح شپ تسرف ارناج ۳

 توک نک هزات رس ز وه و طاشن راک

 دنتسر یه ناباپ رم هاهجر :رزع

 تشذگ هه تنش و تنج و درد مایا

 دسر یه نامرد و تحار و حور ماگنه

 لضف راه ردنا نز اون الباب نوچ ۳
 دسر اف نافیک ار یک ات

 دسر ی ن تو ل 9 لک * ین 9 ۱

 زی ربا با هک رادم 3 هسرا

۳۳۹ 

۴ 



۳ 

  (ناسارخ) یرجفس و یعم دهع زا دعب قوبلس لا ءارعش ؛مدزاب باب ۸

 دش راکرز نم خغثرز نوچ یور هجنابط زا

 لی ز ضخ تخر فّرکنش درک یدیشک ان

 تشهج خر و لیبسلس نوچ تبل یناوضر وچ وت

 لیبس وت لیبسلس رب ماهدرک اردوخ ناج

 تیز دهب مریم رگره و مای رگید ناج

 لیبسلس رورپ حور تار ید یخ نبرگ

 شیوخ تیئون بل رد یراد بذع لیبجر

 لیلع راز قت سم مراد ون فذع مت زو

 راد ْن دوش م و انش دبای نم ناج

 لنجز ما دشخ وت نیئون بلرگ
 وت یور یبوخ ناتسب رد داتفا فیرظ سب

 ۰ ف نوصک تماق اب بطر یوم" بل زا

 ۳ روت یو نک هسدون رلاع هبه رد,

 لیخم تداد بطر رد هسدوبن وت و

 تسا سب یئوگ نخ ام اب رپس و غیت زا ک ا
 لیفص خین روچ تینیب ربس نوش وت هسور

 9 ورا رخرپ ات رد اکرم رت
 لیلس غیت هش تسد ردنا وچ دما یاتبراد

 راورهم دبات هک اجره شنیار لع هام
 لا ودک یزتمم دنشاب شیداه رای

 اب تاک رک انا هما :شاب داش

 لیظ رلاع رد تسه وت تفار و لدع لظ

 ارچ رد تپسا مس ريز هک دوبن بج سب

 لیصف نوچ دّرمز خاش دنز رب رس نیمز زا



 ۲۲۳۷ «یورطا نیدلا ءایض (۱۱۹) ,یجارسلا نیدلا لاج (۱۱۸)

 جارخ ش نیل و هک یاشکلم ورسخ اشداپ
 قیقع رصبق و رد ن زاخ ناجرم یار دتسرف ی

 باتقا و نامسآ جان دهن رس رب نوچ كيل
 قع ید نا هتوزوفا رب .دقاب ی

 مزر زور و مزب تقو ینیب و تسا ناهاش سم ۰
 یترفع رج نی ردنا لعل م اچ راس بق

 اضق زا گنس 9

 قیفع روخ رون ز ابندعم .فوج ردنا ددرگ

 معخ قرف رب دتف نوچ شفی دیشروخ هعل
 ییفع رفغم زا دیور نوخ یه اروا نامز ین ۳

 نآ | جوم زک نانچ نوخ دزیر [راب شنا] غیت
 قیتع نی رب ددرگ ار رخرچ تیدروجال

 ؛یورفا خفلا یبا نب عفارلا دبع نیدلا ءایض ریرضلا لج۷ (۱۱۹)

 لضف رد دوب یگرزب و دج نامسآ و رنه ناکم و لضف ناهج عفارلا دیع
 تشاد لماک یتراهم ٌبط رلع رد و نامز هردان فطل رد و نارود رادم ۰

 مع رد و دوب سوم تسد نوج وا عبط « لماش قراشب تفل نونف رو

 نم و مرتح كم ورسخ نا تلود رد و یسیع سفن !ریو ّبط
 رو یتش ا هدرک مظن وا م ان ةیزو زین وسط نیک هک هیلالج هلاسر و دوب

 9 دیهش ناطلس تبون رد و تسرهاظ تم و رهاب ناهرب وا

 نیا و دنام رم وا بناج رنه و لضف هطس وب هناهرب هّلا رانا نیدلآ ۰

 لا نیغن ماس نب دبحم ماتس ازوج باکر لالم هاش ن ها ها رد هی

 نیصق ؛ تساهتخادرپ هتخرب

 لین هگرب تنر فرش خر زا دا باب

 لین دور دش نم مثچ و لان خاش دش نم مسج بت



۱ 

1۳۰ 

 (ناسارخ) یرنس و یزعم دهع زا دعب قوس لا ءارعش «مدزاب باب ۰
 فنش قوفاب نول نایم وا مرج لکش

 دونم قّورم رخ زا رپ ییرز ماج
 دانیهع 1زک دینفرب نز یچان قرک رهد

 دونم یلطم تسد ارناهج لها ناهج رد

 اب مچ رد وا فاصوا نش یناحور وچ ام
 دونم قدزرف موق بغبغ تنیس وجش»

 رهپ لاابایب و رهد صبا يرسوت دوب

 دوفیم یلبا نسون لعن وچ وا نابایب ناز
 تفاتب ی نابوخ یوزاب زا هرای یمن وچ هک

 دون قرزا زاب هّرج ز لکنچ كي وچ هک
 نوچ تسار منا و خرچ راک دبع لاله زا

 دونم قنور ةلودلا جارس زا ًایند راک
3 
 رعس

 قیقع رد مت اب وا در انق هلول کال
 قیفع رز نوچ خر رب شقشعز مراب یه نم

 فیل تراک نخ رد دشاب و ۳ بک

 جک و * لو دا ها سیر ۶ س)

 :رگن شکلد هدنخ و یازف ناج قطن هک
 قینع رد لول هتسپ رد رکش شیت ایم

 وا طخ درمز نوچ دما رد بل قیفع رب

 قیقع رب درمز طخ دوب ابیز ناس هچ دوخ

 شدسب نوچ بل یتشع زا تنگ خر ابرهک
 قیفع رد ارابرهک نا نونک مرگ نامز ره

 تستساوخ رز نمرای نوچ رز و مس یب نم زا
 یی رب و رجب ءاش زا لاوس دبیاب یدرک



 ۲۳۵ ؛یجارسلا لع نب دبح ءارعشلا رخ نیدلا لاج (۱۱۸)

 یفارف تح ارم ربص هدرک هاتوک
 ننه .تتت اتا موی وچ هنگ. ناب نم.رب

 ارلصو دتیشروخ هک دما نادب مدوب
 بش بساتهام نوچ یدباتب یکی نم رب ۱

 رای ترش بل .يف هتهذک وب 3

 بش تتاقر تکللام یرسخ معخ زور نوچ

 وا ماسح ای هک نزار

 بش بایسارفا دهج رب باوخ ز مد ره

 وا سوک توص الی شیکب غو زور :

 تار راک تر 1
 ون با وب غیب مزر زور هاوخ دبب

 بش باقن ردنا روخ هکنانچ نوخ دطلغ

 نگربق 1 زا هکرعم زورب دشخر ۱

 بشن بایش دیشرد 5 :تشص نایب قد

 دسک ی وت حوتف جم قنع ز اهاث
 بند بیابیش راه یاب یو

 نا یک وج دشابن توّدع ن هک یزور

 بش با زور نارب باتع س ز دنار

 وت هساضر هسارب هنامز یتسین

 تم _:یارف. زا :یدیشک نب وز توس

 ارو سنن تفالخم دز هکنا ره زور

 بش باوص دنیب هن شپ ؛دنز ساکی

5 ۳ 
 ررعس

 ِ ِص

 درذیم قلعم یرحم تفص رد نودرگ شود

 دونی" قروز دودنا زز وچ یو رب ون هام ۱ ۳



 ؛(ناسارخ) یر و یر دهع زا دعب قوملس لا ءارعش هدزاب با و نا

 ح درک ون یقع عاح هک جلاع رک

 تسرد ارگ دص زا دشن ام قشع كچ ككي

 تسه هکنا ز مدنام وت لاصو تلود ی

 ؛یجارسلا یلع نب دبح -ارعشلا رف نیدلا لاج لجا (۱۱۸) ۰

 نودرک هلعشم لد لیاضف رهپس ردب و دوب لضافا حج عمش هک یجارس

 جارس كوللا وبا تبرف فرش و هتفات هلیتف نوچ وا نخ ْواع كشر زا

 . هچرگا دنز هنعط ارزور وا یناعم رون هک اّرغ نیصق نیا و هتفای ةلودلا
 نیه و دیوکیم كلم ورسخ ناطلس 0 ت تایبا فیدر

 2 رک گاو ناهرب و نشور لیلد وا مدقت رب نیصق ۰

 بش باج زا دون شاوخ یور تساوخ نوچ
 ط باش تاظ ز تس زور هسور رب

 بورغ رد داتفا وج اتفا عرهس

 9 بارخ زر وچ درک عولط هگان
4 0 

 بش بایش ز زا ْ هتخاس هاشم

 زور گنج رم و 9 هب و

 ۵ تساسفا هبپب نزامنا و رد
 7م .حص ٍ-
 رکم كلف یئوگ هک تفرگ ناهج ناسنا ز

 بش بانط اروا تسیا 4 هزوریف ۳۰

 رپ زارد رغ ز دوب هوش

 بش باضخ ربنع و ی 9 نشر

 و گو را بش هنگ هری : زا

 ۳. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی کد ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یک ی



 ۳ ؛یلب یجارس نیدلا نیعم لج۷ (۱۱۷)

 ؛ ینلپ یجارس نیدلا نیعم لج ۲۱۱۷)

 تربغ زا رپپس جاهو جارس دوب لیاضف رابیوج ورس و لضافا عج عش

 هلعش زا كي ره ناسارخ لئاما و لضافا و هتخوس وا تجیرف هلعشم وترپ

 زا تیب دنچ نیا و هتخورفا غارچ رازه نح تالظ ارت رد وا رطاخ

 لالدتسا تایبا نیدب وا راعشا میادب و عیاور زا ات داتفا ریرح وا تایلزغ ۱

 لزغ «دوش هتفرگ

 شنی بز رابب وخ و یی هک شضراع تسیناتسلو

 دبا ی راه ون ضوع « وا ضراع لایخ میشچ ود رد"

 دیبا تقا یادوز متس « زور و بش وا قشع مان زا نمرب _ ۰

 ۱ نف :راکخ وا مغ + ارم هام و لاس هک دوخ مک نم

 دیبا ی راگزور ورسخ « قنع تسین وا رادبیرخ نوچ

 دا ی راصح تماسح زا و ارتلم و كلم هک یدارج یا

 دنیا نو دا تاج رز * تسرپه نوبت کلح رب

 دیبا ی راش اعم زا ,هون تحدب ارمظن رج ۳
۷ 

 مس

 دبا ی راوس فاوج زا ,وت تمدخ ز ارتخن دعاس

 شی

 تسرد اف را و هعصش نوت فن ل

 تسشرد النب غاد وت : قشع ز لد ره رد

 مژد انع رد وت تقرف ز نالدیب م

 تسرد افو رد وت نتسجم ناقشاع ۵ ۳.

 دوزف للخ یتس ندوم رد وت دفع ح

 تسرد اب تنگ ناوت هتسکش ارت دمع

 دینک ناوت رد نوخم هدنید كشا ز نماد
 تمسرد اس ناب تس ون شد نوج ۳4



۳4 

 ۲ . «(ناسارخ) یرجس و یژعم دهع زا دعب قوبلس لا ءارعش ,مدزاب باب ۲
 وت دنس رامغ .ضفنب ما هبنک رگ

 فف چ یزمر و تروص + شف

 لزغ رد و رعش رد و تیاکح رد و رکذ رد

 نلع رد و رس رد و تیاکش رد و رکش رد

 وت عسفر طاسب ماسنرا ز هدتیوگ

 نترف رد تسب یسح ی نوجث

 تسارچ رس درد نم ز و اک دسح نم رد

 تدب رد حور ین و نم لد رد حار ین

 ماش ف و شرف فو نناد لام هت لم ین

 نطع ین و لحر و و مراد روز هن رز هن

 ۳ 9 7 و بیا هدازآ

 نطولا هک دیوگ و یهیب ز دنک نوری

 لضف حوبص زک مم حج حشش هک یف ی

 یک مک رپ نزد شنا و مثچ با زا

 . خرچ رود و ادیب متح زور رگ

 نتشیوخ ناج نیا م رب قرفب بش كي

 توبکنع حل وا و اله رصص نم

 ناج رک شب «-تعزا .دراد .لنع چه رک

 ناتس زز و رک ناهج و وت شاب داب شوخ

 ندش و دما رد رگره دات لاخ

 . مس بیاکر زا یاپو نیز ماجز تنسد

 نتخ ربلد زا تبرب و شلاب ز تنشپ

 یور نیا نی درب هک نام ورب ی دوخ

 نزح تدساح دروخ هک ۵م و روخ ی دوخ



۱ 

۸ 

912 

 «تاکربلا وبا نیدلا دجم لج۷ (۱۱7)

 تنک و شود اهررا یو ایا و

 نس ارحاورا لقیص وت رطاخ یاکح
 هسرخت دراد تین ازم ندروم زا

 نفز دتسیمب تمژ هیور پف یار
 ات زا روت نیا ربخ ابص یا هک تنگ

 ندع یوس نک یرذگ نامز رد زیخ رب

 دوج باتفا و تمرکم رپپس یاکوگ
 نطف زکرم مرک ناکم لا ءام

 روز نوخم ارضرغ صیق ید رک
 رخت درب را وا وتذم درب یرلآ

 فر نیا ۸ نکن هنامز فسوی یا

 نعتم بوفعب وچ و تسغراف گرک نوچ
 قدص ریشب و یادخ نانموم دگوس

 نا یی یناقاس بیش تک

 دیک رب هک یادخم ینایضاق دگوس

 نیا ما یوم درک او را سا
 تقو بیطب و افصب نایفوص دگوس

 نظ ننجم و افوب نافر دنگوس

 افولا و اب یعم لا دگوس

 تل و نزقلاب یون ما تک
 یسشوبلاو تاک دو لاصرت یافت

 نمد رد بابحا تقرف و عادو زور

 ابینیب هدرم ارم هک ناهلبا دگوس
 مرز هم

 رگ رد ی شیوخ تس لب هگنا و

 ۳ا

 آب



۱0 

۳۹ 

 «(ناسارخ) یرجنس و یزعم دهع زا دعب قوجلس لا ءارعش « مدزاب باب ۰

 .غرم خب ز کی و دوب :نسحب .خرعس

 نرتفم فالخا و بگرم بسبس شدوب

 ماعن زا گی و یاه ز رف و زاب ز تیه

 ندکرک ز تقاط هتخاف ز ببغ و قوط

 بعلب ورب میشن و فطاب شدرک تیز

 هاب ذی هک هلتیبرف وجه

 رام هدرک هقلح ورد و روم منچ وچ شار

 نزجما وبا شنزح و شلهس دوب للپس وب

 ناک یی نیبس وچ لاله پچ تسد زا
 نجم کی نیرز وچ زور تسار تسد رد

 دوب هاچ هری بش و فسوی لاله قنک

 نسر ورد هرجم هتس و ولد بقوعع

 بارتغا رهب رگم بیازغ یا هک منگ
 کف ناهج اف ۲زه را یادخ تداد

 قوش ز یه نکبل مرادن رپ هک اتنگ

 نوآ منک نازیا ۲ بانجن یوس

 ید جان لابقا هنالق ۹نتامز راد

 ین ار,للابقا رهوج تسوزکح یجات

 خب و شش ز یاخ دزیا شداد زیح شش

 . لالم زا تمه و سوه زا رس ]وه زا سفن

 نطع زا تهبجو بضغ زا لد مرد زا تسند



 تاکربلا وبا نیدلا دج ج۷ (۱۱7) 7

 یادران گر ؟زز اراک هام شرت

 ۳۳ دنک ی

 مس ءاهروئاب هک هتنگ وت ناوضر
 ترا گرب زا دم یه مش

 لک وجه هزوز كي وت لاصو یا هک اتنک

 ناتنم هتسخ لد لبلب وهم وت رب نرم

 وت یانص ثداوح ز دش هریت هک مرگ

 نم هافو و نه دف نا دیماه را

 بارس تجز یکچ ی و بارش: وب

 نب رود کج اس سپ رد

 مح ,ماسز ماد و رغشع شب منگ
 نرم ریدقت هضخبثب رفس دراد

 عادص زا یدوسا رب و عادو ارت مدرک

 نا و یاب جز و مر
 ثیدح نیا مدا نآ نک مناش مالغ یا زیخ

 نجُم زجم کیا هو اف

 یا كنانوچ هن فیطل یلکیه نیز

 نسح دما هگراب یوس دنار ی

 رادنیاب بل ناز هتناع شیپ دروآ

 نیش شدیارایب هک مص یی نوچم
 نا وا

 نهراپ زا و ارس شربع: زا

 تب صلاخ دجربز زا هک یک

 نبل دنک ی تیز ءاهیس ز یوگ

۳1۹ 



  «(ناسارخ)یرینس و یعم دهع زا دعب قویطس لآ ءارعش «مدزاب باب ۸

 وت یدادیب رس ردنا دنک ناج مد تن

 مد ز اب تیرگدادس مغ باوج ات

 ددرگر ب ترس هک سرت مئاب شبخ ین

 مد زاب ترس چه کا هّصق تیزا هک

 یار ۱ تسا هتفگ یفز ین رسپ قح رد یاابر نیا و «

 داب مایپ دنچ وت مدز ین نوچ ء داژن روح نکش نایپ نز یف یا

 _دابرف مکن وت مد زا ین وجه ان « بل زا شخب کش ارم ین وچ رابکی

 ابر «دیوگ هچ یزرد قح رد یابر نیا و

 داد رد نت شتحم باتب هتشر نوچ « دازن روح هچب یزرد مغ رد لد

 داتفا یور رب شیرز ی هبخن م م درک یزیت رس هچرا نزوس وچ رایسب ۰

 ؛ هبلع هّلا ةَحخر « تاکربلا وبا نیدلا دجم ج۷ (۱۱))

 شمالک لسع و یفاص شنخس دهش دوب ناهگ لضافا و ناسارخ داجا زا
 هما ۱۱ و تری وا یار و نما رس رب لیاضف نولق زد ب خاش
 .ناسارخ سیئر نیدلا جات حدم رد تسوا دیاصق دیالق زا نیصق نیا

 رعش «تسا هتفگ ۰
 تتخ هم نا مث عادو گ هبنآ

 نتف رپ توقای ود و روتف رپ عزج ود

 زکش دص مع نآ رد و مس لمل ز رد رب
 نکش دص مج نآ رد و مج كشم ز لگر ب

 تا خلال ربا نگر و ناکچ ولرل

 نم زا تغدص رب قدننب نانچ لبنس
 ابص ورب نیرسن داب هک نیمی نوچ

 نکس ورب نیورپ دراد هک ناسا ابی



 ۲۱۷ «یدفرفلا رع نب دیح لضاف فرش لماکلا کجا (۱۱0)

 هسوگنج ریلد ناءاجرب یراصح نوج

 نانس قتوقای و غیت نیژز و عرد ناجرم هلج

 سوردنس زا و نها زا وا م قخرد نوچ

 نارنعز و رز و فّرکنش زا شراب و گرب و خاش

 تانص هلال ناوکین نت وج و صذت 0

 تا 1 ناتس للبنس ناربلد طخ وچ شنیکشم قرف
 نیصق نیصق نیرد مه دیوگیم حدم رد و

 دتکشن تدوج ناوخ رب عط نان زج زا
 نابزیم دنیب ها کره مات زا كنا ز

 ریس رد.قاتعم زا دیابت رتقا ات 1

 نایب زا فا رک دنناشف رک رک اف

 یزگنب ی نیردنا ینعم یور زا را نیا و

 نانب رد رتخا و یراد نایب رد ایرد وت سپ ۱

 ِ ۱ درک ارتقا بارش سود زا و
 مغز شوخ مد كي هک دراذگنب تب مد ردنآا تسدز نودزک یشنا ۰

 مزا شک :شدرک نودرک رب گناب « نامز ره ان وت لابفا ؛ 1

 مز شنا بیعرب ابا نازار ات تبنق سنا نزچ با یسارص 3ا

 لرغ
 مد زاب فرکش نوچ بلج ةتسوب و

 مد زاب تربخ اجنا لد لاح زا رخآ ِ
 رگا هک مادب لعل ارم مثچ هداز

 مد زاب ترز هرهچ زا دوب یعو زور
 لاصو هسوب رب وت یوک رسب ما مد زره

 مد زاب :گنروااسک متس یسدب  نرلد 01



 تسا هبیاطم دنچ ره

 ۶ تر کیف دراب یه ای شوس

 ناتسوب رب ]وه دزیر ی روفاک ۰ هدروخ
 جت مر

 با زادفک دام رد هتسب ارش و دش
 ۳ ِرص

 ۱ نیما زا هک انا دنبسز ابرس تیاغ

 ایا هنهرب تعاس ككي دوب دراین ی

 ۱ صتس هردنناربا هج بناط اب
 نادوان دزاس میم هرفن و مثب زا ن امز ره

 غاز یوبنا ز ناتسدتهب دینام" ی غاب
 اف رب هام هک اریدنه غ )0

 بج دوبن نیا و دروآ راب وفا ایا

 ناتسو ذنه رد روفاک دروا راب کا خاش

 دنکیم شنا تنص نیصق نیرد ۵ و ۳

 دوش نیرز ام نوچ وا سکع زک یثنآ

 نابداب نوچ* ءایرد نیردنا هام قروز

 یا رتخا یرکخا و شاپ لعل یاتفا

 ناشف ولول هلال و زانب رابید نیلک
 دنک شنا هقرش تفص اجنیا رد ۸ و ۲ 1

 ازای رارپ نعوز نام زارپ یاد ها
 ناس توقای ه و لاثت هبش مه ناشرس و یاپ

 اوه رد ناشندز رپ یاک هک یناغرم هفرط
 ناوختسا دزیرب ۸ و لانب و رب :دتشیپ م

 ؛(ناسارخ) یرجفسو یزعم دهع زا دعب قوجنس لا ءارعش , مدزاب باب ۲

 . . مْرگیم غیب نرخ راب ني 5 یاد ات

 لیصف کیم ناتسمز تفص لیصق نرد و

 تخت تا تا دو رس لی شیخ سی زی نا 3



 ۲۱۰ ؛یدقرنلا رع نب دی لضاف۷ فرش لماکلا مکحا (۱۱۰)

 دیکچ. وت! مرز ی حیقوت یا سه

 رظ و غیاب

 رلف حین 0 ۳

 : داز رطاخ بوخ رعش نیرد هچره هچگا ۱

 ماق و غبت رازه لب نا دتشایپ قت

 راب ناو اه هنامز تسش كيل و

 راف و غیت رابرهش 7 نیصق نیرب
 یر نوک اک غیت ملق مح و رماب

 راف و غین راهمون وت ز داب هینکش !
 تو دع داب هدر وخ كساخ و رس هاش

 ماف و خون رازرراک زا مق نوچ و ۳

 يراد مر تسذ رج اداب هت تسد هن
 ِرصض

 زلف و حین نا اش نید رک فیس

 ۰ یا دن هم ماگ تا 19

 ام رد نا

 یا
 ك
 دودنا رز یوگ تسه کم هک قرب نامگ

 درگ هتسفن هدوس لدنص ز ورب ۳

| 

 را زا بس بیس عر دیدپ دک . تل زز نا دزبزءاهرب وچ
 راگنز خر رب فرگنش هلعقن کا » شفیتعع شدزرمز یور طثنم مش

 دیرکرد هعافق رد

 ۳ موگیم غیم وچ ارن تسد م » غاونبم قرب وچ ارت غت



۱0 

۳3 

 ؛(ناسارخ) یرجنس و یرعم دهع زا دعب قوجنس لا ءارعش «مدزاي باب ۹

 ارت دنوش ناوخ حدم رگآ دشابن بج

 ملف و غیت راوهاش رگ. رپ بیاتی

 ماف و غیت راف و لی بس و ترک" دو 3

 دراد تزاو و "دیسک هبشن ران و باب

 راف و غیت رارش و جوم رسخب نامز
 نیوپ و دنناهنشوک هفعاص و -لیس وج

 راق و خيت ران و با ودع قرح و قرغب

 رامد و كالم ی هیرا رب رهق و رهزب

 1و میت رام ود ناز ودع تامدود ز ۱

 کم ون ینففثد تسیور ود و یهت نایم

 راف و غیت رابت و شیوخ ز تسه لصاب

 تسه ون ذانن زو دنرپپس و ره » رب گن

 رلق و غیت رادتفا رهس و ره ز نوزف

 درک وت راثن ارخرچ دب هک هراتس نآره

 ملق و غیت راث ینطاب و رهاظ یور ز

 یدک اهر اج یدوب وت لدع هن را

 و خیت راذع رب رهگ و رز هنامز

 ناغج 2۵0 ۱ و

 رلف و غین راز یتح سکوت لئم و ریظن

 دش وچ وت شد دید نآ وت ماقتنا ز

 ۱ و ادای و تفج ون 2 لمانا

 ۱ و لیاب شنا و نرها زا:دید هک

 هل غیت راگف فر و هدوخت خر

 یه



 ۲۱۳ ؛یدفرفلا رع نب دی لضاف فرش لماکلا مکخما (۱۱۰) 3

 دنرز و مس نولب و گنرب وچ دوب بی

 رد د گر ٩ تادچ رد وا تسدب

 دنیب نوچ شیوخ پسا ز دوش هداپپ كلف
 نا و غیت راوس اروا لو سمانا ِ

 شلدع دز تر شور رب هکنانچ ب

 رلف و غیت راصح نادملف تشک ماین

 دراد وا لاگس دب مرا رفت ا ک

 راف و غین راعش یدوبکب و یدرزب

 تسرتفیرش نزوکترم و رتبوخ هبنهرب

 راف و غیت راعتسب کم تسوا دوی و

 دنیرگ نیکی شد رب ددننخ ی

 رلف و غین راک تسنیا شمزپ و مزرب

 د وا تگن و باکر نول غورف

 رلف و خب راتساوخ ناهج تسدش نآ زا 0
 ۶ دهد رگ ایا حدام و فر ۰ ۰

 راف و غیت رازن نایم و لال نابز

 وا تلود راظتنا ناهج دی

 قو غیت راظتنا داد و :شناد هکنانج

 تفرب وچ رملق نوگ جین کكللف ندوتس

 رظ دو يا رب :
 نانب ز نایب رهوگ ورد دنان نانچ

 راف و خبت راک دش رهگ و رد ز رپ هک

 ید و تلود یاوشپ ین ناسب قز

 رلق و غین راکماک یلع اس: گز 9:



۱0 

۳ 

 «(ناسارخ) یرجنس و یزعم دهع زا لیعر قوجلس لا ءارعش « مهدزای ۰

 یدقرنلا رع نب دبح لضاف۷ فرش لماکلا مکحا (۱۱۰)

 ارلهج تارکس وا نایب با رکش و داهن ی دقرف قرف رب لضف دقرم هک
 رد نارفا زا لضف تّیف و رنه لاکب یاسارخ رد «داد ی نکس

 رد و تشون رد یرعاش نسح تسدب اریرصنع فن طاس و تشذگ

 هر هل نرخن ماس نب در نیدلا و این دلا ثایغ لیعس ناطاس ترضح 0

 دنچ نیا «لوبقم هاگراب نا رد وا لوسعم راعشا و دوب ناصوصخم زا

 ؛هتنگ وا قح رد تیب

 رگناهج مد نیپس غیت نوچ م ربخأت لابم یب وت غین یا

 ۳ ناوج یکی لهک مع رد

 ریز رد -ياورا "هفلح هن م تهاج هاگراب رد رب یا

 ؛دیوگیم فیطل تخس و رلق و غیت فیدر لضافا ناب دن
 لیصق

 رلف و غیت راکدای ناهج كولم زا سک

 راف و غیت غیت رایرهش کم بت تسا هدوبن

 تور بو قرش ناطلس ورسخ هتسجخ
 و و ر اک ناهج برغ و قرثب

 ۱ تردق هه و اند رواد ثایغ

 ۱ اکرم دسخ راک زور وچ
 دوزف هک ناتس ناهج ماس دیح كلم

 قم رام شنی نزفآ زه
 رابولول هچ ناشف ناجرم هچچ حزب و مزرس

 را و غيت رابع ژزب و ماخ مسب
 شتسد رد هلال ۱۳5 ها هشفنب ۳

  ی ك یا

 مق و غیت راب و گرب ی سگرن و دیب ز



 «یسبطلا مرکلا دبع نب دیحم نیدلا سمش لجا مام۷ (۱۱4) "

 دنان م ارشلد شرک تنطلس و رک ناب

 یربیغپ تر سد هل اف
 درک بضن ار هل نور فاراد مچ ال

 یرواد و فاصم وا اب هظحم ره دنکات

 روس روهه ورق دام ا نا ها
 یرداق وا" نتفک رب نح دنیات زا تای

 یقح ضیف زا دیسر نامرف ارحاورا ضباق

 یرفولین ورد یاتسناچ یابه یاح

 راسکاخ نا هدرورپ سوه ناج ان زبخ
 اکرب کلام قوس خزود شیارآ وا

 دیسر ی یتعم هچ زا دورفب یناد الب نآ

 یرش تیهت سلها زا ارم رگ مک وت اب

 رگ دست دومرنیم  هظحم ره شدزیا

 اکرورپ نر مر :ینوو# دروآ ارچ ات

 یابر 1

 تفاتب رهم زا یور وچ نم هم نا ید

 تای شراسخر ز یشوکین رویز هم
 تضگ فای و یوم ار هک

 تفاب هک رعش ناهج رخا هک راک ین

 "یابر
 تفاکش یوم یرگهبیس رد وت یوسگ

 تفاتب یور هم زو تفج دش وت تشپ اب
 توئا داش یورب دسر هچ دوخ ات

 تفای یتشپ نانچ سرب یوسگ نوچ

۲۱۱ 



 «(ناسارخ) یربفس و یزعم دهع زا دعب قویلس لا ءارعش ؛ مدزاب باب ۰

 درادن وب رهگ نید ف دص هک ی)وخ

 ولول هتشر نرکم هضرع نخس ماگنه

 گنا وت و یور نوخ ز هدرک ناتسلال اب

 وداج هراوخ نوخ یگرن یک ب # رج
 تنمان زور خر و زگنا بش » فلز یا

 ود ره هتخاس مب روفاک و ربع نوچ
 فرا رب ادیچ ارم مرتب ی نرلدارخا

 وربا ود نقاط رسب 39 اشک ربجنز

 ددرگ هرس یزور وت راک رزب هک ینگ

 وک بو تسنیا نم دما همه یرا
 بنات هفت نی راک نت زودرک

 5 هق لا کی راک دوم ون :زاانن

 تاتکت یزبچ هک هشیدنا رد متسب

 وت هن هدرپ نیز و هشوگ شش هناخ نیز
 . اکریزو هاگردب یور هو هک هسب تا

 وا - دنسشک خرچ ِ

 ناوج راب رکد هک یزارط كلم نآ
 و دی تک فرخ مد ۱ تلوک زل»

 شنفیطا جط یار سوه زک نآ

 وزارت یوس روخ همشچ دور لاس ره

 شکلک بصنم كلف ريت دهد جرش رگ

 0 ب رارهب ی دوق بسا .مینق

 ؛تسا هتفگ یگرک ورد هعلطق نيا و
 راخقفا مافم وا اد ورم هک یقسدینش 3

 اکرورس الک نود 27 فرم یون قدم

3 



 2 [0 ی
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 ۲.۹ «یسبطلا مزکلا دبع نب دبح نیدلا سم لج۷۱ مام۷ (۱۱4)

 مچ از شبذع برشم یوسب مد ره

 ف نابز زا تشبن هتان رازه نودرک
 ون رودب ارام هک فقر خرچ یا

 یر درک راوخ نیمز وچم خرچ ۳

 وز رک دبیر . زوم هاگ وت مزع

 یپ ثلین هتسها هک تنگ هنعط هار زا

 مان بش نوسکا وت طخ سکع ز دش

 یوخ ماسم زا ناور با تلاجخ زا تشک
 فک ادتفا تشک و طق ان رازی

 یبپ دیس تن و هیذناک ات یاش

 دلبسر | رگره وت رصق و اب ناوک

 سس لک قوف قوت هناتسا تسه نوچ

 ارن نارعاش کد سنج ز نادم اردص

 ین لما ز یسانش دیش لها هک ماد

 تن سک مپه دسرن نرخ وی رد

 ف چ* تسا هدبیسر سش درکب رگره

 عبط نلادصعا دوب :بتسايه مزال تفت

 تب لالج تیص دسر اداب

 نیصق
 وسکیب هّرط ابص درس نوج و کور زا

 ۱۹۹۹ بش 11 رب دابرف

 اب یر دن رگ وت هایس فلز زا

 ون ره هبییعث كلف دروا رب کلشم رک

 تسا هدنام وت ریثات هیلاغ طخ مرش زا

 وها هتخوس کج اب رغ ًاعداو مد



۳ 

 .«(ناسارخ) یرجنس و یزعم دهع زا دعب قوملس لا ءارعش «مدزاي باب ۸

 تسرف یدصاق ناور هاگرابب ی زا

 یپ هنامز ارابص نادصاف درک نوچ

 زگ هزبب هفوشعم رک زبس ظخ زا

 ۹ غاب ظاتیف : نشیزم 3 زاباک

 اچ ات نیزا سپ اریشیع نوگلک

 اید زات كلرت زا دش تسب غاب كلم نوچ

 یوکیم هچ رثوک تونص ثیدح مد ره

 ریزب تبرشع و ورسخ مزب هدرپس
 تید ج ان لابقا دنسم نارف بحاص

 صعت سس وزآ تفرک رگد بک

 وا شپ هی نا هد

 9 راتکژور ده دابف هرهچ رسب

 وا فطن ریثات ز هک یتلاتم گوط

 ف فی مرج ز دید رکحش خاش

 درک رهن لابفا هتفا وا تند نوچ
 ط لا رک یی هنلان رد

 وا ردص تسه كلف هک درخ زا مدیسرپ

 بف تنگ ریدقن هم شرع یاس زا
 . تسیک شو یاح هک شود لفع تنگ ی

 یو عیفر هسار هح خرچ داد زاوا

 وا عن هک شدنس تستعرس جرج نآ

 دا خر رب .دنک شقن خت یوربا

 دنک ی هک یاپس رمو ریسم ترکف

 کا لاب ز شاکرز لاود تلف تسد



 ۷ «یسبطل | مرکلا دبع نب دی نیدلا سمت ج۷ م ام (۱۱<)

 دنزگناوت و زیزع وت زا قیالخ اهاش
 دهد نراوه تسدب 2 مشورد

 یرتشم و تفبرز هاچ هرهز ؟دیشوپ

 دهد ناسلیط رد هک تسیا هقرخ جاتحم

 ترا هبلضف رک فاش روت زوخ رله رو ۰

 دهد ناک و ایرد بش ارخرچ زور نه
 قازج رد هلاکت ینمذنخ دعب مک قیاک

 دهد ناردنزام ورسخ زونه مان

 ذک وفر اربش توسک وچ ناسا ات

 دهد ناسبر گو نزوس باپث زا هک 5

 اضق ارت رع نام هکنانچ یداب

 دهد تادواج تکلم زارط رس كي

 «یسبطلا مرکلا دبع نب دیحشب نیدلا سم ج۷ مام۷ (۱۱4)

 ناهذا و رطاوخ دوب یناعم ملال و رهاوج هنازخ وا هک یلایل و مایا هردان
 مفتسم رطاوخ و ملس عابط و  ر یتخادرپ وا هک هتکن هکب الضف ۳

 و دش رس وا لیاضف دنفرس رد « یدون جّوعم وا تجرف شپ رد

 و تبانع لظ رد اروا نیدلآ و ةلو لا او کلا « "لجا بحاص

 و بذع هه تسا هتخادرپ وا ۳ رد 9 ۱ راوی دوخ تیاعر

 (تسا هنگ قربش تفطل و قوف بیت وآ را راعشا و سر م9

 تک ۳

 یوخ وت تعلط زا هم یور هتفرگ یا زیخ

 فا و و9 بتایح هرهچ ان

 حدق بل ی زا مد حبص راد هدنخ رپ

 ق ناهد نوچ یروخ هنامز مد 1۹9۹ 1



۳ 

 ؛(ناسارخ) یرجنس و یزهم دهع زا دعب قوبلس لا ءارعش دزاب باب ۰

 رمب وت ممخ دنک هک ینارگ رس م
 دهد نارگ زرگب هلج تقو شوزاب

 ماتها ماگنه وت ظنح هک یورسخ یا

 دهد اما شتآ تلوص ز ارد کوک

 دوش ی نی یو ارم هتک ارش

 دهد ناکم نفع هواسو زب ریدقت

 . ناوج ون وت تخم و رتخا و خرچ دنرپ

 دهد ناوج اب دوخ تبون رپپ هک هب نآ
 قم دوب ارنا تطاس هسابه زف

 دهد ابا شرتچ ةيامب ون کج کز
 تینا دف یر سس رد هم یها ره

 دهد ناهج رارف هنوگچ وت خر نوچ
 ۱ کارم دصهدن یوسوم زاجا

 دهد نابش تسدب راو بیعش لنوچ

 كلم مامز ات درذگ ناهج رب نرق دص

 دهد نارق بحاص وت وچ بک رد لابقا

 یأح مزب رد و ون یر مزر رد

 دهد نآ رپب حزف نانع ارت نودرک

 دهن حدف تتسدب وچ یز رب رماب
 دهد نانع تتسدب وج یثک نیک رهم زو

 دنک یروا نابز ون اب غیت وچ وکره
 دهد نانس نابزب وا بباوج تربق

 ۰ رج مر

 تفاستب بش ناونک ون هاگراب درگ رب

2 



۱۵ 

۳۹ 

 یایراف نیدلا ریظ (۱۱۲)

 هسروزم دمب وت بسل رگآ تستقو

 دهد نادران و رک ارقشع راهب

 تسود یوک اتم هک هقتید ناتو مبئام

 دهد نان یات كيب عاتم نیزا كلشم دص

 فوق روجنر .ینفاع هک وک تخم نآ

 دهان هایتان نت و تقفض لد سیا اب

 قید نافم ترا تام کز
 دهد نادن ورسخ ورنخ ءگراب ظ

 تسین و تشذگ نودرگ مراط ز نم دایرف
 دهد ناکنا ن تر هک زا ناکما

 یاپ ریز هشیدنا دهن كلف سزک هن

 دهد نالسرا لزق باکر رب هسوب ات

 داب ز سدقلا حور ج۶ هک یعضوم و

 دهد ناور اروا تیار یامه ترصن "

 1 زغم برس هک ز شفبت
 دهد ناوقسا اه وچ ارخرچ نیرسن "

 :ح# رصرص ودع.ر زیر کوب رد

 دمد نازخ لصف تعییط ارزورون
 گنر ۳1 خیت رفت کرم غاب فارطا و

 دهد ناوغرا و لگ شناگتنک نوخ زا
 تیصاخ هتسنوو زا .شنهئدآ ماد ک

 دهد ناوتنگرب و نشوج نورب زا گنر
 كنانچ تیز رب دوش هتسب تاجن هار

 دهد ناشکهک هرب نرزانع رذح 4 گرم

90 11, 



۱۰ 

۳9 

 ؛(ناسارخ) یرجنس و یزعم دهع زا دعب قوس لا ءارعش بی ۶ 4

 تفرک رب فیلکت رس زا خرچ هرس نآ :
 کا شاتسآ ار رب وت رکح للافتما رد

 دا هک دنیابن تطع لوبق زد ان

 دابت نرادواج ریل داش رپ لد

 اضف ارت گالم تیوب یو دیواج

 دام نرامز و هسف عفد هجو رد

 تک
 دهد ینراج یداش شل وت غ حرش

 دهد ناهد رد رکحش مجد وت بل لعل

 یار رژ دببا رد :ولع ناج ساط
 دهد نابز یغدحم تبل , طوظ 3

 ۳ روز یمم ره هک وت هرهچ تسیعهش

 دهد رسا نم ای هنارپ

 دنتخوس هناورپ وچ وت وترپ ز قلخ
 دضد ناشن تیور تفیتح زک تسین سک

 تسیلد ام ره درب یئوداجم تفلز
 دهد ان یوربا و مثچ کن

 یوج گنج اکرت وچ هک ماهیدن وده

 دهد را ریتب تسدب شدیا هچره

 سک مه هک مدیدن وت هرهچ و فلز زج
 دهد نابیاس بش تلظ ز اردیشروخ

 دهد یراما تفلز هنر ان ابی نرگشا رک ۱
 ۰ ید زل من

 ارم هتبم نرم« رب ایدی خو ند رگ

 دهد نارنعز نوچ خر یه تیعاخ ناک



۱6 

۳ 

 « ییایراف نیدلا ریظ (۱۱۴)

 مع ورسخ نید رثظم ناهج هاش

 دابهن نامما تنه رس رب یادپ رنک
 وز لرد رشیایف هی شیر که

 دابن نایش غرم تسروص عبط شان

 دش باکر ردنا کللف اب باکر شردق

 داهن نانع رد نانع هنامز اب شنامرف
 درخ ارت ایه فص رد هک یردنص یا

 دابن نابژ ربث و گنج لپ یاته

 كيک شیوخ فعض اب وت لدع مافتنا زا

 دابن نایشا زاب لد و هشاب ماچ نت

 دید باوخت تربق بروص هشفنب مثچ

 دامن نآ زا وناز رس رب تودع نوچ رس

 بش رازه نودرگ هعلق تنه ماب رب

 دابن ناساپ ربز رب یاپ وت مر

 بق نآ زا نارقا همه زا ییرق یی وت
 داهن نارق بحاص ورسخ «نامز تسان

 داد دان ارنید بلا .بکیلیش  تسع

 دابهن نازک ریز رب رد هک اهداب نآ ز

 ات ین ی
 داتتیم نر اب وط نفت غاد وت دوج

 رهد هک قرسخ دین الا همی

 داهن ناس كونب وت نفثد مشچ رد

 ناوهزا زل ناب هی یسیسم ارت

 دابن ناهد رد شرنظ هدزم ریدقت

۰ 



۱۰ 

۳۵ 

 «(ناسارخ) یرجنس و یژعم دهع زا دعب قوبلس لا ءارعش ,دزای باب ۳۰۲
[۳ 

 ( نیصق

 دابن نامک رب انج ری وت هزغانت

 دابهن ناهج رد ینک هربخ مر وت یوخ
 هدش ناشن ارالب هک نینزان ناج سب

 دان نایک نو رزق هر هک اتفرتت ناز

 دوب رّگتسد من نایم رد هک هسربص

 دابن نارک رب مدف وت تنحم تسد زا

 گفت ز دزودب لقع مثچ هک يع

 دابن نایع تفلز رس رد هنامز تسد
 ریض رد فطل زا دوش ک هک هشیدنا و

 دابن نایم رد تبرک اب زارب نودرگ

 ۱ درفافم نیچج ان هک هننید هعسشن هر رب

 داهن ناج شرگ رد وت فطل هک اهدعو نآ

 نامز ره وت ّطخ هزبس ز موش طخ رد
 ات ناتف رکش بنل نا رب ارچ بل ات

 یور هچ زا هک تفلز تریغز مز رس رب
 دابن ناوغرا و ی هزات رانک رب رس

 تسن قشع هار رد هک تالکشم هنر یا

 دابن ناوت لکشم وت دهع یافو رب لد
 هاش یانث ۷ دنکحن هک نیقی ماد

 دابن نابز رب ارم وت هوشع هک یر
 یا را هک ازای

 داهن ناوج تخم دنسم رپ خرچ رب

 کلین لانب یاش رهوگ هنامز تسد
 دابع نالسرا لزف رکح تینا رد



۳ 

 ییابراف نیدلا ریظ (۱۱۲)

 ناهج تالکشم فثک رد وت كاک ريرص
 رویز >ادا رد. دواد هتیقا کدام

 ربج نآ دی بگنلالفا هرماد :ریاقب

 روخج و راضخ زا رپ ازقفآ بیج درک هک
 قدنخ نآ تظنح مالسا دا درگب

 روبع لاجم ورب یرعش دباین ی هک
 شنا نابه ارت تكفالخ مرح هو

 روط هسوس ۳ لا هک هار هدوم
 هو سا هک هدرک یلع اب یور وت

 روهظ تفوب دوش ۶ ترا 2 ریزب

 بگنلاب هه ماصتعا ت تسا نیتم لی ارت

 ریزش و یاس هر یو هسص 1 0

 دتاهتخهرف رب ممش ناز وت تخم غارچ

 روناقو زا تهای هتناووش بی
 ان تستفای ضوح ناز وت هاچ اهن

 روح ی تلصاح وا عترت ۱

 راع رب رون دگفا وچ وت تسارف
 روتسم رس چگ بیغ یقتن رد دبنابف

 یو ناندرگ نت روش هعانگ
 رونصعلا ام و دید رونصع وچ فعض و زجم ز

 کللف رود رصح درک ,نراوت ان هشيه

 روصحت ان رع داب كللف روخ وچ ارت
 ی تتیانع رب تم و گللم حالص

 روصنم تتیافک رب لود و تید ماود

۱ ۳ 



۱۵ 

۳ 

 ؛(ناسارخ) یرجس و یزعم دهع زا دعب قویلس لا ءارعش ( هدزای تان دز

 صرح تیاغ ز ینک شوخ ن د هک حط نادب

 ین هک . تف هک دضرتم هتسن

 فئهپ رد و یک رب ننک هدرم مرک ز

 روذعم .تدراد هک تورم لها نایم

 .تسولعم حبع وهث دوش زور .تفوب

 روجد مش رد نوع هیات هک اب هک

 تسلوخ همه ناک یالایم تس هفاست

 ۱۱ یلد زا .تسدکچ :هرطق هرظف هک
 قح هبذج هستفرگ نابیرگ وچ ارم لد

 ۱ کا تیم نیرماد .دنافف
 قوشعم و ی هفیدنا مرظاخ ز دشب

 روبنط و طبرب زافآ مرس زا تفرب

 ماین نوک منگ و مدرک هچره ز
 رودص ناگیادخ اتش و اید زوج

 نید و تلود ريصن برغم و قرشم ریزو

 ام هما دات شیلا تار دانپ هک
 طلغ داب ؟دیزو شزکف هرز هو هرز هن

 روتف هست شمزع هفیحصا رب هسن

 هر دص وا لاک ناهج ضرع و لوط ز

1 
 روهشخ.ناهج رد دیشروخ وچ هتک كيل و



۳3 

  ییایراف نیدلا رییظ (۱۱۴))

 سدق ترضح "ادن دما نم ناج شوگب

 رودشم هدبز و ریدفت هصالخ یا هک

 فیس گرذگ رب تسبارخ طابر ناهج

 روهم دوش لگ تشم كيب هک ربم نامگ
 کد فساجا هک هتشم لد اف نراتسازت

 روضق دنا هدیفک. نسب و تردع تارا

 ارت مافم تیردناک یربخ یب وت رگم
 رویغ ناتسود و دندوسح نانشد هچ

 یوم تسالس ات شوحب

 رود سب تلزنم و تسفوخت تخس هار هک

 تسا شپپ رد زارف و بیشن هچ ات هک نیبب

 روشن هاگشپ هب ان مددع ناسا ز
  تسشپ رد زارد و رود تفاسم ارت

 رورغم یوش ارچ تماقا هزور ود تیدب

 فاتمهم بیرغ ورک تیام رد و

 روفن دنوش یرابکیب هک نرکم نانچ

 تبسیشرپ تست و ریش یی ابن رنو

 روجنر و هتسخ وت زا دنروناج هیام هچ

 ماوه و ماوس نت رب وت ز تساهراب هچ

 رویط و شوحو لد رب وت ز تساهغاد هچ
 فا درو رانخ هتروناج تششدب

 روطاس وا بسلس رهج زا یوکیم زین وت

 دبتب لد نوخ ز ینیعض دسچ غاک

 روفیس نآ و تسا سلطا نیک یرا لنعت

۳۹۹ 



 ؛(ناسارخ) یرجنس و یزعم دهع زا دعب قویلس لا ءارعش «مدزاب ناب ۳۹۸

 « رهدزای باب

 تلود دهع زا دعب دناهدوب نرق نبرد هک یئارعش فیاطل رکذ رد

 4 یر و یزعم

 «ناسارخ ءارعش رکذ رد «لوا لصف

 تقرم ها رون ییابراف نیدلا ریهظ ءاکحما ردص ج۷ (۱۱۲) ۰

 وا دلوم هچرکا رثام ناهج و دهاج ناسا ناسنا لکا و نابزلا لضفا
 مج ءاصصف هلبج بلف وا تغالب هاپس هرسیم و هنمم اما دوب بایراف
 عبط میان داهن ی وا هناتسا رب رس ناشخر راعشا هه نيا اب تسکشیم

 فارطا نیا كولم و دنتساخ بغار نابطاخ قارع رد اروا تسار
 ص كلباتا تل ۳ و 2 تعاضب ۰

 ۳ و
 ون رس تساجم ارهن هز تسین رس وت رس هساعد هکبالم درو یا

 ون رس «اضق دام نم لد رب + تنگ وت ریشمت ماین وت نیشد اب

 و ف با ارج

 روح 9 زا هل لا ۳7 نو مدینش ۳؟



 ۲۹۷ «نینزغ كرفاکب فرعی سم رصان نیدلا لامج لجا (۱۱۲)

 دوخ وچ نی یقثاءع یسب تششع هر رد
 ۳ سس 7

 رسب هدنا ز تسد لب ترس> ز هساپ
9 ۱ 

 سپ و شپپ زا دارخ و نقد مکن ی

 ربز و ریز وت ز زج تسار و پچ زا مسین

 «نینزغ كرفاکب فرعی سم رصان نیدلا لاج لج۷ (۱۱۳) ۰

 و رظان وا لاجم دراطع نید و دوب رضان وا لضف ضایر هک سث رصان

 ءام و بلاغ یو رب 0 5 ارعش ریهاشم زا نینزغ رد

 نابز مب زا و یدندرک مظعت اروا ینلخ ببس نادب وا هوش لئاما
 ك دان زکیم ی یدندومن افو ار وا ضارغا

 ردپ نانخان دروخ دنکشب + درب تسد "۱ ۰
 ٍص ۳ ی

 رسپ ناگدید تسچ دشک رب « درکن رد شناوخ رک شرسپ

 هل و

 دست هند خرج ید هر هجا

 دنکن هه نورد نز یکی م ازشرپک تسه هک یخ زا

 هعطق ۳

 دشابن یاپ رب ّرغ نآ نم رپب زا » اجاوخ مر رج ز ما رد هک گره

 دشابن یاج ارم هرجح نا رد هک نادنچ ۰ شنوکرد زا ریک دزیر ورف هک دسرت

 لزغ
 تسنان ی درم هداز آ درم + تسن اکرت تسدب تیالو ات

 ۱ تسنانوک هدبرد زور زور « یشاب نوک تیرد ات نک دهج

 رگدکی نوخ يشب هه دتساخ رب , رگدکی نوخ رد نک گن ارموق نیا

 رگدکی نوک هه هراپ هراپ دندزک + نولعچس یورگ و نولعنیس یوق ۲



 «(روهول و هنزغ) قوبلس لا ءارعش ؛مد باب . ۳
 دوخ قارف زا ارم راب دنچ زور ره

 اس یدبپ و قنات بن لفع زا

 کج هتخوس نیرب هکنا دابم سک رب

 دنکیع یوپش هلالک و :ضراع نآ

 منح اهدابرف شرج روج ز مو

 دتکیم ننوماخ .شاصو دما ززاب
 منک یه نادند و کت ماک ان

 دنکیم شوکیتا خرا نا نم رب هک دب ره

 رب یکی جن دایی هک یعاس ره

 ۳م هاب رو ز هم زور آ

 دوخ هاس فلز ز درک دبپ میشچ
 بن دنکیم شو انب رو ز هیس مزور

 لر تسوا تیبرف رحم تاتذن و تعیلط ضور تاحفن زا ۸ لزغ نیا و

 رطخ درادن هام وت هام نوچ خر اب

 رکش درادن ردق وت شو توج بل اب

 تز و درم ره تفا تسن ناشیرپ فلز
 رگ و نسمث هبتف ثبسن نراشخر ضراج

 تیز رب ین یاپ زاسب یارخ وت نوچ

 رف رد دنز تسد ون شپ یپس ورس

 نا نوچ ارم تثپ درک وت ریت وچ ٌدَق

 رز وچ نم خر درک وت مس نوچ ضراع

 ناج هتسخ و لد هتسب ما وت لصو یپ رد

 رت ید و بل كشخ ماوت رم م زا
 تامز ره یبس ٍيب وت زود لد كلوان

 کج نیل بیئز خز یر وب يب زا

 ۹ 9و ی و یوم یوم 0 00 نورس ور ی ی اد 14

۳ 



 ۲۹۵ ؛یونزغلا مهاربا نب لیعسا (۱۱۱) «یرهبع دیجا دبع (۱۱۰)

 مای هک دزس مدرک لگ نآ. كشم فصو نوچ

 نان و مان هاش زو کنم و یلگ وت زا

 ؛«یرهع دیجا دبع ارعشلا لاج (۱۱۰)

 زیگنا برط وا رعش فیاطل «دوب ره نامسا رتخا و لضف ناتسوب رهبع
 ارعشلا نا یلتت لاونم رب لزغ كي نیا هزیوا ۲ ناج وا رس میادب و *

 تّکر و تّقد و عطافم و علاطم رب تسام تبون هنامز زورما هک تساهتنگ

 لرغ «تسا جفاو یلیلد وا نخ حب و نسح و

 تسادپپ قشع كين و دب لد رب « تسایبم مد رد وت یقذع ات
 تسادوس رازه نم لد ردنا « تسب رب حالص رد ربص ات

 تساخ رب تسود قارف زاوا « تثشذگب لاضو 23 6

 تساک و ع منت نیا دش یور نیز « دش نیرق وا قارف وچ لد اب
 تسارابب رلد دوخم یشع ان « منگ داش یثع تب زا ۱

 سارا هنامز وچ مثيع  دش ور مد رب وت مان نوچ

 تساشاٌت یز و طاشن کوس لد « لطر یز تسد و ماج یوس میثچ

 ی هلاپ راد رب _ ۰

 تسانیب وت ترشع دید زک متون ناف

 ؛ سیررزب فورعلا یونزغلا مهاربا نب لیعسا ارعشلا لاج (۱۱۱)

 بین و تارف و لالز توارط و للیپسلس ,دبنولع وا رعش هک لیعسا

 دنچ نیا و تسا حج تناتم اب تفاطل و هتخیما تسالس اب تلازج تشاد

 نوت اول نوچ تایبا نیا و تسا كلس ن زا زا موظنم زد نوچ لزغ ۰

 رخ دیرگیه ( كلک نا هیت

 دنکیم شون وزک لصو بارش ره ناج

 دتکیم شوک رد شلز ز هفلح لد ۲



۳0 

 ؛(روهول و هنزغ) قوجلس لا ءارعش مد باب . ٩

 دزس دا هاشم ارشخراء هرهز وچ رو

 دسسیا ناسوخ دیشرخ نا شپ رک یرتشم
 دیدپ درا هرطق شمرش هطظل رم شگرب

 ۱۳ اد هارد هک دنبیا درک هک ۷

 ۶ تیغ یق نکترک دنخ شپ هب رک
 دستسیا نراطلس تخن شپ هک دهاب هنس

 تخاس هیارپپ اركلم ناسحا و لدع زک یورسخ

 دتسیا ناسحا و لدع تمايف ارناهاش كنا ز

 دشک ردنا ناک شلدع نوچ هک یرادناهج نآ

 دتسیا ناج و لد رد ارودع شناگپپ تلون

 وا راب زور هک رسفا ره ناویا رپپس نآ

 دتسیا نابرد شپ تمدخت یور رصبق
 تسوا رعش زین نیا و

 یناشن لگ و كشم زا وت ضراع و فلز یا
 یناهج رطع ددرک دشاب كشم وچ لک رب

 مراذن تلک زا عن مرکب رگا تکشم

 فاما ارم دهدب تبسن لک كم از
 دراد هک ینب وت نوچ یخ :کأشم و دا لک

 قابهسیاس کلشم زا یوب لک باتفارب
 لد درخ ناج لک نا دراد هک لک تکشم

 یناجم دوب نازرا دیاس كشم هک لگ ناک
 یدنب شقن هفرط لگ دناوخ هچ ارت كم

 ینأتس تک هضرط رب یرا زاب كشم ات

 وب كشم ز مای مسوبب تخر لگ نوچ

 یناشش بلک ز ماب موبب وت كشم نوچ



 ۲۹۲ :کوللا دوعسم ءارهشلا راتخم نیدلا دعس مرتما جا (۱.۹)

 شدیوگ ناهج هکنا هاشمارپب ناطلس
 وت تامرف هدنب نارماک .کللف یاک

 تسه کن نرتا هيات باغ ۸ قزش کالم يا

 وت ناکپ همشچ غف یابرد هام

 كلف رب دهن یاب فرش رک یام ره
 وت تراشزد رکاچ كلم نآ مفم داب

 وت ریه هلن درسا رک تا یا

 وت نارکی هلج دنک ک نارگ خرچ

 یتالد رپ رب لع مب ز توچ دوش گنت ۱

 وت نادیم هتصرع رنظ ناهج داب 9
 رازه دص هرثاد رازراک رب هدز هسا

 ون یاد پرت تیز رب اغو زور

 گللف رود ز تسه رارف ارنمز هکات 5
 وت نادزی وت یاتفا هاتبش لاوحا همه رد ۱

 وت كلم رد ادابب :نراهج كولم کل ,

 وت ناج رد اداب رصع نیطالس ناج

 ح

 دی ۱

 3دتسشا ینابوخ عمت نا هراظن رگا هام

 دتسرا نامه مرش زا شخر ادب دوش نوج

-« ۳ 9 

 ییگ هک دیاسایپ ناز شفلز ود ناگوچ ز لد
 و ۰ 0 ۱

 دنسیا ناگوچ مخز شپ هک نکاس دوب
3 -__ 

 داتس۱ تمدخحم سران هتسد شمشج شیپ

 دتسیا ناتسب ورس هلال شپپ نوچ نیچ رد

 وا فلز و یور ز دزپماب دشاب ار ریث
 _ص

 دتسپبا نازیر هسوب دنبشن نازیرگ كشم ۳



 «(روهول و هنزغ) قوجس لا ءارعش ؛هد باب 1 ی

 ناطلس ۳۶ ند نیصق ود دوبخت شرایرهش ذج منا وچ شراک تبقاع
 رعش ۱ ی

 وت ناج مه ون ناج رج تفوب شود
 وت نارم ز دید دناشف نوخ وت مث زک

 ۱ تخر مدیدب هکنوچ نم لاوحا دب عج "ِه

 وت ناشیرپ فلز ارم ناشیرپ درح

 دش ,وت رهم نکسم نکس

 وت نادخنز هاچ دانک میشچ هبشچ
 ارم مع هه رد عسزرا ناک وت ناج ۱

 ون نادکت ز بل دچ رب رکف کان
 دادنماب رج هکنوچ تناعفا دوش هریط

 ۶ لار ز رس دنک زب تخر هام

 ۰ کات هکات هی طصو هدعو
 ون ناتسک درک نم ربا نوچ هدید ۱

 رظن کلب زا دش هستف ناهگان انص ید ۳

 وت نادنخ بل رب نرم نایرگ هدید

 دید. تلد زار وت فطل زا منص یا

 نم نایوج یرهش كين رعش للبق زا ۱

 وت نایوج نش نم لاصو زور یب زو ۲۰

 راکب یدربن هکناز هو راد و تاج

 وت تاشفارد لعل رب , قیقع دز

 اور درادن هکنآ ز لد رب نکم روج

 ون ناوارف رو لاح میم ناهج هاش ۱ ۳



 «یکونلا دوعسم ءارعشلا راتخش نیدلا دعس مرتحا جا (۱۰۹)

 نایم هتسج رب و نماد ناشک تاذ ی

 ایم هسوپ هتسب یوپ و گن ردنا
 ایم هتسشنب دننکیم: هک هفرط نیا

 1 تایم هتسب ی مکح هدانک مثچ هس

 یابر . نیا دیوگیم ناهگ یالضف و ناطلس ءامدن تنص رد *

 دنرگ رادنا نشنادتسند ازوج اب ۸ کنربب : شنا نا طاق و هک یوق

 دنرهگ مظن كشر فیطل رظن زک م دنریگ ناک شیوخ ظنل رهوگ زا

 دناب زاب ناهد ريت نوچ ربحت زا ن زا عاتسا رد اركلف رهت هک ابر نیا و

 ِ ابر دزادرپ ی هچناک فصو رد

 لاس دما ی و نون وچ وت زاس 1
 لاد وچ ود ره نآ زا فلا نوچ تماق نیو

 لا ردنا دنین وت وچ دسیئروخ
 لاله اسد کلی و زدی هک تمف

 ابر دزادرپ طبرب تفص رد و

 تسماخ اهیرط شابخ هتخب یب « تسماداب «بث هک ینخس کش
 تسماد نم مد يب ملقا تنه نیک , تسماغپپ لدب وا نابز تشه زا

 یابر هتفس رهوگ نیا و تسا هتنگ هنارت نیا گنچ فصو رد و

 ینم قوشعم وچ فلز ناشک یاپ رد ۰ ینمم ره وچ نگفا رس گنچ یا

 ینخس رت مه ووت ینابز كشخ م م ینف هچ رد سپ كشخ تسرت دض رگ

 حس مس

 «کوللا دوعسم ءارعشلا راتخ نیدلا دعس مرتا لج (۱.۹) ۰

 و یتخودب ارضخ طاسب نیدب اراهس ثید وا ریرقن كوان یكوت هک کون

 ریشابت و یتخوسب ارلهج كون كاشاخ و سخ وا تجیرف شنا عاعش



 تساروآ ۸ و

۱0 

۳۹۰ 

 ۱ مه و

 «(روهول و هنزغ) قوس لا ءارعش «مد باپ

 ورک نیز ترامپ زوج وقت
 دوشن ناماس هیریاس لاک ق دنکچ

 4 لزغ نیا تسارو

 یاوغرا نر دراد كشم هقلح هقلح

 ناربض نایم رد دراد هلال هدوت هدون

 کف رب هتفه ود هام وا دخ زا تشک هربخ

 ناتسوب رد یپس ورس وا دق زا دش هریط

 نهد ی دراطع نوچ سلجب دیگ نخس هک

 ایم ٍب اّروَج وچه نادیب ددنب رک هک
 یوگ هداس مس ز یتسدیش شنادخنز زج

 نایلوص هدوس كشم زا نید شنلز ز زج
 تو ید و لد رب هدانک شتسپ لبنس

 ۳ ۰ مت ی یک

 لزغ نیا ی

 دوریم راز وت رب زا قشاع تسود یا
 دوریم راهت و ترسح و نر ز رپ لد

 نم وچ نیهر لاع هه رد هک یسک نیکسم
 اس رایت فارغ تنم زرد

 ناهج رد هک سک نآ كنخ منم لد و رای يپ

 دوریم راب اب و دمارخ یه لدابب

 متس وت قشع زا و یدمن وت رب زا
 دوزیم رایسب و دج ون هدنب رب

 دف هتیدبا :ینف ون .سلج فوخ

 دوریم راوازس دزنب ازس هسرا
 تسا هتفک درن ءنعم رد یابر نیا و ۰

 لزغ



 «بناکلا یتعلا ناغع نب دبح مرتحما دیعلا (۱. ۸)

 ناهج رد شناذ دج رثام رد شیار ّدج
 رظن رد شنک دوج رخافم رد. شلذب دوج

 ندب ردنا حور چه عیابطردنا حر ره
 :زیزقب ردنا جر و" هنینف ردنا حار وجه

 راک هزو ریف ی توهم زا هداهن یا

 رهزوریف تلود "دوعس زا هدیسر یو

 یاج خرچ قرف قوف رب ارت نرومم یار

 رس شرع قاس تحت رد ارت دجم تیار

 وت بعل یارب ودر :تعااس رد ی ره

 رف دیا یوگ و ناگوچ نوچ ردب و لاله زا
 یاشک لد تداش عبط لاک زا لابقا خاک

 رّوراب تدار .تسد .لاو زا :لاما .عاش

 رک ز درادنپ شبوخ راکش ارزیاط رسن

 نا ۳ لرغ نیا و ۳

۳6 

10۱ 

 دین زا رره تری و لد

 دوشن نامرد ی
 کلف ناگوچ مخ رد نیمز عرگ نیا :

 دوشنن .ناگوچ وت نادخنز یک زا دق شک

 راشز وا [ و .فلز رس ز نافغم 3

 . دوشن نیر شوخ یوب زانت

 را .لد مدينک وت شپا نامیشپ

 دوش نامیشپ زا لد ندرب زا تلد
 تن ز ات نایم ز یاشکن نابزق و شک

 .دوشن نابرق و دیان نورب شیک زا لد دص

۳۸۹ 

 ::لرظ

11 



۳3 

 «(روهول و هنزغ) قوملس لا ءارعش ,مد باب

 موج رد حیلم هسو زا طیس ءارضخ جوا

 درج زا عصرم ۳ زا طب هسابرد جوم

 شوچ دیآ وا فع موس زا لک لد هگ
 رب دنبآ وا فطل مسن زا لد ۳9 7 4

 راک اخ شرمآ و :نتیلبا تفاط ریورخ دیش

 روجات شلضف ز ره تسوت هاش تنگ

 رام دن دا رد لالج زا دا نزید

 رهتشم دش وا عنص لایک زا دوبحم كللم

 دوزف هشنهاش للابقا زح تسوا لوبف زا
 رف و رخت اریدمجا نید و یدومح کللم

 تسه هکنا تلم دیشروخ هشمارهب تح لظ
 رکش ناج و زورفلد شفطل رون و فع ران

 وا رادرهوگ غین دما «ک یتخ ناوج نآ

 رک رتبرصن جرد و موجن ارتمشح جرب

 وا رابرموک تک دما هک ینخم ناهج نآ

 رن ارتلود خاش و و هه خاک

 لالج شروصنم یار زا تفرگ دمرس تلود

 رفظ شن تییار زا دوزف دما تم

 ۱ ی و رج رج ٌولَول ز نوچ
 رجب ریگ زا و ضرا ضرع ناجر ز نوچ

 لما عبط رد تسا یجور وا قلخ و دوج دّوج

 رنه ممج رد تسا جور وا تلخ فرع فرع

 ۰ توس اب هبسوپ یا مزا رکپا

 رپ نیژز اب هراوه وا ساب زا ناسا

 تب ۳



 ۸۷ بناکلا یتعلا نایثع نب ذبح مرثحا دیمفلا (۱۰۸)

 «بتاکلا یتعلا ناغع نب دیح مرتخا دیعلا (۱.۸)

 ۱ نایب ددم زا ارناج ناهج و دوب راد هیام شنیب نمي زا ملق هک فی

 رنه سابل و هتفای لافخ و "راوس وا ٌفاعم زا لضف سورع راهب هشيه
 زب کباب ی ا فیلأت دچ اروا و هتفرگ لامج زارط وا اعم زا

 کی و رینم رد نوچ فطل ناسا رب و دنریصب ید نوچ لضف یور
 فاصوا میاور و تاهیبشت میادب رد هک .تسا یرخن یارامزب هلمج ن دا زا

 نایب میادب زا نیصق نیا و 0 قو اوتسا هداد لضف داد

 و نوچ یب قلاخ دیحوتب نآ "ادتبا هک تسوا ٌفاص ریض میادو و یفاش
 و هانپ ناهج هاشداپ حدک صلخت و تیگیم نوتملق وب شرف نیا ۳

 رعش هاشما :هالک و تخن و هگ و جات تنیز ۱

 رم.و دح و سایق ساپس و رکش و تّتم

 رش و رخ دشابن شکح ی هک ارگالجا وذ
 كاج هلال نوچ دنز 9 هک یللا كلام

 رس نامیرگ شکح تکح زا خرچ تسد
 3 وا تاذ اّربم ۵ 1"

 روخ و باوخ و بیر و بیع زا وا تعن هزنم مه

 اس .دون ارفو نالج تسا )
 زی :دربن ارمف شات دام ق

 شرع و شرف شلامک زا نیکسن و نیک هتفای
 روخ و هام شلاون زا ریودن و ربونت هتساوخ 9

 مدع زا تسنابز ی و دوجو زا تسزاین ی
 ررض اروا مدع زن و عنن تساروا دوجو زن

 گلاب لپ ازضوا ف هل و بیر ۲

 رسب رس اّزعم وا لوف وپس و بیعز ه - ِ



۳۸۹ 

 تساروا مه و
۱۰ 

 (روهول و هنزغ) قویلس لآ ءارعش ,د باب

 اضیا هل و

 شنید اتش وت بوخ "یور هام یا

 ۳ د رای هجرت هل ارام

 رسب یا تدیشروخ وچ یور قارف زا هلاچ

 ید نابیرگ رازه دص ۳ تک

 راک در روت و

 تن کید ناتسک ون هرفج سکع زا ز

 ما ملتسا تاور یوگ وچه وا .یوتم

 تسرکید ناگوچ وت فلز هکنا رپب زا

 كنا زا دش ربض یب ون قشع ز مه دیشروخ

 کیف نراببکت .وت هیاس ر وت رب

 ارم یعاسره هک تسعلاط هج بر ای

 تسگید نایا وت ِِ ود نیو رنک زد

 ۱ رعش نیا ت

 اهدابیرک ازنابیرغ وت قارف زا كلاچ فز

 اپناج هلج زا باقن نک نامرف و راد رب یی

 لک زا ناتسوب كاخ هک رد 5 یایداپ هچ

 ۱ با درب تک زا شنا زورقا رب
 افرغان شون رپ یهض دزانآ شبنج.تلعل وچ

 اباکی رهز رب گز دزادنا ك ان تعزج وچ

 ارتاهیاد وت رهع زا هک یدّرب ردپ تشپ رد وت

 ۲م دنا دوز لف زروخ ریش " یاجع

 اپسلج ذیهان یهخ یتسفنب مزب ردنا وچ

 اهنادیم مار گز یزبخ رب زر رذنا وچ

 رعش



 تساروا ٩

۱0 

 ؛یناحورلا یلع. نب دبح نبرکب وبا لضفا جا ۲۱۰۷ ۱

 ی دشیدنین وج كي شتلود مرح رد
 ابریک زا هاک گرب درمز زا یفا رام

 مدق نودرگ كرات رب وت هاج هداهن یا

 ایتوت یدار مثچ رد وت تسد نیشک : یاو

 فرش جرب رد وت هاج هنص یارب 1

 انیرک طاش نینفاب یه ۱ لاو

 دنه كاخ ردنا هدررخ لیلس. عوها هان

 اطخ ردنا ون : قلخ مسن ی دهدن کوب

 رعش نیا ت

 فی رقبا شگاتب رون هسا

 ربا رب یثوپ هچ توفای گلل یبوط

 ددنخن حور مینا دیرین شا شروو

 رب روصل دیرگب وت لایخ شافن

 هشفنب بات زا وت یور لک كشر یا

 ظ کج هدابن غاد ارم هلال نوچ

 نب ره: هاش رب ون دف شا را

 تلاخ مز دیشروخ نید رد ون كشر زا

 یر ی دا ات ی

 یوخم مثچ نیا و طخ 3و هتذیمآ

 رب رزب مس ۵ و رب شاب دود ۵

 نیرز بکوک ۵ و نز نیبس لبوک
 رب رکب و هالکب نرم خر و مثچ زا

 اردرخ ورس نوچ وت قشع نیچ رد یا

 رب رسب تسد مه و هدنام لگب یاپ

۳۸۰ 

1 



 (؛روهول و هنزغ) قوس لا ءارعش هد باب ۸۶

 اهاف دیشروخ و دز اهدور دیهان , داهن ی وت یانب راگزور هک یزور

 ۱۳ تل زا دیک اهیج نسح زا ۰ لامج هتخن رب

 اانم دیام رایرهش یور نوچ + یتسار و یدنلبب و 2 س

 الا 1 ی نید تللم دش * ون 1 ۱ زا 1۷ هدژم 0

۱6 

1 

 اهن دما ربب بید ۱32۷۱ ی یا لج

  رعش و فا تساروآ ۸ و

 انت نیس تگ و هّرط ناکشم" ورس

 یورب ترون هلعش و گنرب تنلز هنلح

 یک ارنشور دسما هیام ار گز

 راهب تسد وت یور یاوه زا شان تسه
 تی داب زن فلز دننک زا راطع تشک

 رک یدشب نوگیاپس تا زب تلعا
 ی تییگ راکن ؛ز ن ی

 ابا ۳۳1 رد وزن

 درخ دیاشکن وت بوخ هرهچ رد زج مچ

 5 نفرت وا و نفام ون هکنآ یارب زا

 ۳ لد هب یتلخ ناج رهب ز یا

 انج ریش سا هد و 3 مچ

 یر دایرف دوب ارام وت روج تسد ز ۵

 ۲ اس ی

 اون نوگ رگید زور ره دنز شدوج لبلب
 ما ۳ ی پس حس



 ۳۱۲ ری ست يا

 ۳۸۳ «یناحوزلا یلع نب یخ نب رکب ربا ی

 دروخ لک ناز بش زور و با و تسکاخ زا شلصا

 دوشیم رغال و درز ورک تندیان ناولتف ات

 دروخ هطوغ وا نوچ هکنا ز تا طرق تسا صاوغ هچ وا

 دوشیم رزاتفا تسلظ رحم رد ناج رون
 ناسا رب :نزراهد اید راطع دود تکلفخ

 دوشیم نیت اضنداپ جک نان واشزا نرو

 تاما رهاوج زا .بش ره هک یرادناهج نآ
 دوشیم رّونم و جات سکع زا  لاس ق

 تامز ره تلرد دسان زا هک ین 6
 دوشیم رفظم برید و کلام ناب هه
 یاب شنلخ ربا ز زا ف دیاب تو

 دوشیم رقم زوخ وبا فان رد

 تایج رذنا درک زامزپ وا لدع یاه ات

 دوشم :ریتوک قفط سیا هلن یخ
 دشکیم رب فص هکاجره وا روصم رکثل

 دوشیم  رگشل .ببلق "شنابیسآ یی

 کم ره ارخف دلی هک. دنیا

 دونم رپ اهاپ نداد هدژم یارب زا

 دمدیم لک اوره یور .تضجان راخ زا
 دونم: رک للف شوک :دسگوم تیر

 ارت كل دنز یسا هک دهاوخ یرپ رگ

 دونم رظنم وید یخ روش زا هدز ان

 اطالد ارناج وت ءیربلد لکش رد + اشاثم تعفرب هدوم "َِ 5

 اطاس هشپ دنا دور رب خرچ یوس رگ ه ون طیحم ددوت هک یاج 1۹



 «(روهول و هنزغ) قوملس لا ءارعش هد باب ۳۸۳

 تسه ماوج مادرک طلغ رو م متسدرکن طلغ اشک هاش

 تسد ردنا نتفرگ نیبس یوگ , دصف ندزک تقوب دشاب طرش

 نب رکب وبا یناثلا دراطع هک جات لضف۷ لج۱۰۷(۷)

 ؛یناحورلا یلع نب دی

 حابص سنن تحار وا رعش و دوب حور اربلاق وا مالک حور هک یناحور «

 وا عبط و داز ی موظنم رهاوج وزا هک دوب یرح وا رطاخ ۶ ی تذل و

 هاشمارهب ةلودلا نیی ناطلس نابز زا داد ی یلاعم ءیلال هه هک دوب یناک
 رعش ِ ۱ نیا تسا هتفگ

 تسام هاگراب نیمز كولم هگ نجس ۰ تسام هانپرد ناهج هک ارادخ تنم
 یتتیاع هایس رتچ تداعس نام رنو کر كس هه ار دیپس یزور ۰

 ۳ را كارت هشرک راهچ ردنا « خرچ تشه لابقا و روش دن دا

 تسام هاپس تشپ هکرعم زورب ترصن « راگدرک دیپأتب و مع یورام
 . تسام هاج ز لّوا نیا هک .لینر انا , دنک رذگ یولع مع ز نوچ هشيدنا

 . تسام هاگ تلودو هزبس كلم یارحص , متخر ناراب و تلود باتفا ام
03 

 رعش نیا ملق هیبشت رد تساروا ۵ و ۰

 دوشیم رت وا رافنم توچ هک نرم نا تسیچ
 و ۴ ۰ ۳ ی 4

 دوشیم رهوگ جرد ضعم لذا شوک و منت ۱

 فله تر و تتسج اب دنام ادیلا

 موشیم رب رسب شا توچ شیدود نامز ره

 ۰ 1 _ص 1 7 هو را ۰

 دوشیم رد بي یینیت دنا تیر وذ وجه
 ری

 ارزیما گنر شیدنا رود راکوداج لع

 دوشیم رّوصم تو زا ارداب .ندرح دبنب ۷



 ۳۸ « یونزغلا ءاجر یا لع هاش نیدلا باپش مکحا (۱۰)

 نیک اوج را مي
 دنشک ماکز یشلاغ وا دو دوو ب

 خرن دشاب تخورف و دیرخم ات هشيه

 دیسک :ماو و ابر ۱ دوز هوبرم

 هکرس ی هک یزب نادچ یاشب ناب 0
 نر دنشک مارح تک زیچ تبرب لالح دوش

 تیب نیا تس اروا ۸ و

 دز رب رس هشفنب نروچ ,شرتس دگرب ز

 نر دز رس رب تسد هک مدید قشاع رازه ۱
 هعطق درک دصف دصق هاشماربب هک تنگ یتقو هعطق نیا و

 دناشنب 2 ندروخ كلم

 دناوخ نز گر ر و درک دصق نوخ نتفرگ رب

 ۳۹ هدنخرف خرف کلشج ۱
 نان دی مت یاع ید 3

 یافت مس هسوج دالوپ ها تتلو

 دینناشف قیفع تالم یناثفژز تساق ز

 هعطق
 تسدب هسفرک نوک سالا شین ه تسرپ میسم ادوک نآ ت

 تسب رلاع رابرهش هوزاب « و ناتسدبا و نیژز ِتشط
 تسخ دران هک ارتسد نیجنا , هّلع هع تنک تسیرکب شین

 تسج رب نوخ شین كون رس زو ء ورب 1 هسوب و درب یز# ره

 نیا دیوگ ینعم نیرد ۵ و
 تسج رب ناوغرا خاش نمس زک یوم هه اب هک تی لو

 تس كب تفرک شا هداس نفذ » مان هاش وجه داصف دوب

 تسم مدرم وچ ندز وس ره تسد  دوبن اور تنییا داصف تنگ



 «(روهول و هنزغ) قوملس لا ءارعش مهد باب ۳۸۰

 راخم و باتفا زور و بش شنانثد ز
 دنشک ماسم هر زا تابح هلضف هساج

 دیشروخ شرج دراد شیاغ نانچ
 دنشک ماف لعل زور ره شماين زا هک

 شدی رابیب دکل رها نقرشج رکا
 دسک مادک زک دسنادن خص تفوب

 كلالفاک یورسخ روصنم و رثظم فز
 دنشک مارتحا ز نید رد وت شیج رابغ

 تسین یفکش وت فاصنا ز و فاصتنا ز

 دنشک رام هیچ رگا بلخم تاوذ

 دباب ون هدالق نوچ اروت دیص ناگس
 دنشک ماخ راکش زورب ریش لاب ز

 دنناوخ رسپ ماظعلا ی وچ روص غخف

 دسنک ماظع وت مزر زا رد هاگ رشح
 شک یاس ناهج رد اکلم ارنظم

 دسنک ماحدزا بوک نآ زا رحم و رب هک
 دشاتز :فابب تزکشل را دون نوزف کكاف

 دنشک مایخ یادت کا شما ؟ نیمز

 هاپس هد لانم یتفرک دسس و دنه وچ

 دنشک ماش و رصم یوس نی و نیچ ز ات هک
 نامجم نآ زا یوجمان شکم تسد غیت ز

 دنشک مان یارب زا خیت نامهاشداب هک

 شیاشاب کف ارناسهج .سنن خرب

 دنشک مارک نوردنا كللب سنن خر هک



۱1 

۱۹ 

 ۲۷ یونزغلا ءاجر یبا یلع هاش نیدلا باهش مکحما (۱۰)

 یی مه دمد رب نانچ حب شپ ز

 دنشک ما یه :نعفع هننایثا ز هک

 ماح رضا تیپ ز تکی. ار نراکراتب

 دتفک ماد هواتنیم اب خرچ کور ز

 مولظم ارماس دنبای وچ ماح تسدب

 دتسشک رام : یاتشتا اب راه 5

 دنزاس رپس و جان نارب ءانم ز یهگ

 دننک ماسح و هزین نازب ابن ز یک

 دنا هتشادن ربخ انام ناطلس لدع ز

 دنشک ماقتنا رگیدکی ز ماش و مبص هک. ۰

 نشرفظ بکرم" هک :نیظالن ناکگیادخ

 دنسشک مانا دنسم رب تبتر هاکب

 ۵ هی مارهب رثظلا وبا
 دنشک .ماع و ضاخ زکش زا شنفن زا هک

 ناهج ناورسخ هک قاش تلود تیب

 دنشک ماج.ز ی یاپ رب شزب دایب

 تخم و ی

 دسرب 1 و ۳3 یفاس گچ

 دنشک مگ هچرگآ زور و بش گنخو هایس

 .تسا شک من زونه شتخم و تلود ناک
 دنشک ما نوچ تسار دوش ریت وچ ناهج

 شود ناو ی هکتار

 دنئک ماج ز ابنق یوس ز راو هشفنب



 «( روهول و هنزغ) قوس لا ءارعش هد باب ۳۳۸

 شرهک دش هتثرس ترصن ز هکص « شخیت هیضیب دوب فدص نا
 شروناج ین رج دنک رگ و بج هچ دروخ ناج هک ناوارف زا

 شروخ دامن تاج ز تعیبط ناز ۷۲ تس | هدوب ناج لصا ز دوخ وا ف ین

 شرپس ناهج بکرم ناج تسه « دوب داب و نوخ ز رک ناج لصا
 . شرد داب و ربا دنباین هک , گنخ گی و راک نا نو

 شرنه دش بیع دید ارت نوچ + ناهج هک یورسخ دتمرنه یا
 شرفتسم . ون فا دو یدفشا اب بنا يدهاوخ

 شیهع یصتخاس شیوخ دنسم , یدبید را تلدع ز لام یاپ

 شرهش ناستسین ز ینیب هب نوچ + تسه رو تنهثد تسین ٌاورسخ

 شرده دنک تنرج زا دزیا م سیا یفیج ون لک ب هک نوخ ۰

 شرس كاخ . ۱م :هنهارخ اب ۹ شددرگ جهارا رس رد

 شرصب ۱ ک یر درمزب « تسیعفا یی وا هک ارنا غیت

 شسدح اضف اب .دوس دن « دزبا زا یئاضف نوچ ورب وت
 شرثا رب مکحم دشاب دعر « تسج وچ قرب هک یسک دیوگب ات
 شرکداد ناهج نیا دنام وتب « دادب هک رگداد شاب ناهج رب ۰

 . شربخ بحاص شاب كلف یاو , شکلم ظفاح شاب ككلم یا
 تفک هک تساروا ۸ نیصق نيا و

 دینک مالظ رب ؛رون ظخ هبک مد یه

 دایک ماکت رد رایس ور نت قارب

 قرش كلام زا دیشروخ دا رب ی 1
 دنشک ماین زا شچردتب هک یرجخ وچ

 دشک ماخر رب شیفرکش ۳۳۵: هدونش ویچ
 و رایج 3 ناز تلف باتفا ز

 دنشک ماخ مس یور رب هک هسنخپ رز وچ طنز



 ۲۷۷ ۰ یونزغلا هاجر یا یلع هاش نیدلآ باهش مکسحا (۱۰۰۵)

 تمام و نناوخ ردکم اررثوک و ارطاخ ءافص و نینخم قوذ ارلقع و حور
 و تفرط نآ زا یفرط اما لوسعم وا ر 19 لک و تسلوبقم وا ناوید
 دیاصف بیارغ زا تیصف نیا و دما اد فین نآ زا یضعب
 رعش دیوگیم تسیو

 شرفناغ ورس هد درب هک م شّزگن روراب ورش و۲ 8
 شربز *نب "هسکش" یانفاک. , تب ینکع و زد
 ۰ یناتفاک « یورس نفرات تن دی

 شر یر راک زا درک هدنید «دضاسب رم زگآ ور 8

 یر ک بتا مچ «راب دیک سن ۹

 شرد مثچ ی مای ک مرد می ی دبان ۱۰

 شرح رکش بل و ال رهن ما ترا رم
 شرپ نا رد نان هدنام « دوب هک ییطوط هداز 8

 شرکش دسمد رب رافقنم ز هک , یطوط نینجا تسبیرغ سب
 قوت هییق باب مدرکن رگ . شنیرکش ب بل دش هج زا نیک

 شرح زا بمش نوک دیا رب یه شپ نیز یدما زب بف 9

 شرب تایم یدیاب لد سپ « دوشن ادج رکا گنس زا شا
 شرک رهوگ هدید مک ان , «دنز رک خر زک ییهاوخ

 شرطخ يب دسک ک رککب « دزیخ خر زا هک رز نآ یف ی
 شرز تخت رابع رب نرم خر « تسه هکح درک شاپت دناد هاش

 شرگد نامنآ دیانن کلنا ۰ دوعسم نرب هاشمارم ءاش ۳
 شربس و را را زور + تسهم ی بسانفآ هک یاشداپ

 شرب و ره نام تی یاد 6 ارم و تسا ترا
 حب

 ریز لبط تسربا و دعر

۵ 

 شرذظ بکوم دیّزغب نوچ « مگ
 شرد نجک كاخ ز مدا لک « یدوب رک هدج سیلپا یدرک

 شرد ماکب توام ددرگ هتسخ 3 بر شی ما را نفشد ۶



 ا «(روهول و هنزغ) قوملس لا ءارعش هد باب .

 لدتع تاخ ابا مدرک شون هکنا ات

 مردنکس دات وهم تیبا بف

 كنا زا نم یاپ و رس تخن و جات دیسوب

 مرورس جان نو و مرادیاپ تخن نوچ

 .ینچ یتسین رگ و نم زا دیان ریخ زج
 مریخ یدرخن یادخ نید و كم رد

 گدید هاتوک ز دنک یه یدصق
 مرگن شیب مرک مثچب سح رد ات
 ویا تاوج دیکب هک قنب 8

 مرورپ اروا هک یادخ زا متفر ذپ 7

 ایم تاطلس رکشل ءاش مارهب ناطلس هک تفو نارد هک دنبوگ و

 تمدخ درک ناور سرم دیر رظ و تیار و تسکشب
 ۱۳ دید رسا ارتلود نا را ناکرا زا یتعامج و رج ناطلس

 «دننک تسایس ارناریسا ات دومرف هاشم ارهج ناطلس «دوب ناریسا نآ نایم

 دیرب وا كيدزنب ارم کا هاشداب تمدخ رد مراد هلک نم تک نی ۱۰

 یابر نيا و داهن نیمز رب رس ؛ دندرب هاشمارهب تمدخ اروا « مراد هضرع

 ایر هک درک ادا

 ۱۳۳ رب تکرار شن  دنیان تفت شی هب فلاف هک یا

 دیان تفیرد نز یی هقبرب ۰ دشکن رکپ هوک لپ هک وت خز
 ۱ «تشاد ینازرا تمدانم فیرشن و دومرف ونع اروا لاح رد ناطلس ۰

 «یونزخلا ءاجر ییا لع هاش نیدلا باهش مکحا (۱۰)

 لضف ناسا رب الضف رگآ و دوب هاش وا دنناول نایب كلام یارعش رگا
 تسادرک ربصت ارلالژ با.و لالح رحم وارعش «دوب هام وا دننارتخا

 ارور وا بیرف لد یناعم هدرک ریننت ارروشم رد و موظنم دفع وا مظنو ۳



 ۷۵ « یولعلا رصان نب "نیا یا ندا هرشا ۶ هل 0)

 رم او ری غورد فن

 روا رب درز هک. ات تسار مظن ز رک

 ریه 2 ز اره مد شضتش من

 مرضح دنیوشن راک اک با رب م ی
 كنا زا مگنت ممانییحا و هل و 0

 مروالد هگرح ريت و ربص غیئ نوچ

 دف رب هنیاس مک «نامز یطاب زا

 مزفظلا وب فک هام هاتپ رد ناکح

 هاش هاشمارهب تلود تی تاظاس
 مرب رد فاصناب تفرگ و ۱ لابقاک 3

 تسدیساو و تا یوزر ود

 مرّوصم شلتع تّوف ز دش هک اپنآ
 یدسما شراک و یدریذپ یکشاک یا

 ی
 تسه هک دزس اروا.دوخ و رکشب ونح دیوگ . . . ۳

 حرتسفا :دنیشروع نو عرش اس
 رام رهم هک هن ما هسخ هام

 . ررّوصم لتع هک هن مبسجم ناج

 میظعا خرچ زا ربن عیفر تسلزنم رد
 مربکا زا نت تبترم رد ۳۰.

 هساه هیاسه و مادخ هباس ۵
 مرّونم تداعس هیاس ود نيزا تسف

 تسدش نازآ خب نم تیون ساوح نوجگ
 مرکشل دنتسه هلد كي تخ داداک 1



۳۷ 

۱۵ 

 «(روهول و هنزغ) قویلس لا ءارعش هد باب

 محاَرص ینرگ مرگ هدگف رس نوچ

 مرام هک یفرگ مدنخ هتفرگ نوخ تو

 فن بالگ نوچ لد هبرگ ز هغ رد

 مرمج وچچه رگج زوس ز یرخ رد

 تسین لزه .یوس مد یور کن یور زا

 مرت هگ ش یب هوت ز هک رد نم ۱

 ۱ فا تو زا هل رتنعسا
 مرذگب دوز تا ربس زا هل دنا

 ۱ كن زا نم ۹ لند دیش ؟ باوخ 3

 مرشح م جی . لسفن هدرک رادی

 ناکی ناکی متنگب هچرگآ شیوخ لاوحا
 اب دنرادن هک مروخج دگوس

 . لاس رازه رد نرم وچ رعثب هدروان

 مدیا رم و اکاف هسردیا.وت کلنیا

 نخ ایوعد ذنک كنا ره نم دع رد
 مریارب دنیشنب رگ یادخ شیعخ

 رثن و رظن رهب مکن یرواد ضلخ رب

 مرواد تساداد هتساوخن نم هک را

 سورخ ءیدرئاوج و زاب «گنادرم

 مرتوبخ ءافو و اه «هسدنسرخ.

 ۰ نصر  تسد کنین هک اریادخ تنه

 مربنم ءاللب ز بنفو بییثن ردبا

 دوبن نوچ سولاس .یکشخ و قرز «یدرس

- 



 ۲۷۳ «یولعلا رصان نب نسحا ييا نیدلا فرشا ج۷ دیس (۱۰۰)

18 

 تفرگ: نو هک رد باتفا باشت زا

 مرما توفابی هک دیگف رد هزاوآ

 یخ دن اویک ملک نیراتهد بآ
 مرتشش اد هک : ییسنقالا وله دتاشنب

 تسین تنه تشابند هناخ زارط شقن

 مروخ رد تسین نیک هد یتسین وت بر اب

 ارسدق ناسورع یاری زج شیات

 مّگن نی سایتی ها زرد

 تاسدرم وید لد یارب نابز زا دنچ

 مرچ ۳ توی عن قد لو
 نابز هیس ره دنک دیس یل ات ن
 مرتفد ی تابز نوج کو

 درپ ی زور و بش هک صنف نوگبآ نیز

 مرپ رب رابط رفعج شیوخ ع نوچ

 ماهدنام رک .دیفت کلبشم ترزو نی

 مرپهش دتییاتتک عبط لاو دیش زک

 ن ینربا یرفرلب درب اتیاولب

 مرظنم تساجنا هک تسا ینثلگ قاط كي

 داب ههیرب مدوجو حول ز اف نوج رس

 مرس نیا دیا دورف شرع قاسب دوخ 11

 نودزب نالفط هضصغ ز فرش نیا اب

 مروخ ی هتسب نهد نینج نوچ هبانوخ

 تسد رازه ماوخ نماد كاپ ورس نوچ

 مرد لد و هج وچ نرورد زا ات

11. 



۳۷۳ 

۱0 

3 

 ؛(روهول و هنزغ) قوس لا ءارعش «مد باب
 منم نا هست ۲ شن

 مرطعم یاج هتنیرف نوچ رطع فب
 دش كشخ هشیدنا ز هفان وچ مت رد نوخ

 مرفذا كلشم سنن ۸ هک نیه مرج

 فک وچ دهد رد یبت ماج رود هظحل ره
 . ته ۳ ه 7

 مودم زبس نشلگ هفوکش رپ نیا
 ۰ صک

 دنز یه رس زس غرح دبا نودرگ

 مرمش خز رب دبوگ هک نی رنک نیو

 ناهد رد تسیرد تراپشرک یتنک

 مرد رب هقلح نوچ هک دوس هچ ناهد رد رد

 هسان وب ۱

 ۱ از تشکر تلنا

۱ 

 مّگید راب دص دزادگ. ورف را خرچ

 تسین هفارگ ۸ نسح خر خرد یتنگ

 مربم غر نیا نر هموب.رخآ

 ارخرچ گنخ مخ ّوَج مب نم رگ

 ررخ فگنرم مین .عس مدمم سپ
 ۱۱ سا بت هک

 مرگناوت یتسپب تسین منجاح نوچ
 تفد شن تسکاپ اید كنر فیسک

 هاب و مثورف ی کاخ

 دبتهد رویز هچ تس دفعم یا

 مرز درو گنس هبچ تسا نام کاخ



۱۵ 

۳0 

 , نسحما یا نیدلا فرشا جا دیس (۱.۵)

 _ِح

 9 ددرک ففاو ةویش نیرد وا زّربت

 مربی تبع ةرف هک ناهج داف

 مردیح و ارهز لد هویم هتسیاش

 مرش ز دش با.رگد ز اب را وچ ابرد

 مرهوگ هزیکاپ هچ هک نشبشور تراک نو

 راولبلخ مد ره و رت شنا وچ مبط

 مرت شا ز زا .دیمد: رکد لک. شوخ ره

 عح ز دوش ارد بیاجم زا رپ یزد

 مرورپ ناج تفدص رد هک هرطق ره

 ِ شوک رابیوج زا رک یف بابت .دبور

 مرگرحش نابز دانک هژیان نوچ

 بسارچ دوب رکش ندروخ بآ عبط رگ

 مرکش وچ ظفل ,نداز عبط و ۱

 مر وچ نابز ز رپ دیگنب بت

 ناثناج تسظنل رکپپ رازه در

 مرکب زی تاج و هدیشخ

 ف دص توج و ارنادب مث مچ دز و

 مرویز تسب نورد ز قح 1 هیارپپ

 فلت زا یر نم الا

 مرکتخا شپ رد ددنسپ تترتخا دف

 . نسوس هنک مان ژاژ نابز مراد
 مربع هک زمزابن تقثع و مچ

 ا «یولعلا رصان نب

 رعش



 (روهول و هئزغ) قوجلس لا ءارعش هد باب. ۰

 تازو داب تأیه زا نوخ هداشکب وت مس
 نیبج ءهاضعا رب نراج هار هتسب رب ون م

 كلف زا تسج یم یسیع تعفر وک اسک سب

 نیرق نوراف اتیب.دزک: روا .ره-وتا زرگ جز

 ۳ نر کیم دا یا
 نیتم لبخ تتندخ لیبس ارنرارایرهش

 ۱ هر ان ری ای رک

 باتفا و رحم و ربا تسد تسب رب وت دوج

 و ۱۰

 اور تبثون تیثا هدنخرنب « ارهسورضک مهید  .تسارامب
 یناج و یسنا شدننوخن ناج زج هک « شلاک نوباه دما تروص یی
 یاشضا حج مدرک 7 ددسم ۷# ماد تساومسلا ژز کلیالم

 نارت نآ دنبا ان شدیوک اسف ۰ نرآ بز نرامز ره شدیوک اقب *

 «یولعلا رضان نب نسحا یيا ةداسلا رخن نیدلا فرشا لجا دیس (۱.۵)

 رصاتع زا یکی ارتحاصف مع و ذوب رصان هجت هک مالک للع مان نسح نآ
 ۳ تحاصف و هداد ندرک یدوک مایا رد اروا یذ عبط تغالب

 ان وا لثم یدنزرف نامز ردام و نیدن ونچ یناوج رپپ ناهج هداهن وا نایب
 رپ الضف راک و ماد دافک رب زا ن یب هنازخ رد نابز نزاخ ات تیرورپ

 ۱ راغشا تلخ راوبیدا نا دش فیاطل دوقن ررگ رد

 اروا و دنامن يیآ تفاطل رد اربآ درکریرجت وب قابطا قاروا رب اروا

 لقاع و تسمامت زکف تانب و رکب یناعم نادنچ اب ترخانم نیصق كي
 5 رب ت دنک غیلب رکفت وا.«یناعم رد و دن اوت لمأت اریصق نیا هک دیاب ۰



۱0 

۳0 

 زان و یزیزع زا شدنراد هک تسرهوج هچ

 با و شنا رب رد شناج نوچ و رس رد نید وچ

 دتفا شابگ دزگنب ورد وچ ییابط

 با و شنا ۳ نودیه ذنا درک هک

 دیمد هزان راپب تداعس رابب ایا

 با و شنا رخ دسش ناهج لأادعاب
 ته تایب کافی تیوقتب بس

 با و شا زبوص و ورس و هلال و دروب

 فرب ماد فطع ز اجره نونکا دیاف

 سو نا روم گیم 5

 یک و هزبس سابل ردنا ایم و لعل وج

 1 شنا رج رب و یوج رب درگ دیدپ

 9۹ راب ونب اف هک ابهش دزس
 با و شنا رغاس رون زو ابهص سکع ز

 بن يا کا شمار یشوج طاشن

 یا باشت و دوع ربا ون اتبسا )

 لا نیا دیوگیم وا مه و
 تیز یور تکلم هتفرگ هلج کلیپ یا

 نیرفا داب نیرفا تغیت و تسد رب نامسا ز

 امد لپ رب تسوپ وت كلپپ هدرک راوخ

 نیرع ریش رب تسوم وت هزین هدرک راخ
 مم وجه ادعا رب روانه با هدرک هثلح

 نیش ریه چاب ناش اهذبلاک هدرک هنخر

 فاصن یا رد ضمن تیک رب ار
 نیک كي رب ون جین هداشک رب روشک تنه



۳۸ 

 دون هسور ببرح لاطباب فاصم رد وچ
 ۱ و شنا رکثل و ردسنا دزخ وزا

 وا رهرک .نول نکعزا دنیا نیم
 با و شنا رتخا و نودرگ وچ هسف یاوه

 ۳ وا مرج هه تسعصرم

 ۲ رشد ۱ دا

 2 و شا رمضم ربا رد وج هشیه دوب

 دوب هک یعاس تم با زا هّلا كرابت

 با و شنا رویز و رز ارهبفاث سورع
 اوه و تلاخ لب نادیرب هساب هدربس

 پآ و شنا رج ز ناریلد تسد هدون
 لما و زا فکرد و ناشوک نودرگ وچ اضف

 با و شنا رس رد و ناشورخ عر وچ لجا

 رنظ رب هدرپس رواگت داب و کكلاخم

 ته و ظم زا و نکات

 ياخ ها هسامزا  مزر بکرم تسیرب
 ۱ شنا راکت 9 تب زا ترک ه

 بات و کج قاب هاصقاب :دازنا هما سا

 ۱ و شنا رواخ قافا رد دگف روخ وچ

 دیدپ راکن هسدش رصانع جازم زارک
 نیس



 ۲7۷ «یولعلا رصان نب دبح نیدلا لاج لج تا ۱۰4 )

 تان نرم + دنتسکش هزین و ریتب تاشیا

 تسکش رتشیب نآ زا هبماخم ناهج ردص

 ورد نوک یارب تسین مابف :دیچ نه

 تسکف رب رج فید هلو از زا ۱

 ۱ تشاد مام هیرعد تلا دنح هچرگ ۰

 تسکش رع مس. هرد رنک سیمان ۳
 تخت و جات دنداد وتب ات هک یورسخ یا

 تسکش رج نهآ هک تفاين لب نآ مظ 0 ۱

 ون جت یداع هلنب هیت هتسناد :

 تسکش رکش قغب راگزور ماک رد ِ

 داب ون یپ زا ریخ ءاعد رس ردنا
 تسکش رح ءاعدب ارخرچ سیرداح "

 «یولعلا رضان :نب دبح ءارعشلا لکا نیدلا لاج جا دیسلا (۱۰۶)

 لامجم لابقا نید و درب رضان وا ناکب رنه لیاضف ضایر رصان دبحم

 1 مالک نسح رد هک نح دیس گنزب دارب «رظان و ۱۰

 و دوب ما نی ریتم داجا دارفا زا ینعم تفر و طفل تی

 و لا رپ هلو ۳ تخم ناطلس تمدخ

 دارفا زا یدرف ره اماف ثسین نّودم تلف کج وا رعش و هتفای یاس یتیز

 ریبض هاشامن ناتسب ریظن تاعارم و جت فطل و عیصرت نمح رد نآ
 ناینع کیا هفرک دانا هک نیصق زا تیب دنچ نیا و تسالضف ۰

 تن ءالع ناطلس حدم رد تسوا .تحاصف هنبطل ناهرب و

 . رعش

 بارد شنا زد روت مک دا لاخ وچ

 و شنا رهوج و داب یضع را ءوکش



 ؛(روهول و هنزغ) قوس لا ءارعش مد باب ۳۹

 بزح زور مییک مک ورسخ نراگدنب زا

 یشکش رطه نآ لد ناننسرد مزع

 تسکش رصب ردنا رظن ارج ریت نآ

  باتفا ءاگرذگ دیدب ناش ناج نوچ

 ۱ کگرتس رفس ارف نان یتهش یب
 تسکش رهش ثداوج خرچ دسب زور نآ

 زارط ناهج ءاش سئد رع غاب رد

 هک نکدا ناز خمس رفب "عم بش

 تسکش رد زرگ رسب هیام فاق زک
 ارلاگم دب هدز رم هسوزاب

 تک رتابب وفا ندق كاج فان فا

 تسکش رکدکب رد روثک ود هلج زک

 هسوج بیارف :نافک هزیتس نآ شپ رد

 تسکش رومان نیبنچ نیما راوید

 دهج وزا نالذخ شناک تنس گنس زا



 «یونزغلا نیدلا داع ها داتسا (۱۰۲)

 دش روک زور هش یرشد ناس یک
 ۳ ؛ زا

 تابز نآ مدرب ناک هدزک ت تساک هام رد

 تسکش رپس ضرعب رابرهش زرگ رک
 ناهج شیارا "نیب زا تسداعس تسد

 تسکش رنظ فلز ورسخ جو. .هبعوز را

 مزر زور هک لرغط سلج تشبب هاش

 تسکش رثح بکوک ذبگ هراپ لمن زا

 رورغ رک هضیدنا همت هشپ یب نآ

 ۱ باوخ هدعاف هاش نیک رد

 تسچ و دلج دروآ مب نتشیوخ وچ یوق
 تسکش رقس رد اره و ناب قلا

2 

 تسکش رتشین رس دما را

 دننک نییچ شراک وچ سرتب وا لاح رب

 تسکش رهگ نادان وچ لانب یرهوج رب
 نرم هخ دوب ناصقن ملع هاش حدم رد

 تسکش رب وت مالغ مالغ فص موک
 تسا شیاتس هبیام هج هتس ةتسکش ردنا

 تسکش رپ خربف شیپ زا هک ارنآ

 وا غیت ماگنب هاش هک وا مرگ نوچ

 تسکش رز ساحن یکشخ بوچ رپ زا ۱

۳10 



۳۹ 

3 

 ؛(روهول و هنزغ) قویلس لا ءارعش هد باب

 تسآ نیاز نا دب زا راگزوز دم مچ

 بسرغ و قرش زک دتاد مالغ یرسک ورسخ

 تسا لیاف تیرتبوخ رعشب هسداع هدسب

 کاش بتهرف تکلبل رفروآ . دهلب .رعش
 تسا لزان شخس نآ ز تسپش دوعص رذغ

 ماش ماگنهب داد ربخ برفم رس

 تسا لمب لحژر یخ هاش ریمت رس زک
 دسر وا ردب نوچ ناهج دش نارذگ ان

 تسا لکشم شرذگ هر گناب و مان سب ز هکنازآ
 درخ نراد وا هداد نادم شخرچ هداز

 تسا لعاف زا 6 لعف کكنآ وت زا دننونش ات

 كيل و تیز نوزف تسه ناهج هاش تحدم
 تسا لزنم نیسپ زاب نخ نیا مو هر رد

0 
 تسکش رد غیت زا هک دوب هرز هچ یدید

 تسکش رج ردنا مد شارخ ولگ هدرک

 داشک رب هسس فدص تاک خ زا ریت

 تسکش رد رغ قرو نانس فت زا حر
 هزنب ره هسوتپ هل .دربن 1۹

 تسکش رک و هالک فرط رام مد نوچ
 دش كاله یارس دیک لهد گااب

 تسکش رک شوک رد لنق یان دابیرف

 . لجا همط لبق زا یتنگ دیئروخ
 تنسکدش رد هسانوخم راودیر اردوخ

 ای نا

 :۳۳ و ست



 - .. ج۳

۱6 

۳ 

 «یونزغلا نیدلا داع هبئا داتسا (۱.)

 تفگتر هری داد ۳ را

 ی ی

 حرف شدی هه ها وا ک ی

 ضیا نوج وا له رق هاش تن فرا

 گلنادب دبوکی خیئ ورب ورسخ تج
 تسا لطاب و هبنشم تستجخ اب هن هک ینح
 تساوخ كلم و ۳

 تسا لب تازک زر ارلصف نآ
 شن عمق

 تسا لخاد وا جراخ هاش نامرف طخ رد

 تخانش 5 رک نادب شتم یار
 تشلبقم .دح هک ات تسنلود نیرد كناک

 مرج ز دربذپ زاب تکلم رد ونع

 تسا ماش رزک اب رایرهش لد کلتا ز
 نیس الت یه 0 اس رلظ

 نرم وا ی کت آ زا رادیدب تسلپ

 شیوخ:داد و دتس رد لاکس ثداوح خرچ

 تسلکام وا تک زا افق مناگ رب ریق

 تسا لحاس بلط رد فکوچ رضخا ذبگ

۳۹ 



 ؛(روهول و هنزغ) قوس لا ءازعش هد ۳ ۳3۳

 ناگدنوگ ز. ءاوخ ینشاچ نیدب رعش
 راد اد یتسس داش هخدپ و کس

 تسشرخ هنداع رغ. دوریم. ول رد رب

 ۱ دشابن رع كتآ دناد نیقی هو

  كاب هچ دراد وت دصف یومتد یوق هچرگ
 ۱ له قاب مال همدیگر

 ارلییابا ریط, هسادخ زا رما دوب نوچ
 راک دوش ی زار تب رک ری

 پاتفا دبیدن. ضرف وت شيع بلط ۳
 راب زور وت رد رب دادن ارلگ هدوت , ۰

 نیاخ ارت حدس .مو چب دفن توچآ
 راصتخا ی نم رطاخ

 زهش نیا کم را و

 .ساماخ راه ناو یی اب درخ., راک

 تسلرغط ناهج هاش دنام هناهب مچ ۳0

 شرت و بل كشخ صقن ز هنامز تسین

 تسلماک هش كلم وا نخ ورت كناز
 تستباث ناهج كلم داب ز دبنجم كاخ

 سان هاگ راز نما
 آ شرع لر با نودزک ورم ۴

 ۳9 ۲ + شون وا زا شپ رک"
 وا ردق روا ۳ هک یا

 وا نامپ رس رد سد بنر
 تسلد کكي 191 ؛ زا تسبهذم ي نادب زور 1۳

0 
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 ۳۹۱ «یونزغلا نیدلا داع همئا) داتسا (۱.۲)

 شیب دنیازن چه ران و بآ و لگ و داب

 راهچ ره هلباق وت تخم دوبن رگ
 تاسز نآ دوب وت مان ناسا رلتشا

 رادنلا وذ نفت تنفایب رافنآ ود رگ 6

 تسد دندرک وچ خرچ درک وت لای ز دای
 رایدننسا و مسر کذب رتا ارد

 تقو گن زا وت غیت ماین رد یدشن رگ

 راذعلا عیلخ هنتف ناهج رد یدور یک

 نود ناکیرش گنن ارت را تفگش تسپن

 راتساوخ ناهج كلم نکم ینیرد تفگ

 یک رب ناهج کلم كنا ءار یلط رگ
 راسهوک رک ر> روز نکا ر# سم

 درکن رب وت تمه اس ضرع س زا
 راذتعا هلعشم ابز وراوفو بش له

 تاگدنب زا تهگرد رتوبنا دوش ات
 . راهدنق و لکچ رد تلگ روقنقس غرم

 وه زک مرذگ نوچ مرذگب ون زد زا

 راذگ ارمفن كلي تسین وت ءاسثب زچ
 نخ رابع ون نوچ تفرگ دناوتن سک

 رایع ؟ نم جک ی هک یناد و ماد

 ابب نوخ تمزک زا ارم نيعم تشک

 راپس ناج نم رطاخ درک عش نیرد كنا ز
 نخ نیا تسنم ناج وت حدم سوه رد

 راثن مع رس رب نابز تسدب هدرک



 (روهول و هنزغ) قوملس لا ءارعش هد باب ۳۹۰

 ارزورفا للد زور مشچ درا هنخان

 رابغ و نوخ فک رد یام نخان نشوج

 ادج ارفرک ره ناگدید ناهج یار

 رازه دص دهد دنپ تفصم ره رد رد

 . در دیرادس راک لوضنلا وب ناتلد یا
 راوخ دیرادم مصخ رامخ رپ ناترس یاو

 دنک تیزع سرد یزگنوسفا وت سوک

 رام وچ رس دن رين وا نایپ طخ رب

 منم دسوک مچرپ فال ز قردب رس رب

 رازراک قف رد خف نوتاخ ءّرط

 ناهن تصخ تروص تیمز ردنا دوش ات

 راکبثا دگرم تروص یوک ناکپ رس رد

 وت هاوخدب ربهر دوب لاحم بعص
 راصح درگ وت شپ تیها رپس 3

 دوب نالبن هل رپس رک وا فک رد

 راسمرش ون یوزاب ؛ مخز هاگ دوشن 1

 تیرع ریش هجخپ دوش طبرب هضپ

 راکش ردنا شوریش یگفا نزوگ وت نوچ

 ماو ز رت نکش تشپ وت تیک رثا یا

 راع ز رت کف درم وت رمق رظن یو
 نا یر ون زاد درک مظعن رس زو

 ۳ لب رم تنوچ هوش دداپ دام
 رظن یرا لک یوس فطل نیئاب وترگ

 راخ گن زا لک گر دبا ات دهر زاب



۳ 

 ۳۹ .یونزغلا نیدلا داع هم داتسا (۱.۲) ۰

 ارت نمادب تسب :تلک زنط رس ژ لگ

 راصتخا تادب ثشیا تنگ تسرر ملگ

 ارم هشفب لک مثچب دما لی ۲ زب

 راگن فلز هفلح تنگ تسیچ نیا منگ 0

 تشهب زا مسن ت ینقاف : دننیلتبش خر 9

 رابرش رد نلاخ تنگ .تسکشم مک

 تاولم ناهج هاش دنک نودرک ورسخ
 رام وا وی یر رد ۱

 نارماخ وزا رته دربن فک م مزب

 راکماک وزا زیترب دادن قاشن مزر

 سانش قح درخ وجه وت نوبم رد یا

 راذگ قح رنه وجه وت ناشخز تک یو "
 . بل اعوم تعفای ءار دزوآ وت تیک

 ِ نر یاس مر درونار وآ رتتبق ۱

 وچ دشوجم كاخ شورخ زک ییگتشاچ

 1 وج 1 کان یگنر فگنز رلع زو

 تاسلیط دهد لعن درگز اركلف شود

 راوشوگ دنهد زرگ غم ز ارتالی شوگ .
 هرز هاشم زر ناتکتفک مادر

 راو غرم ناون هتفگ ورد نوخ رپ كوان

 عادو مسر یپ زا ءار مزع دنک ریت
 رابنک راد درو" تیامکت ایوا یاق

 نوخ ز دنیوشب ريت .درخ ناج و هماج

 راب زا دزسیرتب خیت رضب و مه ةویم



 . «(روهول و هنزغ) قوس لا ءارعش مد باب ۳۸

 هدنام ورف تخس شیوخ لاوحاب تنک

 تسیک وت راک هنحش یتشع هودنا رذ تنگ

 راس ریز دنک ربص ترقک یشربص منگ

 للخ انب ارت راک مشادپ تنگ

 راز تنگ یسب رکش تنگ تسرکش متنگ
 ارءارالد وت اب تسیچ هک یئوکن تنک

 راوتسا اسب تست تک تنادهخ منگ

 . وت یقذع دزمان تسغ ناوارف تنگ
 ۳ ارضا وداع تنک تسدیچ منگ

 و را تر دف هوش شچ
 17 زت ۳ ۱ ص

 ور هردیاق تنگ تسیچ یا منگ

 . وا گنها رب دبنار قرع ردتنا نمای

 ۱ سرب هنلفاف تنک" باتشم منگ

 دوب هدنیاف جوم تکلشرس تایم. هزبس

 راک ی ون رخ نوچ تنگ تسایرد متنگ

 قینع نوچ ابق گنر ده رادیذب هلال

 راظتنا. هستخر تنگ .تسنوچ منگ ۱

 تشاک رب نهب هزغ تسود مثچ نوچ سگرن

 رابتیز دوب طرش تنگ راپنز منگ

 رقر ناوارف دوب طب یاپ زا نریچ رب
 رایج یخ" :بلاف تاک | تسمه منگ

 ۱ ها رم ناز نرخ نیکنر لب



۰( " 

 بو دع سچسچ

 ۳۷ « یونزغلا نیدلا داع همئا داتسا (۱.۴)

 تفگب و دیروشب ارفص ارزغم یب رس روغ

 ال هزره و یوگءوای هنوگشاب هنومن یاک
 هزم رد ناکمن یب یزیت هک دناد وت شیر

 تیک جو یقق اف لا نا 3

 دما هدرکر اصتقا دنچ قیب نیرب دراد یترهش یئانس مکح راعشا «

 «یونزغلا نیدلا داع هبئا۷ داتسا (۱.۳)

 یارعش داتسا دوب شناد تبالو دیع و لضف هدرپارس داع هک یداع

 رب و هام نایب ناسا رب هاش شناد هاپس رب رهد یالضف یادتنم و رصع

 رون ارثید وا راعشا ناوید و نامرهق ره روشک رب و ريما تفیقح تیالو

 و دم بنا او اعشا و دیاشکب نآ هعلاطب هتسب لو دیازفا ۰

 تابثا تیب دنچ نيا وا ها زا و تسا نزار

 ۳ ؛ داتفا

 رام: یوب ز خرچ تسدش نیکشم ذبگ

 اسب :راطقر 2 داب تو هیت هیلاغ

 اب اه درک غاب موقت لودج ۰

 اک رب 2 و تک نیژز هسلف

 9 هلک زا گر رب تسبیرف گلرت

 رابیوج قرو رب ورس تسطاشن یرح

 روخم رج تخوس لاش هلال شنا ز

 راخ زا درک هلفخ اردیشروخ هصرق ۲
 محو ِ هنری تشسید هان قو

 راه و خر زا لک را فک ات

 ۰ نا. هشت اق درس در وا

 راک هوینا دیبا ازم اه 1

11 11 



۱5 

۳ 

 (روهول و هنزغ) قوس لا ءارعش مد باب

 سس ماگنه ارم اریز یه مدرگ وت درک

 انص مه و :ورم ۸م افص زو تورم زا
 یوسوم یاصع نوچ* ارم تبرغ نیردنا

 اهدزا ار نرانمشد و ءاصع ارغاتسود

  تفرعم فراع هجاوخ راتسأب مدوب وت و

 ردق خرچ راعش یرعش نا رعش مناوخ وت اب

 اقل.شوخ راکش رکش نآ رکش مرگ وت اب
 وا ردص رد نم و رعش ردنا متسدناوخ اسراپ

 اسراپ ان دوب نوچ دشاب سودرف رد هکره

 93 نور نه مچ و ارم وا تفگ ابح اب
 ایح دراد اهقت دانش ستایش شو هکره

 وا تفک یی ناهرب و سوم یاصع نوچ

 اکتم ارنارعاش و اهدا ارنارحاس
 تمزکم زا تسه هک مداخ نم .قح ردنا هصاخ

 ابلوا دوخ ارم تمن لو كي ارنارگید

 مولع و بنک لو ۸ تسن و مارکا لو
 ایث و رکش لو ۸ نامزد و درد لو ۵

 نیزا شپپ یتقو هک نانوچ نم و وا راک تسه
 اسن رد یوضف یروغ ای :تنک " قادخ هد

 تفرگ رب اتنگ روغ تجارخ وک لوضف یاک

 اس زا لالحا و روغ زا ةوکز ربپخبب و هاش

 زر رابنا دوش یراز كم زا یک, ار هو



 ؛یونزغلا ییاتسلا مدا نیدلا دجم «اکحما داتسا (۱۰۲)

 كن از تشگ رز وا دوج باتفا ز مدآ کاخ

 اینک ارسم هک وا دوب نانچ ارمدا كاخ

 یدش خر نیژز ملع باتفا ز دوخ نوچ زاب

 ابربک راد هدرپ یدناوخ شرگرز فراع

 تستخومآ وزا بفوک یرگرز و ةفسراع

 ام داتسا و رتهم و ردص و یجاح و هجاوخ

 یوداج یوم شپ نوچ وا لذب اب اهرکش

 اینوت یسیع شپپ نوچ وا لضف اب اهرعش

 تسه هک دیالاین سک رکشب اردوخ ششخم
 ازج زا یوزج رکش نادرم دازا هر رد

 كناز تنگشنوا یار و یور ز شبات هه نیا
 اقتلم ددزگ دیشروخ اب وج هم درک ی

 ید هار رد یدنقم دسا رلاع ءادتتم
 ادتفم هاب تلاخ و یدتنم مالغ نم

 لضف ز نوربب دوخ هک یضاق نآ دعاص ی لضف

 انس ردنا تسیکبرب جم لضف نارازه دص
 وا دزن شنالص توف نروچ هک مرکم یفاق

 اضف ارشنالص توف رم عرش ردنا تسه

 نایسا حول و" فقاو بیغ رب وا حور

 اوتسا طخ مه فصنم عرش رد وا كاک

 عیبر !رتروض ناراوخ ارچ شلع عنرم

 ارچ ارینعم نابوگ ارچ شلح حبرم

 دیرم و رپپ ارم یا حدام و حودم ارم یا

 ارگ و مصخ ارم کا یضنم و یفاف ارم یا

۳۵ 
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۳۹ 

 «(روهول و هنزغ) قویلس لا ءارعش , هد باب

 مارخ ردنا راو رکب وب ینطصم مرح رد

 افو کور شوخ و یدک انج کور هیس ات

 قدص نادیم رد هدرک رب مع ینیب ارقشع

 اضر ردص رد هتسکشب راف یفیب ارلقع

 3 یک ناب نایک تیکت نا
 اب ام هللا لعْیی نایاب ناناوخ رگد نآ و
 قاب هک وا دورف تیاج ن 0

 الب رایت! رضح و نهق-شنازادنا گلوان

 نادران اپ راگنز رب وچ نادرم هرهز
 بول 7 9 رد وج ۳

 اندر شرق 0 0

 دنور رد نادرم هک دراد رد ود وا هاگراب

 ۶ رد کد و لب :هیفوک ردنا رد کلب
 وا هار رد رپب نادنچ نید نارادافو اب

 اجر رپ هدن ون ابب دنام فوخ لاب هن ات
 راودازا ان هک دوخ زا ایر اع وب ی دف

 أاروب نوچ یوش مرحم ارهناخ و دی

 وا كلم ضرع و لوط زا زونه یتسدید هچ ون

 أبتنم دننادن م ارنا تسهر دس رد تكناک

 وا: کاهتیالو اسب دنیب هب اراع ود رک

 ایسا تشه هه ناز 9 لید لک

 رب ف لی ز وچ 1 دب دب ش زا میآ



۱۰ 

۳ 

 ؛یونزغلا یئاتسلا مدا نیدلا دجم ءانکملا داتسا (۱۰۳)

 لقع هک دیوگ یسک نا ناهج ردنا ینطصم
 اس دینی نشت كلف ردنا باتفا

 قوذ وب قوش تو زا: یه یار

 یک راوخ مغ دنناوخ وا عرش رد ارلقع
 كناز لفع ردنا هن ییاي نید قوذ تعبرش رد

 اینا حور زغم دراد نلتع رلاع سشق

 رنک و نید و یهن و رما یبای دابا ادخ رد
 اشداپ س اردابا یادخ لسرم دا و

 تسه هک وا یارس هاگرد كاخ یئابن نوچ

 اضنرم نابرد و سدتلا حود ماب نابساپ

 وزا یرود نوچ زورما هدوب وا هه ید
 اىش ان نوک و تسود ید دوب یدرفاوج ان

 بسط :وز: ییط دسا .طاعا دی

 اود یوج یه سا ناز و سا نیزا هچ
 3) 92 ترس بابراک انش ناک و تان ناک

 ان رد و تاجن رد دراس اسب لع وب

 سی رس دیس گاز
 افشان زد زج بن :شیلد و قوذ قطع

 تسین هک اضجبا وجت یئوج اور تجاح دچس

 ور تچاخ-.دبشقم گلنآ و رک ینسا مار

 فقر یای نزحم ات نز وا كارتف رد گنچ

 اهر یدرگ دوخ ز ات نز دوخ لیدق رب گنس
 شّنس اروا دیرگ تداع و مسر ۱ .تشو كناک

۱3 



 ؛(روهول و هنزغ) قوجلس لا ءارعش ؛ مد باب ۳5

 گنت تمشک رب رد هک تگ نمارسررد ات

 رس رب ۳ ی و

 للد رد دما" زارف هودنا و م نادنچ

 رب گدب گلب مش و هدن دنا تسدش هدون است

 ون هژم بی ز ناج رپ دش لد ۳

 رب رپشب دا دننز یشز هزم نوچ ات
 کال کلید تستسفن نجات

 رب ردب تسدناب هبسارس لصو نا

 مامت .تسد مک هچره یوم وت رب نم
 رب رب دیان هک تسد رق كشر یا ۱۰

 «یونزغلا یئانسلا مدا نیدلا دج ءارعشلا متخ ءاکحا داتسا (۱۰۲)

 و داهن اهضگ دوخ رطاخ رحم رعق زا دش بوسنم سنا بلقب دوب سنا هه

 ييصن دوخ یتیقحن باصن زا ارنافشح دیشاپ رهوگ نایناهج رب نایب تسدب
 هنازخ زا ارنایوار و دیشخ یطخ دوخ ظانلا نیاطا زا ارنارکذم و داد ۰

 قرغ تلخ یوخ رد دوخ نایب ز زا اراکح و دینادرگرر ظتسم دوخ فطا

 ز لا ءالضف هاهیایز رب و تسروهشم وار اعشا و درک

 تعن رد نیصق نیا و دماجن تلاطاب ات دما هدوبن عانتما ن تر

 هتنگ لس و هیلع هت يلص ینطصم

 انس یئوج قح بفطل زا یهرگ یئانس یا ۲
 یطصم هاگراب ردنا نک نابرق !رلقع

 دوب سب اریا یرایع نییچ زا شیدنم چه
 اه نوخ تنس و ابا ارت لفع «لفاع ۲

 یخ ی ی و ی نر یا ی ی شا هه ین ی اس اش تو وه یا یو ی نیس یا نی سم



 ۳۵۱  «نابلس دعس دوعسم نیدلاو ةلودلا دعس لج لا دیمعلا (۱۰ ۱)

 ۹ -ب تسدایز باتفا ز دز 5

 وا باستفا زا مرز دوش ارچ ناصق ۱ /

 ورذت یور و شفلز باثع گنچ ۱

 ۱ بانع گنچ زا یرشس قو تا

 فلز .هابیس بارغ و یور دبپس زاب 1

 وا بارغ نازرل هدش وا زاب م زو

 نیصق نیرد ۵ دیوگیم حدم رد و

 وا موجن شفلخ هسو رد و رهپس شتخت

 باش یو رد یزین و ربا شیشچ

 کللم نایسوب وزا هزات و باس شنک 7
 وا باس ردنا هنعاص دیدن تر

 وا :ناتع ذش كلبس رج نارک ایه دشاپ

 وا باک دف نیزاو رج ها نیمز درگ

 مزر اب شماسح تسشنآ و تیر

ّ ۱ 2 
 ز تلالج تا ین تا

 وا 9 ز تبیه شنا سس هتخورفآ و

 «تسا هتنک وه تستفاطل نیچ لک هک لزغ نیا

 رب ریقب هدگف کشم هلسلس یا

 رسب رکشب وت رگف رپ بل هدیدنخ ِ

 نامارخ ورس یهس تسین وت تماق نوچ

 رب رب لعل لگ تسین وت هرهچ نوچ
 خر نوخم هتسش وت هرهچ بس زا لگ

| 



 «(روهول و هنزغ) قوجلس لا ءارعش مد باب .۳۰
 شعیفر یار زا هک هاش نآ لود یقین

 تواخ هاگ رد هک تسد نه هاش نآ |

 رهوگ و رز شتسد و دناشفا رهگ شظنل

 . دیشروخ وچ هک اریز یدیشروخ وت هاش یا
 رسارس تسدیسر فافا زد ون ول

 روئغف ون غین رس سرت زا هدش نازرا

 رصبق وت زرگ رس لوه زا هدش ناسرت
 ۱ هاش کیان ی هیرصت ارت اچ یا

 رواب هدش تداعس و جن ارت خيت یو

 یک نخ فاصو وت فصو زا نش ناریح
 روضخ یاناد وت تعن زا نش زجاع

 دیوکیم وا و

 وا بات ز مات و راب تفاتب نم اب

 وا باتعاب ارم شب دنان تفاظ

 دسر وا یور رب هک باقن نآ كاشر زا
 وا باقن ران وچ فیعض مت نیا تک

 باوج دهد مرهز وچ هچرا دیا مثون نوچ
 وا باوج هار بل رب تسه هک اریز

 مد وا زغلزب هتس تسه هک دناد

 وا بات چ# نآ دک نوزف یعاس ره

 زونه نازاو ماج كي شقشع بارش مدروخ

 وا بارش رام تسنم رس ردنا

 نت ماخ كشم نوچ و خر دش هتخب رز نوچ
 وا بسانکشم زو نابات باستفا نآ.ز

| 

5 



 ۱۹:۹ «نامس دعس دوعسم نیدلا و ةلو دلا دعس لج۷ دیما )۱۰ ۱

 __ٍ س

 مدنب ناشن ورب تمان زا دوز ء مای ضعم رکب هک هاگره

 مدنب نارگ دا زا ی رم « ارتماج تیص عارش هتسوپپ

 مدنب نی ی رهوگ رد + ارایرد یامب تاک رد ات

 مدنب نایم رد شیوخ تبه نوچ « دیاشکب تامهبم هه تودگ ۰

 مدنب ناقما رد لد و رطاخ نوچ » ددرگ نعتعم هک لد و رطاخ سپ
 مدنب یاد كالک شنا نوچ ۲ ریزه رب ,یراخد اب شنا دص

 مدنب تای# هر یوزاب رب هس ذیوعت وت بقانم ز فج ۳

 نام و یبالت و ید دنا را نیم درک رد
 مر

 ؛: نایم ی وت تمدخ رد . هتسوپپ عزج وچ و مرهوک نم ۰
 ِص

 نواب وب یاوه کشف کج هسرادنپ یتنمار و ات مراد

 ۰ حج :

 :ب نایک ور رک ذبگ رد م نم نوچ دور زک دما راچ اب

 ناارماک یادخ عنص رد ؛ تمهن هه قتسارب هک هب نا

 نیرد و تسا هتنک. :دوعسم نیا دی ةلردلا تب قح رد
 تسفو ذحم مم و اب تسفوصوم تغایص فطا و تعانص نسحم هک نیصق

 3 ۳ / ی ۹
 دنچ یتیب ام و دیاین نیریز بل رب الاب بل وا ندناوخ تقو رد هکنانچ

 ردابج .هنیلغ زا. هعفای ون را. ها
 مس مین

 زدا .بینرفا تسدز قاشق و ردنا

 اعوردوخ هلال هن و ون نوچ ,یمم ورس هب ۳

 رذا تروص هن و وت نوچ نیچ هفر هن

 تنج وت قاشع لد ناجر وت تیز
 رواخ وت فاثع نید روخ وت رادبد

 یقدع :نارتسا اب را نتفاشع اد ویا
 رخ رز هاشیش اداص نراغ ردتاک 0

 رعس



 ؛(روهول و هنزغ) قوجلس لا ءارعش مد باب ۸

 نم رب نم ز دسر یه هک اهدب

 ددرگ ناتسوب هک دوبن کم
 تیدنچ سوه ارچ مسخ داتفا

 اروّردب فیعض رخ هشال نو

 متفا قارف رد لصو مم زا دنچ ه

 مد اد ان 0 زج زو

 تعاس ره هک نیب تخم یتسس نیو

 مراب ات ی كشا نوچ

 ماشکب هلال مر ز هجا یشتوج

 دید زا هتفرگ نیچ هرهچ رب ۰

 اهرهوگ درک هه هک یقوک
 سم ارینلد راتو هودنا
 مدنام ناو نت دبلاک زا

 مرآ كنچب رکآ هبرک سپ نیز

 یاوخ رگ هک مدش نانچ فعض زو ۰
 هتسوب هک ما هزین وچ هنعط رد

 3 زار ین زا راک

 هسدنب ناهد را مدوب رز یک

 ناک نم و دنان ربت كي
 ۱ دوش رگنت لد هر

 مزادرپب ازم تم هک دیاش

 ماد وا ۳« زرح هک راز

 هننماخ راد وت .نشیاتس هکنا یا

 دیاشکب هراکشا يینگ مجید رب

 مزاس نامرپب لکش وت فصو رد ۰

 هبشپ دنا ز

 مدنب نامز رب و خرچ نیک زن «

 نادکاخ لصا رد با رک ۰

 مدسب ناتسوب ورس تماق رد ,

 میاتسنپ ناوراک هنر مد ردنا ء

 مدسنب نایز رد دوس یپ زا مو
 ۱۳ اسب کگناب و من رد ۰
 راز رطاخ سوق رد
 مدت نازخ رد راپهب ناراب «

 نارنعز درز مد ردنا »

 ۱ مدنب نادران یلعل هک هنگ ۰

 مدنب نایواک شفرد مچ رب »

 مدسب ناوتا راز نت ردنا »
 مدنب نانن هچ ر زا نت نیرد دنیا *

 مدنب ناوتسا رب رک كلک نوچ
 مدنب نارزیخ وچ هرگ مادناز

 مدنب ناگیارب نایم هزی نوچ «
 مدنب یراوران نان رد لد 1

 مدنب یناهد ,رب هبارق یا و

 مش نا رب گچ هز ک ات « منگ

 ۳ رم

 مدنب ناهج هناگی ح *

 مدنب ناج و عطا لخخ حر ۰
 مدنب 9 زازب هر نهح داش رب

 مدنب نامرپ+ شقن وت تعن زو +

 تا



 ۳۶۷ ؛نامس دعس دوعسم نیدلا و ةلودلا دعس لج۷ دیملا (۱۰۱)

 هعطق

 دای رک دای نم ز هصف نیو » داب رک داب نراهج لاو

 از بز هه طور دوب "ِ نا عبط نوج

 دا 1 ید دا - شک و اب 9

 دان ی ی ریجنز ۰ دوب داب هدبیروش ست

 هعطق نی و

 مک هضرع شیوخ راعشا هدبرج نم وچ

 نوید رس رب وت مان ماب تسخن
 ی قت رادمان يا نرم مات هک دن 3

 ایمن رتقد رام . زرد :تیلف ات یوم

 كيس و نارگ زنه و عبطب رادم ارم

 نارگ عبطب متسن كيم هیاسب نرم هی

 .  دوبن ی و لاخ ناهج ات هشیيه

 اولا زا رصانع وا نضارعا زا ربیهاوچ ۰
 كلف :تعس ز یه دبیا دب و كين لاج رد

 ناکرا راچ و ّنمح خب رد و بکوک تفهب

 دنخ غاب و ج وچ و زانب هلال و ورس وچ

 ناب حور و لفع وچ و باتب رم و هام وچ
 لاس هه وت تخم هدنخرف و تلود هتسج ۲۰

 تاوج رابه و وچ و رینم باتفا وچ

 نم هک رادب ون یئوکن و اربم رخ

 نازرا ام رپ منح یک رپ
 رس

 مدنب نآ و نيا رب مک هک یرج , مدنب ن رد هتبخ لد و

3 



 ؛(روهول و هنزغ) قوجلس لا ءارعش ,مد باب . 41

 9 دیمم تیذلا و ةلودلا دعس جا دیملا (۱.1)

 لا هجر ناهس

 , رد لابقا لابب هاگ دوب مانا لضافا و مایا رداون زا هک دعس دوعسم

 ثداوح زا حاور و حابص رد هاگ و یدزک زاورپ لالج یاوه یاضف

 .ماک لاضفا و لضف رکشب ین نروچ هاگ ؛یدش حانجما صوصقم هنامز «
 یدوم عزجن هثداح رهز - یان هعلق رد هاگ و یدرک نیربش ارناهج ناج

 .یاکتسود و یان وکینب یاگدنز و دوم مان اب ءاهراک دنه دالب رد و

 هعطق كيب و ابر كيب دوب ناطلس نایب تیالو گنروا رب و دینارذگیم

 7 دنا هتنگ هک تسرید و دیشخم نالیاسب تم ءاهناوراک

 الاونالآ منی رکس ؛ورعب ۰ هجدم وهف قاد ایه خمسلا و...
 ق دالب رد اروا راک نادهه نوچ اما دوب ناده وا" دلوم هچرکآ و

 را بتکرد و دما رب دهع نیا ءالضف زا وا رکذ و داد یتوارط
 هقبط نیرد وا رکذ ببس نادب دنا هتشاد دالب نیا یارعش هلج ز زا در

 ۱۳۳۱ دص هرز رد اروا هک دوب نوا هوح زین و ذش هدروآ

 ۱ 9 اید هب ازوا و تسندایز.ارعش هلمج زا ها راعشا نوچ اماف ۰

 ۱ ءارعش كلس رد اروا ببس نادب یو دن یکی و سراپ یکی و یزاتب
 هناداتسا ۸ تسداتفا عاتسا وا رعش زا هچنا و دنا تینادرگ طرخم هتبط
 هعطق نیا دماهدرک دارا وا راعشا فیاطل زا دنچ یتیب و تسعوبطم و

 هتسارا وا لاجم ترازو ناوید ردص هک قتقو دیرگ كللا ةل قح رد

 ت ها
 تسبب عوطب نایم ششپپ ی رهد  تسشن ردصب ان .کنلللا هی

 ۳ ارشلا , دابن شپ تاود نویاه ان

 تسد گلرابم تا دوسیپ ناب *# تسود یوراد و تسدش نشد درد

 تسب وراد و درد ظنل 3 شناک ی نیزه نوکا رگنب ٩



 ۲:۵ ؛ینولا دوعسم نب جرنلا وبا لماکلا ج۷ دیملا (۱.۰)

 تسنیرسن و گگ رازاب زور « تسنیورورف هدنخرف نشج

 تسنگ ۱ رببع كاخ نوچ داب , تسزورفا دوع شنا نوچ بآ

 تسنیعلا روح هشسارا نباگ , تشهج رازلگ هتسارپپ غاب

 تسنیورپ هبش ارشک هک « نم خاش کم تسا رو جرب
 تسنیچ ریرح لای وهه ء داب زا ضوح رد هفاب نو ۰

 تسنیباک نارگ و حور كلبس کم مع یورعب دنام هچب

 تسنیریش نیا و ورسخ وا هکناز + دتیعس روصنم دسیز وا هبش
 تسنیکت شی "هاش رب م کلام نف ردناک یا

 ر _تسیزرف وا زج کره و هش وا « وا تننام و دشاب نیچ هن

 ابر تساروا یابر نیا ۱

 ز هک دروا رب گناب كم خرچ زا « هزب درو | رد خرج كم روز نوچ

 هرز ود ماسم وا دانک دانک» + هرگ تشاد,رب و ربت تبسم داد مخ

 یابر

 یاس شم یخ یی هک یسک ٍدرکرب ۰ نت یا راوه راد هان دنپ نیا

 نز ود خز شکود غیت رشود نمثد « نی اب دوش رای رگ وت ز یوضع ۰

 تفرگ راب مداد ی یابر
 بفرک,ز از 1 ی زا مفرگب شفلز

 ٍِت ی راب نم یرای نوچ

 ؟ راس یه نم تسدب تساوخ نآ ز
 یابر 0

 ماهتخود مغ هساج رفولین نوچ م ماهتخورنب هنوگ لعل لگ نوچ ات
 ماهتخوس لد اب هلال وچ هک اریز ء ماهتخومآ گرا نق

 لتیصق

 رمن ل دا ناشر ی + یاد باس رک

 اوقفلت > ریل اولا 1 و زینت اتو هه نید یارب زا ۳0



 ظ

 اب بم هاو موم

 ؛(روهول و هنزغ) قوس لا ءارعش شد باب رت

 مالسا تیار دبپن راتکب هسورات

 جاش تبس دنک سابعب تثپاات .
 فک تداننب یک رخ یلع را

 ۳ تای لب رخ لجا ردنا و
 زور و بش و لاس و هموت عبط و وت تسد

 حار حدق اب و هدز ناجر هتسد اب

 رعش نیا تساروا

 یرتشم و ناوبک وت تخت راکشپ یا

 یرتشم هسنگ ارت قرش و قرش رجن یا
 ناج لدع مسج رد و یبط لقع مرج رد ۱۰
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 4 ریسه .تسرتسحاپ ۹
 یار یور دوش تر نایک 7 0

 یرکشل تسد د وب راز راک هک اما و ۱0

 ۳ روح ون وب 1



 ۲۳ «یفوژلا دوعسم نب جرفلا وبا لماکلا ج۸ دیملا (۱.۰)

 یتسارب شدفع دجا ءابفرح زا

 تسدجنلا نیتسخجن فرح و رتو دننام

 هعطق ۱ ۱ رک تماخ رد و

 تسدردا نو نایو فک لق ماد « ارحول شان رظعا ره ربات

 تسدآخم زع ز هلظم اد شک . یتمصع لظ رد بحاص داب ننیاپ *

 هععق زین

 حاورا هدسشخ هدنشخ وت مان هنا

 حاولا وت سافنا ز ارتسلاسر تایا

 ناونع ون لضف رنه ناوید هبان رب
 حالم وت یار اضس یایرد کره

 مرم لیاس لد هتسخ رب وت راه

 حاصنم یزور رد لنف رب وت نراسحا

 نکاس تجار ارن ضزع تلف بطق نو
 حایس تعرس ارت رکذ رق مزچ نوچ

 در دهد حانتب هکخ دران و 0

 حانتب یوب دمدن ردنا و یاخات

 یپ دهن تحاسم وت ضیرع هاج رد
 حاس دریا چس موااب هک دنچ ره

 ناماث وچ ون سورع خک زا هتساوخ ان
 حادم و ریاز یه دنزخ هساوخ اب ۳

 تسما هتک رازاب وت ّج ها ات

 حاج نیم ردنب تسدادن رازآ

 فا دنا یسدیو هه
 حالصاب و داسفاب وت رما و ون یه 9 ۱



 ؛(روهول و هنزغ) قوملس لا ءارعش .مد باب . ۲

 ۳ تنسفمآم ارشتمه « كلف ضرع و لوط هک یرایرهش

 ملس هربعب وا مزع اب رجب « ثلبس هیاب وا رلح اب هوک

 مگ ب ۳و لفررفپ رب هرجع ناسا شناطلس .شپ
 ملا ح هرنح وا تیک « روبط بارش لپهنم وا رم

 م وا شلاب ارنالاظ مس ردنا شلاب ارناسلنم م

 منع ءاوه دهد نیژز «لاز « دبای ددم رطم شدوج ز رگ
 مر ماظع دنز خحاپ رد + تسوا بهذم قفر هک شباطخ زو

 مث ودب دسا دوش رکپ ود نو * سنی تسهازم شغی ز رو

 متی زد كلاس دید ام ره + 9 ناب تلقم وا تبار

 ص

 تسدسب الابفا و تمهاجو زی رگ"

 تسدها زور دم تمدخ زا

 تگ ریطم شدوج قزر غیم هک یرح
 تیام شنارب كالم جس هک نریم 0

 اپ داب تسا یثخر شمزع ز هلضف ره

 تسدرزم یرد شزح ز هلذب ره
 نود باتفا وا مرکم عبط لذب اب

 تسدعقم هام و | عرسم رکحذ رساب

 شتیاعر 1 جصم . هسارس درگ »

 تسدّرز لیم یفا مثچ شپ نوچ

 شتیانک دیس دسفم هساوه شپ
 تسلیشم یانب ءوک فوج درک نوچ

 وا كلس هک شکلک دما بجوم هچ كبو
 تسدعج عرذ و لسلسم ۳ ۳9



 ۲4۱ یوژلا دوعسم نب جرفلا وبا لماکلا لج دیملا (۱.۰)

 ؛روهول و هنزغ یارعش رکذرد «مراهچ لصف

 ؛ینوُملا دوعسم نب جرفلا وبا لماکلا لجا دیملا (۱.۰)

 ریاسرب وا یات ال لضنب هطخ نيا و دوب روهول ُهطخ وا ءاشنم و دلوم
 هتحرب هّلا نبغن مهاربا یضر ناطاس تلود رد یابم و رخانم دالب

 نخ عبت هتسوپ یرونآ و 4 حدم رد رثکا و ۱ دیاصق و دید اهتلود ه

 هتنگ هک نیصق نآ ا رد و یتشاد زن رد هراوه وا نزن یدرک وا

 علطم ؛ تسا

 هن یاب هن ی تروص یا كم و

 یادخ و رنک یتشهپ لب

 دراوت رگآ نیضن یی تسا هدروایب چرا و ۱ رعش زا هنیعب مات تیب كلي ۰

 ی تسا هتفک هک .هعظق نا ! رد و تسردان تیاغب تسرطاخ

 ۳ وب رعشب یاد. نم هک نی نارا

 مان س متستشاد ولو مندی ات

 وبا و یدرک جّرنت جرفلا وبا ناوید ناتسوب رد هتسوپپ وا هک تسا لیلد

 تسدرک جردنم نیصق رد هک ناوید تما رد تیب ود نیا ارجرفلا 9

 زش دی کیف تسمامن

 تسیکوک شماتس و تسلاله وت پسا لعت
 رادم ارا هناسا شپسا و وا تسباتفآ

 دانید نره :نیمز رب کات رب
 رادهچ وا لال .دشاب یی وا بیات" ۲

 مهاربا ةلو دلا یضر ناطلس حدم رد تسوا ناوید علطم هک نیصق نیا و

 هتنک هتجرب ها لبغن دوعسم

 مهاربا رفظلا وب ینح تشپ + ملفا تنه ككلم رازاب یور 3
۱ 10 1 
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 دا حاون و قارع) قوجس لا ءارعش قد باب ۳1

 ؛یناچرجما دعسا نیدلا رخت لماکلا مکحا )5 ۸)

 یناعم رردب هک وا رطاخ تسناهج یارعش لئاما [زا] هک یناجرج نیدلا رخ

 ۳ و رهاظ نیمار و, سیو بانک فیلات رد وا رعش قوذ و اکذ

 تسد هک تسا تینادرگ غرفم نانچ بلاق ن نآ رد ارنعم:ناج هک تسا و «

 . فاصوا ررغزا هچناو دباین هار ودب لب ءالب و دسرن لاو نا یادم لود

 نآ موقت زا لضافا ریض نامّوفم تساهدرک داریا انمارد ينابييشن ررذ و

 زج وا راعشا زا و رصاف نآ هضراعم عیصرت زا تعنص نایرهوج و دنا زجأع

 مظن هعطق كي نیا زج داتنین هعلاطم رگید یار و سو

 رایرهش كللا ةقث رب دهج كي كي « راگزورب مدناوخ و سر
 راب چ* درواین و تشک كشخ خاش ن 19 شتم دخح منگب دنفا نر ۳ نخاش

 ۱۳۱ هک کارم یرلت نام ی

 ك ا6زرنر 5 طاع تک شتلود رد * ویا 9 قو زوگ وز

 ؛یربط یرایهوک 9 )٩٩(

 یرای هوک ادصب اریرایهوک رعش یوار هک دوب تباثم نادب تناتم رد وا
 ۱ را یاسوریاس رهرک نیازخ امادوب لما نکاس هچنرکا.و یداد

 یابر هک تسا هتنک وا قیب ود

 "بیت ف ات رج بذ هربت ف « "یخ وت ز ارلاصو زور ه

 یبدا افو یب دیدن وت نوچ سک ۰ "یکح وت هو هک ار یی

 ون ندرک یدا كنا هچ هشیدنا و ه ون ندرت خر و مغ نادنچ
 مر

 3 روا رب رم ز موش هتفگ رس * وت ندرورپ تقو هک متسناد یک ۲



 ۳۳۹ «ییاطلا دیعس ءارعشلا نیز لماکلا مک ا ۹۷)

 زبوآ لد و زنا برط هم تسدیسر اون یب ناقاتشم ناج شوکب تحاصف
 تلود م ایا یرادیاپ ان رورس ءاضقنا و روهد ضارتنا رد نوچ و تسدوب

 ناروجتم تیلست یارب زا کر فرخ مچ تحمل ۳
 و ررد دیالق نی :ا و تعافرب راذیا بیطل تنایا نیا نارورسم هیبتت و

 رعش دیوگیم ؛تخاس نای تعنص تساب ۰

 دنانب نانچ نآ ینیب ی وت هچره + دنایب ناهج نیک تسود یا روخمغ

 دناغب رادواج شراز و برد م دان رادیاپ شیداش و تحار
 9 0 رب (ودنا تفص زا ء ینیب وت و هک نامداش و یازفا ترط ره

 دنافب نامز بو 3 ی هلاژ هجرک نخ رکش قرب

 دنا او نیچ رب « ناثخر ما ز "هلال و لک چه ۰

 دنانب ناسرپم دیشروخ و هم نيا « انیم رس وب ءابتح نیا نب رد

 دنانب نابساپ شپ یش ود كي » 2 میش هعلق زارف ناویک یو دنه

 دناغب ناهج هه رد یئرتشم « رود نیزا سپ اردزمروا هعتما

 دناغب ناتسا رب نوخ شقنش زا ۰ بش ره و درک تسس خرم رج
 دنانب ناک ريض رد رثا تا گنس دنکلعل هک اردیشروخ تعنص

 دنانب ناور ابگنا هشز , رب برط زاسب اردیهان برطم

 دنانب نا رد و دوز دوشب ۸ , سّونم رپ رهپ تشز ریت

 دناغب نانع كبس نادنچ هک شاب  دشابن باکر نارگ ۵ ناود هام

 دنانب ناوج یکی و دنوش رپ + ناکرا هه و نورتس ددرگ هیمان

 دنازب ناج و سنا بوشا هه نیو + یاس هیذاخ و شو ددرک هقطان ۲۰

 دنانب ناف ْنک رازاب هه رد ه للفع و ینحت تایی زا و مت

 دنانب ناوقسا كشخ نیا رس رب  تسیاوه یاه ات زورما نک دهج

 دنانب ناد كاخ هنهک نیا مرد + تسا سدق هدروخ بآ هک تییزع ناج

 دناغب ناب هیاس زبس نیا هک زیخ ء رگ ورف هردس ریزب تداهن تخر



 منا سایت و قارع) و لا. ءارنث هد بای ۸

 ؛نورلا جرفلا وبا یفاک لا دیملا )٩7(

 رب فاصوا لیاضف و عرو رد و دوب یفاص ینهذ و یناو یلضف اب یناک
 نیدلا فیطا یتقو نامرف ذفان تحاصف هطخ رد و نامربق نایب تیالو

 ؛داتسرف تیب نیا وا كيدزنب یغارم یذ «

 رعش رادون دلخ ر اد زلزاک ۰م بس هک قوت یفاک لاع ن نارف بحاص

 هاتف تو سنا نا بای رد همطق نياز
 تاهج رد كنا یز رثن و ظن ن هاطاس

 شیوخ رعش راعیب دادب داد
 دا تلخ و راس لضافا هثبید رد ۱

 شیوخ رعش رازلگ ز و .ریض تگ زا
 ناهج رد هک اتح تفاطل رد و لضف رد

 شاوخ رعش راب ین و.دراد شیوخ لثم ین
 وارحب ؛یاص رازه ما ههبید نوچ

 شیوخ رعش راع زا مدش یرعاش رازیب ۰

 آه را نی دیک لک رک

 شیوخ رعش رارسا ایرد شپ همشچ نوج

۳ 

 یوش راوخ شنامدرم رب وت هک نیمز نادب 3
 ۱۶ یاجع زن رشب اما را و یگنرد نکحم

 یاج یاج ز یدب تلزخم زکا تخرد ۲

 ٩ تالب فو یدک هزا خر

 «یئالعلا دیعس ارعشلا نیز لماکلا مکحما )٩۷(

 ناتسب بیلدنع نآ زا هک یئاون ره تسا یئایرد هیام یئاط دیعس رعش



۱۵ 

 . داد ناوت نآ اب یدنب ظخ هک م هقثبن مدنید هیعقر شطض۰

 یناک « تسراوازس وا وا تساوخ نم ناج

 «یزارلا یاوقلا ارعشلا فرش نیدلا ردب لج )٩0(

 ددنب توزاب رب ناهج تان رگ هک یدنوادخ

 یاب خرچ مسلط یدبب رب تسد اركلف

 ینخم تیصاخ رگ دوخ مو زا ارشیوخ ریض
 شاپپ هب ترکف كلیب اراع سوسحم هه

 ناریح و هعنگرس كلف شناوبا فتس كشر ز

 یئاج رب یاپ اركلف یدوب اور مه ین رک و
 یدک. دوب نسب تسبینج شارپ جم تکلاخ و

 یئاس نایسآ ردنا رس شنا نوچ هک یاوخ رگآ
 هارد ترا بابرا زا ر انترابخ

 ینادپ دیشروخ نوچ یار و یور و نه و رب

 اد رب هک اریفاک یزاس ملق یریت زا وت
 يیفاتیم خرچ تاک و ربت یا ماکحا +۸

 ار یخرچ درک دنادن هز رب شنردق اب كلف

 وا تشکنا لس. دنشک تعاس ره کی

 یرادنپ هک یطخ 7 دشاب نوچ ناک تنگ اعخ
 اس ور درط ین

 بینیو :میط رغلا درب م رادبا لزغ نتیااو

 شراستفگ تسستحار اه نشرادتسد تستر اردبید

 شراسخر غاب یاشاش : دبا یه قوج قوج لد ۲
 ی زا« دنک. هک. مب ین بل

 ز رک !یاننیگدت د دزیر بو هی * ۳

 شراوازس یدشاب

 هعطق

۳ 

 لزغ

 شراقنم



 60 مان ر یارغ): قوی لا .ارغب مد بای ۷

 . لد یداش اب و:شمار اب وت ناسجا ز یا

 ۱ ات هه نماز رتیداش اب ار

 لا هر یزارلا یاوتلا ارعشلا فرش نیدلا ردب لج۷ )٩0(

 تاذ دوب ماوقاب ودب رنه دخ و ماوف اب یو زا لضف دف هک یاوق ریما
 ۵ تفاطل لیامش رد وا عبط و ناسح نانع ۸ تحاصف ناسحا رد وا

 نانز هکت رور» رترس رب شاهتنگزا ناور «ناور با و نازو لاش جازم

 د وب یئارغط كللا ماوق وا مودخ و ۱ تاشنم زا لدو

 تستحاصف روشنم یارغط هک تایبا نآ و زا هو تن او اروا و

 رعش هک یرونا 6 نیصف هک لاونم نیرب تن کد وا حدم رد

 یاییز و فطل دص اب شود ناثون هداب گرم ۱
 یاغب 1 هه رد دننمآ 0

 شقاطاخب دسب همه ییس رس زا هداشک

 اععر هنوگ ی نابع كرات رب هدرک زک هک

 تدنب هلک لک رب دیشروخ زا كنانوچ خر

 یفابپ هب ون رخاش داشمش زا كلنانوچ یدق 0
 تادرگرس هل هگنا و فلز ردنا ینز نارازه

 ادوس هلج نا و مچ ردنا ودنه نارازه

 هتس رب رانز وا تیم ضراع ربع ز

 وی دص ِ بت فلز 1 ۱

 0# دسر ی و ذچ میب ز
 زراداوشر ون هک ی

 یازوج کا دراح تیپ « اتش رد هک

 كه



۱6 

۳ 

 «یزارلا لاعلا وبا یادخ هد ):٩(

 د وب هک ۳1 دوب ک اس تنب ۳

 رابت مث و ما رخت هدض و رگاچ
 وزا هک رنظم خفلا وبا رلاع رخ

 ان زا رون نوچ دبا ی شل و رفظ

 یداش درادنت راک زا دنا اب

 نامش ۱ هار وا جان یز هک

 ریسم لضف کللف ارشخ باعفا

 راد نکا هیقز انشا تا
 رمک مک دهب ان دک دهج شه

 تابن ران 1 لتمد زگ دک 2 اب |نج

 رای با زا دوب 3 ش رود بو زو

 نود وت راثا رد تسه ناهج هک ینیرش یا

 ر

 راوخ وت كيدزنب تسه مرد هک یزیزع یاو

 تیمک .زادنفب .ون دن ردیف را ۷

 رادنم دسانشن سدنهم شپ وز چرگ

 تشرد وت اب دوب هک سکنآ دوب _یرام وه

 راگف چه وا لدزج دونن شخزب هک
 ی درا ابیع ز نت كلف راگپ ز اب

 راب دبای برطب لد ناهج دنوپپ ز ات

 دنوپ ارناهج داب یه وت لو اب

 رایگیپ ارکكلف داب یه وت ودع ابب

 داژن روح ی رم ون لد رد بش و زور

 راوگ شون ی ماچ و بل رب هم و لاس

۳6 



 «(نا یحاون و قارع) قوس لا ءارعش ( مد نیا ۳

 دبیدهت می ز هدرک اهر گنس نب وا

 راتسد مب ز هدر اهر شنک ودب نم

 دوز ما ناثرب غرانف هد جت زا
 راز و لطس درب هبامرگب هک مو

 شوخ ما اپ ات کس اتساب رو

 رارق و ربص لد تسدیدن 5 یک فتسار

 دا رج مرکب هرهچ تفص هس شناک زا

 راز هلان و يدق نی و یور یدرز
 ریت دزاب یه یتشع ورب هک یئوگ تسار

 داو نثع وا رب زا دور هنشورخ هک

 دوب دور بلب منع و ترشع تسیاغ

 . رادید زا ما هرهب دسرپم اجنادب هک

 گرم رتشوخ وزا هسیاپ نب هک یثیع تنیا
 راع رتهب وزا هام وب هک یرضف تنیو

 درف دزيا یا رکف یر نم لو نادرگ درف

 راب دحاو یا نم ناج زا مش راب نیا یگفب

 یه كلرت قد رگ هدب زغن کور

 راتنک نیریش و بل شوخ یزکاچ یی ای

 ناف لاع رد هدنش:یدنر و یگالتب یا

 راک هچ هنب اب و رکاچ اب اریدرم وت نوچ

 پیت نب رد یبهب نوچ هیس .دنچ یرد

 رازاب رد یکی نوچ بلط شیوخ تباب

 ۳ دیما و کنم رپ هرابکی ین ین

 ۱ دم نرده لا



 نا
2 

۱0 

۲ 

 «یزارلا یاعاا وبا یادخ هد ):٩(

 نقد مس تب قاجنخ و زغ زا وردنا
 راذع كشم هم كاک و اف زا وردنا و

 تسه هک دنناتب هچ ناکرت, هج نیا بر اي

 نایب وج یتاغبا زا هراّظن مدرم نید

 کشم هدوت تو هدف أب هتخیمآ هسش

 راست یه رد هناد زا هتخبوآ همه

 دنا هتفاب مم ْمغَرم و هرمز رظن

 راذگ غیت هه و دنزاون دور ها
 ِص

 حالس و پسا زج دنرادن مزر هگب
 مه 9.

 رانک و سوب کم دننادن رزب هگب

 فبطل و دنفیرظ هک ناشیا ترثع اذبح

 رابع و دنفرگش هک ناثیا تکوش امّرخ

 تسود دراد نیزا هک لد نیرب داب نیرفآ

 ۳ بن نینچ نیک ناب هاب دف ۱

 و هودنا ننص نناس نیزا

 یرسپ نیا ون هسنرگ . نزا میب اره

 رارط یجاح مد نوچ مد اروا ممد
 نیل مدنب ورد تسیچ وا تبح یپ زا

 راس مرگ قرف. درز وا با رس

 دبیپس منا زوب دباین كئا زا زج وا

 رابع رز نم زب :فییم وز زجم وا

 دارف نم و نم قوقعم دراد رب. :گدس

 رابنز نم و نم یور هم دریگ رد گنج

۳ 



۱6 

 ؛(نآ اون و قارع) قوملس لا ءارعش مد باب ۳
 اراس ربع وت فیطل یلخ وچ دوب

 باشوخ ٌولَول ون میدب فطل وچ دوب
 دزیخ فرش بابا ناز

 بادا زا مدرم سنن دوش فیرش نیزا

 بانج مرک نادب مدیزگ یبرفب

 دوب هب لاس طاش رد نم تیضق همه

 وا ارم درک زن تمدخ هستسجخ

 ارناراوس نوردنا درب هب ات هشيم

 باتش و گنرد 1 باکر و نانع دوب

 نانع داب هراتس ردنا وت تخل تسدب

 باکر داب رهپس ردنا وت زع هساپ

 طاشنب وش بیرق رس زا نابرق دیعب
 باث رد وشم ودع زو ودع ز لو: تبتاتم

 .نابرق دک ارت وذَع هک لبق نآ زک
 بارق ز یه دشک رب الب غئ «هنامز

 یمن

 راب هگدتسنن و ناریا ورسخ اذبح

 رکن یگنر دارت نید وا تیم یا هک

 تسدش هلح ورد هک ابید و رز ناوارف زا

 راپب ارنازخ تخا رد هک ینوگ عبط
 سوسف دنب اب لبنس زا رپ تسیرازغرم

 رام و باوخ اب سگرن زا رپ تسیناتسوب
 تیم و ریخرخ اره یاهورس

 راتت و اسخب ز خم اره اب لک



۱۵ 

 ؛یزار ۱ یاعا وب یادخ هد 4)

 ازس دوب هک وا زج تزاماب اسیلوا

 باطخ تفای هک وا زج تماماب ینطصم ز

 شم رد بگلتا :ادهیناوب هشاق انیا
 باوصب تدناسر ات یرب یفطصب

 هسوشن یفنرب ان یر ینطصب

 بابا و 4تن قم ارق ان :ا لاثم

 "ِ فلوت هر ۳ و باتفاب

 باتهم رب ندش شوت هراتس زا زج

 ید ردنا بتارم یقیرط راد ءاگت
 باو قیرط رب هجاوخ دور كنانچ ورب

 داج و شاد و نید تاتناپ هک هدوتس

 باتبسال پبسم یشربظن دیرفاسیت
 تیز و تامز تیز وا تعلط ّرف ز

 باقر و بولق تّوف وا تنم و رتهب
 رنهچ 1 مسر دن هک وب

 نیاوتب ری هد ما دک رگ هک رب

 لاما تب اردوج و درخ رم ود ارگ:

 باجعا دون رخت و رنظ رم ود نیز و

 راهب لاس ز نوچ ون ءاقل قلخ ز ایا

 بابش ر ز نوچ وت مالک فطل زای و
 نایاپ یب تسه وت ریولع هک قو

 باناپ .ق .تسه ون ءافس رحم هک یئوت

 حدود ددرک هزان باشوخ لول ش کا

 باش دا نفتی ناسا ربط کو

۳ 



۱6 

۳ 

 «(نآ او و قارع) قوس لا ءارعش مد باب ۳۰
 هبعفاگن رب زاویدسب هک نم اش

 بیز و تحالم زا و لکش زا دش ثیرب ارچ بست درادن نآ نارجم ر زا هن رگآ
 با و توارط زا و گنز زا دش هتسسگ ارچ

 وا رهچ تسردنا بافت ریز هشيه
 بارت جیدب تبروص نارب هتسشل س) ز

 دیب یا یور ون زج سک هک .تساوخم ی
 ید شرپ رب راوید هتنش فا باسقت تسب نا ره زا ون تبیغب
 ات درک هتسیرد نن رب ول سگ اد ز

 ۳ یا و یرجت لصر زد رت رب ازم دوب دیاب دنچ هک نک ربخ هسانب کی
 ار نارجم بای را یامنب یکاذن

 باسح زور تسودب تدیما هکنا یح
 لوسر نيا و دا اد ی و یصو

 بابل ولوا و ۱
 0 بر كنا ران و تنج مسق

 بأتع و باوث رد دیاگ زن و نیز وست

 تام دن ازفالسا هتسه وا لا ۶ یک هر اریافا همه وا مرش ز
 فالسا تناید شاضف ز تر تسف

 باثعآ تمانیما نشنزهب هنبف ۱ ورق
 ۱ ۲ نیردنا هجرب درک هک وا رج

 باوج عرب نوردنا لعب داد هک وا زج



 یزارلا یاملا وبا یادخ هد )٩4(

 ادعا تحار هدرک بلط عوطب ابا

 باصا تب هدرک اهر عبطب ای و

 عاس طاشن و تحار نم لد زا یدیرب

 بارش و ماعط تذل نرم نت زا یتسک

 شیع رمهاوخن لو رد موم ی

 باوخ ماین ی و ربص مرادن ی
 دراد یتبس بایسب هنگ زوم کلشرش

 بان رز دوش نم درز خرب دکچ رب وچ

 رخر گنر و ما كشا زا ار,نایعیبط

 بایس دوب رز لصاک دوش تسرد ی

 تانچ راگزور تنگ زا دش زین راید

 بام یه ورد دناب راگزور هک
 نما و تعساز هاگیاج نا کد

 بارخ و بایب رسب رس وت یرود ز هدش

 یور دوخ لک ندعم هه راخ هسنرگ

 تار هلال یاج هه بارس هدش

 وت :هناخ ران یدرف هک تار

 باجگ یدش نورد شمرش ز غاب راگن

 یو زا باخح تعنص یه دون هب

 با سد :یشقت ها دروس رم
 تسدش .هاگزاکش تروصب هاگراگن

 باللک هتفرگ رطو یراکش عبطب ورد

 نایا دوجو یناردنا ششب شوحو ناو

۳۹ 



 (نآ جون و قارع) قوملس لا ءارعش مد باب ۸

 داب وت نابرد گس رتک یزبس رس هه
 سس ۹ 5 7 "

 3 کل ازج 1 اب زا یتساوخ تیفا

 دازب وت ننح هک تفر مدعب بش ناف وا

 شودا مننگ دیو ون ره ابوت تو هک

 ریثا هک تلایخ درک نب یور نایم رد

 دای ز راذگب هعفاو نيا و رذگب نخ نيز

 دادب یقشع شضوع رد دتس رغ وت ز هک

 «یزارلا یاعلا وبا یادخ هد )٩۶(

 0 نبا رطاخ ءاکذ و لضف روفوب و دوب قافا یارعش و قارع ءالضف زا "

 . هزیر و دیلوف نمرخ نیچ هشوخ رصع نآ ءارعش و درک ی رییعت اراکذ
 رم / قیرگیم هک تسنیا وا دیاصق رخ زا و دندوب وا دیاوع تئام راوخ

 بارغ بیعن زا تسیچ زا هه نم شورخ
 تار و رایف زا ارف تخاحس رود هک

 را رم بیارغ بیهن درک هتک رک

 بابک ورذت نآ تار 9 رلد

 ورذت یور وچ دوب نوخ زا نم زور هک دزس

 بارغ رویم دوب غ زا نم زور هام

 تسود اکرود ز رلد اب درخ درک باتع

 باتعب نم دزن داتسرف همان تسود وچ
 نروعم هد یافو ی یا هک تنگ هتعطب

 باتکو لوسر زا و مالس و دورد زا 1



۳0 

 یتکیسخ ۷ ریثا لج۷ )٩۲(

 و هرگ و رخ سس شنربع دسک ود

 بکرما رگ و و شنیرکش قیفع ود

 دح وب غورف زا شخر هتسکش رظن مدف

 بل لت ز شهد هسبب ض رذگ

 اروا و ورد دون هینش تاج رازه ود

 بشنغ هاو و فور هی یا زا رپ

 رد هیلیوط .زا.یبل اینطد رادسشک ها

 برثع نایم زا شم اپناج تاوراک 9

 ریهزک + واگن شخرب فامز و متسشنب
 بت رد هدادف نآ زا نم نوخ رد تسشن نیزا لد

 نم اب تفگ ههنرکب مدرک هسوب لاوس وچ

 بصنأف تغرف اذان قیالح نیا دارم هی و

 0 «لرغ
 داب دنیا ترق تنام زا هک اد نو را

 داب همه رسارس وت دمهع و نم دیما یا

 شوگ رگره نرم هصف زا فرط كلي یوکت
 داش زگره وت هصغ زا سن كلي مزن

 غیت مراد رب وت صخ اب هک تسین یرواب
 داد مغاتسب وت رج زا هحح تسین یرواد

 دتمدوخ .دنناسرب رلاضو هه
 ناب تمشچ هک دنیا تکیاپن قسار

 یربن تاج یرپ قشع یوک شاف را ییتفگ

 دایز دیواج ون نسح مربن دوخ رب
 تشط و رس كنيا رس زا تسنم نوخ ضرغ رگ

 داتفا ماب ز هک ی تسلاس هس تشط نیا هشنرو

۳۳۷ 



 (نآ اون و قارع) قوس لا ءارعش هد باب ۹
 ۱ قلا رب اس شر لو هست تاک"

 ح ۱ از هزات کن مه وت بل

 کلرت یدنه طخ وت راذع راد تارب

 ساق بارخ له رد نیا هتخاتش اتب

 ادع زا رک هک رکشم طخ نا مالغ 0

 تسکش بساوص لد رد اطخ لایخ یک

 هعطق

 دانکب ناهج هرهچ را شرما هم مدع دسب یور هک یئادخم
 داشنکحب نابز ۱تا دیس رد تر غابب شنطل داب

 داشکب ناکف نک . ناک لد زا ؛ ضارعا و رهاوج ءاهدنع ۰

 دانکی نامد رج شنحر « تسب رب نابز ارلفع شبیه
 دانکب تاسا زا رهم هبشچ « نادب و حبص غین و نیتیم تخاس

 دانکب ناک دنب ز رهاوج نوچ ۰ درک حضرم اربوک ریک
 دانکب نایب روثک ودب ات ء ارتطان سنن درح تیبرت

 انکب ناور لد زا نوخ ضبن « تجا طب گنر وچ شنطل یوب _ ۰

 دانکب ناج و سنا بیکرت دنب « لجا تسدب ناج و سنا یپ زا
 داشکب ۱۳۳۱۳۰ ی ام تر اب

 داشکب ناگدید ز نوخ ارخرچ + نا شزوس هک مزیم اه رهن
 داشکر 2 ز مس رک ۱ راز اوج هک متیم اهان

 یاب ۲۰

 دن ین ْنک فاک خ رد .وا تزاجا ب ءرذ مع زا
 و نت راد رد + تسنم قوش ریص ردنا هيناک

 با گم لد ها درو زاد « لزغ



 ۳۳۵ ۳ یکی را

 تی اما م دیدن اف .ماع قج س ) ءاقب

 ارلاج یار ش یهارس مشیرب ناینغم تعاج هک تس ۱ نشور 3

 و دنیوگ راتو9 ما ار : دیا نادب نخان نیا تقوا 6

 لزغ 0 ۱ «تساهتنگ تفاطل و تّقر ۷

 وت بل جورج هنیس ره رم هسا 0
 ون بلط رد رلد هاههدق هدوسرف

ِ 

 زاسب رلد رییدت هکتتر سس درک مگ

 زن ایا :هینش گرا همط رد

 نم نت زور و بش تشزارط رات نوچ

 وست بش تسدیدپ زور فرط ربات

 تفرگب هک تسش نوخم هرهچ مد هلال نوچ
 وست بل ناویخ هبشچ .فرط هزبس

 بکاوک ناطلس وتب دسیون هدنب نم
 وت بل دش ناهج نابوخ ورسخ ات

 توارط و نسح نیرب هداز کرپ رو یا ی

 ۳ ۱ و

 تسا یه یور وت مت اب ما هتخاس رد

 وت برط دیازنن نم مع ز زج نوچ
 لر

 تسکش بباشوخ لول رد وت لعل ز کش
 یسلکیگ تنش شمومان وت فلزب ابص

 دننارب فهم اینکوت ید رج هتک

 تسکش ناف ۶ هتک الو دا ط

 قیقع رهم تنگ راب رهگ وچ ام عزج ود
 تسکش باشوخ رد رب شوخ نخ تبل ۳



 ؛(نا اون و یارع) قوجس لا ءارغش هد باب ۶

 راگزور ناکود رز زب هک منک لبقم

 تسیرتشم هاش ارم و شورف نفس متسه

 تسدب نم وچ دیاين هک نکم نیزگ نم رب

 تسپرس رس هن مثیدح هک مگنم یاب رو
 ارهاش هک ناد نم ندنام رود ز متلک ۱

 ۱ ی مس لک
 :یور هچ زا هک یسرپنا وت غم رخ و یسیع

 تسیرتشه و دیشروخ وت یار سکع هکنا یا

 نر هک متف و یسع هچرگا ینعب
 تسیرخ زا وست مزب تمدخ ندما ان ۰

 وت سلدع ز رلاع هصرع .دابم لاخ
 تسیرکتس یفاج هنامز هشپ ات

 )٩۴(  ۷«یکیخ۷ زا لج .

 : دوب نابات باتفا نوچ وا لضف راثآ هلاخ رثن و رظن شورف رب هک ریث
 ناربح وا بیرفلد مظن دوتع زا ت تسا بکاوک دیالق قودنص هک كلف و ۰

 4 لد راکبا رپ نیچ هناخرات نوچ ناوید

 زا الضف رو سا دم )5 تسع ونصم

 6 لا بس هتنک فورعم لتیصف رد 5 تیپ دچ نیا یعم ياد

 . . ,  هعطق ۲۰

 ۱ ۲ نج لا نناد ظفح م لابقا < قآ فورح سکع و درط وچ

 یتهارس نونغرا نیرب تسیشبرب م گردب نآ شابم وگ دوبن رگا ودع

 ینچ دروخ انق شیاپ دزغلب رک هک + تسراتوآ ما هک ماوخ وت ناج ءاقب

 : ال یی دشاب اقب ال لابقا فورح سکع و درط هک دنا رطاخ رد ارونب



 )٩۳( ؛ینیاقما ینافاخ مکح محلا نانح ۳۲

 نک شیع و یوج برط و هاوخ .لطر و شخ رز

 تسرس رب تسد ودع وت رخ تسد زک

 فر تلف و موف كثللم و هسوف تتخم

 تسر»: شرودرگ و نیم دبسرط لغش

 ات. درفزف نا اطلس تمدخ زا ربجم ققو «

 دوخ راظن زعب ارناشیا و دندزک بلط اریرهثا لاج و یکیسخا رثا

 نا  م داتشزف ترضح هعطق نیا ربیع « دینادرک روظنم

 وا مص راثا هک یادخ نادب اهاش

 تسیرورپ ثب و قد دوجو و یثخم ناج
 ۳ ربنچ رد

 تسیربنچ خرچ نیا ۶ رد هک یتتسه ره

 تسا هسبا ناتسا زک وت مزب یوزرا رد
 تسی ربرپ هنگ دص هینکش رد هتسخ نیا

 رم ناسا فکتعم ی وا را

 هنمرب شست و ناجا تیانغ او تو وا 7
 : دای ریثازا رایج ءاش درک دتشک

 تسیرتسگ حدم وا هشی هک یربشا زو ۱

 نم دش متخ نضس هک ناگیادخ دناد

 تسیرو نخ عبط تعنص قارع رد ات

 2 < تاوس ی ین را توش
 تسیردنکس ثکلم هضور و دوجم یرح

 زب یاث ردننا نرم ظنل ز هتکن ره 3

 0 س .یخزف ثیدح ككشر

 یا ز زا منم ات ًیزعم وت دننهع زد ۱

 تسیرخس نوک هسدمد وت هگرد رب



1 

۱۵ 

 ؛(نآ اون و قارع) قوملس لا ءارعش مد باب

 تالنط هفاگنه یا هک کیم هراظن
 شنادرگ هّتح یین و نسنا تا رم نیکشم گِ

 دش لاع زور كنیاک ماگنه دن ویا ۳۳۳ نا
 شنایاپ ماگنه بش تسا هسماکنه هک اجره دوب

 ناروبنز نخ نوچه تشاد كبشم رصق رد
 شناوارف تیعن نورد و ماب و رد فاش نورب

 نوریب هدز هدرپارس سا تیویکنع ناف ها

 ۳ سیب نکم ناوخ رب و هبناریو نورد
 * مرد زا نوریب و رفص وس نورد یام نوچ هن

 شاتر ی نورد و روع فدص نوچ 2 هک
 ارنابهع رمفد ناوخ رب هک ناد یمشچ گیت ۵ کاف

 ۳۳ نیایش تا هتشب کس بش و زور ز
 وت زا شپ تسا یزد هک یقلبا گم نیز یسرتن

 ۳ تف یسدرد یی. یاخ :نادند ناریش ی
 هسشوخ كلی رو توی نان ود زی نوگاندگ خرچ

 نشنان انود ناز دبان زیندک ارت گید كي هک
 ضیا هل و

 لبق تزو موظنم وت حدم تسرتفد رد
 تسرتفد زچ لد یو و ارت

 ال مدت ریش ی یقرقق لج
 ۳ و و نخ شوخ و ی لا نیریش

 ۲۱ تسنشور زوز ترش لد غین وچ شعبط

 دنیسر رد زورون بکوم هک نیش مزخ
 تسرب رد یقوشعم و رد رب تخم هک روخ ی



 زیست

۱0 

۲۰ 

۲ 

 )٩۱( (یافاخ (4۳) «یزیربت نارطف . ۳۱

 زا تنافلاخ بیصت هاتف ناف 39

 ران زا تماتفاون" بیصت. ها عاعش

 ناک بنات فاکتور و اه تب عبطب

 «ینیانما یناقاخ مکح ما ن ناسح )٩۲(

 دیج تبونص و دوب حج اریو رم ناب تحاس اب ناسخ تحاصف 5نآ

 ناف بس نآ زا دوم ناب تماار نافط مارف ریو رم نامقل تکح اب

  تفای مان م ۳ ناسح یور نادب دوب ناسح تاملک میثم :م تفای بل

 کین ی رثا رب و دنکیم دوخ ردپ رکذ نیقارعلا ةنحت رد كنانچ

 نیناتن یا ناسح مان رنه رد هک دید نوچ

 تنه و دوب هداد تثبس ابص داب رب اروا تیص لاعت و هناحعم راگدیرفآ

 ترضح هک نیصق ره ات هتخاس وا تم و تورث تلیسو اروا دل
 ماعنا و فیرشن و یدوب ۳ هلص نیع رانید رازه یداتسرف یاشداپ

 دعب و تسانش متخ یناقاخ رب نخ هویش هک دننارب شعاج و نا روخاو

 دج رد وا راعشا رثکا و هتفابن مظن جت نانچ نایب لاونم رب یک وزا

 نوا و مالسلا هیلع تسا لوسر تمن و هیداب و هبنک تفص و تکح و
 هک تسا تیصق نيا وا ناوید علطم و دیا هدرک داریا وا راعشا زا یضعب

 رعش دیوگیم
 شزادنابز لفط نم و تسبیلعت رپ نم لد

 شناتسبد وناز رس و رشع رس ملست نهج

 درام هیزاب رس نالفط نوج یتع مزونه

 شناریخ درک یزابب هتح «نرگ هجزانب نیا هک



۱۵ 

۳ 

 ؛(نا ؛حاون و قارع) قوجس لا ءارعش مد باب ۳۳۰

 دنب نمد میزعب و یاثک رهش رزرب
 راپس .كلم تسدب و ناتس كلم عین هب

 ریشمش وا تسد ز ددنخم مزر زورب
 رانید وا تسد ز دیرگب مزب زورب

 درک دنادب تبمز راث و خرچ رامش
 راهش یا دنادن نداد هستس)وخ زورب

 ۱ زور نودرک درک روا فلام بش
 خم هایت ایفا وقارم )4

 تخت رب زا نرکیل دنددلب شناقفاوم
 راد رب زا نیل .دندنلب  شنافلاضم
 ریشش وا یلدع دا دو رب

 راسم وا دوج تسخ ورف خم منچ
 کف ریش گنج ماگنه ون مامح انبا

 راکش رب برح ماگنه وت نانس اب و
 گالم رازه دص معش یئوت مزب زورب

 راوس رازه دص تشپ شوت مزر زورب
 دندنب دنک رگ وت ینالخم نانموم وچ

 رابتز یارخ فاللخم ترارفاک هبچ

 زورفا فاصم هک یزارط راکش یهک

 ۳ و فایصت ناسا درک یت لیبی یکم
 دیما دوب وت غیاب ارنانشد هن

 رابز ذوب وت زوم ابا ارناوها"هن
 عاعش ران نایم رد دن هک ایت هک

 رابغ پا :تیایم رد دوبن ات هشيه



 ۲۱۰۰ «یزیربتلا یدضعلا نارطق نامزلا فرش مکحا ۱۱

 تسود تدید ز رد طاشن . دوب هشیه

 رارق هساچ تنفرگ بتنارم و اسب یتفرب

 مگ هضفرگ یرپ توت مدیا یر

 رادید گراف یا تقرف و درد ز

 وآ هراتس نوچ هعور نآ ترسح ز بش
 رام هراتس دوب مثچ و دراب هراتس

 . ,شپ دما تراک هچ دبیوگ یرازب ارم
 راز مرگب نم هک دنیب اب هک ینک»نآ نه

 . .لاح دشاب هچ رتراز نیزا مرود تسود ز

 راک دشاب هچ رتبعص نیزا مدرف رای ز
 زفراتفرک نوردنا با و نا تیام

 راب ایرد هدنید و تنسهاک شنا مناج 8

 اید رب شن وچ نگر خر نآ رج ز
 راوید رب شقن و ربيقم مادام ۱

 ماهسنفایب وا راسخر ز هک .یرب گرام

 راسخر زا مرگ زاسب نه ید تکیلم شب

 یه شبوخ راک میدن هدبید ۳

 راک تفرگ منص نا ارم هک یهگ نا زا
 بجت تسین و یارف هراچ مادن یه

 زاسج دباتن ارهدرک یعنی ز چیه 7

 دوشن ادج یتشاع رلد ز نامز كيب
 7 یک هاش عبط زا یدرم کلنانچ

 نا رصن وب رایرهش ناهج ناگیادخ
 زابت زاضااو .تیارلط رای ها



 ؛(نآ اون و قارع) قوجلس لا ءارعش .هد باب ۸

 درز و كيراب دش لان نوچ وت مب زا لاکس دب
 لابب بن :تالا هام و لاسرابتو رو

 وت غین زا دنه لادنج دروا داب بلب زو

 للاد لادنج تماف زا زورب ین زاب

 یا اب ی هاب ر ین اج
 دود دودزب یّرخ دوس تناشیوخ لد زو

۱ #17 

 در دابآ تست و 1 دشاب دابآ ناهج ات

 داز دازا راگزور .ارتلد بیع هه زک

 راخ راخ نایم بش و زور بنام تنانشد

 داش داش و هلال اب هم و لاس یناتسود

 مرن دالوپ ۳ غیت شپ هلال نوچم داب
 دال دال نوچ تخم تنانشد غیت شپپ

 ی ی روایم دب زا و روخ نرگلک هداب

 دان دانیرف لگ خاش لس دیابت

 نار ذگب مروخ رگ و رابپب زا ناتسب داد

 داد داد ارنیمز هنوز یخ ز ۲ ایا

 هلو

 ناتس ناتسد نوگبس و ناخر نوگلک زا هداب

 ناتس ناتسب رد شیوخ ماک و ونغب ناتب اب

 نیصق تسا هتنک هک تسوا بذع راعشا زا ه رگید نیصف نیا و

 راب تقرف و یشع رابهت و تبرغ ءالب
 رای تفا هبم نیا هتسخ لد "نم اب دندش



۱6 

 )٩۱( یدضعلا نارطف نامزلا فرش مکحا ابریزی«  ۲۱۷

1 
 بات باترپ دنز نوچ ِ ادن وا اب نامسآ

 نان بناتد نوچ شناصخ نتشک و

0 

 مار مار نوچ مزر و مزب زور تناتسود

 ماک ماکان وت مس ز ۱ گنرش رپ ارنانشد

 تربت :افا نوح تک

 ماج ما زاج و لطر راب ون ِتسد دوش نوچ

 ملسوم رادنا زف ماد. ننوچ دوش یی
 ماد مادنا رب ها نروچ دوش ارتناتسود

 وست دزن 7 مان رشام مانوس اضس زا

 و ماینوس تحدم دشاب وت دزن مرک زو

 دینرگدپ فسا ماش لها زور نشورب گچ

 ماش ماش لها رب تبیه زا ددرک .نشور زور

۲ 
 هسار هسار فامز وت ره ز دنادرگب رگ

 یاو یاو ردنا یو ناج بش و زور مخ زا دشاب

9 

 لاب لابقا زا دزيا دروآ ردنا تدرکب ات
 لام لاما 7 صرح زا تنگ شیب !رنالیاس

 درذنگب زیزاف رجب ونم یی للاخ رک

 لاو لامها و ی مزلف رحم رد.نا ددرگ

 دید ون ریثمش بلازلز نزار یر

 لاز لازلز نا لوه زا زاس گیج دن لزا رد



۲۹۵ 

 ؛(نآ جون و قارع) قوجلس لا ءارعش ,هد باب ۳۱

 اشیا هل و
 زوم رنک و لباک راد رب ییوخحم تسا

 ربخ ریخات اهدعو رد رز ین 11 مدنام

 وت یور و کوم رّگبش و بش آرمدرم تسه

 رگ رکبش اریور و مادم ناد بش اریوم

 بساوخم دن ارت تینلز رب رد یکرگ
 رز عن هل دفاتر اب جزو

 راپب ماگنه وت زا رهج هسفای یشرس هلال

 ریب ریپ اکب درز هتفای ی رم 1 ییآ

 رگج رب دزودب للد ارناقشاع وت هزت
 ریت ریت:كلونب دزود لحز رب ورسخ وچیث

 اضیا هل و

 و دوجوم ی که نا لیلجا وب
 دوع دوعسم علاط زا تشگ بوچ شکنا رفعج

 تک ٍ

 رود رود رد زا مام ددرکن ارشنانمشد

 روس روس هسارس درگ دوب ارشاتسود
 یی دضیم زا هدرک:دفابن وا لضف فصو

 و روطس و فصو زا نیرب خرچ .دک گچ

 وا چه لایخ تن روس  میصچ : ۳3

 روق روفاک هسلاغ زا گنرب دسانشن زاب

 گنش و خوش نامرهق نوچ دوش وا یاضر زا

 روح روح مدرم نوچ دوش وا فالخ زو

 وآ راگپ درخ دیامرفن ارهسروت چ*

 روت روتسم دوش ردنا نوخب دیامرنب رو



 و
۳۹ 

۱۳. 

۷. 

 «یزیربتلا یدضعلا نارطق نامزلا فرش کما ۱")

 یو ناراب خم و داب ز نشوج نوچ با
 گنز گنز نآ لنص :نابادز نشوج زا وجه
 هتسوپ یوبش ارگدنران نازخ ردنا دوب هداد

 گنر گنران ات ردبنا دییلبیش
 تشد تک تک | ربع ات , ابص زا

 تک فکت نکا ربع زا ییقا تر
 یات یان ردنا , قرک درام غاب ردنا لبلب

 گنچ گنچ ردنا یئرگ دراد غار ردنا لصلص
 اضبا هل و ۱

 زاب زاب زارع هر مرا تست

 زان زانط تبعل نوچ وردنا دوزفب غاب ۱

 ابا هل و

 کور یوردوخ لو ما یوج فرطب نوچ

 یوج یوج فرطب ندروخ ی قوشعم اب یاج
 یقبس نامن «بال «نوگب :ناجرم زا هدرب

 یوگ یوگ شوخ لبلب ناتسدب برطم زا هدرب
 ران نا هلال دن و توقای زا دتسب

 هسوب یوبش و یربخ ربع و روفاک زا تفابب
 8 ریقرف توچ ول و نسوس مو

 و اکو همشح نوج نم ۹

 ی
 هام هاتف ره وا و نیر ددرک زوک

 هار هار دص نم منچ یز دنک بش ره لد نوخ

۳۱ 



 ؛(نآ نجاون و قارع) قوجلس لا ءارعش مد باب . ۶

 وآ هک هاب 2 یاب تک دلاخ نم ناج

 یهللا مسبب شود نرم لد لمب درک

 ؛داتفا راصتفا نیدب دوبن دوجوم نیزا شیب وا راعشا زا و

 «یزیربیلا یدضعلا نارطق نامزلا فرش مکحا ۱(

 و دندوب هزذ الضف هلج و رحم وا و دندوب هرطف ارعش همه هک نارطق «
 مارک ضح وا فیاطا و یداتسوا و تعنص لاکرد وا راعشا روخ وا
 همه وا دیاصق و درک ثتبس نارقا رب و تسا زیربت لها زا یدار و
 تاروهشم زا نیصق نیا و تسدرک سیج بناج تیاعر بلغا و فیطا

 اقبضت ۱ .  «تسوا دیاصق

 راب راب رهوگ ربا راب کد ایرد زا تفای

 راب راب رهوگ [و] زیر رهوگ تفای ناتسب و غاب

 دوش مّرخ ناهج نیا راب ره شندیراب ورک

 رات رات درگ شیوخ منچ ز رهوگ نیبز رد
 . دش رازلگ ناهج ردنا د وب رازلک اک ره

 راز زازلگ" رس رب نایارس نارکبش غرم ۱ ۰

 ناتسودنه یطوط نوچ ناتسوب ردنا هلال
 راق راقنم نب رد و نوخ راقنم رس رب

 ریبع رهبع و تسوس رب یی دناشنب داب

 رانا زاملک هک »رب ی دزورفب ربا
 اضیا هل و ۲

 درز درز وا یگرن قارف اب یریخ تشک م درو درورپ نمچ ردنا زانب یناسینربا

 ر 5
 - ٍِع 9 ِ ص

 گنس گنسرف رد گنسرف ؟ز ناجرم نوع تب 4



۱6 

(۵ 

 «ینادها رنظ یناکلا ")ج۷ ۰ )٩۰(

 نه هی دشنارگ هک اه تاکرت

 دننازا ماد نه وچ یراشنا برج رد

 مای دنوادخ لابفاب هک وجرا

 دننارگ كين اپب رگ ین ناثیز
 شنامالغ هک یک ورسخ ناهج ناطلس

 دنناخ و رصبق توچ كي ره یمشتحم زا ِ
 تمدخ ادبیا لاخ را هک هاغ نا

 نناج فارطا رد هک ناکولم و ناهاش
 دنیابرب تیلظ بش زا ریتب هک اهنا

 دنناتس یو هه زا خیتب هکابنا و

 دننیب هب هاشکام قوجم تیار نوچ
 دنناوخ هاشکام ءارفط هسان نوچ

 د رپ د دزیا گکالف رب ناکام تن

 دننارن میس هب هاشکلم مانان

 لزغ
 تاکان ارم تابارخ تابخ دود شود

 ام نوچ خرب و یورس [وچ] دما شپ راب

 هسور نرمارپپ هب شنیفلز رسا هقلح

 یابتوک کش چ؛ را هش هارد ره
 هه دناخم نیس هی هک تفط

 یاگ شنا ماربپ لا د ریتم

 تابح با نوچ نیشون ی شیوخ اب تشاد
 یاوخلد نایچ داد یه تفای ارک ره

 نامهع زور یشاب جز ناج یا متنگ

 فلم مثاب یاوخ کا هّیا مب تنک

۳۱۹ 



۱۵ 

۳ 

 ؛(نآ جون و قارغ) قوملس لا ءارهش ,مد باب ۳۱۳

 داسقرب« شنا و ربا نیت افتاب

 دننای غیت اب و هداب حدق اب نوچ

 دنراذزع كشم و طخ كشم هه رطع و

 دنناهد گنت و لد گنت هه نخ یب

 لاس هه و ناش ناهد تسناد هیلغ نوچ

 دیناه فلز زن بنات نزگ هسیلغ رد

 دوخ هه هک خر رب هیلاغ ارچ دنلام

 دنناد «تیلاع و  هبیلاع اب هیلاغ و

 هنزاک و دنسوب تباب حدق و ماج اب

 دسشامآ و نتفوخ تیاب رک ویشنک ابن

 دنمالظ و دنا ایض وجه انق و دعج زا

 تار و هننراهب وضم ایبف درز :اب

 ۱۳ رینا ها اش یک رم ناهج ناهاش
 دننابج هلج ناش لد اب نیرع ناریش

 دسیب هن یار ندز غیت زجم مزر رد

 دننادن مک ندس برد زج ریزب رد

 رلاع هه رد دوب هک نراشیا لننام

 دننایژ و فنئدوس هیام ناکم ود رد نوج

 شیوخ اب مي ینص ناشیا زکح هاگره

 دنا شوت تبوض هک ارنآ كدخ موگ

 مغایر و ناج ادف هلج اره اداب

 دنناور و ناج ارم هلمج دوخ هه ناشیاک
 ارنارب مس نیا هک تساها بهذم نیا

 دنناوتن را ی یا در تاشیا



۱0 

 ؟

 )٩۰( ینادما رفظ یناکلا لج۷ -

 دنرانمب ورس 5۱ رایت بوخ و رت ماردپ

 دننامز .هسوخ زا رت خوش و رت مرش ی

 : دنبارش ماج اب وچ دنورذت دننام

 داش اتم و خین اب وچ دنربزه دننام

 دننامز و دننیمز وچ* اضر و مثخ زا
#۷ 

 دننامگ و دنا نینی وجه نهد و قطن زو
 : ص

 دنرازگ خیت نوچ رد هشیب دنريش

 دناید بسا ,نزفچ لب یوودرب دنهام

 دیمیچ رانا زا رتهدبنزوس هکرعم رد

 نشنال روح 3 شهر سلج رد

 دنرغ وج هنسیاش هک دنشیع تباب نا ز

 دنناج وج هتساب ی ی و ساق ناز

 مر

 دنزیرن كشم یه هلالرب و لک رب زج

 دنتایح با اب [و] یدیشروخ وچ هداب اب
 موس

 دننارگ هوک رپ وا وج هراب ی

 دییانکب رفصعم .توفای وچ هدنخ رد

 دنناشنب ربنعم ریجنز .وبج درک زو

 دنراکب هلال رب لبنس زا هیلبنس دص

 دنناشن .هام رب بکوک زک هسکوک ی ۱

 دننیبج كاپ و نت كاپ همه مس نوچ
 دنناک تخت و لاو یتضع همه کس نوج

۳۹ 4 

 دنرینم رد نوچ هه یور هطرق اب
- 

 دننازب .ماب توچ هه یزات بنکرم

۳۱ 



 *(نآ خون و قارع) قوم لا ءارعش مد باب ۰

 نا اون و قارع یارعش رکذ رد «مس لصف

 ۱ ؛ینادما رفظ یفاکلا لج۷ )٩۰(
 نرم یر بحاص نوچ اروا لد هه راکدیرفا هک یناده رنظ یناک

 5 نوچ یروآ نابز نیمز یور رب نید رازه. كلف و دوب تیرفا تحاصف

 ۱۲ بم درب هاش و كم نایب طاسبرب هادکلم دهع رد هدیدن یو

 ۱۳ رم هرم نا ز رام تاصت و لضف

 .«دنک كرت نامالغ تفص تسیو حیط جات زا درب ی مع 2۰ام ات زا

 ۱ نیصق .

 دنناتس قلخ لد هک ناراوس خوش نیا
 دننام هک یبوخ و دنداز هک و ۱۰

 نیل و تسین كش ردنا لصاب در
 دنناسب دننام یئیایز و ینوخ ِ
 ۱ دنقاتو تاسورع و ها

 دننامد ناریزه و دنناهچ ۳
 دنفلز هیلاغ و ان ترم کد 5

 نا هسوم ورق «تارز و رب نیس

 دنلازغ هچرگ زنه و روزب دنریش

 دنناوج هچرگ .درخم و لب دنرپ
 3 دنورس وچ "و دنهام وچ هک اشاح موگ رگ

 دننانچ هن و نینچ هن قلطب هک هلا و 5

 دام هام نوچ همه نکیل و دنورس

 . دنناور ورس نوچ هه نکیل و دنهام
 دنحار رغاس اب وچ دنحور تحار نوچ



0 

۱6 

 ۳۹ ینوتسلا یرهوجما نیدلا دیح (۸۵)

 ظن نوللق وب لاونم نارب سک وزا شپ و تسا هتنگ ینزوس هک فوقوم
 رخا ات یرهوجما نیدلا دیجح تلود قنوتسم نسخ یناگدنز تساهتفاین

 تفص رد بذع تسیرعش ارنیدلا دیح و تسا هتنک وا قح رد نیصق

 قناری رب هل هم دی هیشل یناوج هک قو

 دیراورم هبش نآ غیرد ز مع زا , دیراب نوچ سپ تسپب هبش زرد رگ

 ۱ ابر ۱

 نشو یدوت ارم شیدید هنک یور نیز

 شیب سرب رسا ی ی ی رو

 شیب تبغر دوب ارک نم ندید زج

 شیوخ ندید زا مزیرک یه وچ دوخ نم

 ۱ «ابر ۱ ۱

 ارم تسین ناهج یادوس و مخ اناج

 ارم یی ناج هی نا ین بت

 . تسا تسکشب ارم رازاب هک تسا یرپپ
 اس تسین نآ هک تسیچ الع ز ین و

 زاغا روچ من وا ماجرفا هه » بارش تسیرهوج هفرط بیت یا

 زارد هساتفاس بکس رغ م.داهن ورد. تا ی

 زار ندزک شاف تشیمایوز « تشاد تب هاب

 عطق ۱

 نکش راک ادیب هی دی اتلاف هیفرو ناب منچ
 نرخ

 رک رامخ تمبرش نا ۳ دروا اسم ران ود وا بس

11. 14 



 «(رهلا ءارو ام) قویلس لا »ارعش مد باب: .۸

 دینک نینچ اریفر دینز تیچا خز
 رب یتیم هم ها

 هب یپسور نز نیا نوخ زا كاخ هک . ینوگچ ۱ رد فرج

 هن سک مچ* ترم رد "یمانش , یو زا هک رع هه رد ینوگچ

 هد رد تسین بک و یاس کل دراد وکن یثیر و رس

 هز گس رک ود فز دزیمانب « دندیسر ارواک فلخ دنزرف ود

 هز نآ ینلح رد_نا دشاب وکین هچ « ليم نیا مثچ ردنا دشاب ابیز هچ
 هس ره گنن زا ناهج هدوسآ رب ۰ ود ره گنچ زا سخرس هتفر نورب

 هعطق

 شیوخ وجم تیب هس نم زا ونشب و نیشبآ
 هنیاکز تمشچ رد مثخ ز دهج رب ات

 نامج رد دندینشن هینلش لعف زا

 هنیافم یدیدوت شیوخ لایع زا هجا
 ناهج نیرد دشانشن دوخ.لثم هک رک ۰

 هنیا ره نتنک دیابب يم وچ نوکآ
 . ین یپسور رد و بابتلق ماخ رد

 هنیا رد ۷ شب هن دوخ هساته

 ۱ هعطق ۱
 تسین وتوچ ناهج رد تسود ارم هک ء دوب نآ نم نابگ دما هجاوخ
 ۱ تر ناب ماخ ناهج رد + مدز تناختا و كنوچ

 «یفوتسلا یرهوجما نیدلا دیح )۸٩(

 لیامش بورض و لیاضف نوننب و دوب رهثلا ءارو ام نايعا و لئاما زا
 ۰ نیصف نا و تسنارعاشم ینزوس :داتسا و وا ایم وداتم نارقا زا 4



 ۲.۷  .یدنقربلا یفورع یاظن نیدلا من ْلجا (۸ر)

 بذهم هک ان هینک تاج رپ زا

 ناگورگ هدروخ ان هدروخ م کادوک زو

 « یدنفرملا یخفورع یاظن نیدلا مجن لب (۸۸)

 فال کشت ار راک هی وا عبط ضورع و ون هک ضورع ی ظ

 رعش رثکا «دنک ریفحن اراّزْوج رک و فییزت ارایرث دنع هک تسا یرَرُد
 تعنص نامدقتم زا و یونثم رد تسدرک فیلات دنچ و تسا یونثم وا

 ماش یتسود زا ؛ داتفا زیرحم دوب رطاخ زود هجا وا راعشا ژا ؛ تسا

 را یه زد ی هتخابش

 دنشناد و بیبط نیزرد و رعاش و ریبد

 رگنها رذاگ و لاوق و یون و بیدا
 دتتتسداتفوا رد رنگین هک راچ هس 5

 گرد بنا ۸ تراک هاهداب ز ۱

 دیشپدبنا ز ایم و تسدیفرب نا
 رد نادندب اپهتثگنا رس ماوناپ

 دنوش هداگ راچ هسیه هد رو ود كيي
 رخم هدنب تشه تنه یم شش ْخ# 7

 و درکن تافو اما دش حورج دندز دراک اروا نیدلا یفر نامالغ یققو

 ابر ؛ تفگب تیب ود نیا یاظز (ینفای تر

 ناگدید گیت یا و ناخارف نوک دّرم یا

 ناگدینک تنحم ضراع یفر زا یو ۱ ِ



 «( رها ءارو ام) قوس لا ءارعش ؛ مد باب ۳۰1

 دنزادنب راوخ تثگ یهت نوچ ۰ ورب هسوب دنهد رپ دوب ات

  تسمرس ل هداب زا دشاب هدوب هک م اریکنا دینک دنیابب :لزع رابخ

 تسد ود رهج نتفوک رب و رس شدیابب « درد رس اب تفرک هداب وچ هک هنیا ره

 ۱ 0 همطق ه

 ۱۳ سنت ياج دیاب چک و ءاناد رمدرب دیشاب سل لاج
 شهکیاج تسه تیب گیاپ هچرکا ه تساهیفاق ز ارتیبره تنیز كنانچ

 دسوگب وت اب ةردان را هجاوخ یا .هعطق
 هیاد راک نی زا لدب دیابت هلن نیا

 کی هردان رب وتب دبوگن هک دهاوخ

 تشاد ناوتن ارناک هردان دوب هسطع نوچ

 تسا ثش نتسیآ تبوخ سورع رگ ردارب یا

 سورع دزن زا بیاغ یدوب هک تدم نیردنا 0

 تا بیات رک :نیابج دم تسیرج ۳

 سورخ یب درگ هیاخ دشاب كين نوچ نایکام

 ررض رهب دهد سک رگ دیاب كنادب ۰ دروخم نارگ هاب یکوچ دوب نانچ
 رذگ هدرک تسخن وب وا تلبسب دوب ۰ غورا یک تلبس رب دشاب هداد وچ

 هعطق ۳۰

 سورع ۵ و هش ۸ یا وت هجوبز « یوئیم نرم نوک رب تسد یه

  سورخ توک راشب دراخ , ناکام دوش هجوبز نوچ لب

 رتبجت زیچ ود ز تسین نم رب یزیچ هعطق
 ناوارف تسه نامج ءاهبج دنچره ۱ ۳۹



 . ینرطش نلع نانهد ءاکحا لاج ج۷ (۸۷)

 تسا نی دنسب هدرم یه کا تنشآ وا دزن هک یابق

 تا ثید یدرم دنچ را نمز « نم اب یدرم چه ذکن .

 تسا ینشن ضورف یدای ال * لماج نز یسور نآ گم

 ناتهد و هجاوخ مه نما لث ء شک هه رد تسین هک قوک دنچ .
 اخ شک یا ون تلبس رد زیت « یناخ شکب وت هک متفرگ نم "

 ۱ تنماتقب ب روح خرب: تمالع هدرب" یا 0

 هد دفاتم القا شیر فی

 ردیودب سوت ناف نپ کان
 با ی نیم تسادیو دن تا

 ی هسدادب یاخ همه فاصنا

 تماق نش رب نآ زو هنشفرد یوز نآ ز

 یدرک و ت هک دب نآ ندرک یزغ یر رک
 تمالم تسه ناهج نازغ هسه رب سپ 

 نیدنچ ارت هسک دیآ بیت متخت

 تمالسب یتسه وت و مد یر نوک رب

 تیمالیسر غروکن یور ناز وت نوکرب

 : :تسمایقب نوک زن دنک یصخ وت یور رب "

 یلطق ۲۰

 سرتم یادخ زا و ملظ نک هشپ « یوش هجاوخ ٌّصاخ هک یاوخم رک
 ستم مباضت را شیپ ازشنز ه نا نادواراد ی

 هعطق ۹ ۳۹

 دنزاس مقف هوا اردزم + نانز ی نان رب هتف لد



 «(رهتلا ءارو ام) قوس لا ءارعش مد باب ۳4

 ققافآ هم رب مک هضرع هدز هزین رب + رفاک رس نوچ اجما ارنز نوک ات

 لکشم نيا مناد وت دزن تسین . دنا نش لگ و كاخ وت ناردپ
 ۳ ۱ یا .دفاب نیچ چ » نروخ :دیافت انه لات هه

 راٌّگنب ورد ناجم ارنخس نآ و « راوخ لک یا نم زا ونشب نخ كي
 ۳5۲ تیدح نیدب سک دنکن « لک مدرم و تسمدرم هه لگ

 ۳ مدرم ۳ ۰ هرسهب زا

 هطق ۳
 ۳ ناهدب تکاخ دیک کرک ۷

 | شیر و هلفت ون: لند و. ناج ددرک ننس ۶

 ندرک؛ لگ زا :زنپ شیوع بنکی ت سپ

 ۲ ۰ شدینادعلب زب کف هسور زا دزس

 هعطق
 " دیاش كدنا دوب زیچ نآ رد مزیچ ء یامرفب زیچ انوت شپپ ناهج زیچ یا ۰

 5 اعزام كدنا یوم تفسانت ایا

 اپ زدم نابتهع یا نوش هک

 هکرد سیئر نارتهع نیزا چه كنا ز ٩
 یار و تجاح لاح چه رد ددرگن اور ۲۰

 ارنایرک .نآ تلاخ ینک ممخ وت رگآ
 . یادخ وت تجاح لاح همهب دتک اور

 تربس نیرب نرارتهم نیا دنناب و

 .. یاو ام رب یاو مراذنگ رم هنوگچ و 1۹



 ۳.۳ .  .قفرظش لع نافهد ءاکا لا ۷ ۲)

 دش رذآ وچ نآ و مبعن وچ دش نیا « دنچرا تسهب رضح زا رفس نم رپ
 دش رتهم و مکح رنس درک وک « هشیدنا هلبا و عبط رتهک سب

 ۱ هعظذ

 نداشک ین دناون ف .نتس هن م نیک اییازرا رد نادزی زجم

 نداهن لد دیاش قزر رهب ز «رگره قولخم رب هک رب یکی ۰
 نداد قزر .ارینهام نایلس » فلکت نادنچ اب تسناوتن وچ

 هعطق

 قرف زب یاپ از نی سد نشت مو فا هداتفا ارصخ ینیب "اوج

 قرغ تفا زا تشگ هتسز یسوم هک « دوب تامز نآ نوعرف قرغ اناه

 7 نقد تا دیاب هچ ۱

 تداز رب *اپکن رطاخ ز م یراج رثن و رظنب ندرک ن ابز
 تداد مانشد و ندروخ ییس ۰ ییدن ز اک هک دما زا ۳

 زاب یزاس هبچ ازربک هتخاس + جنرب و شاد وجه لخم ابوت یا ۳
 زارد یاپ خرب نوچ یک هبچ « تسوپ زا شام وچ نما :نورب ان

 زاین رد تسزارد ر هک اهتمن رب « تسپب ,یتعث ره ز هچزکا زارد ر
 زارد ندنک ناج هک تسین زارد رع , ناردارب یا زارد رم زاین ردنا

 نانق 3

 . فابرد سایق زا وت رد رب هتسشن « دراد یه وت رهع و وت یاوه ارم

 یافلخ و نان ز رگره دنان ورف « ددنوپپ اره ینم وجه هنرگ و

 قازز کس یا یلط نآ یهراک نیز ۰ مسرت و دش ناوارف ون قرز تعو نیا 4



۳0 

 «(رهلا ءار رز قوحلس لا ءارعش ؛ مد تاب

 فز یا دتسیا ات دیاب رم ود ام ناز نیا لها ز نوک لع

 زی

 شذنناد فونلیف ۱ نا وا درب و ۱: هکنآ لثم

 ۱ ید مچ و لج نمی. اب هک دون گن لثم

۳ ۱ 

 مییوک دنچ ات هچ هک

 منم .یه یاب هک افت رم یایقرت

 ۱ باوج نا زا دنچ را نخ نیا باوج موگ

 مظع دسر نایجتز» بت زیزع رطاخ رب

 ۱2 رو
 مرک زتم نم و رورنه یرکاچ وت

 دارا سلج هک یزورب وک م دوب هنوگچ رتشیب نیزا دوج

 دیامرف هللص هبند تنم دلص « نالفب یرب شنشرک ینم رک

 ۱ یلوق
 نیدلا دیح بقل اردوخ درک « ورسخ رصان وچ یاک ربخ

 ِ 0 - ۱ نیا نساحم زا هب نآ رگ هک « دزس هنوگچ نیرب نآ بثل

 یقروباخ یی یک درک دن دککی

 نوک شوخ شوخ شرسپ ششره وچ هداد ی
 نوگ رگید شدش لاح و دش رپ نوچ

 توری فثورف نک ناکُد دروا

 هعطق
 دش رپ تر ز خیران ۰ مع رد هک رنس فرش سب نیا

 ۳1 و یزات



 1 « یفرطش یلع ناقهد *اکحما لامخ جا (۸۷)

 ۷م ۱ ۰

 مثاب ادبج یه رهاظب وت زا هچرگا م ادنوادخ متسین ادج وت زا نطابپ
 مثاب ارچ و هچ یارب ز ادج نینچ م وت تمدخم شر نم ات یمانش دوخ وت

 مثاب اره دسناد وت مالغ ارم ۰ مور هک ام ره دنناوخ وت مان ارم
 مشاب ارت رم هک یراب مشوکب ناج , نردوب ارت یه ماوتن نتب رگآ «

 مشاب اش یب. دنچره ماش زا وچ * لاح هه موب ام زا نم ینعم یور ز

 وه لایق من یو یئوگ دنچ

 توق ز لد غراف و مایا دب زا فانپ رد
 داد نکنا تهف نوم نا ۰

 توح نطب ردسنا ربیغپ سوی ناج توق ۱

 د هک سکنا مدراد مانپ رد یرادن رو

 توبکنع هانپ زدنا راغب اردیحم رم

 سرتهب تزابن رام رب راپهز ِ

 تسین گیل و ریش یک دز و تا

 . سولیاج "هبرک نوچ دشانب هنک یرتپم ره
 ..تبسبن گنر هک ناد نادج شناوقسا رد ارگ

 ون

 لاو یرته زا نم ناسا شپ رد ۳

 باوج شوخ دار و دوب یرتم دنچ رو
 وا ایاض شپ دساح نایوار زو

ِ- ۳ ۱ 
 بامتفا شپ زد دقک تهرپ ۶ ۱۵ و

 .نسز ره لها ز تعیرش و لفع کم + یه داتسیب درم یکی یاجم نز ود ۰



۱6 

 «(رهثلا ءارو ام) قوجلس لا ءارعش مد باب ۳۰

 دیگ نا یادثا ی

 ی ناکدوک و نایهآ نفرگ  تسناتزید
 كلکل نایم رد غم 2 یب نوچ کیش

 تسزاوا شوخان كلکل تسه یراهب ناغرم ز
 كلک ناوتتسا زا نابز او دنک نوچ دزاس هک

 -و ۳ "دیک نآ یارب زا راشب

  كلکآ نابز دیاشکت هجاوخ ام نر

 3  شصخ نتنک ره هک نیدلآ ردص هاش ریزو

 كلکآ تاکو ۶# نوچ تسه ندرگب و راثب

 . . دشاب نابزیم كلکل هک ماوخ ارو شیدنا دب

 . كلکآ نابزیم دشاب وچ روخ دشاب رفچ و رام هک

 اریز شدساح ناکم زا كلکل داب نازیرگ
 كلکل ناکم ناز دزیرگ درگ ابو ناک یناکم

 0 .كيگ نایشا زا دورف دیا نسر یب ات

 . كلکآ رابدرن و ۳ یدن نی ایست

 هدنک رپ کاش زا رتفمضتسم دانب شدوسح

 .. كلکآ نازخ ٍداب زاوچ ششپ زا نمثد نازیرگ

 ۱ ۰ بانک یور زا هک نک لصاح داتسا زا لع
 درک ضاحم رلع عقن یناوتن

 . .دبنک هیاخ دوبن شسورخ هک یثرم وچه

 ندروا ْنورب هیاخ نآ زا دناوتن هزوچ
 مولع هار زا ناداتساب کیک رک دوب

 درک ندرک یدرکاش یپا زا دهن



 ۱۹۹ « یفرطش لع ناتهد (۸۷) «لالج مکحا (۸۳)

 ابحرم زورفا لد عیر یپ شلضف ارفص فص دنک هک یرداق نایپس

 اهدزا ماک روخ شات ز وه ددرگ م روس مد ناوید تزوص وچ دوش ار
 ابرهک گنر و ضح عنص غابص « اردیب درب یه ريت درس داب زو
 ادج هک لی زا هدزرس رانچ تسد « وا ربف خیت دنک هک یرهاق ناس

 اون یب گرب زا دک ارخاش زی ,اب م شتکح ریثأت ردرب روبد داب«
 3 ارهتشپ و دهد 1 رک ماد عد صد وا نت و

 دیوگیم نیصق نیرد ۵ و
 ارث یوس یتم سنوی تفر دنچ رو ء هار دیدب ایرث یوس هچرگآ دما

 یابر ۰

 تفرپ درد نیز نخ فرج اف رم ۰ تفرب درد رب لد با,وت قشع رد

 تفرب رک ارت هک لد هک ربص نیاو + دناب تشک وزا هنر ناج هک درد نیا

 ی

 «یجنرطش یلع ناتهد ءاکحا لاج لج۷ (۸۷)
 لامش شن تّذخ و درب یمرثوک با با عبط بطل هک نخ للع ع

 رهش ناطلس لب ۱ تغالب هد درپس یم و اب ۱

 راید نا دلت زور نا دیا توح رخ گن 5 رب او ۱

 تیاغ رد ی فیدر هالکا نیصق و اریلع

 نیصق ؛ادمآ هشاین دوب رطاخ رب دج یی )۲

 كلکل نامز ره ارام زورون زا درآ تراشب

 تكلکآ نامداش تراشب ناز ام لد ننکغ ذک

 رسکی تیز هانهپ غاز و فرب ز لاخ دوش
 كلکت ناسازا نابع ددرگ نوچ غاز و فربز



 ؛(ربنلا ءارو ام) قوملس لا ءارعش هد بابا .۸

 رب ادعا رب قوت رهاق و بلاغ هشيه

 یزاب هش وچ وت و دنکبک ادعا هک رگم
 ۱ اوت نام نم نخ وت حد

 یزانب دصتنه هاچ زا سر ی دیسر
 یرا تمس لس نا تسد كليپ مک رازه 0

 یزاد-نا رب نامز رد ۵ گی رس

 تنساو .نفناد ها زازغا :هببه ون دزنب

 3 ۰. درج طلغ راهش ۱ ۱۰

 نیشک نآ لاثما داریا زا نایب نانع امآف تسعوبطم وا تایلزه دنچرگآ و
 ؛ دون رتموا نتشاد

 .. لالج مکحا (۸0)
 حود لامش داب" ۱ ۱ رظن هک لالج مکح
 ع اماف ی تسا رایسب دیاصق دیالف اروا هچرگآ ی یا ی

 و یجاما هلج رع رخاب دم التبم وا ۲ هاش ءالبب و داتفا ینزوس نابز رد

 نآ زا یکی تب اگ دج دنچ ٌدیصق و درک انغتسا و تدشب اردوخ تایل

 رعش دنا هدرک باخقنا اینآ زا تایبا نیا هک تنسق هرعم هیصق هلج

 ۱۳ فوخ زا لزا تزع تسرود ه ادتبا ۸و زا لزی 1 بم تسکاپ
 و تسنوریج وا تافص فصو * ضرا و اس توکلم رب هک شد نامرف ۰

 ادن نیا قوش هر ز دنز [ارف] ۰# دی لب نابز راز»ه دصب یئوک
 ارهلآ ین دعرآ هصجس نم ناعبس , باسلا ین ربا هست نم ناحبس
 ادر دهد دجربز ز ارهلال لعل رم « دوخ میدب منصب : : هک یناص ن هراس

 ابس زا دما ابص داب راو سیفلب + ناتنوب نایلس هاگرابب ینوگ

 0 سا بلا

0 



۳4 

 « یزوسلا ْلع نی. دیح ءارعشلا جات کما (۸0)

 0 ۱ مصخ ِِ را

 راز ی راک رک را سا ناف

 یزار زا وا رانکشا را ناو ای تسشوخ

 ناج و لد یا دش نم زابغ وت قشع كشم وچ
 یزابغ ینع و كن زا دوبن میدب

 یزات ی وا حادم لد رب هنوگچ
 ۱ :ّگ راخنا یع لضن ره

 سزابن . رببپ نید را دن

 جا وزش من دن

 تسلپ تک یرتپم زارفا رس کر نا

 يزارفا رس .رد هبن 7 رای و رد هن

 1 تسیراتات ن بارز جی بل

  هیزاومها 0 زا ون مثخ روس
 

 كبسدرخ هد نک ندا 9 ۹

 7 مس

 مرا :يرب زا دار فک

 اسب و . مزر زور یربزه از. یتیتپب»

 هسزامگب مزبب للازغ ز رت فیطل
 انا زا ددرک. هد ید زا وتب هدبید طاق

۱۹۷ 



۳ 

 «(رهلا ءارو ام)] قوبلس لا ءارعش ممد باب

 دتک رذگ رب كسخم وت فطا یوب رک

 كسخ یزیت زا دنز رس هزات نیرسن

 یادخ دهن رب نیمزب وت لح راب رو

 كس زا و واگ زا دگنب هزیثپ و یوم

 مفا نلیاس منا باوج ون ز دباب
 كم :ریش لفط ان هتفای لاس رپ زا

 . داب ريذپ تیز ون ّرف ز نیمز یور

 تكلف رق و سم ز و موجنم زا كنانوچ

 یزادبب .هبشگ :و زابب هزغ ریت وچ

 يزاغ یا نک نم نیکسم لد ز زا هتناشت

 ما نما ردنا یزاب یاس وا تب تی

 یزاب نام مد رد نت دنا لد وچ

 تانف تیم یاس جرج ازم

 یزاب نم ناج رناور هشیه دوب

 و هیت هداذ تا ره هزب میک

 گسزاس یرم هداجیب یتیشونب 0 لا ۱

 تسین شزاون یب تسود یاوت خز چ* وچ

 یزاونب هسوبب ات نرزب هزبغب ارم

 رکب و رازه بنا و یراد قشاع رازه

 یزادرپ هنهد ناز .ات- قاب 0

 فت ارنک هناگی یک ۰ هناگی

 یزابناب ون یقنع مخ مروخ ی

 داتفا مابز رسپ یا تشط وت قشع ز ارم

 هسزاوآ شوخ نیرب نینط.دنام زار هچ "



۳ 

 «ینزوسلا یلع نب دبحم ءارعشلا جات مکحا (۸ع)

 كشرس دکچ ون كجخ نادب رگ مثچ زا

 بز و لاج دزیدذپ شرع نیدب لک نا"

 كلع به یفاش رع غاب نوچ
 ییا ها زا اف کكنآ هنامز نيز

 کلام دینروم اب وا تردتط یفدا ا

 4 تروص زا و تریسا کلام زا یا

 كي ود ره ز انب یکلم ۸ و یدا

 رد یکم رهاط نید رد

 كل كيرش ال رنه و لضف نونف رد نوچ

 نوه ارایباتا تشاپو ات تسرید

 فا تف فال ها
 شاپ شیوخ بابحارب و ظف ال ز ناکج رذ و

 كچ دید نوخ وت یداعا و 1

 متسیت دا کا نم و تر فر لک

 تمنچ لک تسیکرتب هک ردق نره ماد

 ارصخ و یئوگ وت هچره باوص دیا

 كح هنوگ چه دنک هک ین هرهز و اراب
 ابو یک. ردر وادی تفک

 كنت رد هرپع لک رج شیپ نابهد زدنآ

 تیتب زا قح دسانش زاب كنا ره, دناد

 تلش چرب تسین ون یراوگرزب ردناک



۱۹ 

۱ 

۳۵ 

 «(رهتلا ءارو ام) قوجس لا ءارعش مذ باب

 متسناون و مدرک هک هک یوت نیدب

 مناوتب بوت هتسب دشن هبوت باب وچ
 راو زرابم موش هراوس هبوت پسا رب

 منادیم خارف دزيا تمسر تسا سب
 .الع تمدخ ما رد هبوت دعب ز

 اشیا رادتسود ناج و لد زا هحنادب

 کام ارم ناسر ردنا نالس دهزب

 مغالس دارن زکح ردبپ ز متفاب وج

 بر اب ارم نایز ناملسم شیوخ لضنب

 ۸۶ یرب زا قالس ز کم یرب
 لا ۷ ملا ال نا شا جی

 غار ن 13

 و

 كن نم حورجم لد رب هزمب نکنم

 کی, هلبف یا نکم دب هلبقب نم زو
 ناور دوش مشچ ود مرگ با رگ ماد

 كن هه اب یرکش همه را یزادکب

 يش را دشاب هچ هرهچ هام كرت یا

 زورب مرب اربش وت یور رونب نم ات

 كلی یثک رد هب روس زک شپ نآ ز
 اور لد ماک مدوش كيب كي وت رب ات

 کط» دنیا مگف رد ماکب نر

 كلک زا مشيدنين هک نزم كلک نم رب

 ۱۳ 35 ی . مت مسی رز پتو وجودی رسم ۹ ۳۳۳۰ ۱

 دیدق 7 0 را
 ۳ 1 3 لب

3 

» 2 

3 

1 ۳ 
۳ 1 



 ۹ قز وسلا 9 نب دم ءارعشلا جات کما (۸0) ۱

 منا وا تکنو تمسرما .:بفلاخت 9 4

 1 (ی طیب اوج تجاح ۳ ۳

 ٩ پارک مدرک هک هک سر

 ماوخ رب مرک دون 4 ته تی ۲ ۱

 1 ی رتسود زور ۳1 مد ریزب تا

 مادرگب ناتیز رب مدب هدرک هما رک
 یا هک ی ترازو لس : دوب هک یک

 زانو

 ۱ تانالس هسا يفأٍأسش نید نی

 ماملسم دنب كين من دوخم نوچ 2

 ۰ يک دف هم جا

 ۳ دب  كين میم هچرا كنادب

 تسا هبوت یدب زا نامینپ تنگ لوسر

 ما دن يا بیات رگا ثیدح .نازبا

 ذینا هتفای هسبوت» هک یئوگ نامه و :نالف 4

 مامهب و تالف نم ارم تسا عنامهچ ۰
3 .11 



۳ 

 ؛(رهثلا ءارو ام) قوبلس لا ءارعش مد باب ۱۹

 ارشیوخ نفت هرهبن تا
 رک نماد یاوه یزور دناغ ارم

 ماسک زا گ فخر هاگک و ۳1-0

 دوب ناطیش یابنهر ارم هریفص كيپ
 مغاطیش یا ءار یک دریک ,ضن

 ماد هیواه و نیچ هناد نم و هناد تساوه

 غام 7 مادب مان هناد نکس کا

 ۳م ار مچ رب مک هچ مچ مک

 تسا هتثک تیصعم لالد رب نب اوه
 ۳۰ تشراتاب هتعایخ ها زا

 دهد هضرع راو لالد رب نب هگا

 مادند یا راد یرخ 3 0

 ۱۳ دسیامم اس یی و نشو هیدن
 مادنخ و نامداش وزا ترا .نیرب

 زورما دب و كين ز اردوخ من رگا

 مازیم رشح زور .نآ رد هک م نا رب

 ۶ نام گپ ز یی ك منم
 مادنس رازه ردنا هدب هلپ

 اکلم ارت لد نادنس ثنب هام هچ
 مادسپس زا یی یوزارت رد هک

۳ ۳ ۳ 

۰ 



 ۱۱ ؛ینزوسلا یلع نب دبحم ءارعشلا جات مکحا (۸0)

 ین نو ارت رم دزیا هک یدنوادخ یا

 یک نایین اهراوشد هه ات

 « نزوسلا لع نب دبح ءارعشلا جات ات میکحما (۸) ۱

 ناهک هبوجما و نام ز هردان ی هک نوت 1
 ام بیا رد اتش 1 ۳6 می ۱

 یعبط و دون ضوخ ملعث رد و دوب هسردم رد قم و دما لع لیصت
 کزورآ ماقناب ارنا یدرک فّرصن هچره رد هکنانچ تشاد فیطا ۱

 نناقا کد تشاد یدرگاش گرو «تشذگب يگهرزومس ناکود رد رب ۱

 رد یزوس ِ ؛وآ راوخ نوخ هراسخر مالغ هام و دوب رسپ نآ رکاچ

 دادب تسد زا ریبدت هتشررس رکن زوس قثع زا .دهاد دایب لوا رظن ۰

 تفر کنارم داخسا 5 فید :دیا یور رب وا شه هخرخآ و

 و دش لوغثم تعنص نآ ملعتب و زومایب ارم تفرح نیا تنگ و
 قشع و تفای مدقن ناداتسا هلج رب تفرح نارد و تخومأب

 و درک صیرحت رعش رب اروا درا ی رظن رد اردنک دیلب ءاهرطاخ هک ۱

 هیت وقف اماف خیس داد رب لزه هجرکا و تخادرر ۱

 دن وان ین ناب 0 قاب كیما هتسارخ نآ رفع واتس هتنگ هک دیحوت ۱

 زع یراب دبحوت رد تساروا نیصف نیا «دنک تمحر یو رب لج و زع

 ۵صد هسا

 غادنچ زازه قادرت دنک ید سا

 ماد نم 7 ق اب ارم ۳۰

 ررتب دب ز نام رد مدب راکشاب ۱
 ماهنپ و راکشا ز نم و دناد یادخ ۱

 رگ 9م زا و ار ایی



 «(رهلا ءارو ام) قوجلس لا ءارعش هد باب .۱۹۰

 هضتف هنوگچ وت فادن دق ربونص یا
 9 نادان تتشیوخ ادیعب یاد یه ای

 یک رهوگ هفنلح نوچ تاربلد رانک مگ
 یک نافوط همشچ نوچ نالدی مثچ هاگ

 ۳ هز ره

 1 لک ناس رگیدب یون یتوداج رد ن

 ۱ هک تور 9
 هک ۳ تردد ده را دورف طخ

 یوش رتشوخ یس سپ نیز یدش رتشوخ یدب شوخ

 یک نابوخ یتریس ات نک دهج اور بوخ
 طخ شپ ماشف ناج ت از شپپ ماشف لو

 یونک نآ یاوجن هچره ون هک نک یاوخ هچره
 مک هدید ۱ یاب تاچ کلا تشیک

 یک ناطلس تمدخ وت منص یا زورما كنا ز

 لوسر نید رصان نآ رصن كللا سم هاش

 یک تایا مع شناما رک یفیما نآ
 تیچ و قرش نیمز و

 یک ناهرب فک ز شناسحا كنآ رصن نسحما وب
 منچ شپ دا شتسپ یرزب زک یرزب نآ

 تک نادرک ذبک نبرق ارشردق وت ۳

 تشخ خاش رب بنز ارشا هنایزات لاود رو

 9 نارع یوم ءاصع ارنآ نامز رد

 راس ریش زی وت هسراد ناسا اعورب رو

 یک ناورداسش :ربش  حیطم .ازنودرک . ریش
 سس ار ات سس نا دا یا : ی تینا یک توت

 ی نی یکم اتو شیت ات فا ی یی



 ۱۸۹ ..:یرافلا قسع یفلا باهق (۸۵)

 رپ هن و یراد لاب هن هک شرم هچ « ناج هن و یراد مسج هن هک یزیچ هچ :

 رذنگب قوفعم یک ساب لب یاب دنیرب هتجخج اب 8

 رغال و درز و هتسخَرکج و رازن « نوخ زا شکاخ رب زیگنا تروص یی

 روزم لابخ نوچ فروص ی ۰ 9 لاله نوج یروص ی

 نیصق «هل و

 یک :ناتسد یربلد ردنا ۳ زا را یا

 ینک نادرگرس شیوخ ینمب ارام نامز ره
 شیوخ ناج رب دوب ندرک رطخ وت اب یفشاع

 یک ناج دصق هک اهت لد وت یدنسپ هکناز
 تسین هیور تكي بسن وداج یا وت نوسفا و قرز

 یک ناتسد کد هسحزور ره هک ون یراگزور

 یک یاقن سا كشم درک ز هک
 یک نالوچ رب هگر رب دص لگ رب ربع ز هگ

 و هدوت باج ارلبنس اگ

 یک ناجرم نمرخ باق !رنادیم ءاگ
 اقا دات رپ فلز نوچ لیگب اشد دنب

 یک نادنخ بل ود نآ نوچ ینکشب ولول خرن ۱

 یهن سلجت رد یاپ وت را سلیم دیور ید

 یک نادیم اهر یر وت رکا ناتو

 یک تهدخ دن هک ارتآ تشک اکسل

 یک نامرف وت هک ارنا دوب رب نامرف خچ

 دنک نالوج یه لگ رب وت بوشآ رهش "فلز

 یک نالوج لد و ناج و ناور 5 ِ

 یخ یاب یور گره هک ینسح تیا
 نیک ناسا یکب اریلخ ءاهدید



 ؛(رهتلا ءارو ام) قوملس لا ءارعش مد باب ۱۸۸

 یه یور داب. ارم هدنام ز اگداب یا

 راگدای تشپ رب وت هعشون یر دابی
 2 طب دام زا

 راوتسا لد رد تمتشادب یه هک سپ ناز

 یدزک هشیدنا وت قارف سنن گكيرگ
 راکف نرم ناج و نن رگ ,مب ز تنگ

 ما ثنام تنز نم و نم زا یرود وت نوکآ
 رازوز ثادحا رب )۹ ۷

 تسود ون زجم مرکن هک ارم رم تسیطرش
 راب وت زجم مهاوخن هک ارم رم تسیدهع ۲

 فقارف ارم دناسر كاخم دسلاک رک

 رادتمود تسود یا تهئاب كاخ ریز رد
 دعهع كين و مناهج ۳ ناکدنب ام

 دیره تلیدزن وبن دفع كين زج

 دوج باتفا رنه رهپب ناهج هاش ۰
 زابت هسهن نرید رصان "قرش ناطاس 3

 سا وبا ناسحا رس و نا

 راگدزک روصنم تلود ريصن نا رصن
 دنکیم راهب تفص و ذی گیم لیصق رد و

 ربع درک اب وت یروخم راخم , ربنعم یلاش دوعذم اب ۰

 رّونم یرون وچ نکل و یرون هن , انصم ور وچ نکل و جور هن

 روناج وت رب اضق یریذپ شبنج وچ « ناج یب وت یاوه یرک مارا وچ

 رهوکب فایسودرف هابناور « تلخ یایناحور سس
 ۵ مچ

 ربضم ون رد وت رپ و کزرپ یه « ناسپوت رد و یاپ و یوپ ی

 روشکب روثک ز هسرام درب + رلاسب رلاع ز یتشپ ۰



 «یراخبلا یتعع نیدلا باپش (۸۶)

 تشد درگ درک نیب سوم ءاهحول نآ و

 رانچ رس رب نیب نام ءاحضص نآ. و

 حیدسب رهوگ رپ نآ شقن هلاژ زا
 رادنشآ توقای همه 1 شرف «ِ زو

 هوک و راسهوک هنه گنر گن زر تسگنر
 رابیوج فرط هه هفرط هفرط تسا ربط

 راز 0 ان رازغرم كلي

 ی و اتس نوماه

 راب تر دش رب هراتس ارج

 ون راهم دمآ یثع راپب ون يا

 راهب نوچ یور نآ زا هنام نوت لب رم

 بک و زی سه یا وت هاگعادو 5

 راوگوس و ناثورخ هدنام راودواد

 کیا و هلند ود ۳ منمارپپ

 رازهلال وه رد نوخ ز مهارپپ
 سر تسد تسود یا وت یور لاصو رب ین

 رارف وت نارجم ترسح و غبیرد رب یف
 لد نوخ ز رب خرب دسمد رب هلال

 نارتک رب نید مغز دمد رب هزبس ۱9

 دکچ ورف میشچ ود با زک هرطق ره

 رارش نامز ردنا رلد شنا از درگ

 وت لابخ شپ هب راب رازه یزور

 راش منص هسا كشرس هساجم مک هدید

۱۸۷ 



۱ 

۲ 

 ؛(رهللا ءارو ام) قوجلس لا ءارعش مد باب ۱۸۹

 رابب ی ماج نا و یتشهب تب یا زیخ

 راو تشپب ارنامهج درک تشهیدزاک

 تیرفا شن زا رپ تشد دف یثرف

 راضفا رخ زا رپ غاب داب یجات
 نواز غاب همه تسا ینروخ شقن

 را زر تشد هه تسا قربتس شرف

 نیچ شقن ز رپ نیچ هناخ راهب نوچ نیا
 9 وب قاتم هناخراکت .ناوچ ناو

 رگن نم رناش مشضرم رسفا نآ
 راکماح ءاهلگ جتوم هدرپ وا و

 کش نیربنع زا 7 و راذع نو نیا

 دن یربع زا رپ دلخ طظاس نوچ نو

 فتنیوخ تسارایب راو سورع تبگ

 رابغ زا دنبوش یه راو هطاشم شربا و

 كشرس نیرهوک زا شدرا هلیوط یا

 نهربپ هدیشوپ ناوضر ءادر زا نیا
 _ٍك

 رازا هتخود ناگتنیرف رپ زا نآ و



 ؛یراخلا مع نیدلا باهش (۸6)
 تساخ رب نایم زا تمرح مرح هدرپ وچ

 تنیس تداع تلنانوچ متسبپ نرهد

 شون مدوم وا ملت نرخ یا ءار ز
 تسادنپ قضا .تساز نخ رد هیکنا زا
 دبپ .نارازه دص+هبک ما یهش رپ مال

 تلولم لظ و روج لاس هدب کا هنش
 تساغوغ [ و] هنتف و ماع رش  هزور ود زا هب

 رمولخم ارم انفداب بیا لقم نما فق یزل

 تسگب ی. باطخ و. .نرلاقم هک

 تساسن و دنجزوا و شوا دح هک فرط نا زا
 ماظ نآ: دیسزا مارک وا را
 تساگ هتسب اعور دیشروخ فت و شنا زک
 موزه انا رسا ۰3۸۰ یک يه تا

 تساوسر ِ تجضن ۷۱ نز ۳ دنا
 تقا تفبم. هتانتخرف  تحاس اول

 تسادنها دانم ناب هسه الفبا
 دهش نوخ جوم و ناریسا منچ بآ رک

 تسانح شاهکاخ و نوخربط شاپتابن
 بارخ و تسیلاخ بنارح وا دم راز

 اعد بل .رمالسا ربنم رازه 3



۱۸ 

۱۰ 

۳ 

 ؛(رهثلا ءارو ام) قوجلس لا ءارعش مد باب

 ون هم ندید رب زا نم قاو هس
 تساخ رب مرب زا فلز رس هدوم ۳

 تخود رب كلف خررب ریگ ود نوچ ثیدود

 نا رخا دیدب كين مچ ۳

 تساپنس و لیهس اي تسیوم هنياس هک

 ۵ تا تب خاص هام دنید ۳

 ایا دید هرهچ هام یا لینک خرد :

 درک تراشا دیسک مس رف نآ کلونب

 تسارهز  هرهز؛ ریز رد . کلنا تنگی
 له ترمدیع هام قیدرک ماکت

 تسارک یادخ یه موک و متنگ هچ نیرب

 ید قلبت و یکاذک سس زا تر نان

 تساطع یادخ زا یئانیب هک تنگ تفگ هچ

 تسا تبقاع لوسر یربپ هک تسنیا تقیقح

 تسانف و تسنیابن یرپپ رب زا هشيه

 رع و اوج یثاذگب ینچ حوشب
 تسادوس ناه تلد رد یدش رپپ هک نونک

 رفس و تسنرشع و اشا تقو هچ ارت
 ید و زا و شیاسا هیان هن ارت

 اسعز ام و یه یجنرب وت نتشیوخ ز
 تسانع و جثر وت تلود زا هه ام بیصن

 لتکب رس درد و تاناوجم نام ناهج

 تسامرخ اب راخ تسه ات مع راک هک



«-0۳9 ۳ 

 رد نم ی 7

 سر ای تا ی

 « یراخلا قعع نیدلا باپش (۸۶)

 ..ناضف و تیذایر درون دن ۱ ۴

 تساضق راکدزکز  وت رب و نم رب هچنآ ره

 لامک تساردرم هک یاد و یئوج لابک

 تسار یا ک نیچ یتسرد و یتسار ز

 دزس ارهدس دنوادخ صاخ تانص

 یساوز هتفآ قکسب و یادخ لاح چ«

 نارگ صرح راب و تسزارد ز 0

 تسالب هنوگ رازه دص ین ره ریزب

 یک ناراره نوک هرش نرادتدب

 " دزیا هجنا ره زج دوبن هنیا ره

 لدع یضاف تسرد دهاش و تساضق اضف

 یاس دوم اضتفا اضف هجنادب ارت

 [مج وت] دنب رز زا نرم لاح ج0
 تسازم. یادخ ارم درادب هک تفص ره

 طابثث ناتبود ضیرحت و :نصط کنآ ۶

 تسافج ریت رازه دص زا رتب لد تبرب

 گ دسک شازرس سک هه مرپپ هب

 تساوخ دیاب یادخ زا نیرد هچ نم هاگ
 تسا یک رایتخا هجن نیا تنم راتخا

 تساور رکح درک حوت و نم رب هچ ره هک

 نام میم نوچ دبع بش ماش زا

 تساکب زور جهش رون و كلف زا دما رب

 جو حج تساراب هريت رهپس

 تسالال و رل هان رد یک هکنانچ

۱۸۳ 



۳ 

 ؛(رهثلا ءارو ام) قوس لآ ءارعش ,مد باب ۱۸۳

 رب مش ید كل ووچ نازارق زا وج لب
 دراد ناوقسا نم نت نها زا و زیزرا زا هک

 یو زدراگنب یه ضراع رب تسود یارف

 دراد نادبا یار داب زور هک یقن نآ ره
 ضرط منکیم طمع هک هک ناگدید نوخ ز

 دراد ناک هم و لاس هک نوگلک نهارپپ نانچ
 مراد رگج ردنا نا ره دزورفا رب ضراع زا هک

 دراد ناهد ۳ هجنا ره مراب ورف نید ز ِگ

 رم رب درو نوفیمشا بش ره نم تکبلرن لابخ

 دراد ناشف نوخ بش هه مشچ ناگتسخ مچ وچ

 ددنب رب هیاربب ارم وا لایخ توچ هگرعتم

 دراد ناوران گنر و گنر رون هک رهوگ ن زا زا

 تسراد رگ و رز رکآ ارام رخ دبوگ ارم

 دراد ناخر میزز هک مش ها تیزا ناتسب رگ

 یک درادن هید نیرد مراد نم هکر هک نا ز زا

 دراد ناورسخ هاش راد رهوگ ریشش ریسه : رگم

 «تسا دحوت دح رد نآ علطم هک تسیو دیاصق تاهما زا نیصق نیا و

 ۱ ۱ تساضق تسدب کا قولخ تیه نانع

 ۱ تسارچ و نوچ و هچ هاگآرچ وت لد ارچ
 ۱ ضارخا تستسرد دایشغا یک

 تساطخ بارطضا تسباوص داقتعا رو

 زا و یتسد شپ و یثیب نتسج تسالب
 شال ون ابا طالتیم اتبم تی هی

 ح
3 1 



 ۱۸۱ ؛یراخحم قعع (۸۶) ؛ یدنقرس یدیشر (۸۴)

 یابر ۱
 درب دن ارم هشیدنا شتآ رد ۹ درب ی لا وا هک خرچ نیا

 درب د_نقرس (یوس ارم هک یداب اب  تس مهاوخ رد كاخ مادکب ایا

 «یرافلا قعع نیدلا باپش لج۷ (۸۶)

 رب یرعاش رد یرحاس یوعد رد و دوب قعم دوخ رصع ءارعش داتسا «
 تفاطل و تسالس ت تیاغ رد تسعوبطم و بذع وا رعش زا هچنآ «یح ۱

 قافتا و تسا نکفا تریح رد ارناداتسا هلج تمسع ونصم هجنا و یک ۱

 شپپ تسا هتنگ نیصق نيا علطم رد هک تیب دنچ هک تسا اره 3

 ؛نتفگ تسا هعسناوت : ه یو زا دعب و تسا هتفگن نآ لثم نیک 8 ۱

 3 دیک
 دراد ناور یئوم رگ و دیوگ نخ یروم گ

 دراد ناج هک موم نآ نم موگ نخ روم نآ نم
 ناروم نید نوچ لد و تسیوم هیاس نوچ مت

 دراد نایم ناروم نوچ هک یئوم هیلاغ رم ز ۱

 ؛ یئوم دوب نم ناکم ارشتآ و بنا رم 0

 دراد نایم رد خزود [ و نافوط ] هک وم نآ نم

 هره موش یزورابش یوم اب و روم اب رگآ
 دراد ناشن نم زا یوم هن دبای ربخ نم زا روم هن

 نیش سس وایراز سبز مرد زوم 9 ۱

 دراد ناب ردنا وب یروم ارم دهاوخ کا ٍ

 دناشوپ یئوم ارم یراز زا و نآ نم 3
 دراد ناوت خزر زا بم زا هک موم نا

 ناشفا نوخ یوم ره زا هودنا زا روم نوچ خم
 مر مر

 دراد ناور وک یروم هن درک هرگ وک یوم هن



 «(زهلا هارو ام) قوس لا ءازعش هد باب. ۰

 تستماقتسا رب وت ءاهراک هک یرکش «# 9 4 ارم زاک: هفراد ماتسم ظ

 تستمالم نارازه یازس نم كيدزن « ارت دنک تمالم هک یک نم نوخ رب

 تستمالع كلي نیا ار یتقیفح قشع # ماهدرک ملست دیا نم رب وت زا هجره

 نایز هن ارت رم تسدوس هن ثنب حدمز « دوب تنب نایز و دوس وت در و لوبق «
 تاه ثینش ان و تسناه تینش ارت « زعو دشاب هاج وت حدم نتفگ ز ارم

 هعطق

 ناتساده هدش رگیدکی نوخ رب ناود ره
 هدش نایرگ نوردنا تسخرچ ات نیا نید 1

 ناهد یداش نیدب دیاشکب ندخ رب یه نآ
 هعطق

 . ناربخ یب زا ون و هام یا متشاذکب « نارذگ ناهج يا وت یب وت دای رب
 مس 9 ی 4 ۹

 نارگد یب درذگب تشذگوت یب نوچ ۰ نارکب متسشن و متسش هه زا تسد

 ۱ و /

 تسورد تسود نوچ تسشوخ ارم ید اب

 ح تسوکن هن ندزک قرف تسود و هدید زا
 ح 9 تسوا دوخ نید ای نید یاجم تسوا ای

 ِ ۱ ابر ۳

 سخ ره رد نارگن یگرن نید نوچ + سکره لاتسد خرس لک نوچ یا
 سب و دیا راکب ؛ر وب ز نا ها سوق ز نرم هقنباوتت :1 واکب گنر وت ز هلال ز نترگترف هججبا دتناب

 و ابر
 دابم وت دهع و دقرم هم و دفرف زج . دابم وت دهش وچ بل عط ارسک

 دابم ون دهج نم دج تسبن نوچ + لاصوب دج نم و رجنا یک دهج وت ۰



 ۳۹ «یدنفربسلا یدیشرلا دنبح نب دیح وبا (۸۳)

 د وب هفرط و زور شینعم و شطخ تسا بش
 2 ِ ۳ ی

 نطو زور هتفرگ ردنا بش هریت نایم

 یجت یا تسین قرش قفا وا ناهد
 نهد ز نورب شدیا زور و بش یه ارچ

 هعطق هل و گ
 ص

 س و اوع ی نم تسد + یک تحدم تنم و یریزو ون

 ِص

 3 اوج ۳ هو . یحدق دن ارم و را 9 ترازو ون

 هل و

 داهب نرایخر یهراج نلن هوا کت ما هن نا

 دابن ناورشون لدع رب وک تسرّوج تر

 درک اب هدوات ماتم را یو

 هاب ییابات خر رب و داد بات ات ار فلز

 درک هوادییآ وا تیز را بلد زا

 دابن تراز رد یرگ راذم ن دیم رد هک آ

 کش زوع ددرک گن سوپ سا دز ۱۰

 دایی نایتوآ رد تیالخ تی
 ینک رد نامارخ و ناداش زور كي شمدید

 دانی نر ارود كلف ردنا یادخ اروک هم وجه

 ی لد نم هدعو رب و یناوخ متسم تنگ
 دابن ناتسم هدعو رب لد هک یدرم لد هداس

 و
 ید و « تسنمالم رین هتسخ هچرا لد ارام 0

ِ- ۰ 

 تستمادن شیدن هک یسکرب را « مدن وت نارج تسنمادن ارام

 تا یناد دب رگ زور نآ و + ون قارف ردنا دش زور وچ نم ءاهش 1

 تسنمارغ وت رب و دما تمايق نمرب « راگن یا دب تمايقب نم لصو طرشرگ ۰ 3



۳ 

 (رهثا ءارو ام) قوجلس لا هارعش ؛ مد بت ۱۳۷۸

 دروا راپب ون ماگنهب غاب هک لگهن

 نس و ناوغرا و داشتشو و هشفنب

 هسور دراد را یوسب هی قلود وچ

 نما تدش دناوتن شنحم هح
 گكناس-_زرقلیف مح دنک هک قتروص وچ

 ف دراد حور ز و حور دراد فغع ز

 یوب شوخ وا میسن هتنگ ری و كم ه
 نشور وا غورف هد_زاوخ ارهم و رهم هن

 مدش راو كلولم شبس و غورف زا نم

 نتفشلگ هدش رگد مسن ز وا نسح ود

 مرا هسوب و تشکنر را رم هاگتسن

 تخ هگراب و تنک ندع هاگراک وچ

 لصا همه رد گرزب یرزب لصا وچ ایا

 نف ره رد مان یامن لتع وچ ایا

 مَلَع رازه دص تسه ارت رلع هاپس

 تفف رازه دص تسه ارت ْنف ِتخرد

 9 تخالب زا هک زهریزپ نگرزب نا وت

 نخ ّدق تسار و یفاعم قزف دساب
 دنک هک و ت كلک راک رگ تسرحاس هچ

 رد زد هسخب میس رب تبت كلشم ز

 ودعب دوش نورد شخز و دنام ریتب

 ی شود دیک . ربع رکرم ز رک و

 تاود ز وا ریرص شکلک دنام لنطب

 تبل سابل زا هتنگ ناهج یخ ءانش



 ۱۳۷ «یدنفرمسا یدیشرلا دبح نب دبح وبا (۸۲)

 هعطق
 مسافر گنوت . وز رظعا هایش

 یناهج ۲ 1 :وادخ و ناخ ردق فبج هاشداپ

 یلیئربج یر هاش نآ للیئربج لاعلا وب

 اس زا ناسز ره دنیوگ حدم كيالم اب
 نک حمج تفاسم دص ناویک مرج ات نیمز زا

 نانچ دص ناویک مرج زا تسرترب وا تمه

 وا دهع رد نارق بحاص تلود ثیدح زا

 زاق مداد هنیک نه رب و تست

 دوب یدرم تارتبجاص دا متسدینش نم ۱۰

 ناس بوخ تریس كين تبیه بعص تلود زیت

 یوخ كين و نکمرش و تسد دار و لصا كاپ
 تیام اب تورم اس رفت وا عضاوت ت

 تسین هک نادیم نارق بحاص دوب نیا نیدب رگ

 نارف بحاص ناهج دنوادخ زج ارناهج رم ۸
 باکر قرشم لا رد وا هساپ هدوسب هک

 نیاع برغم لا رد وا تسد هبنقف

 راعشا یو زا و داتسرف دعس دوعسم دیع هجاوخ كيدزنب هعطق نیا و

 هعطق «دزک اجتلا و ۱ ۰

 درگ ثداوح زا دانیم هک دنیب رگا دعس دوعسم هچاوخ 3

 دروآ هار هساج دتسرفب « ریزو رعش لابک هةتچ تا
 درم عیطم و ادگ و خوش ترتفناک ها دیشب فا دهاوخ هک نونکا ماد

 درک رهزک هکرط ده عط + تفاین و درک یدک در۶ ۲

 نم رب نارعاش جان یا وت رعش دیسر باوج
 ِم 00 سا ی ح

 نیچ درگ راهب ردنا لگ هتفگش ون وچ ۲۶ 8
۴ 11 



 «(رهللا ءارو ام) قوجلس لا ءارعش مد باب ۱۳۹

"7 
 ۳ 0 ویو وز قرص

 «رهنلا ءار و ام ءارعش رکذ رد ۵

 ؛ یدنفرملا یدیشرلا درح نب دبح وبا داتسا (۸۳)

 نخ تعانص رد و دوب هقبط نیا یاوشپپ و مدقم یازهش داتسا یدیفز

 دنچ رعش ملع رد و هتفای تنبس نازاس نخ هرمز رب ترابع تعارب و
 جیاتن زا یکی همان تیز و هتخادرپ فیلات دنچ و تساهتخاس فینصت

 ۱ اطیا و وشح زا و ةناداتسا و تسعونصم هه وا رعش و تسوا رطاع رطاخ ۰

 لا یفس هاش كم ظعم ناطلس حدم رد نیصق نیا و نوصم ناکیاش و
 هیصق « تستنگ ۳ هارث

 تسه هک اریز بفل شهاثکلم ما تان ز ۱۰

 نیرق اش اب و كلم اب نامسا یب شعلاط
 تسار هتثگ یو رب تنه روشک تفه یااشداپ

 تزیتسار هاشداپ نلوخب رک دشاب تسار
  هنیلرا: ینعدخ یکی ز ناموز رصتق

 نیچ رونغف یه دراد یشتجاط وس رگد زو ۳
 ۱ ۲ + فلراعب ازمغ نآ تخن رم تاممآ

 نییج دهنب نیمز رب هش نیا شپ تمدخم رگ

 (دیوگ هلا هر دما نب لیئربج للاعلا وبا ناخ ردق ناقاخ حدم رد و ۲

  هج ه

 و

 ین یک



 ۱۳۰ «فاکسا هفینح وبا (۸۳) «ییاق کشوک (۸۱)

 طورخ تخم زاس کی اب ازغ ریتا نم لب رد نام

 لرد ی 4 ۳ ی

 :دانفا راه

 «فاکسا هنینح وبا (۸) ۰

 یرورپ نخ تیالو لاو یریفس تلود دهع رد و دوب ورم یارعش زا

 ۲ راعشا و تابیا و تشاد .فیطل یبط اما درب زرکشنک ۱

 ابر تیز « نما

 تدالدوپ نوج لد نا ی مدش موم نوج ۱۰

 ينالبپ رای تلف ۹ نود وا: ما

 تدابپ :هسواسف تبس ارم .فتنکنآ دی

 ابر ؛تساروا ۶

 درگ منب عبطب ارت هام ب ندروخ ماوخ وت مغ یدب هتنگ هن

 تدرک ناوتن داتعا وت تنگ رب زور نآ متنگ دهع نایب دوخ نم ۰

 هل و

 نا شب تاک دیفا هفارگ ات نم » مرای بشما دمان و ها درو

 مراد ون مغ دص ود ارادرف دوخ ء مراسگب نیک مغ یدیون اب

 3 «تساهتفگ وا ۸ هعطف نیا و

 اوسر هقرخ تسارام هچرو « ابیز توسک تساروا هچرک

 امرخ لد رد تسا هتسخ وچ وا » زوج هنايم رد زخم و ام

 هل و

 هسرا گچ یمن ام ره «زان و یداشب یدّیس یا روخب

 یرا ک گیر شدروخ رد وت و دسک باش شدرب رد رهد ۶4



 ؛(ناسارخ) قوجلس لا ءارعش مد باب . .۶

 نیشن ناربلد اب یو نو و ورس نوچ

 کاور اب ه۶ نو و باتفا نوجچ

 بش و زورب ته و ثرصن و زان و شون اب

 زاون لو نکفا ودع نک طاثن روخ ی

 «ینیافلا کشوکلا ءارعشلا فرش مکحا (۸۱) 0

 داتعا یب وا دج ساسا و دوب داعلا میفر وا لزه رصف هک یککشوک مکح
 و عوبطم همه تسا هتنگ هچنآ و ام هه وا ءارطا و حدق هه وا حدم
 اریرفس تمن هک تسایعاج قح رد وا :وجاها رثکا و تسا فیطل
 دیشروخ ات دندونن تابث یدرم و یدرم فقاوم رد و دندرک هلباتم نارفکب

 یزوسلد تل ملود نیا تاوفب اروا نوچ دش التبم فوسکب یزعم تلود ۰

 عوبطم یاهوم و فیطا راعشا تعاجما یح رد و دوب رت لماکم جزه
 زهگ تسیا هل ناز وب تشک

 ناثاک رانات و یف زا تبسن هب ۰ لد رب ناکرت نز ریتم ایا
 ۱۳۳ در تن وزاب ه هنبرورپ ناسارخ رد اباکی
 ۳ او زا یر هد یناصر زن تنه هاشداپ ارامش ۰

 ناساور ناکود شپ رد یس « هم و هک هتنخ کدوک زورب

 ناساره ها زا وید نوچ هش ۰ ندونش زغ مان ز یرهش رپب
 ناسانش یحان اش زا درک بلط «رجنس یابتمعن نارنک کللف
 تاساپم ان ناگدبرخ قز , تیح ی ناگدنابرد فز

 1 سد زا دهد نورب نینچ « عاطفاو كلم و دوب و داز دوخ یسک ۰

 ناسارخ ناتز یک وا ریششب « دندیشک نوریب نوچ هک نیب لسم

 هل اضبا

 لطوق زا هسن ماهید ارت نم « لب رد کدرم تنگ ارم ید
 طول زا هن و رعاش یدرم « مزرخاب و ماجز ین شمتنگ ۲۹



 ۱۳۷ « یتلاولو جور (۸۰)

 یشور وت یار ز و یور ز اردید یا

 زازتها وت رثن ز و رظن ز ارهنیس هسو
 طخ رک تروص تنعاتسص ارت تکللک

 زارط یی طلا تسیاکح ان طبخ
 ناب و كشم داب وت ترضح كاخ دناشنب

 زا و صرح تقباوت كف رالب ته

 عبط سورع ناوید و رتفد یوس هدرب

 زاهج رس رب ارت حدم رخت رم زا
 ارلضف لما رم و یلضف لها و یطس

 زایتجا رگره دوبن تتمدخ طخ زا

 شیوخ نانع دبات وت یوس هک یلیاس ره
 زاکل یک شباخر یاد ارهنارکش

 وک زاب هناخ یوسب شیتسرف نانوچ
 زاب وت رب دیابن مرش ز دوخ رع رد
 تتمدخ زیوالد قازف رد هک فو

 زایتما دصق دنکح مج ز یه شحور

 حش وچ و هناورپ وچ خرچ تشگ ز دش نوچ
 زابگ نراچ و زوب نت ثداوح مع رد

 نکل نوچ تسب نایم عبطب تتمدخ رد

 زاگوچ ناهج دیانکب شدبرد خرچ ات
 تسود تزیاکم بن دواد درگز یشد ات

 زاب یاج تسف زن درکن یوم ات

 ار راداد تزضنب نرانشد رب

 زاب قشح راد تلو دب نراتود اب



 «(ناسارخ) قویلس لا ۰ارعش مد تاب ۱۷

 ترس ققاط یو ز هک ناو ان ص

 زارف هوس تر بیش یوتاب ات
 راب رازه ییثن و زارف رم هسدرب

 زا رسب ارتیمز گیل یانپ و تسد زا

 هلحرب یدیرد تی رب تینا کت

 زاب تسش هاچ نب ز سر و و ولد

 كيل و هک ز وا لاوج ود نامز كيب یدروخ
 9۱ تدرب نیبئ نلاوج گلبز یدرک

 یدماین شوخ زجر [و] شادح یدناوخ نوچ

 زاحن زا شیب وا نداز دوب كلاريز
 ۱ یتیزه کلرت وچ گل ییشآ_ یه اصاح

 ۳۶ رید هر نبرد مذش ی ود ره
 گنسو بوچ اروا نمو تسحو تسحو تسح وا

 زات و زات و زات نید و تلود زیزع یوس
 وز نع تسلود :نلضفا - مولع رج

 ۱۳ درلا اصن هک للع رچ ذراد
 برغ و یرش قلخ رب تسه هک یتئارفط

 زارط وا هسازغط و هماج هاش نامرف

 دنمزاین دزن هک داوج مورس را

 زابن یب تنک نسز زاین وا دوج اب
 خر و الب ارودع تسوا فالخ ردنا

 زان و معن اردو تسوا قافو ردنا و
 هایس بش دنبب هن زور هسور رشح ات

 زاوج ارعجص دهدن شرطاخ رون ی



۱۰ 

 «یجماولو جور (۸۰)

 تلنانچ كلف رب كلف راز هبپ تنکشب

 زا یاب هو كود قشع ز هرهز

 3 ناور تیشون هشوگ هالک نوچ*

 زاودیب هوک سپ ز رس لاله دز رب
 اور دش هتنخ یوس نید خوش باند

 نشر رد د.بوک هل هافک
 باوخ یاج ز متسج مدیدب نانچ نوچ نم

 زارف مدش رتشاب :هدرک تمدبب وقام

 ا زارف رب مدش و راهم شقفرگب

 زان زارف رب دوش هراب هزات هکنانوچ

 نامدرم رج مفرک شیب هار زور هد

 زاسپ هدزناپ هد و هدرگ تشه تنه اب

 رشح "زور داّوف ٌ(یصاع دزن هک بار

 زاج دوب خزود ِتفینح وا بنچ رد

 م6 رس هدروا رد ره ناسب شهوک

 زاتب رامو- هدایم هل تراس شو

 درک .واک نوک نوج هنه:وا یاهگتیرخ

 زارد رخ رفت .:ینووجت هه وا یاهگنسرف

 ربزه تراک زهازه شا_هرازغرم نو

 زارک نیا دعا شامهراس هبشچ رب

 و ۰ 4

 ورد سخ زور زا رک هجزغ نیا

 : ِع حجم محخ

 زایه شل شم همسر نوج هتشگ هارمگ

 گنس رود شادابم هک نم نویه نوگبش
 اسب شریوخ تسس مدراپ ز.وره هدنام

۱۷ 



 «(ناسارخ) قویلس لا ءارعش مد باب ۱۷.

 مانفلخ تكلاچ كلاچ ی ه تتسدانف خاش خا اش رلع

 منابرب غرم تساماخ شش , كنانوچ شروخ من متخیپ

 ماگتس ناوخ داب مس زخا روباشن رد

 مامهم شفرد ها رب « كنازا تكنخ مرچ و تسمرن نان
 ۱۳۲ سپر یارس هنک م وفاع دن . نیبام زبم

 ۱۱ .نانکرس زا یی « بل ود ربزب یه دیوگ هکنا
 غاتسد ۶ نا :تنقو ۰ ارواا شیر ایرغاه هه ات

 ۱۳ ريام .نلمگ زن + ارهسه ماهداک هک شتالب ام

 ماتسد و رب تجاح چه م دوبن نم گنج دصق دنک رک
 ماتنخ و دوخ هیاس دوب ما وات وچ خغسیتن مخز

 ماشنب یاپ تشپ شراخ + زیخ رب نالف یاک تنگ يش كپ
 ماهوس زین تسدرح ۱ رد هفلح و

 ماکد ولو نک نزو « ینعم رپ هران ز یراب تفگ

 0 گناد و هات مهر دا دروایا :نب شمتنگ

 منابنا رد نان داهنب مرن ۰ شنابنا رد اضق مدرکن :توج

 ماوخ هیاپ وچ هتوک تسد + تسین شک هساک و ناوخ وا درک
 ماد شرب شلود تنیک ء ها تفاجخات تبسبت نیچ رک

 مناهشپ اهدرک زا ی زین مکن

 مغامرد درد ِتفو یون هک » موگ اد | ارت ناج و دز

 مادی هرد ون رد زج . دیوگ دوخ یادخ اب یک ات
 مغاج و 9 تب اداب هتسن ه تلود رد ون رد ادانب زاتبپ

 ماهپ و دهع هلال و رک سه و تمدخ غابب هزات هتک

 نیصف ؛ تسوا روپشم دیاصق زا نیصق نیا و

 زانکرت رات بشب زور یوس هدرک یا

 زار وچ بش مب زا رس زور دیک سخ رد



۱6 

۳0 

 یماواو خور (۸۰)

 مابس صف .شعادم: درک ء تاقاب یکااب .منوب ها
 ماتسب هستکش وا سلج « تسا یدو ریت و زومت و راهب رد

 ماتسد رازه ار,ناسود « وا «ینا گرازه حدم تر

 مار و حور وچ دیازف ناچ ء ندناوخ رد هک و | حدم رتفد

 مارق وچ دهد ون قذل « یراب رب یه وا ندن|وخ

 مادزب وچ یه فرورپ « مزک راک رد هک یبرک یا

 ابا ناسب ناج و لد رب « تسین یارگ تتعن تحرک
 مالس ان و رگ و رفاک « باتکراچ و لوسر و ادخ رد

 مایصع تافو اب دنز فص , نم ترکف یاضف ردنا گره

 مابیرگ زا رس دیاین رب « رک نماد مرش ز یریذپ اش
 غالذخ تسد هاتتوک یاسپ ه رهغب درک ون رد رک نا زا

 منوتن تفگ هک اب شیک « ارم اوت تسدخ نان 8

 مادکم ن زا و ناوخ نیا تسه « رعش ردناک لزه دچ زا ما

 1 # راوخ هساخ « تسمس و رز یب هک یراید رد

 مادنپس ارمغ شنا و 4 ریزپمد دار

 مادضنز ارداد ن تس , مماگیم ارفاف کل
 غابرد یوکب هیاخ وجه + مردص روخرد رک نوچ 4 هچرگ

 و از * نارس ردصب یه مگ رو
 غایبص نوک تم گن تک یا 3 بهذع مساون وب

 ات هماگده مرگ ماگنه تسه

 ماسا هساگ هماج تیشرت ۴ یکرت تاسبر ناگورگن

 ماکو 9 رگ زف , ندیئاک لاح تسا كشخ و گیت

 مابنا هی نیت و ۰ بآ رد یدآ لکش نوچ ]1

 اون درشف اریدهاش یه باوخ :گداوقب زج
 مانشا مس و نوباص رز « تسین و ممابل دش گن کكنبوغ

۱1۹ 



۱ 

۳6 

 ؛(ناسارخ) یقویلس لا ءارعش هد باب ۱24۸

 ماسا نتنگ تسا لزه و دج ء راوشد روح رد

 ماوخ یتحدم دننوادبخ رب ه قشج رپب و هنداش رهب نیژ

 ماویک سحن و سیجرب دعس ۰ ميل نعط و مرک جدم
 مابیم اتش زا ارهدنز « مک هدنز خیدم زا ارهدرم

 مئاس ن زا زا دینکرب ناز هجاوخ ه نخ ماهیرگ رب نج نتوچ

۷ ۳33 
 ماسح ریظن شنعن دزن « نم هک لاصخ ین بیط نآ

 ماد وا جالع زک .نرخ ره « گرم تأعب روس دین
 مادرگن قرو نیا را هسیاش » تسیو مع هنیرتک بط ملع

 مغاشفا رب لد هوم ورد اننت ه وا نشناف غابب مدرک فوط

 ماشيرپ دتش عسمج رطاخ م بایس نیمز رب وچ بجق زا

 ماونع هنامز نوچ رصتخ « وا تریس هدوتس حرشب نیز
 . ايعا لسن لفع زا دیوگ « مت لعاب شرهوگ یرع

 مغادج دن و ناردپ ِ دوش تمسرد ودب نایا ها

 ماسرفب نام ششپپ هتسب « فیرش باطخ زا هک وا ملق
 مناهرب هب رب هار درخ نوچ « اریوعد ضایب ردنا دیوگ
 ماراب عطن ربا ر اه «» مور هدابپ 3 تراز بت

 هک ۰ ارنانمثد « مگ خاش هتنگش ارناتسود

 مایفط تشذگ زا تسا لصاح + لصاح دوب ارم لکشم هچره

 ۳ تریغ , قرب و فشاع وچه ملد ی

 ماک رس رب هجاوخ فک زک , نمز دنرب رز و درز مرز نوچ

 ماتاسب نید و اند راک « تسوا مراکم زا دیوگ شحدام

 ماسحا باح و .لضف رحم + تسوا هداشکو شوخ تسد و لد
 ماخ مراط و هرسک یناط + تسوا نیئک رب زیلهد و رد



 ۱۷ «یملاولو ور (۸.)

 مام ارشیوخ سلع رعش « ثنز ناور و نت ی نمک
 ماريزح و ید لد و مدب « ارلع لاس هک دش امام

 مادند زی تشک تک یر خرچ یاهیشرت

 ماکما و رارف و باوخ تسین « نودرگ رتخا و نودرگ وچ نیز
 ماروتب گر تاییاب هگ ه موماهب و ابیزردپ هی

 مالتخ و مک و شخوب هگ « شیوخ تیالو مجماولوب هک
 ماروط و قورط هوکب هگ « روباشین و تاره تشدب

 ماگرکب گو جناکرک هب هگ « مدرواب هب هک و زرخاب هب هک

 مايهش ورم تکا رخ هک« متیايب تاپ 8
 مام ین هگ یاج یکیب « زبت تلود وچه رم۷ لصاح
 ماهگ هاش ناباخ زاژ ء زونه دندساح لاح نیچ اب
 مامهب و نالف نوچ یدساح « دوب هک مک ناهج ردنا دوخ نم

 غاقاخ و یار وچ روشکب هن « روفغف و رصیق وچ رکشلب هن

 مافهد و سیئر ارقد هن « روتسد و دببپس اریهش هن
 مغاوید ریشم بصنپ هن دنا مدقم ۳ هن 9

 مالی دنیرفا قشنادب .هبن نوا هری تلود
 مغالس دصعس دوفسم هجاوخ « نخ و اضزک تسبن نیزا شیب

 ماتسب حدب ین ود رگ ء لاوس نامز یکی رد رهدب

 اطلس  بیبظ هساطع اب . نالفا تع و دنیاب 0
 ماهلس نرم و كلم تسزکم « غودیرف نرم و كاح لخ .

 ماج اب سنا وچ تنایخ اب « ممنج اب سنج وچ تناما اپ

 مارقا : نریم نده اب: ها دن ین
 ماسارخ لضفا هدنب ۰ نم هک لضف تسنم شات هجوخ
 ماویدب هتخادرپ رصعش + تسحور نوچ و تسیحور مبقل

 غارطف و ینزف موس + ارد یاصق عطتم و علطم ۰۶
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 ؛(ناسارخ) قوعلس 50 ءارعش ( خد باب ۱

 هل و

 دنار یه ارم هنک ز رخ نوچ « تلود رد زا تنحم هک زورما

 دناد یه ام ارم حدم ره « ناشیا لد دب نابگ ز یوق
 دناوخ یه ام یا دنیوگ م مغناوخ اریادخ را بل ريز رد

 رعش . «تسوا دیاوف ررد و دیاصق ررغ زا نیصف نیا و *

 ماشنب هد بید بینا در رب م ماین ربا هدنیخ زا هک نم

 مابرگ شیوخ اوج رب « رپپ تش ان هک ارچ مربا هن رو
 منافوط نید ود زا داشک نا ز + نم ی کیف فسا جون رع

 ماشخدب و تری ٍ كشاب و ردقب مسوط هبش

 ماجرم و لعل راسخر تنگ , تسکشا وا مان هک ینوخز نوچ ۰
 مازرا كاخ وچ دش ورف نوچ ۰ ناهج راد بآ یاهنس ات
 مناریو ۱ او فلاخ تردنآ « یدابآ ز. دشن یا هر

 مغامرح تشذگ لصاح تسین » زیمآ گنر راگزور زا هچرو

 مان تبقاعب ددرکگ هنخ ۰ رطاخ شا ز شا تفگبشت

 غاعنک رب درد هعوراد ه زان عماج رصم ۸ ۸

 ماتسز سپ یراهب ون « ناب دوخ هنامز دیانات
 د ۴ ۳ دنیا ه یراتب نوک افراخ دید ی

 مادسیم خارف دراد تک شراکپ هک رگدادیب خرچ

 ماسرف یار ددنب هن ات « یدیع رد ام هننیامکت

 ماگوچ وچ هک و یوک نوچ هاگ ۰ شبسا زک ناسر تیکت رهد
 مادنس هک ها مست + اروا تبکن تكلسیاخ مخز -

 ما ناوتان روجنر نرم « دیزب ی ناجی رگ

 ماه و راکشا هزم نوچ ۰ نت نیم زا دوخ مچ شپپ

 مازو ود ره تزو یپ زا « ادض رچ ایص لا ق دزب رگ

 مغازیم رعش و تازیم ز هب ۰ ارتازو هناسز رد دوبن ۰



۱۳7۷۲ 

۶ ۳۳3۳ 

۳ 

 ۱10 ؛ یشاولو وز (۸۰ )  یزورم نیل ۷۵

 همت نکن وه ارش را یک تارخ و اب
 ینسک یفزخان یر زا اتبنه : تاشا راز هدر رو
 ق یک رانا دشت 9 بت ورد دوب 3 یافت

 هعطق هل و
 زورما هسراد اه بابسا وچ + ادراب .ترشع ۷ تبون یگنیم ِه

 زورما یراد ادرف خر لد رد وج م یشاب هنر هدنا نلاقس

 : اولویت قم دنا وذ لیلا متر

 لد وا راعشا هعلاطم و یداد شیاسا ارحور شنخ حور 5 یسد مک

 یاهد یدرک داریا لزه و دج رد هک لزج 9 یر شیابیک ارهتس

 مّکرم نوک رتفررعم اروا و یدرک دازآ غ دنزا نادب !رناعبط فیطل ۰

 نیرب نامرکم 0 هک درب زا بیس و

 هعطق «لاونم
 معتت هام وت نابحا مجنا و رهپس وت تبه یا ِ

 ۳ نوک و باک و 4 ۳

 بس هضراعم زا ناعبط فیطل هلج 1 لزه تعنص رد وا هجنا و
 کفر لاخ رعش تعنص و عبط فطل زا مه وا ذج فیاطا و دندش

 هعطق ؛دنبوکوت

 فاوبا هنیرتک ناسا « کلم ردنا شتسه هک ییادخم
 یناج یزاتب تنافا نوت ج ار معدا و ۳. ۲۰

 و هتنگ دب و هدرک وم ارم هک درک باتع یو اب فراعم زا یب ققو

 هعطق «داتسرفب هعطق نيا وا

 گاایرت ونع و رهز وا لدع « كين و دب یح رد هک یئادخم
 سا گلاب ناسا و با نیجنادب ه لانمخ تین وت نا 8



 ؛(ناسارخ) قوس لا ءارعش ,مد باب ۳:

 یداتفا هچ نب یناهج زک , مناد نو فسا ی كسو

 یدایادب دوش اجنآ لد « دیزب سورع تنحم اِ ره
1 

 هراوآا تنشع نابایب رد ء هراچ+ رازه دص نم وچ یا

 هراپ دصب م ز كيره ناج , هنوگ دص یثع ز كيره مغ هم
 ۳۳ ۰ لاضو ارناشزاک. ء نامرد اوت لاج ارناشدرد

 ۱۲ دص رک هتفر لدوچ ناج « تسد درگن وت لصو ناش رک

 هرایس و دهز خرن كي تسه , ون زاینیب یوح رس رب
 ۱۳ ان رت تفطل ریش . دروخ وج دوش درخ لها ربپ

 «یذمرتلا لاخ رکب وبا نیدلا لاج لج ۷۸) 1۳

 زا راهب تسنایب راسخر نیزم نابوخ لاج لاخ نوچ لاخ رکب وب رعش

 ره دیرگیم « یرادوم وآ مظن تفاطل زا لالز و دوب یبسل وا عبط فطا

 مراد نم هنيس وز اپ ی ات تن ی هاب

 مراد نم هدرک هیلق یا مغ رد هک نم کوس شمتنگ

 هعط ۱0

 دزومآ رد دب و كين ودب 5+ اراناد درم تسبربب . نفع

 دزورفب لفع هک اریننآ , ددرک یک لهج با هتنک
 دزوس یه و ددنخ یه هک « دوب عمش ناسب لقاع درم

 هل و ۱

 دّکن مرج ال زن ورب سک « دنکن متس نامدرم رب هکره ۳۰

 3 منم هربخ تاشبوخ « یدنمدرخ و دراد نید هکنا و

 8 ۸ هکنادب تیعن رکش . یشز تیاکش دکن هکنا و

 «یزورم یهتف ماما (۷۹)

 ۱ علطم و تفاطا و قوذ اب وا رعش و تساهدوب ناسارخ ناعبط فیطل زا ۲



1 

۱ 1 1 ۳۹۹ " 

 یک ی ی یا تی و سا

۳ 

 ۳ و

 ۱1۳ ؛ یدوعسم نیدلا رخ (۷۷) «یزورم یارغ (۷))

 «یزورم یازغ مکح )۳

 + زا !رناج و یدرک دیص فیاطل لازغ عبط فلطل مادب هکنآ
 تسوا تاشنم زا لزغ ک نیا یر کناف تک

 لرغ دیوگیم هک
 .  دراد رطخ اک ناج وت قثع رد « دراد رش و الب [ارم وت قذع]آ ۶

 دراد رکد هناپب زور ره, نکس تب نت 8

 دراد رب وت زا هک !ریرایسب م ددنب لد هک یسک وت تبحگ رد"

 دراد ربخ ناج درد ز هک سک نآ « دزیهرپ اجخ وت تی زا
 دراد راسود تناج ز هک افح ه غاع هلارخ وت رف را

 ( یدوعسم نیدلا رخت لج مام ۱ ۷۷ ۱۰

 رون رپ رخ نمرخ نیج هشوخ دوخ علاطم زا تا دوعس هک یدوعسم

 یاح وا اعم 6 ال ز اردوخ لالح و لح نانج ءاروح و یدندوب وا
۳۳4 

 نا ها تو دا و دو ی

 ناناما و ات اا زا اراخم رد هک یدومسم نیذلا فرق الا ۴

 طنب هچ 5 هتفاي رد وا تمدخ و تید اروا تلود یاد و دوب الضف ۰

 تاقالم یانتا هاگ هاگ راوج دعا اما دوب گرزب را واز دزخ هاو

 نیدلا ر ماما و یدیناقرگ رظن روظنم اریاد هتسوپ و یداتفا ۲
 عوبطم و دنلب رعش اماف دوب گرزب ءاملع ریهاشم و فیراعم زا هچرگآ

 هدرک داریا اجنبا هداتفا نایسن محم لّرا رتفد زا وا رکذ نو

 لرغ «دش هتشون وا یاهتنگ زا لزغ ود نیا و دمآ ۰
 یدادیب لصا ون قارف یو «.یداش هیام رن لاصا

 یداتسرف جک ارتیفاع « تمايب ات هک مادن نم

 یداهنب هال رگ ارءام م یلوخ رد دوب وت تسدب قح

 یداز ارم علاط دوخ هه + درگم راگزور وچ رگانج یا ۹



 ؛(ناسارخ) قویلس لا ءارعش مد باب ۱

 دورب ایرثب ات هسرن ز ما « دورب ادیش لد زا رارق هک مدره
 دورب ان یک ین یرظن رگ ناه « تمتس تسد ز تسیاب رسرب ناج

 یابر
 یبنب رپ یرپ لصو یوس هک سرت « یپب رسفا رس زا هنرگآ یتشع رد

 38 برد یاپ هک شپ ناز یا قشع مرح رد نوچ هک تسطرش ه

 عابر

 ۱۳ ات نک تفک ون یاهغ م نم اهنت و یداش ب ساک

 و

 یابر 5
 شیر لد اب ناهج ناج یا مدما زاب 3

 ۳ یا رب زا

 شیب تعاس ره دابم ک هک درد نیو

 لزغ هتفس وا رد نیا و تسا هتنگ. وا لزغ نیا و

 منادواج نت لصو هزور كي م مناگدنز ببس وت بوخ یور یا ۳
 منارماک دوبن و اصو ۳ مناسداش دوبن وت لاج اب زج

 مناگدنز زا 1 نا یسین بوس و * مغز سنن لی رک وت یور راکدای ی

 مناهن درد و تمالس و یداش یا , وت یارف زا ارم تسیناپن درد

 مثاوخ مان نیدب وچ موش یسکنم ات « تسام ناگدنب زا متشاع هک کب هر كي

 هل و ۲۰

 دنامن رایت و ترسح رد نش لد نی نیو * دنا راب رب وت راسخر لگ ماد

 9 سر دنا لاو زور ناک ء هنامز لابفا رب هبکن نک هچ نیدنچ

 ۱۳ را مراب با کرک

 دنان رایسب وت رازاب یزیت تیک « زبت نکم رازاب و هشپ نکم راز



 جو او 0

۱9 

 1 « یزورم عیفر (۷۰) «یروپاشین نیس (۷+)

 مراکب ةنک اب وتایشع :غ + وت اب مدراک اهم
 میارا زنظب ددنخ تخم + موج یتغارف مش ز زا هک هل

 مرا ی زا دهجم نم + یادخ دیرفاین تغارف نوچ

 «هل و ۱

 زاک ,لوا زا ۸ هک دیاین عرف :ترخا طی

 زاب اببز یا بنیس یا يک ی نیا نه ۶

 دوب كين نب فاصنا دوخ وت موگ هچ نم
 رازا یریگ و ءوفع قد و مرج یهن هک

 زاب یدسب مٍرگد یوردب ینامز ره
 راهنز بر اب زجاع مدش راک نیرد نم 7

 وت غ زا کنا زجم نم رب یدنسپا چت

 رارقا مرا ی
 رم تقاط ارم هن و لاصو کگرب ارت هن

 راک و رس قثورب تنیا ک كازج لا نسحا

 ابر 0

 زیزع تید و لد وچم ام رب یدوب « زیچ وت لصو زج متساوخن هکرس نآز

 زین دهاوخ ارت كنا نز نوکرد ۰ ترس و متفگب وت تلرتب و متفر

 یابر
 زاغا شیر دنکیم 1 زا « زان دنیاست اش درز وت هراز

 زاب ددرگ | لوح الب وید نآ ء زور ره ینبب شیر وچ یک لوح ال

 یزورم عیفر (۷۰)

 یو مالک لامج نسح و دوب هصتشذگ رد ازوج زا نخ تعفر رد ۹

 لیج نایرک اسم زا هک یاابر دنچ نيا ؛هتشون رد اروح نسح طاسب
 یابر دیوگیب فسا ,تسزت 4

11 ,11 



 1 (ناسارخ) یتوجلس لا ءارعش هد باب ۱1

 هرانک ناتسو د زا .فاک 1 و یا

 هراظن ناتسود زو نم رب روج تست زا

3 ۲ 

 هراچ هچ ارتساوخان مدرک دهج ات

 هک و اگ ما رد ثقارف عام رق

 هزان : هدرک هماج ۵ ینوخ هدر هه

 ندینش یتعاس ره نیثد تنگ تسود رب

 هراکشا تسنمرج ینانیرظ بهذم رد

 هل و 8

 مرب ز یداتف رود ات هتک تسه تربخ

 مرطخ رد ناج و تسداتف رود نم ز لد

 ارم دنهاوخن وت یی یه وچ ماج و لد

 ۳۰۸ هیون دن

 دو اقب وت ی ارم تسا تینچ

 مربن فارک دوز .مورن رک .دوب, دنس

 . . تسپ ز دمایب و یتفر هک تفای ربخ لد
 مرثآ رب تنم و یتفر هک تنگ ودب ناج
 رهر زاب تاهج ناج "یا اکیا

 : رامت و تنم تازآ نم

 و

 رس

 مراب ی نید ز نوخ بش و زور 6 مر انتیف ! سوی ره تقاط

 سر +



 ۱9۹ (اکروپ اشین یفیس ةیس (۷۵) یر نیدلا ۳ ۷۲( ت

 یار

 ون مغ دیا رکش ناج لجا تسد نوچ
 ون رخ تیام ره اقق زت ان

 وت رغ دیآ رسب موگ هک زور نآ و

 رخ نیمز زا دنز رب رس

 قابز

 تیک ی رازه دصب 2 زوم :دیزگ مپ یا رج تک

 دیرگ. یمزب و دردنب دنیشنب سپ « درگن ردنا نیات نم نیثد وک

 ابر ِِ
 شوت هک مادب نرم و تم وت « یون هک ماج تحار یآ نم كيدزن ۲

 یئوت هک منادبنم 2 نادنچ « لد هتخاس هتخوس نم رب رخآ 3

 تیئرم رد یابر نیا تفر اقب ماعب هم نسحا وبا شیلا با 8
 ابر « تسا هتفگ وا 1

 تسینازرا گرم هب وت ی ارم هک یناج
 تسینامرف یب ز مت تبرد تسه رگ

 ناج تنحار یا .وفنزا شین ارم هک ناو

 تسننانود + زر تفشسز اوت درد اب

 «یروباشیلا یفیسلا دمحا نبا یلع مکحا (۷۵)
 را ارلتع و دوبن ثلالک ازوا نایب فیس 3

 تساهتخاس ینیلت و ماوق اب شران و ماظن اب شن ف تلالم ۰
 او نایم هک لاوحا و یناعم رد دسون قوشعب ی قشاع هک همان قفع ۱

 ةدیدنسپ و الضف لوبقم و تساوما فطل تیاغ رد دتفا قوثعم

 تساروا تسا رتشوخ لما لوصح زا هک لزغ نیا و تسا لئاما
 ی ۱ تر



 «(ناسارخ) قوبلس لا ءارعش «مد باب ۱9۸

 یابر
 تشادن دوس مغ و ندروخ نوخ وت قتشع رد

 یاس دوس مه مرگ ربص رد

 ور دناوت یدا هق نو

 تشادن دوس نص یا مدرکب وت اب نم 0

 ابر

 ۱ مچ رشاندرد تقرف نیا  تشاگن وت لایخ شفن ههوچ رکاچ

 ۳ هاو رت اب ارم دوب شزخ ه دیدنی كف وت ات مد ادولتآ

 یابر
 نخ نیدنچ بیرف رهد هچ ارلد ۳

 نب هن و تسدیدپ رس هن ارم راک نوچ

 نیم یسایف هستفر. زا ون لا رد

 نیک هودنا رازه دص و ون لاس

 یابر
 یئون وچ یانج دنک ینم وچ 3۳ م نزن رع یا قیکی ز دی اب ۳

 ۳۳ ۲ وب رب دا مت الب ةلاخ لد هرات رب

 یابر

 تسس و هبیسارس راب ارم دید نوچ

 تسچ تما نورب ود ره ناهج و ناج زو
 ۰ __-ص

 تسق ز ید هد نشه مر هن ,اتفکآ ۳۰

 تسل هلدننا هنا یمن نوج هشپ دناک

 یابر

 وت مع درادن كايرت هک تسیرهز م وت مغ درابن الب زج هک تسیربا
 ۶ ۶ درا رب ناج ز و دنک لدیب « ارهدز تنح رازه ین ره رد +



 ۱۷ ؛یزرخابلا لیعامسا نیدلا جات (۷۳)

 دیاین راکزور و زور نیا نم تخم « تلاصو راگزورب 0 مچ

 دیاین راهنیز وست رم و وست زک + ماوخف راهیز ون رم و وت زا

 دبی
 مراد ربخ دوخ ز رگ میرفاک , مراد رذگهر وت یوکب ات

 مراد رب ز وت تیئا و سر ؛یراد ناج دصقءو یدوبر لد مه

 مراد رت زیزع تاج زا تم ء درب دهاوخن نم ناج زا تن

 مراد ,رگد .مش نارازه.دصض « یاجت و یصثاع غ زچ
 مراد رگ رد خرچ اب تسبد « شیوخ زیعض اب هک نیب یتلبا

 مراد رس درد هل > تساره هک رس هزالا 8

 مرادرک هراچ خرچ ۳ ما تنگ مرابن ی هراچ نم .
 _ مراد رنه ی مصخ ی ی هو رد

 هعاطق ؛تسا هتنگ یناج نازک قح رد هوا ۲

 یوم مناوخن تنوچ ۰ تفاح تسنیا ین ماوخم تنوچ
 س 9 « نکیل و هشیه یک شناد یوعد

 تا ۱۰

 قر مچ ید تن تل ون بوخ . یوزر

 ید با فا نیک دن
 7 دیشروخ ون یور تسه هک 1

 دوش زی رپ وا اچ تنافوتآ دنک هتک

 هک بسا قیسر ریرفت ناگرایب وا ریعغ هگراک زا یابر دنچ نیا 7

 7 قاب ۱ دیرین

 دادننب زویمک فاد و ح یا "

 داد ماوخ رد تانهراک هه رد نت

 داش ون رادیدب رگم دوشن ماج

 دابم ژور نآ میین ارت هک یزور



 «(ناسارخ) قوس لا ءارعش ؛ مد باب ۱5

 یابر
 یگذ زا .دابب درکنا لداونا قشغ رد

 یگدز زا: دادن ناف افو .ز هبیید

 یرگد زا داد و دید وت زا ممتس 0

 یزگد زا داش هک هب وت زا مه كا 1 ۰

 ابر
 دوشخم رب نی تسود یا وت ز نشد » .دوسرف تنع زد وت هشیدنا ز

 دوبن دوب لد تغارف هک اجتا ءب ناهج ناج یا سنکی لد 6 کت

 یاب
 نم لد گنچب تسب مک نوچ ۱۰

 نرم ترلد گنچ دنید ربص نماد رد

 كنازا ربص یا وه ربا ون یا ها نیا

 نم لد گن گی نت و مان تسن ندرگ رد

 «یزرخابلا لیعاسا نیدلا جات لج۷ (۷۲)

 . ره رخانم و لیاضف عبج وا تاذ و دوب زرخاب نايعا و رباکا زا هک ۰
 یدیفک كلک كلس رد وا ریمض یرهوج رطاخ رحم رعق زا هک یردان رهوج

 تگناب یدوب وا رکف تانب هتن هکر کب نعم ره و یدوب الال ٌولَول تریغ

 ظفل فطل زا لزغ نیا یدز ناهج ناربلد و نانج راکبا نید رد راقتحا

 لزخ دیوگیم «هنوگ وا لضف نیچ لک زا و تسیا هنوم وا

 ۱۱۳۱م دا نلگ « دیای راکت نا لصردرتفت اف ۰

 تناسب یک نخ درد و ترسح , مرانکب ی 5

 ۱۳ ۱ رم رص ی لد رد هرمرکت ارق و

 دیاین راوتسا مشیوخ یدننز ۰ مرگنا راوتس ا رب رد ارو هکات

 دیاین راکب مون نونک وت یب . ثسیاب وت رهب ز ارم یناوج و ناج



 و ( هیلط نسحا وبا لا باهش 0۲۲) 0

 هل و

 درد هرابننا قادن نرم 9 7

 درز خر و ناب خرس تشرس تسود یا

 درک هبچ رج نب هک هگآ یتسین رو ۱
 درس مد زا سرپ رگ اس و روح نب 0

 ۱ «هل و

 شون هیشچ یا دش داش مد وت زا شود
 شورخم دما تفارف مش زا بشما و

 نشود تفت اس 0

 هل و

 تشاد یداتسا رازه یراک ره رد  تشاد یداش ره دکل

 تشاد یدازآ نان یزور رگره < وا هک نادب وت طنب ۱

1 ۳ 

 دوس هچ وت ماپ دش هدیمر ربص نوچ

 ی و مالس و شسرپ ز تفر ناج
 ياهج ناج یا ون نزازه قلا
 دوس هبچ ون ماخ هدعو دش هتخوس لد

9 

 و نر ی

 ایر 1
 مرد وت لاصوب دیلی ٩ 9 مرد وت لایت ِِ ٍ
 مرد ون لایخ تیام نم است + تسین یتسد ارت رج هپس نم رب و

 7م



 «(ناسارخ) قوجلس لا ءارعش ,مد باب 0

 یابر
 یسب وت ماوخ رذع راب هرهچ یو « یسب وت ماگ بوشا رپ ؛ قشع یا

 یسب وت ماوگ نرم دیپس یوم ی یارف, ده دیس هک" فایج زور رب

 يابر

 ینانکن نم رهب نابز هک انام , یئیانبب یا مزيرب تنوخ متنگ

 یئالن ینم نوچ نوخم تسد ات ء كاپ مدولاپ ثید هر ز نوخ نآ
 هل و

 تسن تدرک انج زا نرم م دنچ ره
 تسن ندرگ رد ثیدح نیزا نم نوخ

 9 ۲ كيدزن وت رب زا هه نیااب ۱۰

 تسن ندروخ مش تسرت م هک یراک

 «هل و

 ماهتفات لد ود ره ربم و هنیک زا + ما هسفای ربخ رگ د-کی لد زا ات
 ماهتفاگشب یوم هک هدب فاصنا ۰ مثخ یپ رد وا و اضر بلطرد نم

 «هل و 10

 تسم یدیمارخ هک ناتسگب کزور

 تسد ز داتنیب يک ون حر گنز زا

 تسوپ بک دوب وت هسور هراظن
 تسه لگ ارام هک یثوخ نانچ وت ارلک

 هل و ۱ ۳.

 منم زار ۵ هتحاس لد هتخوس اب « منم زاس ه زارد بش درد اب

 ۳ قد ها دهد زاوا بش رد هک یروناج ره

 هل و

 درک دباب نیمز تید تمدق ريز « درک دیاب نیگن شقن وت بل ران
 درک دیاب نیا رس ردنا رس هک مسرت « سب و | زا مراد وت رس هک یتنگ ۰



 اه... ملط نا زا ندا باش ۵)
 ندیرد نکا هچ ندیربرس زا هچ «تعامج نو ا یه تربع 28

 ملط نبح وبا تیدلا باش ج0 ۷)
 لیاضف و باداب هنامز ةردان رنه روفو رد و هناگی عبط تلبل رد 8

 ئ لال رجب نآ جوم اما دوب تعارب رحم وا » ناب هودق

 وا (ناکت یزم هل سشچزب او ناوک ما كشر وا ردق رصق و سیثن مه

 ۱ نخ یاس نوچ رهاظ وا نارفا رب وا لضف روفو و رخانم
 تفرا ناکدیرف اب, تر دراوجم هناکی .نیا و شیک لاخ #ِ تاذ دیشروخ

 نوا یه مین ۳9 ر( ز 1

 كشا هراتس زا دش یئایس وچ نم رانک ِ 1

 وا تقرف خر ز.دنام ایرد فرژب

 کكشا هرانک ورد شف هت هک نم زا

 دراد وا ظفل گنر انض ز نم كشا وچ +

 تکلئا هراظف اقای اد زکف 1

 ۳ ی و موج یه هراچ كا ز ۱ 3
 کا هراچ تسایراج# تیاغ ز ۶ هک "

 ظن 9 اما تسلای 2 ردان تس [ .تاعطقم و دیاص ما و ۱ راعشا و

 ی لق رد وا ۳ دو

 تسشذ وت یاوه وردنا وچ تساخ رب + تسوپپ نکاسو غراف یدب هک د نآ

 ابر ۱
 هثفات رب هام وچ خرب هگنا و م هتفاب اههتلح فلز ز هک مرگ

 . هتفاگشب هم نانچ لعل ناک « هسفای اجزا تفاطل سالا ۳
۱ ۱ ۱ 



 «(ناسارخ) قوجلس لا ءارعش هد باب ۲

 «هل و

 یزوزون نئج داب تخارف * ,اکزوریف و نخ داب تهم ره

 یزورفآ رلاع و یزارف رس « دبیز ارت ناورسخ هه زا

 یزوریف تسن مزع هدنب « رفظ تست ها گز ور رکاچ

 یزور ثدزیا یزورپپ هدرک رم یی زور و بش یا ۰

 یزورما ,كنانچ یداب داش . خرچ هجث بش و زور دوب ات

 بکرم رب دندز هزک لسا 0 « ج* هدز زناش هب رگآ جوک یپ ز نایهاپس

  بکوک هدزناشب و هراپ ۰ شب رب تسدز یحوتف هار رم ز

 ی بارش رک بیت هچ , هجاوخ ارم هصثر نا
 داتسرفن باوج ۵ ارهعقر « لهج و رکت زک تسنیا بت

 داتسرفت" بآ مه و بارش ۵۸ » تسیل یتسرف نان هک میگن ات
 و و

 یرادن مرگ نانز ناوخ ناگدارب * نافیرح شیپ مرن "نان یمن رک "

 یرادن مر را ریک وت نز یا مرادن ت هه کیر هرخ نید

 داتسرف وا وا تمدخ تیب ود نیا رباس رباص نیدلا باهش لجا ریما و

 تایبا ۱ ۱

 ۳ رد وت ناج یی دش نوزف ۰ ترورپ ناج ر ادید ز و

 را یورو « ناهجارد یون ینوتف هنزکا ۳

 تا ؛ فک  بارج یوتف نیدلا ربثا

 صد ناور ماد رد دزخ + نوزف هدرک وت رثن و رظن قز

 غم ریاص هک لب هن رباصوت ۰ یه وت تمدخ زا مکشب وچ

 1 هعطذ

 .تدید خر كي ز تربع دنتفرگ ۰ ناطلس ناوید لها نیزا شپپ یه ۰



1 ۰ 7 ۳ 

۲۰ 

۳ 

 ۱۱ ؛یزورلا یحوتفلا ءاکیما فرش نیدلا ربثا ۷۲۱)

 هل
 تکالم .بیجف تعدنلا هل. راه هام یا

 تسین باح ناسینب وت تک نوح هک نآ

 شوخ و فیطل و كلپ ون یلخ رفن و مظن نوچ

 تسیپ بتان كشم نی زا ام

 ون تخم رادیب وت ز بش و زور تگ ات

 تسین باوخ وت یودع تخم روش مثچ رد
 رنه رد هک یورگ دنا هدنب ناب

 تسین باوج اریکی لاوس کللف دزن
 دنا تدایز هد .دوخ رم و رعاش زا

 تسین باسح اریننز و برطم و یوار

 یک ره مرش زا دش و یور بآ دفدرب

 تسی لا هک رف هبنک 9 تبد با رپ مزز

 دنا هدرک میزوت دهاوخ دوب هک یجرخ
 تسین بارش هسوبس شپ هجاوخ مان رب

 هعطق

 داب زوک وت ءاوخ دب تشپ مش ز « كلم راک وت ز هتنگ تسار ایا
 داب زور یب تنالاگس دب بش » هارو مسر بککم بش و زور ایا

 داب زوت نیک خرچ وت هاوخدب ز « هاوخ كين ارعرش یدما ره
 داب زوت و هز نوچ وا یور و نت نا نوخ دنز وت اب هک اریک

 داب زورفا اع تعلط نارب « نیرفا ناهج نیرفآ رازه

 داب زود لد وت ربت مزر هک « داب شخم ناج وت كلک مزب رک
 داب زوس ودع:و داب زاس لو :ه مادم ترهث و قلا

 داب زورون وت راگزور همه بارش طاشن هسدرک زورونب



 «(ناسارخ) قوبلس لا ءارعش مد باب 9

 سپ زاب تخادنا و نیکشم فلز دناشنب

 تنفس رج رطاخ هیچ :ییشادا هک :نغب

 راگن نیرکش ن 0 رکث نیا
 تتعنا ارگ ات زب رب هار درک ۱ ات

 اه یسناح یک رب تک یک تب شراب :

 تا دم درد و لذ مع هه نیم زا

 ارم وت رادید هک یوگم تینچ متنگ

 تسدما روخ رد ناور وچ و قفاوم لد نوچ

 امانت و *تسدبآ هتک متنک

 تسدسما رک ینردم ورسخ تاج اتنگ ۱

 1 لزغ ق

 یرادن مرزا و تجر ارم هذ كي + یرادن مر رلد تاعارب مدکی

 . یرادن مرگ _مد هک مسوسنب و رم سن اب ارث دای مک هک گره

 کرادن مرن نآ وا هک دیا رب هروس كي ء اناه هن یتشرد و یدبت فحمم زا

 یرادن مرش نم ز هک یرادن مرش وت « مرادن تسود ارت هک مرادن تسود نم ۰

 زا یتسود راضعسا رد داتفا ریرحن وا ءازغ تاعاعقم زا هعطق دنچ نیا و

 هعطق .دیگیم تسا هتخادرپ هعطف نيا دوب تاداعس عبج هک تاداس

 دیاش دک وزرا ۳ 4 ارناتسرپ یم زور نینچ رد

 ۱۳ لس ز قرب كنار « یک درابن دن ندش نوریب رس

 دیاب رد هجنا هچو ۵م تسه + تسیقاب مه هنابش ی زا یردق ۳

 اما ی و تیبا دینر رد + ما هنخاس یور شپ هلبق
 ۱۳ رک ازنرطن+ پسا و رز اب اب ماهداتسرف سک

 دا یف قو نیدزدب ه .دناوخ یه. ی رعش تحدام

 دیامرف لا كنامز كي » قرش دیس هک دوب نکم چه 11



 ِم

 ۱4  یزورلا یجوتنلا ءاکحا فرش نیدلا ربثا (۷۱)

 قد زاب نایگتخرش لد اش. فد دانی نه بان

 ی زاب وزک بات تا رج م یرب دص و یکی یدن زاب اپ

 ف اف هزغ فکب « ارم ناج ات هک قاوخ یه نآ

 ید وان دی ین کا + سوب كي گام هس ود ره قدن ِ

 قد زانط سگرن نادب هک «هدعو ره دوب سوسفا و زنط
 قد زاس بل و خر زا ار مزب + شون :ی رعمب ان يش ره

 فد زاوا ا بش کلی ارم رگ « دوش هبچ یزاون ثنب رس زا

 لزغ
 ماتب وت زا یور هک یرادنپ هچ ماین رگ یبصن وت هسور

 مای زاب نف نیا دن لوخ هو را مدرگ رب ید شوخ ان رپب
 يا تساهرت رس ز دوخ مدربن « یدرب راک زا بآ هک یئوک ارم

 مات و ربص بش ات زور ره درب « بات رپ نینلز نآ رک یداش نکم -ُِ

 یا رود تک
 ماوج نآ مب ز.لد ق نزوق ی بیفآ باب رذنا 1 گاوس 9 3

 ماذع یراد یه اب يبرب , تجر درک یاوخ هک یوک ارم 3

 لو ِ
 تسدما رد هر زا زورما رکشل یشع زا

 تسدما رکشل نرم لد رد رای قشع زو

 تفر یا رک شنیب هب تسدز هر دنچ ره

 ی نوچ

 رای بیرف لد نا زورما قش ع مثچ رد

 جسادنآ ربلد نوچ و دهاش هنوگج بز ای

 فاز هک که ات مدید وچ شخراع ریو ۲

 ی شطخ هک تشذگ مرطاخ رد _



 . و خان اریژعم و یرصنع رکذ فیاح وا رکف یفیاطل و خار وا لضف «

1۳ 

۳۵ 

 «(ناسارخ) قویس لا ءارعش مد باب ۱۸

 «یزورلا یوتنلا ءاکحما فرش نیدلا ریثا (۷۱)

 وا رطاخ ءاکذ و تشاذگ یم رثا یب ارریثا وا عبط شنا هک یوتف ریثا
 و دوب حوتف حوف حاتنم وا رثن تشاد یم یطخم رون تضافا رد اراکذ نیا

 لابج دوب ورم ریهاشم و فیراعم زا «حور حور هام وا رادبآ راعشا

 . تیاهن و تلازج و قوذ تیاغ رد وا ماظن اب مظن

 اروا دنکیم ت هوجت نارمک دیو یاوج زور زا رد نا

 3 دیوگیم
 تشود نوچ گنج مرا نکات , تشوغا رففا درگ د جرالب

 0 ۳ ا دنا رکید:بغ کلی « کد. ماوخ باوخم ایا زگره

 . تشون ی شخب شون بل اب + ارم دوب شود هک ترشع تنیا
 ۱۳۳ رب رک هنقلح "مه تفلو.هتفلح ریدب مدیدب نوچ

 تشوگ هنلح شوگ رد هنلح + « میر بلد گراکی تشک
 تشوپ بش هتسکش رب نآ تیر اب + يه درک هبچ ملد هتسکش ادب

 ۱ «لزغ «هل و
 یراد اور دنب رد بش ره ارم هدعو رب

 یراد اور دنچ ات رخا نبنچ هام یا

 بش زه لد و ناج رب ناناج ید گنس زا
 یراد اور دنب نیو یدنسپ هعفاو نيا

 امرف مد و لنع رب دراد ناور هک تروج

 ۱۳ تب رها ماجم هرجا رب
 دراد اقب دنوپپ ناج اب وا هک وت یننع

 یراد اور دنوپپ مناج كل 9

 اریوتف دنتشک تزود کج ناگژب

 هسراد اور دنفکب اریونچ مرج وب



 ت

 ۱۷ «یزورلا یئایملا یلع نب دوبح مکحا (۷۰)

 یک ی ابهر هار نرم نیاز + قد هبصغ ارم 6 يزاد 8

 یکن ب ارم مث زارج نآ و + ک ره رد یکی

 ینکن ی افو مچ هه ادب نوچ , فید رادید هتعو را

 ۳0 اضو هدعو یک هک اوت ی

 یخن بي ام ملعتب زج » یک چت 9
 کت یا السب زج یک هک « تکرح ره اس رچف بس 8

 هل و

 دنان هرم نوچ درد اب مز ی . دنا مر نوچ زار موک هکاب

 دنان مده یذهاش نوچ ناهج رد , نادهاش یقثع ز رتیلوا هبوت
 دناب تیرتهب يراگداي ء ام دزن ناشیا ز و دنتفر 8

 دنام مرخآ راد یوعد تسود « دش بایان رگا راد نخ

 دناغ م ناام مایا تردنا , ی یداش لک رد هنام

 دنان مّرخ لد ارلفاع چه « راگز ؟زور ب9 برد یا
 سس

 ابر تساروا ۵ یابر نیا و

 هب نخ اب اد دف نشر و بک یدک ناب یا سر

 هن رب یتسد یاپ ز مداتفا نوچ « نم زاب مش تسدب ارم شیب نیز

 هل و

 یرازیب .نرت ز ید ره دیوج ناج « یراوخ نیت و ندینچ درد زا

 یراوخ نارازه دصب نتسیز نیز « رتهب نّدرم هک یدربب شاک یا

 هل و ۱ ۲۰

 دیآ ی نم یوسب یربخ وز هن ۰ دیا ی نم یوکب يش راپ هن
 دیا نه ندوعورپ وار خآ ها ها شوم وا توزب 3 8

 هل و 0

 تسب وت ر اکر د هه لد گم هک متفگ بر نایم الد راي نوچ

 تسب ون راب رد كين خراب و دروآ ۰ 0 ناهج رد هک هوشع نآ ۰



 «(ناسارخ) قوس لا ءارعش هد باب 1۹
 تان اطع رس هک ماد , یاج قزا عرخن يموب

 درادن ابب ک هسوب هک , دیاب دیرخ ناج هسوب وز
 و

 یئوج هچ یم رای زا یوج دوخ ز افو لد یا
 یئوج هسچ ی راخ زا یوج لک گرب ز یرن

 یاوخم نوچ رازآ گیتس نآ يزلع رد

 یئوج هچ ی رابنز هزرش ریش گنچ رد
 هتئرس وا عبط رد یراب یگدت تسه وج

 یوج سس ی راب وز شهاوخم یتعاس ره

 دما یأرت نل نوچ شیارس زا گناب شوخ

 یئیوج هچ ی رادید یرازب ید ره وز

 شیاک و ۱ نیت یدیدن و تنگ نوخ

 وج هچ ی راک تیز رکن ارم رخا

 تسمادم یدرد فا رد ازم م تسا مانی سد يرعلد رق "ازت ۵

 تسمارح مد كلی مز وتیب رگ و + تسلالح ناج دص یرب نم زا رگآ
 تسماد هچ نیا رخاک یوگرب ارم , رادفرک دش فاهج وت مادبب
 تسم)ود رب وت ۱: زوج هتک هم یر اگندر و تاک ازنامه

 ۱۳۳ نا راپ لد یوس ه داتناپ نادیواج هک ون فنع ز

 تسماتم تیوک رس رب ناز ارم + تسبیقم تیوک زس رب تداعس ۲۰

 تسماظن یی شراک وت زا هچرکآ ءرگره ون دمهع دتکشن یاس
 تسماخ هلمج وا تب هک ادوس ناره + تلاصو دوس یپ زک افبرد

 هل و

 یکن ی اور چه متجاح , اما ی

 ینکن ي ابرب زج یک رو « مالس هراچ؛ نم رب نکن ۰

 



 146 . ..یاملا دوبح ۰ می نب دلاخ (19)

 لاس دص وت یوک رس كاخ سوه ردنا
 ی داب زاوت فلز نوچ

 او لق هک اح وت فلز و طخ قثع اب

 دوب ۳ ره یاپ رب

 بل و نهد یب لد زو ناج زا تسلج رد ,
 اسب 4 جا

 «یزورلآ ۳۳ یلع نبا دوبحم 2 )۷۰ ۳ ۱
 کد میظع وا نخ و دوب نیم وا نیج رد لصف یاپس هک اس مک

 كشر زا ارایر موظنم كلس و درکیم وا رثن زرامنر ارهرثن. تاسا نو ۲

 درو قاشع:لدا رد :پبات وا رادبا ءالطزغ و دانک ی مه ز زا وآ مظن

 درهز نوچ" وا رعش و دز یم تعنص باب را لد رد شد وا رادبآ ظن و

 «تسوا عبط جان زا لزغ نیا تسبای ک و زیزع رمحا توقای و رفصا

 ظن دیرگیم ٩
 ۱ متفرگ رد یزاب قشع وت اب هک ان هگنا دوخ راک ز ۱ لد 3

 _ متفرگ رب" رد ناج وچ ار تره هک « متسش اگن تسد ششیوخ ناج ز *

 متفرگ رس زا تم دما زور وچ « ماتب ور متنگ وت و بش اسب 3

 ط رد د دز متیدجح ء رن نود ین ات هک متنناد وچ ی

 مبقا غ نترا وزا رم کیلو ء متییگ تلصو خاش یثع غابب 7

 : / مرگ رک هل تسداگ ی زا لم یک اچ

 دراذت ابینج درو دین 4 114 اف يدرو هفقوقعم

 درادن اور ناور ورس نآ «:نئابیز یورب یرگن رد رک

 درادن اد زجو هنوت زج , اپ و قشع ترا مرگ
 درادن ..اسراپ ؛فقوشعم « قشاع تسه هک نآ خر خّرف ۱
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 «(ناسارخ) قویلس لا ءارعش مد باب 15

 یامهنپ هن نيا تسراکشا « نراریو مد انج ز ۱ هدرک

 فاربو مک هساج دوب هل قسم لد رد وت غر مک

 ینار ارچ نابز رب نم مان + ناسک شپ هک ارم ینادن یم

 ینوخم هتشبن ان سفت ۵ هلن آ فا هفرط ی ارم تا ی

 . اد ارک نم ز رتناج تخس « مادین ون وچ نایپ تسس مه
 فاهپ تسس و فاج تخم « یئوگ دش متخ وت رب و نم رب

 یناتسب هسوب ضرع رد وت رگ , دیاش ینک رز وچ نم ضراع

 یناشفا رز مضراع زا رم سد رس یو

 یناطاس تخت و يفاش جات ۰ تفای تلالج زا هکنا نسح هش

 اروا ۸ لزغ نیا و ۰

 تسافرد نآ و نیاب ون قشع « تسغیرد ناج و لدب ترهع

 تسخیرد ناهج نیدب كلم ناک + تفای ناوت ناهج نادب وت لصو

 تسخیرد نابز رهب مان نیاک ۰ تسیچ وت مان هکوگب سک اب

 تسغیرد نایم رهب قوط ناک ۰ یاسرنم افو ربک ارسک

 تسغبرد اب ید دنا هجا مر تادق رادقا ۰

 تسغبرد ناتسوبب هک یورس « لتع ون ناتسوب و وت یورس

 ۳ اینا هک رم : شنابلا نیل تم تسیغرم

 تسفبرد ناج رازپب مش كي , فاصناب وت ءافو یوک رد

 تسفیرد ناوفتساب دنچ ره « هد ودب م تسن گس دلاخ

 ام ۳۰

 دوب ناون ثدب ارن هک ینانچ زورما

 ددوب ناوت تنیاپ تلود اب وت لصو رد

 تفای نراوت هار وت خر رونب لنع یب

 دوب ناون هنز ون بل دایی حود ی ۳



 ۱۵۳  .ینالوطلا يا میبّرلا نب دلاخ نیدلا رخ ربم۷ (18)

 یراف مظن نییرب دانک رب تسد نوچ

 یرصنع ناج دزب شیوخ تسدب معبط
 تانداح تسد زا دروخم درد تنشد

 یروخ یه نشور ی وت تسود تسد زو
 رودب نادب تسد و تدیع داب هنخرف َ

 یروخ رد ون ارنیک تکلم هاگ تسد نیز

 ناهج رد تسیفاب یسوم تسد رکذ ات

 یرورس تسد رد ناهلس نوچ شاب ی
 لزغ 3

 شود | متفای لایخ فیرشت شک اب روت وا زا باد رد ۰
 وفا رد یفیفیک زور 6 ۵ تو نیبیفک من وز 1 ٩

 شوک نآ رد مدش یه هقلح هک , مچ نا رب مدز یه هسوب هک
 شون ارم وا قارف رهز دش + شوخ ارم وا رج تنح دش

 شود رب دیشک .ماهیئاغ هم ه هم نآ لاخ لیف ۱ 6 ۱

 شومارف ارم دوشن گره« زن وا لاخ یج هک ّخ 9

 لزغ
 ابا هام ز رتوکن 5 9 هن مد رب اتو
 و تسیتیاغ ار سح . خا نرم ی ار قنع

 ياحور حار شناجمر هه ,وت ضرع تسیناتسوب

 اب ناتسوب یاسرف زاب « میشچ مدرب نیک فذت ۲

 فازرا تقوب نم لد رد « دزرا ناج رازه دص تم كي

 فاج ربازب "اوت . ازم هتک تفت مربا و ناج

 باس یارب و مرد + ماببم لابخ یتسرف 3
 ینایزب ذیچ هچ لد زا منک ۰ ی فلکت لد نوخ زا منک

 نام یه تاچ تفاطل زک + سک اب یه ناج وچ یاب ۰



۱ 

۱0 

۳3 

 (ناسارخ) یلس لآ ءارعش «مد با
 بتنارخ دوش تتسدب رک. دولت ب هاش

 کردی تسد ج ترصنب ارمالساک

 وت هک ینات رب متسر رازه تسد
 _ص

 یّکید بارپس یدرم تسد بات رد

 يبتطعم ول نبچ رد تسدب رغاس

 9 رم ای تفص رف دسدنپ رخ

 به هیک کلم تالاتخ درب قد

 وا كلنیا اعو تسادب تار كين راک كي

 یرتخا دب یزور وزاب و تسدب اردوخ

 دز غی تسد ودب تودع اب خرم

 یرتشم درخح یی تسد وت عاط اب

 شنایسا تفف ورب تفاین ی هک خصح

 3 ساک دا اوت :تمسدب دینون اب

 رامنیز تسا شیپ ون تسد هک مدز یاف
 یرمشن للاف رگد تسد ز ارلاف نیک

 وت هکنا زا تسد یهت تسین یک حدم كي

 یرخم حدم و شدیم لام تسد رب

 داهن مرس رب تلف وت تیانع تسد

 یرتسگ حدسم و مدرک هزان تسد ات

 رسبرس شناوخ ارف و رگ تسدب مرعش
 یرو نخ رد ارم تسه هک نیب تسد نیو

 تسدسب ملق متفرگ وچ نایزات مظن رد
 یرداق تسد" ارم. داد هسرپ تشد رب



 «ینالوطلا يا عیبرلا نب دلاخ نیدلا رخ ربم۷۸ (18)

 تسد ز ترد كلاخ مدنب و مدب ناج

 یرکشل درم دوب  تسد هم دنچ ره

 درکرق ربا توهتیس تسدب تقشع

 یرغال ز نیژز نزوس وچ ارم تسد

 راک هزبتس رم هسراک تسدز یوم

 یرگنب تسد نیدب هک تیددزگ مولعم

 ارم وت كناز وت نماد و تسا نم تسد
 یرورپ حور ناهج هاش سوب تبد نوچ

 تیبا نما هنک دّیحم رگ تسشد تاطلس

 یرک اه یشتسم .هبنیاسا شی دایشروخ
 وا اتتسش فا رک هد کد ها تس

 یرنعج رز وا دیاز تسدبب 0

 ِتسوا داوج تسد ز یشیورد

 یرگناوت ارناهج تسد هتسج نا ز م
 مزر و مزب راک رد اروا تسد تسبتسد

 یرب وا تسد ارف هک ایهسد ز رترب

 تخاس هزوم تسد ون ز خن هک وا غیت یا
 یخی ندشفرد هج وا تسادب .بر اب

 یمرچز شیک یی
 رک یه [(تسد 1 . شنل ابب مدرک یا

 تسرنبک هدرب وا رخ درب تسد زا
 مرج ال تسد . یدزن ,شتعاط :یاییرد

 یرس رب تسد مم و دز نوک زد .یاپ مه



 ؛(ناسارخ) قوجلس لآ ءارعش «د باب 15

 عارصم ره رد و تسا هتنگ وا تسدیاصق دیالق زا هک نیصق نیا و

 نیصق ( هتشاد مزال قسد

 یربلدب نابوخ هه زا هدرب تسد یا

 یرب لد ز مدناب و تسدتب تمدرواش

 ماش رلد یدرب وچ تفر تسد ز مراک 0

 هسربلد راک "رد یراد ماش یشسد

 ناوکی تسد ربز لاج فص رد یا

 یرپ ۸۵ و روح م وت تسد ريز نسح رد

 نم وت اب تاعارم تسدب هتساخ رب

 یروآدب هتسشن و تسد هتسش وت نم زا 7

 رج ات دسا شی تم سیب ماج

 یرتشوخ وت مناج ز هک ماوت شوخ تسد
 ماوت یپ زا تسد فک رب هداپن یناج

 یرس کلس زا هحسم داب .هتیس متسد

 . شفا هسوک رد ون تسد زارد رم
 ۳ از جرم .لد و ریتسد درک هاتیک

 مئ تسدب ترم ز فیعض لد نیا دنام

 تسرکبتس , رد ارت, رم. تسیوق .یتسد

 كيل و لد و ناج ارم دوب ثنام تسد رب
 یرداف تسد ارم : دوبن تاود. ره.رب ۳۰

 یفثع درب تسد كيب راگف لد یدرب

 یرب یوت ۵ نیا و دش نوخ تسد و دنام ناج
 مدش یرکشل ارم دنام سر تسد نوچ

 (یرسرب تقر نید و دمان تسس فی اند ۳3



 ۱۳۶  ینالوطلا لا مییّرلا نب دلاخ نیدلا رخف ربم۷ (29)

 و دوب لع لاح نآ زا ارنیدلا زخن دی ریما و دنادرگ لاک اروا دبای
 فاطلس ربغ توطس زا هچ تشبن تسناوت ین وا كيدزنب لاح تروص

 داد داد ین اضر لامهاب یتسود ِ تقداصم و دیشیدنا ی نیدلا ءالع

 رعش هک نیا همان نآ علطم تشبن همان را: یابد

 نت و یه ی ۳ :
 کش لا و تلتف بلققف ۰ یاس با لوط ار

۳ ِ- 

 كسب تم ةنیج و ی ۰ دیش ۳۹ و
 تسش .فاک او تفطالم 3 نه رد 5 درک لالدتسا تب نیزا یرونا

 ترا ناعیفش, ؛تساهدولا لام تبوقع رهزب لاح فطل نآ دیگ )

 نآ زا ارنیدلا ءالع كلم نوچ و دندرک رود نآ رس زا ار 8

 رگآ ه دیم دنپسوگ رس رازه تنگ و داتسرف رگید یوسر دش مولعم لاح

 هتخاس ماکان هک درک لکوم اریرونا یطوط كم « یسرف نم كد ۷

 تفگ یرونا ؛ دهدیم وت هلباثب دنپسرگ رازه هچ تفر روقل , 0

 ارهاشداپ دزرا ی لس ی وا یدرم نم نوچ م السا تللم یا

 . تسدب و مشاب طرضتم وت مدخ ككلس رد رم یاب ات راک درز
 تشاد هاگن اروا دما شوخ ارطوط كلم ,مئاپ وت یاپ رد جادم رد نا
 بروی تمام هک دوب نیدلا رخت عبط فلصا سرخ نیا ریرفت وا ضرغ و

 وا ضرغ اماف دوب نارگیذ نفع ةجرر و درک نیبضن تیب ود رد ارلاح

 هک یرونا تاذ دو تا ار دهع نسح و دیسر ًافوب نا داریا زا

 زا یفرط نوکآ و بنام لاس دوب رنه هتیدح رون و لضف هفدح رو ۰

 هعطق «دیرگیم ضوحن تفص رد ؛دش دهاوخ هدروا مق رد وا راعشا فیاطا

 كدخ ورد یبا و رثوک ضوح وچ یضوح
 نيع روح ناشخر 7 ین بالک نوچ"

 ضوح رانک رب ناشوروح و نارب نیس
 نی لول فدص ایم رد كانانوچ ۰



 «(ناسارخ) قوبلس لا ءارعش مد باب ۱۳۸

 هعطق «.هل و

 رس رب نم شپ داهن نکن او یی ی یودکب مدرب

 رت یودک نم غاب همه ردنا « تسهرگ نم كاشخ یودکب اتنگ

 ؛هل و

 یهو رز لصح ی یا ون لضاج تسیچ هک دنیوک .. ۰

 فاهج نیا یاملود زا ۰ دنچ یتیب و یطخ موگ
 یناد هکنانچ نینچ هن یرعش « دیا هک نینچ نانچ هن یطخ

 هل و

 هدباف یب دتکیم لصاح مس , لخ و صرح لاک زا غفلا وب هجاوخ

 تام اییلع لر اس اب دیو نفرات یازب زو ۰

 عیبرلا نب دلاخ لضافا/ا جات نیدلا رخت لاعلا دیملا ریم۷ )1٩(

 «یالوطلا یا

 و یاهج هناگی تماهش و تیافکب دوب ناسارخ نايعا و ناهج لضافا زا
 رتتوارط اب رحم زا وا میدب ظانلا «یلاع هناشن تغالب و تحاصف رد

 هتشبن لد رب هّرثن ارشرعش رتتوالح اب دهم زا وا عیفر راعشا و ۱
 و تابتاکم یرونا رهدلا دجوا و وا نایم و هداپن هریادب یرعش ارشران

 ۱۳۳۲ ها یوعد نیا ناهرب ته کاپ نیا و تسنارعافم
 رعش مد جو نیدب اریلاسر

 . یراب تسکین هن وت یب لاح ارم , اع تیک :یرونا كلَع لس

 ارت یرونا هک دندیناسر لابجما كلم نیدلا ءالع ناطلس مهم دن

 ر و بلا نابز و هداهن رتارف درخ دح زا یاب و تا هتفگ ات

 تمدخ ارتحاصف ناتسب لبلب نآ ات تشبن یطوط كلم كيدزنب هدانک

 تهج ار ۱۱ 5 رد منا ی دزوآ نایم رد تلماجم فطل و دتسرف وا

 تسد یو رب نوچ هک :تشاد ریض رد و دنکیم اعدتسا تن و دین



 ؛ یرون درح 2 ما دیح نیدلا دحوا 5/۸

 ک اشاح ار هست هس نیا ادخ وچ

 مرکب زجاع ثنب نم رس زا درک زاب

 رامنز بر اب موگاجم و حد و لر

 متس لفع رب و مدرک افچ سفن اب هک سپ

 دوبن نادرم هشپ ندز فال یرونا

 مدق راد هگن هنادرم وت یراب یدز نوچ

۳ 

 مدهس ود نیا رب وتب دیا رسرید سب هن 6

 تست

 هعطق «هل و

 ار تای نیک 1تن 122 یرّوَرس هسا

 تسا نشکرس مایا یابا هبچ رتبک»

 شعار ز كللابم ماظن رد وت هسار
 سنا قدرت نشاوفگ کیک نه

 ۸ ماتس رب كللف دانک رگ زورما
 تسا نشرا زین رذنگ "ارداب نناگپ 3

 هراپ هوک ره هشوگ هزیر فرب زو
 ۵ ._ص مر

 ما درک یرعش علطم لاح بسح رد

 تسا شوخ نآ و نیبضت تروصب ما هدروآ و
 ۶ جت و

 دبیاب نینج یزور هرهج هکنا ره مو ِ

 تسا شوشم اهبش هّرط هک نونک هصاخ

 درذگب تیب ویا هنیئا ره شرطاخ رب

 لخت شنا و اگر و هداب زور زورماک+

 رفیپس 5 ریثات ز داب تماقب نادنچ

 یبننا شش تهج و راهچ عبط هنامز ردناک 25

۱۷ 



 ؛(ناسارخ) قوجلس لا ءارعش مد باب ۱۳۹

 دینک ندرک تتمدخ زکره هک یدنوادخ یا
 زف دگنا شندزک رد كللف یشبج هر زا

 طاشن وت هورب ماد ارتناهاوخ وکن ۵

 خفز نم نیکب ماد ارتناشیدنا دب ره

 رایپس شارف هک نوکآ ارقافا تحاس

 ج بآ نازوُ زا درتنک ردص ناریزح زا

 خاشب اتمرک یی : را یک رد. رس اتهام

 ات تفسدش زا دنتف نوریب نایهام

 ۱3۳ شب یر مک رد او ددرگ دری
 م هساپ نوچ یاح رد سنن ددرک ارریط

 تسین هیدک یدرس رز ارگ نیردنا

 من هک یونعب نب دراد یبسن ناک یی زج
 «تساروا ۵

 نریم لزغ تفگ یفثاع ارم هسد

 ره مدناشنیب تسد ام و حدم زا خمعفگ

 دوب ییاربگ تلاح نا شیتنک نوچ تفگ

 رو زا یات زاب کد هصفر تلاح

 متنگیم نآ زا هبره ام و حدم و لزغ

 مج دوب بضغ و صرح و توهث ارم هح
 لا هشیدنآ ور رد" بع هه بش ْقِب نآ

 ۳ ۳ یا اه منو بهم

 وی نارد زور هه زور رگد نا

- ِ ۳۳ 1 
 ۱ ام ار

 ؟ دنیا وزا هک درا فکب قوبز هک
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 ۱۳۵ ؛یرونالا دیح نب دبحم نیدلا دحوا (1۸)

 دنراد ناج .وت تیمن :زا هه ,دماعنا لها كنا هو

 دنراد ناهج وت تسد زا هه ء دنعاطقا لما هجا ءورک نا ز
 دنراد ناکم .نآ هک یاسک هک + یزور .مرک اب عنک تی

 دنراد ناس هچ رب هک توکل هچ » دسنک طرشت یراد ناف

 دنراد نانچ ناهج نایرک هک , درک تراشا وت یوس زا مزک 9

 دنراد نادواج جرخ ورب هک « تسن فک ناک و رح زادرپ هسیک

 دنراد ناتسآ رب رس هه شک « تمنرد ناجو سنا زوما تعاط
 دنراد نا ره تفاضا هچره + اداب تنزاخ رهم رد هه

 دنزاد ناجا و نشابرییسنرک ره وا دیتا تتعاط غاد 0

 دنراد رب ت ضنم ه وب هک نیمز ره 31 8 ۱۰

 ناب تب هکره ۶ یر دا ۳ هعطق ِ#

 و تا نیمز کليب را نیمز ره 2۳1 تسار 9 0 ناج

 هعطق ِ ضثن ۰

 وسن نطاخ .یناعلا رک فر نآ و 2

 دنتفا ابن و معن رد ظ اا ات

 دز بل یا

 دنتفا زارد هشپ دنا رد اس ناف

 شب مرح رد ون چیدم تیب تسییب 3

 تتتفا رایت - نا حالصاب هک دیف نانچ ۳

 نوک لاع بیش ردنا هک رادم بجع

 دنتفا زارف گو زاک .دنف بیفن ی

 دنتفا زاب هبتخت مین الفم هفیطا

 مظن ؛درک حارتقا خم یو زا و داتسرف یتسود رب هعطق نیا و ۰



 ؛(ناسارخ) قوس لا ءارعش مد باب ۹

 وا تاعطعقم ررغ زا و داتفا راصتفا تابیبا نیرب و داهع دناوتن نآ
 تلود تبار هک یقو رد هعطق نيا «داتفا دهاوخ ریرحت دنچ هعطق

 ترایز هجوب دومرف تکرح سوط بناجم هتخرب هل نتغن رس ناطلس

 هعطق درک اشنا رهدلا دحوا مکح ریما دهشم

 وت نامرف رد ننب رتمک هک یدنوادخ یا 0

 سونبا راگزور و تسلبا ناسا

 شامیاپ یاد درک یار تر دق هتفگ

 سوب تسد ناشخر دیشروخ بل ارتیار هدرک

 لاله رپ دشاب وت نارکی لعن زا سوط كاخ
 سوسف یا خوا هیکر دییا قعاس زه یواهنا ۰

 را گدرک شیرفا هباسا رد نکاح

 نفوط فا یدوب هک ات هسدوب هدومرف ارمنب

 هعطق «لجا بحاص قح رد و

 ۱ دنراد نآ و نيا 9 دابم وت یب كلم و نید ابحاص
 دنراد ناگیادخ یادخ نا هک دیششیدو رود نیا كنا ز ۰

 دنراد نامز نیرد قنور 9 داب وت نامز نامز ارنید و کكلم

 دنراد ن ۳ لاک تیرک هک اه تتطت تیم ریز هک سک نا نوت

 . دنراد نیم رب دهع ربک ءوت تمدخ ءافو رد یتمآ

 دنراد ناهد رد رکش 7 7 تمعن هانپ رد یا
 دنراد نامرهق راچ ۷ کو ۶ مایع یا هضرع یرماه ۰

 ۳۱ ی يا دریا ارت رذنف شین راط هشک

 دنراد ناشکهک ءار نوچ هناخ ۰ تمرک یرگزاوت زا ناتسود
 ۱3 راد الا زقم رد هننف.ه تسطح  ربک ارت نادبشد

 دنراد نارک ب ءاهرثا هک « دننک كلک و غیت ز رلاع طبض

 دنراد نادراک ناکرت خست , راذگ راک ناگنازرف كلک ۰



۱ 

 ؛ یرون در نب درع نیدلا دح وا 2۸(

 بس ف _ِص مع

 نا یپ زا قرب رج و لگ ناگپ تسه
 دج دلاکشاپ (یریگ هدزسپ

 هاش دزاتن زپم هلاه زا كلف طیح رب

 لت دشوپ هرز دیوخ زا رک طیسب رب
 داد یزع ام لغش ز زا ید لی ارکف

 ِ» 7 1 شیعیبر ی

 ۳ ۳8 رد نید ۹ ۰

 حزف سوق زا قفا رب یرگد یزاسم ره
 لحز جوا ات هتشارفا یفیب نوک رک

 درک . تراوتن تلم :شیزپم هک لا
 لجا ردص تاهج روتسد رد لاعب زج

 زوت ازبک ایک رارجا دهد شنارا

 لح ارثد)وح لاکشا دنک شکلک هکنا و

 سرخا توچ :دوب لال شبلق شپ یتطن

 لوحا نوچ درگ زک شرظن شپ لنع
 رس فارطا هه رد فرش سانجاب یا

 لب یتافا همه رد زنه عاوناب یو

 ریظن دید نفت .تناد وا ایا

 لدب تفای ناوتن تباوخ و هشیدنا رد زج

 رودقم قزر وت فک دوب و یادخ هن

 لزنم سو وت قطن دوب و فوسر هن
 تمان و ماع همه نیا ون دوج اب تسه

 للخ ز یتگ همه للاخ وت لدع اب تسه

9 

 زا یکی رب تنگنا سک چه و عوبطم و تسعونضم وا دیاصف تمام و ۰



 ؛(ناسارخ) قویلس 3 ءارعش ؛ مد بان ۱۳

 شعلاط یا تلود فرش زا: ارایرکشم

 داب روط یارس تولخ ارهّتلا ملک نوچ

 لب با بفص رد قهاراخم م ۹

 داب روبنز نوچ هتسب زب رگ برفع لاو

 یعبرب دشابن شمزب سلج رد رک هزهز :

 هاب اروبنط هداز نوچ نارتخا نایم رد

 تشبن یروشنم هچره رد کلاف لک هثذم

 داب روشنم نآ عیقوت نهع ردنا شکلک

 ۱ شک ندرک . ننمدخ 2 باتفا ریزو رگ
 داب وجه دهدیم شیاتفاک یاج زا"

 دننک یرکذ نوچ :حودم نمشد زا نارعاش

 داب روبنم لجا رهق زک دنیوک ارمسر

 زارد یر لب گرم شدابم دیوکیم ثنب
 داب روز رورغلا راد نیا لوزعم نینچم#

 هصغ راب ریز مد رهوت هاج زا کیل 7
 داب روجنر ارنگرح دانگ .تخارت نارهناک

 «تساروا ۸ نیصق نيا و

 لمحم دیا رد توح زا وچ دیشروخ مرج

  لجرا اربش مرا دنک زور بها

 ارف ردنا دنز رب مج تسد نوچ هزبس
 لهتم ردتنا دوش رد کی یاپ ارهلال

 بش م و ربا .هضیاتن دن زا ارووک

 لت هچ و نوماه هچ فارطا دوش فیارظرپ
 نب ان ناسورع یاس و دعاس

 للح نیشوپ هه و یلح هتسب رب هه قت
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۱6 

۲۰ 

 ۱۳ «یرونالا دی نب دیحم نیدلا دحوا (7۸)

 بتا زا مثاب هدون لفاغت هک نادم نانچ

 تساوک تیصق تب رلاح علامت زل هک

 تسه یرذع چرا تنگرزب هاگ کی

 نانچ تسین گیردرم ندب نیا نکیل و
 تساخ هقنفام زاژ ناج دنک وت تم دخ کی

 بفطل تنیاغب ملا ریزد اتسا یک
 تسابیز ان هن ناک تسنانچ هنب نامگ

 نم :یاخ ز تبع ارت مرح تیاغ ز

 یساطع فتیما مرحتم یر هاسک ات هات

 ربم ها نا مدنار هک هفیقد نیدب

 تسارعش تعبرش ییادگ هچرگ هدنب هب
 ةبیاش س شوپ تیانع: لظ

 تساتع تناسخاا ت رد هک تشاهرگ هک

 كللف رود ز نوردنا نامج ات هشيه

 تسایض و تسئلظ ود ره نیز و زور و تسبش

 داب شور زور لابفا ز هشيه تبش

 تسادعا بش ون نلابقا نشور زوو ۲
 سس

 مظن ؛رهاط خفلا وبا نیدلا رانقثا لجا بحاص حدم رد دیوگیم نیصق رد و

 داب روتسد رب روتسد ترضح رب نیرفا
 داب رود شلامج و هاج زا دب مثچ نادواج

 دنک ًالماک جن اره دنب و گلی زا نام

 داب روصتم وا یار ءاضتفا رب نآ ناش

 لحر ینعی وا رصف نابساپ یارب زا
 داب روس بش ره زور ات كلف ملقا ه رد



 «(ناسارخ) قویلس لا ءارعش قد باب ۳۳

 دراد تتلود 4 تح ی]وه نادتعا

 اکمساب# و وشن ءامتنا تابن وچ ارداج

 سنگ د زر ارت تس فک

 برتر نم اجر و فوخ دوجو

 تساضر و فوخ جازم لصاوت ملح و مثخ هک

 دوجو ءابنیطل دزاس وت دوج ز کللف

 تسایشا ردصم وت دوج عبنم هک رگم

 ۸تیادنا رب تلکب یتسه رد ابف رکا

 ۳۶ ةمیس وت تاذ هبن هلاب هچ ار
 نایز هچ ارت ناهج رد دوبن اغب رگ و

 تساقبب وت تاذ هسق بقای ول. تاب اش

 ۱ شنا رم ك نا زا 4 دکلرابت

 تس)وه تنانع اب و تسکاخ وت باکر اب هک

 ضرا كلاس ندرک ط و تتفر تفوب

 تسازح هک و باص ایرد و رغرف شزوه

 ۳1۱ ین زا دزایقا اسکیت الاباو بیت ۱

 تسالاب هن و بیشن هن نامجم وا ماکب

 یزکنا رب را شزورماک درون ناهج

 اف یردنا هک دنناسر سیلاب

 وت تمدح یوزرا او اکع ابعاص هن

 تساکب تفج نید و تسباذع نیرق رلد

 با چ زا تیکم تسین دما کابل و



 ۱۳۹ ؛ یرون نرخ نب درح نیدلا دح وا 9

 مبل هکنا زج هش نیا تسشوخ نر6دور و

 تست یو دنوادخ سوپ تسد ز

 برغم و قرشم ناریزو تاگیادخ

 تسارزو تعیرش بحخاص ترازو رد هک

 بحاص نا رهاط ملا وبا لضف رهپس

 تساهسا ز < رهپم شلاک .رهپسا زب هک
 ام و یا لک لا رلم هنامز

 تساون و گرب رازه و دانک و تك رازه

 مالستسا كلاخ مرج رد شلح راب ز

 تساتسنسا بسا عبط رد شرپف فت ز

 تسامرخ ۲ هنامز راخ هک تسوا لی و

 تاهج مامز مد تتسدب تنگ شاضق
 تسافوتسم ناهج دوخ وا رک .یننع یا

 تاریخ و قذص شیپ هنک )ون ره

 تساطخ دعر ءاون و غورد ربا ء,اس

 بینیم اب كس اع قک نا راک

 در نیعب رظن 9 بناجم

 و ی زا وت ردق رایع

 تسایرد رد هک اهربا ن ا وت تسد لایع

 سای ف
 تسازوج/ رب بک رک :یا.ینیشا یمن نیپ

 با با و رج مو» ارت تسد :نرانب

 تسابص هساپ و قرب لاب ارت رما مسن
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 ؛(ناسارخ) قوملس لا ءارعش هد باب ۳۸

 تسین یزیچ دنع و لح نیزا وچ ام تسدب
 تسازس مهد اضر رک شوخ و شوخان شیمب

 تدوب ناوت نانچ ارضخ ط ریو هتک

 تسارضخن ذبگ یامهاضق هناضتقا هک

 تسین هسریزگ وزآ معبط تیالو رد وچ 9

 تسالاو لاو دیلاوم و عابط رب هک

 گنر انیم تشپ زوک نیک دناد هچ یک

 نا مجرم رازا "علوم هتنوکچ

 فقاو وا رود لاکشا رب لقع چه هن
  تسانیب وا مکخ رارسا رب دید چه هن ۳

 تسین تیاکش نآ خرچ نیا شدرگ ز ارم
 تساور و تسنکم رغ هبهب نآ رس هک

 تسرایسب تسافج نیا رگا دوخ ارهنامز

 تسافو هنوگ رازه دص شرگآ نم یاج

 ارم دید هاگراب نآ تمدخ مگ و ۳

 تساس و تیز هراغیب شنتس و نجک هک

 .ماپ رب داهن یدنب هئداح تسدب
 تسادبپ 9 ناهغ یهاک هنداح رج ک

 عبط تّوقب نارکا وچ و تروصب كيس

 تساتود هتیق ها زا زا متفاط تشپ هک ۳۰

 شدک ین ادج اضعا ز هلی رظن
 سا زا نا هک اضعا رب یی تسارک

 تست و تسننحم رب فدمه لد هنچگا
9 51 

 تسالب و تستفا غیت رپس نت هچرگ و ۳
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 ؛ یرون در ۱ فرح نیدلا دحوا (71۸)

 اردیشروخب تساسآ ۵ نیاز عف زار

 هسفای نافوط جم وب قرع بالیس ربز

 بقا اتاق 39 جاش ٍنگرچ نی

 ردف 1 دنع و لح نوزوم و

 هفتفای نازیم و زایعم تلماش تب ز ۳

 وت لدع یور با ز نوکسم مار نابهنم
 هفتفای نا رد نان هلاس هات ارهنتف

 لجا دالج نیربب نت ز رس شراو فلز

 هتفای نایصع لاخ تفالخ زک ره لد رب

 جا سوساج وت غت همعط مب ز ۵
 هتفای را وت خو هبشچ رد ارم

 نراورایب ور اب یه نان

 هتفای نابرد هام زو نابساپ و یاک
 مشح جوف زا هرایس زر بر ابی داب

 هسفای ناوبک ردق ترتچ یوجم هم یا

 تساضف هن نایناهج لاح لو رکا
 تساضر فالخ رب اوحا یراج ارچ

 قلخ شک نانع دب و كين رپهب تساضف لب

 تساطخت هلج یاهریبذت هک .لیلف ناد

 دوبن "یا هتنلاسز درا: رب "نشقن رازه

 قدی رّوصت هما رد كنانچ یکعب

 دز درابن یه رد ارچ و نوچ ز یک
 تسارچ و نوچ ز نورب ثداوح دنب شقن هک

۱۳۷ 
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 ؛(ناسارخ) قوس لا ءارعش مد باب ۱۳۹
 9 رد یا م ار یاد تنعباصق کرم و دوب وآ , درایب هرس نخ لیاضف

 دنچ هک لیصق و تفای قرهش هتهرب لا نیغن رس ناهج ناطلس رود

 رعش ؛تخادرپ وا جعنف تسوا تحاصف ناهرب تیپ

 دندوب سرم ربماغپ هدزبس و دصیس
 تادزی ار کی تقو رهب داتیسزف هک: 0

 تسناشا ددع نوچ ددعب ناظلس مان

 ناشیا نوچ ناهج مظن هدعاق دوب سپ

 میمان رجنس هه نایام هک دیرگ یسک رو

 ناوخ رب رم۷ وا کنم وچ ین ین شیوگ
 حل یوز زا-دشان اش ز رکنم هسکنا ز ۰

 ناطلس یناوخ وت را باسح یور زا زاب

 هس مچ و هاب نون و دوب تسش نیس لمج باسحب هک تسنا ینعم و

 راگدیرفا و ۱ دشاب هدزیس و دصیس نآ عوبجم تسیود ار و

 منم رم لوا و لوس اییطا و هل اوعیطا هک تساهدومرف یلاعت
 ۱ اه زا رم ولوا نآ ینعب کنم ظفلب هدومرف لار اررمالا ولوا ۰

 عوبج و لهچ مم و تسیب فاک و هاجب نون و دّوب لهچ مم و دشاب

 و دوب هاجن و ِ»ح

 نیا و تساهدرک یعاّوغ ترکف رحم رد وا رطاخ و تس ۱ قیفد هقیقد نیا

 زرغش ؛ دیوگیم هک تسیا نیصق زا تاّیا

 4هتفای ناهلس کلم دبا ات نادزیاز یا ۲۰

 هتفای نادزی لضف زا ریظن زج یتسج هچره
 هصتشاد یاع هبطخ بانج تدای زا كلم

 هنتفای نادنخ گن ناهد تمان زا تلود

 هدنار تعاط تس رب تتکوش ارنارتخا
 هعشقفای نرامرف نیزا ره "تعسه- ارنایتا ۲۰



 ۱۳۵ یرونا نیدلا دحوا (7۸) «یذمرت رباص بیدا (7۷)

 ۳۹۳ ۱ «دسیون تسودب تساروا م

 ارت رادید تمدخ نم یدنموزرآ

 تسرایسب رم تسحم و كلف یانج نوچ
 قلش دن .هبه دنام ادچ :و کنم نق

 تسرادافج زن متولد شب. ناهج نوج

 یننوود رج ی گنن وت تقرف زا مد

 تسرام رهز وچ جن وت ٌیرود زا مات

 نم دید داود رظ درفتاب یاب زا

 تسراخ و نوخ وت رادید و مغزا زور و بش ۱

 تسدش مورح وت ظافلا رهوگ ز زا مشوگ 
 تسراب رهوگ هه معشچ وت ظافلا وه

 تن شومارف چه ات مداب ۹

 تسراک ناوارف وت ٍداي هب وت ی ارم هک ۱

 رای ندید يب هک اداب شوخ هه تراگزور

 تسراوبه ان هش مراک و رس و اگزوز ۹

 «یرونال دبح نب دی نیدلا دحوا دیملا لجا ريم۷) (1۸)

 بتکم م ٍدرگاش و دوب ریس لیاضف ٍي ناهج وا زی رون وترپ زا هک یرونا

 تسار عبط شپ رد ناتنآرب بت رپ یار و ناو تا وا لیاضف

 ی ی ی هدوب ناک

 شپ رد] ایر مظن و یرحم زا یرطف وا لیاش شپ رد لضافا لیاضف ۰

 وا تمدخ شپ دراطع قطنم مع رد « یرطس هروس زا وا ژثن و [ مظن

 سابتفا وزا نوطالفا كالفا تأیه رد و یتسب عن هقطنم ازوج نوچ

 ٩و دوخ لاثما و نارفا زا نسدیلفا لاکشا 9 دود ؛یدرک دیاوف

 ما نیا ات فسا ی با ۲ موجن قیافد و جرد تفرعم رد و *



 «(ناسارخ) قوبلس لا ءارعش ,مد باب ۳۹

 تسناهج هدوتس نو ارنآ و :شهرکت هورک تک دتک

 تسنابز نیا لوق هن لوف نیا و + تسریع نيا لعف هن لعف نيا و
 تسنابتلف مادک لعف نیو « تسدرب نز مادُک دصف نيا

 هعطق «دیوگ یداع یقح رد تساروآ ۵
 یداع اب ید یتعاس متسشن م دما نم كيدزنب ید یداع
 یدارم ی" تقوب  لحا ازم مدیدب ید یداع رادید ز

 یدارم مزورما هدرک هسداع * نم نید ده اوخ دید نوک هچ

 تسف ةک درک ات دش ناهج نادب ربلد

 ناهج نادب ربارب سم ورب روح

 روح دوبن اریزا تشاد راب شناوضر

 ناهج نادب رب نم و فلز هشفنب وا نوچ

 تسنم لد رب ناهج ود ره باذع و خر

 9 ناهج نادب ربلد و غاهج تیدب نم ات

 هعطص ۱ ؛تساروا ۶۰

 فک مار اردنت تلود ودب » تستلود تلا رسپ یا تاود
 و ارفلا ۰ تاود زا ینک تلو د هک شاوخ وچ

 هک ماو ملق زا مان و رگ ق ۰ تفرک یرادمان رلف زا تاود

 هعطق ؛تساروا ۵

 دوجولا بجاو ناهج یادخ زا هتسوپ

 شیوخ دوج رد سب ماوخ روح رادید
 دنامن سک هک دش مدع زاب دوج هک یئوگ

 شیوخ دوج ارینم وچ دنک تییرت وک

 یحار سنین مک چه دوجو زا نوچ

 شیوخ دوجو زا زور هه ما تنام خر رد ۳



 )٩۷( ؛یذمرتلا لیعسا نب رباص نیدلا بابش ۱۳

 لطاب زا یتح و بش زا زور و شنا زا با وچ
 کش زا نیقی و دب زا كين و مغ زا یداش وچ

 ما هبطاف و یفزرم دفتعم هجنا زا

 تلریز زا هلبا دبیا دیدب دافتعاب

 مور ناتسود ز مدردب راگزور ز 3

 ی هطاف وچ تفالخ ز یوفنرم وچ

 مایا نیا یمراس درک نخ هک یپ در

 .  کلن وچ متخاذگ نازوس دید پا رد ری

 هعطق ؛دنک باتع اش اب تساروا ۵

 دنام یک هدوتن ان ینم نوچ « نان وت رک تبلت 8

 دنام ی هدزدز اد : نم غیب م و لفیص گنها وت رک

 گام ۵ هدورف ات م تشک « دربب ناک رز و ناهل وا ۳

 دنام يا هدومن این وا رخ یادیا بتاصفا شب

 نام رک دون پکیج دب ۱

 رود نیدب ناملظتم نشه نادنچ مان یطخا ملاظ دوب یریما ذمرت رد ۶9

 رب :نامولظم ۳ راد یاب هک دما رب ناسآ یناخد گنهآ
 هاگ ان ءدرکیم شون او. نت ا با وات هتخاس ینشج یزور « دنتساخ

 جناح زا زا یردق

 هعظق کی گرین یا پیدا نیدلا اپ شتاب

 مزب ز یطخا یا قفر خزودب ندروخ ی زور ی

 داب تندروخ یم زور رب نیرفا نارازه دص

 دش هدنز وت نتفر زا ییاع قفر وت ات
 ص 3 9

 «دنتس ورب ! ارنآ 19۳ هت فرخ زا یتعامج ققو و

 ین ؛داتسرفب تیب هس نیا و كیحرب تیاخب دینشب نوچ ۰



 ؛(ناسارخ) قوجلس لا ءارعش هد باب ۱۳۲

 ظ دجم به اس هجو همپ

 ۱ بن لس

 نخ دوصتم همه زج دوبن شظنل حدم
 مرد دوس همش زج دوبن شتسد دوج

 کیس شادا# و :تسلب یر و تیکت 0

 مع ریگ لدب و تسدوج تبع تکی هک

 لکشم تمه یزعد هه .تسه شک ی

 میم تّکح هسوعد هه تسه شادی

 تسود و نمد فکب شعشخ گو ونع تقو

 م وچ شون دوب شون نوچ همه ینغب مس ۳

 ۳ ۳ تک یمن بک کا

 من یون جم شلق شپ تسب

 ۳ ۸ ام هی
 تساروا ۸ تسا ریظن یب فطل و تسالس رد هک هعطق نيا و۱

 دش رم و دیر تیاغب و تشذگ دج ز

 گلان دصق و ناهج رّوج و مجنا یانج

 كلم و ريم تسبکی ارناهج روج و انج

 كللم و وید تسیکی ارکلف دصف و اعد

 لوتسم تسنم رب ناگیه زا هنامز ۲۰
 ۱۳م ستم یخ هه وا درن هک

 دوبن و دوبب نم لاوحا همه دش «ناسف
 ۱ نم نط هه. تیک ..دایبف

 3 تتیدلتب یگتسیایب شیوخ ریغ ز

 تکام# رز ایناز باما رک هیتر تقوب ۳9

 هعطق



 یذمرتلا لیعمسا نب رباص نیدلا باپش 2

 ۰ ۰ ّص ۰ » ۰

 وت تاد ردننا قک ینعفر ناز فایر زا

 _- میس 9

 ین 1
 عاعش رپ باتفا بسا :هتفگ,,وت نهذ زا نشور

 1 7 

 راگن رپ ناسا فسدرب وت مزب زا نیز

۱8 

 مخم تسود مخن فلز ود وچ دش نم ٍدق

 مزد تسود مزد مشچ ود وچ دش نم لد
 دتس مکش یقوشعم بل و فلز قثع

 مد دوب تبچ هن هشيه ششع هشپپ
 -ص ۰

 دیزس و تئگ نص مثچ و بل فقو نم لد
 مص مشچ و بل فقو دنکن لد وک تسیک

 دنب هب دندنب هب شنیفلز و طخ نوچ نم مشچ

 مب لزع و لع و كي و دب و لذ و زع

 شین و دشخ یبه شون همه هزغ و بل

 ۶ و منیب یمه شیب بعن و شیع تیدب نم

 مغ بجوم و دش ول ببس وک ی و كشم
 نرخ تشح و سیب نو سان شنخ

__ 

 مد تشهد بیس نون تسه شنهد

 مه و :یقرت لام هتل ٩
 تسا یثوخ و یفک و لوخ هه شفلز ودب

 ج تلود و تکلم هه دوب تن هب

 مرک و دوج و فطل و رلح و تبه هلبق

۱۳۱ 

3 



۱ 

۳3 

 ؛(ناسارخ) قوبلس لا ءارعش « مد باب ۱۳۰

 كنانچ تماق و بل نآ ز یدربب مربصو تمرح

 فیحم مک نارزیخ نوُچ وت ورس قارف رد

 رازن و درز مدش رز توچ وت توفای مش زو .

 یا نم شپ ح دق اب نیس ورس یا نامزکی
 یا ی تبل سکع زا ی ات

 تسکش نیتوقای ماج نوچ نبورس ریز هلال
 رآیب نیتوقای م ج و در توقاب هداینب

 گنر توفای درج .تیبس ورس تسدزات

 راضنا .بانتفا قرطا دیس, بل :ناوتتص

 تسدربز  یدانا . رد شناساک )۳

 راک یفام را شا تفاح خان ا

 بارطضا فوخ ز نیا باتفا نوچ شور
 رارطضا ۰ غراف اف ناسا نوچ شتبه

 تیز درک یه كن 9 تایسا
 راگزور رب. یه دیبایما وا میز. زا بناتفا

 تفاسا .و ی دتسک .نآ ز
 ناتیع رز ارکلاخ و خرس توقای ار گنس

 باصفا .ارناینا نوچ ناتنج.ارنلاعم یا

 رامب ون ارناتسوب نوچ نانچ ارمراکم یو
 سارا یتازصخ او دنا

 یخ تلذتپ و دی :باتتفا
 شف ءالاو تسسن ۳ ریتم .تساز زا 2

 زراعت تعفر و روت ارناسا و بافق 2



 ۱1۹ « یذمرتلا لیعسا نب رباص نیدلا باهش (7۷) ۱ و

 ارصخ تسلیلد تگرم :هارب .فیغبت

 لیلد نینچ زج دوبن قر ناهج ردنا و

 ورس لزغ زا یتیب ره رد ناسالرخ سیئر نیدلا دج حب ید تساروا ۵

 نیصق ؛ نامنا و باتفا حدم زا قیب ره رد و دراد مزال توفأی و

 راب توقاب ارورس نیس و ینیهس ورس ۰

 راب توقای وت توقای یب و ورس یب نم عزج
 تفاو نما رتت توقای هدید زا تو هتننرگ

 راب توقای وت ورس تیبس درو ارچ سپ

 دنتفای نرم ید زا توق وچ تتوقای و ورس

 راب توقای نادب و ورس نادب یدن ارم نوچ 5

 بل و الاب تا لصو زا نم لاسما ٌیرود

 راپ توقای رب و ورس رب یه میشچ دز هنعط
 دنا وتو دف رک زراح نرم یا هم

 راوخ توقاب ۸ و ورس تمیقب ۸ تمافب
 وت ورس نیبس یتشع زک ارم یراد نوچ راوخ "

 رای توقای نروچ ككشا هرهچ زز اب ماهدرک ۱
 لد و ما نیا اب وت ورس هیاس لایخ رد

 راب توقای تفص رد ی و مدنزگیب

 [مرش وت] زا دراد ورس ماوخ ورس تدقب نوچ

 راع توفای زا درادیم تفص تقو تبل نوچ و

 تبل و الاب قشع زک یئوکین زا دن شوخ
 راز توفای رب و ورس رب یه درگ نم عز»

 رنص غاب رد ارورس تدق راهت اب تسین

 رارق زاد ارد ار توقأی تبل قشع اب تسین 91



۱۱۸ 

۱9۰ 

 ناسارخ) قوجس لا ءارعش مد باب ( (ناسارخ 5 1

 1 شب دهان

 تی او یو : 17

 ۱ 9 خر راب زا |: ول هدنییگ مدل 9

 راگر تی

 ۱ امر هاو ادب دم راح : جت تا رک می

 و ۳۷ هل ن ۰

 وا اتم ی ریثح وا و

 للیلق ءا یقایا -نشپ 1 جن 1

 یوفم رتخا 5

 و : وا مزع و هن لیفص رجخ | 7
 ۳ دوب وا اب ۹۹

 نزولی 5 ۵ ۱ ترک تن .

 سا هفت پک 0

 ۰ ۳ وا یادعا ثداوح غیت 1

 لیهص دنز نادیم هصرعب وا شف دن 8 3 :

 نیض هدش اف 0

 0 ۰ و 3 ۵ س ۰ ِ ۱ ۱ 2 ۱ ک هدننم ۷

 ۲ یی ول هاه کام .د 0 ۷

 5 یلظ وت لدع مصخ قرف 1
 و 2: وب تیام رد الس 1 1 هتفاب  ۰

 اس وت هایتس در ق  دخ ِم ۱



 ۱۱۷ «یذمرتلا لیعسا ن , رباص نیدلا باپش 0۱2 ۱ ۱

 نوح تسرح هه تشاد ارم هکن | یپ ز
 حرا طاق یاد ]رب لب هو تا

 ی مدسب رگ ارم دینخ وتب
 ناهج ناطلس رخآ 2 بلط ,رگید بسا

 اروا نابلس راورگ هک یاشداپ :

 نامرف رد یرپ و وید نایمدآ نوچ تسه

 ناطلس و کلولم جادم دم رگرز یرهوج

 ناوخ تحدم و یو یوگان هتسوپپ تسه
 تلود و زان و تم و بزط و طاثن رد

 نادیواج وا لد دارپ نوک اسب ۰

 لیعسا نب رباص ءابدا فرش نیدلا باپش لضفا ج۷ (7۷)

 ؛ هربق لع ها ةمحر یذمرتلا ۱

 يابرا و تعارب زیّرم ریمآ-وا تالب هایش هاقرس 0

 فارتعا وا لیاضف یایرد زا و هدون فارتعا وا مدقتب لضف و رنه 9
 هتفگ وزا ۶ اردوخ و ِ شیوخ زا شپ ار یایرولآ و هدرک ۰

 تی رگییف هک هعطق , نارف

 « مرباص نوچ* هنزگر خا 0 نوچ

 نب دیح نب زسنا نیدلا ءالع حدم دمارد هک تسنا زا دیاصق 4

 نف ؛تسا هتنگ هارث ها یفس هاشکلم

 لیبسلس وچ وت بل و دلخ وچ وت یور یا 2

 نی هفو ناج وت لیسلس و دن نپ

 كنا زا رلد دما وت یاوه تعاط رد 2

 لیسلس و دبلخ تتفای تستعاط زا 4



۱0 

۳ 

 ؛(ناسارخ) قویلس لا ءارعش مد باب

 موج لیدع دین :ریهوبا تییفرع رد

 فامن اروآ رم دنیّگب ناپسا هه ۳1

 نوعرف هبینج تشاد ارم دن تفگ

 راماه شا نب تنش ارم ی فی تشک

 تسشنب یزیزعب فسوی وچ هک مراد دای

 ناعنک زا ین بوتعب دمآ رصم یوس
 نارح تشد رد ننش ۳ هک م راد دای

 تفاتسراهب .هدناس رد مدید ارطول

 ناتسراش هه تشک نوگن درک اد نوچ
 یفاهردزا دف مزکر یی هک مراد داب

 تاک ارنا زج دتناوخن هک ینیمزب
 ترحم لاز و متسور ارم شخر لدسب

 ناْوْآ و دتیپس وید هگیرح رد درب

 ندش تس)وضمه هک هگنا نتشیوخ اب درب

 ناتسکرت یوسب شوایس تیک یپ زا

 وُگ و نژیب مت یوس متشیوخ اب درب

 نامرا یوسب :تفریه تلوخ .یپ زک

 زاب هجخب ناب مدید اهم

 نارق هدرک مج ودره لحر و اریرتشم "

 تشذنگب" دلخم راخ رب وج تایارد نیا

 نا رب یمارت ثدگ شوخ و مروخ ییاع

 ره رایس رک " نرم دز دندوب همش

 نامنل تکح ور دزس سک



0 

 ؛یورطا غیاصلا یرهوجما رغ نب دوبحم (70)

 دور هار رد ولهپ كلیب راو ناطرس
 ناطرس ناسب اکای.و دنیف تسد ۸به 6,

 باکر خز شکش رب دسر وچ دا رس رد

 تانغ زاشب .ینک اوج نا مدب مانیشتپ <

 ماگ و تسنیز روخ رد رگد ناپسا وچ هن

 نالاپ و راسف دروخ رد هما نارخ نوچ

 راسفا و ماگل و نیز اب متفر وا دزن

 نر هیزهز نیو
 سانشب رفح تمرح مرترپپ ون ز نرم

 تاسمرح ردننا هداتفا ریز هک

 تسننگ یفیعض و یربپ ز هک ینیب هبن ی
 نادرگ رس و هتساک نت و هتسخ نم تشپ

 نم رب ییثن هح دیاین مرش ارت رم

 نالوج هاگ و نرم رب و دروان هاگ

 . تشخن ز مدوب ثرومبط بکرم نرم تفگ

 نایهق ور ندرک ادیب دیش: و

 یتثک ردنا ما هدوب ين جون اب تنگ
 نافوط زا بارخ تنک ناهج هکنآ گ ۱
 ارجریا ككلم رب .وودیرف هک مراد دای

 تاهگ رسازس داد ودسب و درک اشداپ

 كللب تشبن هک موز رد مدید رس

 ناروت رد یهش تخت رب مدبید ارروت

 رد شک تسد شب دن ۳

 ناورشون گراب مالنس دن تنگ

۱1 



 «(ناسارخ) قویلس لا ءارعش مد باب 113

 مزمز ابا زا كنانچ هی نارادمان زا ابا

 ندنچ اهوچ زا كنانچ هب نانارماک زا اب و
 رهوگ دب و لصا دب من ماشورف رهوگ زا نم

 نف ره رد هتشگ رهام و ۳ ۵
 , نما نبا وچ ماضف رد هک مشاب ناهن ناز ینج وچ 4

 9 ۳ مزه رد هک مپ نآ ناز هتنج نج وچ

 ی نباتی دن یادک ی ب راس اب

 مرز هارد هی وها رب زوپآات

 جان رب هتس مغ رد وت اب اداب لما

 ففثد رب هداشکب نیبک وت راس اناتب بجا ۱۰

 دیو نخ داتسا هک مرعش نیا اما رب

 شور هبشچ شپ هب یرابت هدرپ اب

 ۱ سا تفص نا رذ هک تسبا نیصف نیا وا دیاصق ربهاشم زا و

 هتنگ عوبطم و فیطل تخم و تساهدرک مظع لغ ینعم نارد و دکیم

 نیصق 

 رو دنیا الا رخا ارم هسد

 و

 نفر رخ وا هتناش زا هک نا نز هبفس

 ناتسد نوک کد گرگ رک 0 امز ره

 .نیزح و كيراب رتشا یکی دننام تسار ۳
 تاموک اروا :تما نورب هناغ سرا

 توبات نراسب هنگ یه تشوگ زا شنشپ
 یاد هک ناسب هگا رد هاک زا کش

 رگنهآ رهش» وقج تی زا رپ شینیب تسوپ
 

 نازرل اپ نارب یاپ نیزا نّگید نوچ تسا ۳۵



۱۰ 

 «یورطا غیاصلا یرهوجما رع نب دوم ([0)

 یوأم رگ ترش رد وچ دراد شنک عضوم انس
 ندعم ررا مک رفت وج دراد شلد ندعم درخ

 متسر نوچ تسوا نیکب شهاوخ دب تسوید رگا
 نژیب نوچ تسوا ربقب شیوگ دب تسکوخ رگ و

 ۳ شاهد رد هدوبن رفاح 1 نرایا وچ

 ن شنابز رب هتفرن نموم بل رب نرارنک وج

 نانک دوب یتبره هن دشاب ونچ یریم ره هن

 یک دن ی دا تر
 رز دزبخ كاخ ره زا هن مشیربا در !مرک ره هن

 نم شاپ ره دو من +

 روبه هام زا فت رج تلود زا رود دشابن

 نو و

 یرسک نوچ مزع رد ایا رذون نوچ مزح رد ایا

 نم نوچ مزر رد ایا اراد نوچ مزب رد ایا

  تحدم نیتنگ رهب ز .كلدوک نداز یدورب

 نتسبا تحادم نز توزفا هام تنه دشابن
 ربخ و نود دزن تصن وچ هتسیاش تسن یافو

 نز و درم دزن تلود وچ هتسیاب تسن یاوه

 سکره ندرگ و نابز و تسد و لد دراد وت ز

 ۱ راب و رک ظفل و تشک زاس و رپع لاج

 هنیس رب شقن نیهاش وچ بل رب یم گنر .طوط وچ
 ندرگ رب قوط یرهق وچ كرات رب جا دهده وچ .
 واَول زا رپ وت حدم ز :ناج ددرگ دننام فدص

 تزوز زا رپ وت تیک ز لد ددزگ رادرک فده

۱۱ 

11 



 «(ناسارخ) قوبلس لا ءارعش ,مد باب
 رویز ارغاب راگن یارپ هب رز و مسپ

 رک ارغاب سورغ نارایب رد-و علب

 هسلال خر یراق ی اهر :مدرلآ ری
 سوس لد یبنس ی ابناکپ هدو دنا مس

 ۰ گنرب ناتو رخ لد رد نام

 تزرا نارفعز نولب لگ ناهد زا یرا رب

 هخ ینز ارحم رب و غار درگب هسدرگر ب وچ
 ,نمارپ هسب یدرکرب و غاب ردنا رکذل یراوچ

 نوار ۶ دمد لک زا لک دگرب هضرکش
 ۲۶ ۰ یا رب اراقت زا یی .دیورب

 8 تاتسوب رد یو ارنایوجرهم هسزاس وت

 نفلگ ناتسلگ رد یه ارناپور ءانم یزاس

 هناخ رهب وت راخن دزوس یه شوخ روخم
 9 بوت كشقس دنیاز نه :شک نورع

 ۱ یوأم رهب تازرا یه ددرک نتخ كشم وت ز
 یندعم ره دساک یه ددرگ ندع رد

 تک نید هاش میز بباراد نید وچ لان یهک

 تزژوا ریش هاش غیت ز ناهاوخدب وچ ییرگ یهگ
 یب جّرف داز خرف رصع تلولم جات كم

 ترا تّرق دراد و نوراف تم دشخک دک

 شک ندزگ خرچ اروا رم مشاخ دش هک یدنوادخ
 بوت مع اروا رم عضاخ دش هک یدنب ودع

 تیلا روح دّلخ زک لو وا نما ز دزان نانچ
 نمرهآ عبت رک و دع وا مب ز دچب نانچ



۳4 

 «یورطا غیاصلا یرهوجما رع نب دوبح (17)

 ناتفخ نماد یزودب ناگژم زا تبا دزیر وچ

 نهارپ شپیزدب لد ردتنا شنا یی وچن
 ولول نابداب رد یپخ ناجرم تنتنآ رد یک

 دال زا رت نماد ینک ربنع زا ربرب یرابب
 رب یقیاتش رب ام و دبوخ زا نیعسا باس

 نماد نم رب یئیاش و دیب رب ابداب ناکش

 دناهج هب لعن خزب نادیم رد پسا یزاتب
 شور نشنآ لاخ ز وت پسا هرنت دود ز

 تاجرم یم یرا نورب مدره هبش یولهپ ز

 تور یه ادپ یک تعاس ره ريق یور ز

 روالاب هوک رب العوت رد ز نیا

 نکفا رحم جوم زد ِ#ِ كشا زا دزاس فدص

 هنولاب وچ ولول یه یزیر ناگدید زا یهگ
 نزیورپ وچ ناجرم یه یزیب اهبشچ زا یهگ

 ناشفا كشم تشد رد یوش یرا ناوراک تبت ز
 نف اند دیک رد :یوش :یربگ هلفاف رتفُش
 یون ناتسوب رب نیک یروس رم

 نرخ ناتسلگ رد ینک یربخ لگ خاش زا هک
 رفقما هشوگ قاکش نودرگ :رس رب رخ هبب

 فرج هی هیت ید نت ربا تکلواقت
 0 از نوچ یرابب غیب ناگدید زر

 یتاسا رد یو رم چه زا

 هسداش زا .یرهب نب رکا .نادنخ تبل دشاب ارچ

 نویش زا یرازنب رکا ترابرک» درب تبشس ارج

۱ 



 ؛(ناسارخ) قوس لا ءارعش مد باب ۱1

 لالح مس ز و وه هلو و » نیر لعل ز رپ نيمز هلال ز

 لالطلا روا دضص لع ۰ دوهت للع امابح یا
 لاه دش نیرب تشهب اب نیمز « ون هسا هک عاونا ز فو

 لئالاب تقرشا اهفارطآ و .اتشلاب ثفرفا ابا[ و

 لاخ كنم و بلرکش و قاس نم اس ز ی تساوخ هک
 لاّجّلآ بزلل ین لاز ام و . یزولآ بولف ی لاز امف
 للاد وچ فلز و نون نوچ 9 می وچ تیاهد وب مج ربا بس
 لانکلآ دع ملا ین راج دل . یدنلآ یصفآ نسحنآ ین زاج نیل
 لاصو اروا مدکی دوب یو اب هک ۰ بارخ ارنآ صخ ناج ز دشابن

 لاتیما .كبلم یودیک یومف . هبزف تل تیایتشآ نضیی ۰
 ؛یورطا خیاصلا یرهوجما رع نب دوبحم دماحا وبا مکحا (12)

 و یدوب ًاقب ؟ ضرع نوچ رهوج وا نانب شیپ رد هک یوهوج مکح
 تغایص ملع رد م اهب كدنا هبش نوچ راعشا فیاح هلباتم رد الال لول

 دوفن و لماک رهاوج تفرعم رد ۸ و داتسا تغالب تعانص رد مه و

 ریما دهع رد و تسدوب تعنص بابرا نامدتم زا ۳ داقن ارلیاضف ۰

 ۱ 2 لالج و تلود لاک ب دوب ران رصان لآ زا هک داز خو
 مکح دما دیدب یراع .دهع ریزو و وا تایم قتقو هک مدینش و دید

 ؛داتسرف وا تمدخم و دیک نایب کلس رد ارهاکی رهزج ربا یرفرج

 نآ کگرزب دشاب رک و نم زا یکم ۰ نرم زا دما یئاطخ رگ اگرزب
 ناگرزب ونع دوش ادپ ات هک « لاح رپب دیاب ناگدنب یاطخ ۰

 دنک ربا تنص نآ علطم رد و تسیو دیاصق تاهحآ زا هک نیصق نیا و

 نیصق دیوگ «وا مدقن لاک رب تسا جاو یلیلد
 تتسآ رهوک + نمرخ نرگ عزج اب

 نت "یراد را دود ز لد یراد كاپ رون ز ۳۹



 ۱۹ «یلبجما عساولا دبع (06)
۹ 

 ماوس. ره و یاقتبم قفف ملا بابحا ءالع ام ۱8 8

 ماقم ارناهج و رارف ارنامز ۰ تسین هک لد ناهج و ناب زن

 الا نیر فی کس ات رم ی فر قرب بل امق

 ۳۱ لعل ی یداشب وا يک ۰ راگزور .م بفاحت ) زوج

 مالآ نرو فاولا بر م ةعاع شی توت 6
 مار لو یبمرو اوز شوخ : تسام زار و زاس اس

 زماونلآ : خقیقر  نوعلا ...ط مریض اما شل لیمَج
 مان هام وچ دراد هانخا ود « هایس 3 و دراد و

 ماتسلا یا مس فّرط و  یدصلآ یبلقی يبنگ ّرصَح

 ملاخ .مس ربب نازان ورس دفب » بان لعل بلب نابات هام خرب

 رارقلا تانعاب هظاتلا 2۰ یا تاعاد 9
 ماد فلز زا گ هناد لاخ زا . یه ارام یاد ردیص دک و

 م۷ بالا بنا مغز یع . هسرهلا رحم یواتنا ۷
 م الغ ۳ هدازآ سفن ی بارخ هدرک هدانبآ لاح ی ۱

 ۸گکلا رطت رز ابا بز: لا دیتا را زا
 ماش نوچ ناب و لامش نوچ گنب هیترع نایتخم زب حر ۴

 رس ص

 ماعتلآ نقف و فاعنلا نقی ۹۹ ِ تدشما تلقر 1 اذا رجاون

 

 کا ۱ 3 ۳۳ ۳ ِ 2 -ِ ۳

 ار و تاک زا 0 ی و ی ها ی ۴۵ ۳

 ماگب رصرص ی کل هب ارم ه گنابب ردتت وچ یدنتب روا و 1
 مال لجالا ربالا "ِ .اهلتنآ مصا ین يآاا
 میلم تساروا 9

 لاٌبجنآ صیق هبلع تَرَر و ۰ لاتشلآ جیر ضورلا تار دقل
 لاش ربنع هداد ابص اراوه « راگن رهوگ هدرک نمس ارنمچ

 لالتلأ ابا یکبار یلآ قیتملا 3

 لاح هدیروش قاتع منچ ورب + كثا تنراب تسین .ناتسلد خر
 لامرلآ + نوتم جا تحال و و * یا نّوطب اجرا تمااتت را

۳۹ ۳ 



 ؛ (ناسارخ) قوس لا ارعش ؛ مد تاب ۱۰/۸

 ینافن .دوب سوم فک زا ین ٩
 رثا دوب یوییع مد ز زا وت 2 ی در هک

 فشور صا نا و نگو نیع نيا

 رومان ردص شوخ ظنل و بوخ یار نوچ

 تساروا +
 اشاله ربع ز ی ای ۳

 اطادب دنام وت فلز یاهنلح ات « وت ناغ زا مم هنلح وچ رد دشاب
 "اطاذم دراد هدوعش ز وت توراه ایلیلد دراد هزجت-ز وت توفای

 اف دنرا وت هکور ز ناربلد هک ء اهر دنزاس وت مثچ ز نارحاس گ

 اطاخ هزات نمس رب هدوس كشم زا یه ارم رهب ز دادماب زور ره ۰

 اطاسب هنامز و اهرم نودزک ۰ نت ود ام وچ ییوخم و یقشاعب دران

 دیوگ دوخ سنن ترع و رخت رد
 ۶ تاف ابر هشوگ زا ء ناهج رد مع ملع ما هدرب هک ما

 اکذ اردیشروخ دشابن نم لضف اب , نراوت ارّْرم دشابن نم لقع اب

 ادتفا نم لضنب دنک یه ناربع , راقفا نرم رظنب دننک یه ناهاش ۰

 اوه نوچ تقو همهب نم مظن ثسیفاص ء كلف نوچ تقو همهب متمه تسیلاح

 ِِِ تسا سب نم رظن رب + لیلد نم یاهنخ تسنم تبه رب
 و دوب رداق یزات رظن وب, وب نیتغالبلا وذ عساولا تی بقا

 وا ما دندوب نابز كلي ی

 ۳ ۱ تردق اه دما هداربا تس هتنگ عیلم دنچ و دوب نابز ود ۰

 دوم ی و نابز

 ماتیلا ز سل هاتف ناکیل  تاه فّلآ ابا

 ۳ 2 کوچ یی هد سیوص تی زا هک فاش
 رالظلا را ال ۲2 اف اذا

 ماکداش اه 31 دیگه تمایز )ور هم ۲۵



 ۱۰۷ ( یلبجما عساولا دبع (7)

 دوب وت یار هیاسه لزا ردنا باتآا

 ایض رسکی نیمز یور وزا درک یه نآز

 نیمز دشاب كبس ون عبط وچ ون ملح شیپ
 اوه دشاب نارگوت لح وچ وت عبط شپ

 .  هیرتشم عولط اربش نوچ وت یار اركلم

 ینطصم نانب ارهم نوچ وت مزع ارصخ ۱

 كلبحما تاذ تعفر نوچ وت يالاو تمه

 اعفلا سمش تیز اب وت هسابیز تعلط
 هطساو ارتمزکم دنع وت مسر زج تسین

 ایتوت ارتکلم مثچ وت یس زج تسین
 تیم جور اوه رد ارتیکرم لعن درک

 ابحرم تبغرب دیوگ دوش رب نودرگب نوچ ۳

 تم و لاضفا و لضف بهم زا دراد لاعش مسن جازم هک ل

 عصرم نآ رثکا و هتفگ مسبتم يا تجیرف ناتسب رد هفرگش نیا 1
 هن زوم 3

 زکش رپ توقای ز هدوبر نم باوخ یا
 رکش لد توراه ز هدوزف نم بات یو

 الت وتیت توراه ز هز هاگب دزیخ

 رک ون توقاسی ز هسوب هاگب دزیر
 راگن رتزورفا لد وت زا تسین رهد رد
 مپ ننژوس جون زآ :تضف لک رد ۱

 انکت وت باریس :هتلال با ناود کت ای ی

 رظن وت باوخ رپ یگرنب زیامدرک اش رس

 یور هتنگش تلاصو ز مالالوچ فا
 رس هنگ تقارن ز مگر وج فلک



 ؛(ناسارخ) قوبلس لآ ءارعش مهد باب 1

 لیلد و ةناعم رب وت لیاضفاب و ء هارک وت یلاعم رب وت لیاهث ابا
 لیلک نابز دوش هداشکوت تحدم ز ء مزد ناور دوش هتفگش وت تعلط ز
 لیوات درخ ارت ّرع تيا دزکن + مولعم نامگ ارت هاج تیاغ درکن
 لی دنک ارت دلب ردق هراتس م « مظعت دهن ارت گرزب ردص هنامز

 لیسم لضف ناتسوب ارت ٍدوج باح « ریسم رخت نامسا ارت یار باهش

 لیوع هزرش ریش هراوه وت غیت ز دنک شورخ کر هتسوپپ وت ربت ز دنک

 لبخن تخس گنس ز دیاربوت تلودب ۰ نس كخ راخ ز دیورب وت ته ز
 لیفارسا روص زاوا ۸ هک دوش نانچ « دربن سوک و یرغ زا ناهج هک یهگنادب
 ۱ 2 رد فکدع رچ دنافف لجا « مس هنارک رب توفای دناشن اضق

 لیوط ءاهزین دنبنج راو گنهن + ورد و نیمز نوخ یایرد هنوگب دوش ۰

۱۵ 

۴9 

 لیهص دعر روتس و غورف قرب ماسح « بیهن لیس راوس و یاهن ربا رابغ

 لیقم غین هتفگ نادرک لد رد مو وچ « رم زرگ نبرگ نادرم رس رد لقعوچ

 لیگ هراتس 4 ید دوش هریت 3 یی ما هرس دا زا نوخم

 لیتف نی رک زرابم ناج دصتب + ناهد ربت هداشک و نایم خر هتسبب

 لیفث زرک دربن رد کی قرف هتسکش ۰ فینخ مخز فاصم رد یی قلح نیرب
 لیئارزع دزن دنزیرگ راهتیزب « نت زا نانمشد ءاهناور وت تبیه ز

 نیصق ؛بحاص حدم رد دیوگ وا

 اصع یوم فک رد نوچ وت تسد رد ملق یا

 اعد یسیع مد رد نوچ وت عبط رد مرک یو

 قردنر لا هاک ارناتسود دبیازف نیا

 اهدذا تشج و 9 ارنانمشد دام ناو

 ۱ مات دنیت مج ناب بجا
 اس تقو ارت دن مدخ زا لط ماح



 دیتار

 «یلبجما عساولا دبع (70)

 لادوچ لکشب اب وچ تروصب و نيعوچ دقب

 تسارو هک قروص هفرط نآ زا هّلا كرابت

 .لابرس ابرهک ز و طاسپ دروجال ز "

 هزوریف تشط تبسش گلف هتک عجب نامگ »ِ

 لالخ نت ین
 هک تیکت شرف رب نیک دا

 ی هتح رز رد ی

 لازغ نورس رد فرگنش ام هکنادچ
 نیر جان دمج و هک ات
 ناف :زوز» بس یار نیا

 دوبک ریدغ رد هدودنا رب داف وچ

 نلایمد یوس رس دنرف و هتسجب ردب

 صطاب وزا تشک بارح قنور. و ِ

 لات نم نر 2

 لادبا نوج و و دنزو را یا

 ک رد دبدپ دما ماج وچ
 لامالام ماج قیالخ دنروخ ی هک

 دک نشج دیع زور نوچ هک دیما نآ رب
 لاصخ هدوتس بحاص دروخ بارش نادب

 تو # رب زیازع و ریصت

۰ ۵6 



 «(ناسارخ) قوبلس لا ءارعش مد باب 4

 وا یناعم رد هک نم نخ دوش نانچ
 لاسح یوداج حبط خوک و

 هب نیا ب7

 لاوما زا ز مدور هیتر قم لد ماکب
 نم تمدخ یارب زا هاش تلود ٌرف ز ۱

 لادقب كلم ون هاتم زا. دیه: رب هدالق

 كشم ناجرم و دیب دوع دوشن ات هشيه

 لا دوع و دوع كشم درنن ات هشیه

 ۱ اف تیپ بیپ وا داشب

 لاکش گنن غادب دل کرم را ۱
 دی اچ تفرک شنا رت خیت 0

 لاون ربا هدناشف و تسد جوم ز

 2زب ییدا رونا رتخا یرزب نایسآ رب وب وب و لضف لبج هک یبج

 ۱۵ تا زا دوب مان یتعسو اروا لضف هصرع لضاف يبرا و لماک ۰

 یتحاس و ۱ نایب نانب و تشاد یحاسف و ۲ :یاوس آنی ۵ ءانف و د وب 1 ان مساولا

 تسن اوتن یلضف جت لاونم ن هرادب سک چه ی تسا.هتفسان رد هه وا ءاپتنگ و

 تسفافتا و تفاتش وا تجیرف داوج درک نایب ی

 ؛ربلد و كباچ و زاگن ی نوچ دراد ِم ۰

 ۳ تم تصرف رام نلچ یدنت داف زا یک

 رعش «دنکیم دیع لاله تفص تیصق نيا علطم رد و نی نیا لثم حصف

 لالم عولط ارزاخ ربخ داد دیع .ز

 لاوش لّواب و ناضمر رخاب تب



 ناور داش ریش ون دج ز و

 لاگنچ دنک نورب نادندب شوخ تسدز

 0 دیدسپ فا دوبح تلودب گچ

 لاثم رس یاهرعش نا یرصع عطز
 . رظن یوزارت رد هک دیاب وت رب رم ِ

 بلاضتم كلي ز دوب رک ارعش رطاوخ
 مشیدناآ کلباچ هان وت تحدم

 لاصلص نم نآ و دوب رز ناشیا عبط هن

 .هراک رب هر یا دوم یا 9

 لا ز سس یوزر یطوط رس لگ یاج

 نخ هریخ نارعاش نیز هه سنا

 لابخ هریت عبط ز تلاهج رم قیرغ

 درب دید م تل چرا کل و

 لابید ز زا هبور و نولکم ولول ز كسح

 هدروآ رب رم. ایموق سا شن برا

 هتششایت / گنرب درمز و زبس ۷ ۳ 0

 لاوج ناز و دن دی كل و

 رعش دهاوخ فیطل عبط اناگیادخ

 زع یوزف هگ دشفرادب ,یرتشم وچ,
 لانح ودر لگن دبام دین لاخ لب 9

 ددنسپ . تیب دنچ ی ۲ ناگیادخ ۱

 لان هد ری خاش برط غابب ارم

 نخ س ف باتفآ ز

 لاوحا ریغت دریذپ دوز .فیطل

 و



 «(ناسارخ) قوس لا ۶ رعش ؛ مد باب ۱ 11

 وت نشد دق راو فلا وت تبرض ز

 لاد تروص وچ دتفوا زاب و ددرگ هبن ود

 ارت غیت ناگتسج رم وت دربن زا سپ

 لاتیف زا هریز ساطا دور نروخ یاجم

 وت بکر یگنج ؛بوشا زا ددرک ریرگ وچ

 لاب و رپ دهج نورب شماسم ز یوخ یاجی

 شورخم دک نوخ خرچ شور رد هراتس

 . لاعنب درب ورف ام كراتب تیمز
 تسد :زا گی غیت دبنن تفلاض

 لابو وت فلاخ رب دوش خغیت هچرک و

 و و وا فلش کا هک درب نایک

 لامالام شیوخ منچ دنک غیت 11

 تگنمبرف ككيب ونک .فوج برح زورب

 لاح هطتن هفلح گنت هرز رد هزینب

 مان دیوج وت تمدخ زا یربنچ رهپم
 لاف درگ ون هرهچ زا یرتشم دوعس

 تیم وت تواخ كي رد ابرد رازه

 لابع وت تیانک كي رد تودرگ راز

 كلف مرج تسیا هطقن زا ک وت تمه ز

 لاک لک تسیاهرذ زا مک وت تریس ز

 ككلم هک یرصنع تک نوزف یاچ رازه

 لاپیج و یصیق و ناخ زا هب تدج زورب

 كم رازه دص وت ناردپ تلودب
 لاتق زورب ناخ و لاپیج وچ دندش نوگن



 ؛یورفا فرز نم احا 0

 . لجا و قزر عج ه هاش یا لزا رد 5

 نلاضتم .دزیا داف غیا نت نت

 ون 2 ینرط رب دورب اهدزا ۶

 لابند رد هر ,ون .بیهه زا دش دنک ناه

 ۱ مچ ردندسا و غین یور ود
 لایخ گرم ۳ نام هدافک ند راهدآ

 شوپ نها نالی ایرد وچ هک یه نارب

 لامه شپ لامه ناشورخ دنوش نورب _

 رلع لالم رب دنبج ریش و گپ
 لاش داب ز ناج و یی چی زا نت

 : دنغوب رد هل کش هزر

 لانطا ناردام مراحرا رد تسوپ یاجم

 كاف ناگراتس نوچ نالب و نازرابم

 لایذا نورد نوخ یابردب دنک یه :

 لا هدرک خرس تیقاوب وچ نوخ گنراونا تا

 .نشوج و هبیع از رپ تفشک تشپ وچ نخ

 لاطبا تمالسعع رپ حزق سوق وچ وه ِ ۳

 ریشش زا ددرگ سالا رکپ وچ وه
 لارلز اب درگ يا کج

 . دنار رام رد اب رک ول نوا ِ

 است درب 4

 و شرت لس دم گچ دو

 دکرفب وت رج نکعز
۰ 

۱ ۱ 



 «(ناسارخ) قویلس لا ءارعش مهد باب

 دوش ماف طمل دسیشروخ شات رون ز

 لافخ شنا وچ قشد یوهآ نورس

 عط شنا یاب زا با -ددنک یک وچ

 او ام ماسم رب دوش مرن هزیشپ

 مخز شا موس تفتفرب .هک یرب نابگ

 لاججتسا هنامز رب دنک هاش خز ز

 ما فیک رایرهش لود سم درگ

 . لالج و دج رپ دمح نيا هشناغط
 3 حد یدناخ کلا ناکام هدوتس

 ۱۳ تو رابیربش رج ناگیادخ
 ۱ کی ناریاز هوس را 5 ز

 لام دیوپ هار كاخ ردتک روم ونپ

 ِ نکن ردنا یو تند دوج ز

 لا با هاهبشجت دوش هدانک یه

 درک وا دیس للن ز لک لاله

 لاله لکش تسنا فوسخ ز ببس نیزا

 بکرم نایسا و دنناوخ شظنل هراتس
 لادج و گنج زورب یناعم و لوق هاگب

 تسبج تشادتک نود# و نتفرگ ورف

 افق باعب نایسا کكاک رس زا هراتس

 تلجا لوبر نیک ماگنهب هک یهش ایا

 ل) همان روز درب یت ی زا
 ون ًاعدنه غیت ج9 نر یا



 ۹۹ ؛یورطا قرز نساحما وبا (1) ِ

 شیوخ مناخ و نکن رهب ز هاش هک گم

 ارت نوح رپپس كلام ماخ هچرگآ
 گنس هراس ز دوب هب یکاف هراتس

 درآ تس لب وا هیام نوک اه

 گیت نودرک یاههدرپ دک بنانفا وب

 . بآ هبشچ رپپس رب دورن ات هشيه
 گنرز بوچ هراتس نوچ دوبن ات هشیه

 برط و زان دوعس رد دنک وت یتفاوم

 گنرغ و ویرغ ناغ رد دنک وت فلاخم

 فأصوا رّرغ و تاپییشت رردب عطتم ات علطم زا هک نیصق نیا
 تبه و حیدب عبط نرا عیتن زا لاخ صباقن و بیاعم زا و سیلاع

۳ ۳ 
 هیصق ۱

 اس اف ید و رون زب

 لابرس نیشنآ دشوپ ورف هتفن نیمز

 .ندیشخرد كيب یرهپ رتچ غورف

 لاوز هاگب دنز ردنا هلزلز گنسب

 فدص ناهد رد لعل دوش ال وچ ررد

 لایت ماسم رد مس دنز جوم باوچ بس

 کش نیورپ یوبکشم لک گرب تخیرب

 لاکشا دینک ناسا رب نیورپ لکش وچ

 نزوگ نیرس ی ددرگن زبس دیوق 7 ۱
 لازغ نورس یه ددرگن خرس هلال ز ۳
 دیشروخ توق ز تب گزرپ ات وب ِ

 لاب و رپ زا شنا راقنب دنک یه



۹۸ 

۱ 

۳ 

 «(ناسارخ) قوجلس لا ءارعش هد باب

 اشک ۳ نکس اراگب ار گندخ

 یگنسرف وا ربس دروخ رد درادن نیمز

 دولآ نوخ لضف بیسا ز هک دور نانچ نان

 گنران نوگران وچ نودرگ اد

 ناشیز با هک یراد شل رازه

 گنشوه زا و دپپس وید ز دنرتنوزف

 ناوت خرچ و بیپ ایرد و تریس هنامز
 . گنهرف یرتشم و رتچ هم و تیار لیهس

 خر شا نام هراتس خر مخزب
 یگندا اد کفآ ردنا ریلد وید رهج

 دوش هداشک نامز زد.وت تراشا كليپ

 ۱۳ ری

 مک فصو هراتس رک ارت مصخ نانس

 ز درا رب تاسا شور رد هراتس

 ارت راو گنهن عین دنیب وج فدص

 گنهت ماکب وا یلح زا رهگ دور ورف

 یزور تنشد جادوا ز هک لما نارب

 ر فاوغرا وت غین رهوگ وچ دوش

 ری هسوچ وچ یخ رب نانکب ارباهش

 گنت هبفلحم یثک رد نان اررهپب

 مر ناجرم نام زب كلنب ی نامز نامز

 گنج دراد زاب لح تکرح ز ۱ و ريس ز

 ی



 نیچ هناخراکن ذش ابص مغز ز نیمز

 گنگ هناخراب دش نس خاش ز نمچ
 .دنک هضرع هک یه ییوگ وت هلال تکش

 گنز رکشل جرس تیابیاد دنیا

 هایم گنمب ماسم زا قرب هدز ان خزب

 گنج هاش نانس نوچ نوخ دناشف ی

 ما فک رابرهش لود سث هیرگ

 گنهرف میابط دبح نبا هش ناغط

 دیشروخ هنارک رب وا بکرم باکر

 گنردا تفه .قاعو ارد وا هزین نابز

 وا نشور عبط و .لج و مه و تواخت

 ی ایرد و منا و لر

 رینم ردب خرچ ز شکلپ نیز كش

 ی و ۱

 وا تمه و اب و هاش لد زا دیام

 گت ایرد و درخ كالفا و هتوک هنامز

 . دشاب نانچ نایز ریش ون شپپ هک یوت گنرد هدرب كاخ وت تخت هیاپ ز ایو " زن هتنج خرچ ون جاش هنگ و
 گل هیور هتسب تسد نایژ ریش شب هک

 1آ

۹۷ 



6 

۱6 
1 

 «ناسارخ) قوعلس لا ءارعش « مد تاب

 رابب ون گلاخ دوب راش ناوغرا ات

 تاگرب ؛داب دوب راش نارغعز ات
 دایز نامداش كلم راگزور ز نوزفا

 نراوج تلود رد و هدوتس تیعن رد

 کت ناب یا نیا ۰ فور

 :جرخ رب یامن نیورپ تار دیشک

 تی زا هک وا نیورپ دما دبعشم
 گنر دیان یه دبعشم درم مو وچ

 دودنا مس موک بسگ وز نگنر رهپ

 گنر نگنر رهیپس رد ناور راو هراتس

 لیکب تسدضنم زرد و باخت

 گنب تسا تم دوع ینوگ لاش ۱
 یئوگ ناتسوب درک نمس خا اخ نطق
 گرا زا رس تم رد درآ 1

 رد دناشف ی یراسپپ ربا ناهد

 گنچ دزاون یه نیراگن غرم یولگ
 تسرپ غاب ناکغرم نس ءاهخاش ز

 گنهآ دنشک رب راو یدبراب نر

 دنک شون هک یهگ نوک ون هلال ناهد
 گنز وچ دیین نوک راگتز هزبس یو

2 

  ۳ دزیر" نادبا رب نیبس نقدنف ربا وچ
 گنر نیش لکش هزوربپب_لد زا درا زب

 ماخر یاهرهع دروخ رب هک تسیدبعشم
 گنربن دنک مه تیرواب ساب



۳۹ 

 ۹۰ «یورطا قرزا۷۱ نساحا وبا (14)

 تسد هسور ز طخ هژین هد_ٌگف نوربب

 نار ریزب یلتخ هر هدسیثک ردنا و

 بم .دندچ .نعثد ءرهچ ز دوش ادپ
 ناگیاش گ وت .کلرالب رهوگ زب

 وت گیج رب زا هنک رد هضبقب ناکپپ

 ناک زا درب نورب گندرخ هز یوزر رد

 شیوخ لاون ریسب هک اضس رتخا یا
 نارق یک رخانت زهپن رب زور اره

 وت ز نامج دننیب نثنا رحم وچ نیئد
 ناتس ناج جو رس تین وا جوم رد

 وت ی نانس دروخ تایح ی

 نادواج ی هد_نز دروخ ی

 تریاز وت دار فک زا هک یورسخ یا
 نامربق تسنوزف 3 رازه دص رب

 کگنج زور تسلیلخ نیتب ارت ن

 نایز ودب دبان وت ناتس شا رگ

 دننفک رب وت خب رهزک ز ها
 نایم زا درب نورب هدروخ گنز ناج دص

 دنک شنزرس و  ساج ار سودرف

 نامییم دندوب ین ارم رد هر امد

 ماهنامز دنزن هنامز زا هدنب نرم
 نامداش هاش مه زا مدرک هک وجرا

 دوب نرم رغ ات ماوخ درجن نوریب
 نانب زا هسماخ لد ز عدم ناچ ز تّرهم



۹ 

۳۹ 

 «(ناسارخ) قویلس لا ءارعش هد باب

 یدراد رک ناکم يک دوج عبط رک

 ناکم یدیاب كلف رازه ارت دوج

 دنک یتروص رک وت تسد ز رز ناک رب

 ناک ز دهج نوریب و ددرگر هم شقن رز

 ون تسد کش یک ران رک هکس رب

 تاگیار دین «ک دوش ژر رز رب
 تو ینخم هتساوخ هکنا صرح زا

 . نابز دوش لیاس نت رب یوم هک یاوخ

 دور نادب ۸ اضف ون یرب نامگ نآ هچرف
 ؟ ؛درک اضف هایبک ز یوگ

 گنج زور هک هراتس هدنام رادیاپ نا ز

 ناشن ی دیاین ون رخ سحع زا
 وت نانس میب ز مر دنه كلاخ رد

 نارزیح درک بقل و خاش خاش تخاگگب

۳۳۱۱ 

 انس نوگ هزوراپ رس زا دیور هداجب

 یودنه ربا دنز هلاژ مخز تب ره

 ناوغرا نشوج رب و دراک هلال عرد نب

 دوش نانچ زرابم ناوضتسا تبیه زا
 نارنعز دصف دنک یاه شا دروخ رک"

 دننح یاع رگد مر ءاهزین زا

 ناوعفا 9 ی یا رب هراس نماد رد

 نوگن دشک خزود یوس ناشک ناشک كلام



 اتکا

 ۱9 را ۹

۳4 

 ؛یورطا قرز4 نساجا وبا 1+ )

 تکلبس |وه: نوچ :نازگ تیمز وا محاب

 نازک نیمز نوچ كبس ءاوه وا عبط اب
 بناتفا هک -وا تک ره ایفان تنوقاب

 تابباس هتثگ وا رس رب زبس ءانیم
 نوا -نللایخ رک. ی ما دانا تاک دن

 اس :هدتید ذوش رازهلال ةشيدنا

 دیدب دنک نیورپ و یرعش لعل و كشم زا
 ناب گنرب هی ی دسب گنرب یرعش

 وا عاعش ردنا بثب شرب درخت ۱

 نام. نده تفاوت مثچ زا

 تسشوایم ورک شسکع رون ز اس

 تیاتا نبب زا هام ها

 ییفع زا زتنیگنر و ربع ز رتیوبشوخ
 ناور زا رتناص و هراتس زا رتنشور

 هک رکن ورک فرو زحمدوچ یماج

 نابدامبب نوک و رپهش مخزب افع

 شون هدرک ماج نیچن ی نانچ ناهاش
 ناور ان شون قب قاس مس تسد زا "
 شورخ رپ كالفا رس ناوخ رعش توص زا

 تاغف رپ ْعَرم للد نز دور خز زو

 . دنک قدی ار مان هنک افورسع یا
 ناخ ءارت اچ رد و رصیق مور دح رد

 باتفا :یننابنی ون دتق تا

 تاقا نیرگت شف ون تمشح تسد ژو

۹ 



 «(ناسارخ) قوجلس لا دارمش ؛ ممد باب ۹

 ورد انل رجنا رکپ هوک رصف نآ و
 ناسا هتسالاب و دراد كلاخ یابهپ

 وا زارف ردنا كلف ربچ بسا ز

 نابساپ درم دور هدیخ گن رب

 هسگنب وچ .ارهرگنک غاب رحم زا :

 نابع دنک یایخ لایخ کی ره نآ ز

 ددع ی غرب هچ دروخ هک یوگ

 ۱ ناتیفآ ز راقنم هسزیت دناهدزک رب

 ارتفگش تیرز نزم شدزگ نآ و

 نور وردنا ناور وچ فئورب فا:

 دور ورف هدریفک میس وجمث هزورپ

 نادبآ رد نیزز نلتزم هسشرک زا

 دگنب میس رگ ها رزز تک

 ناوفتا هزورپپ رکپ میس نابعت

  تفص نیدب یضوح و یناشن نیدب ناب ۰

 تاج زا رتمرخ و رثوک ر رتهزیکاپ

 غاب تایم هتشن هاش راودیشج

 نام وا شیپ یرپ و یدا هتسب رد

 كللم رخت مایا هدوتس لود سش

 ناغط هش مالسا .هنياش هنفیلخ خبت ۲۰

 هدز فص كساپ رب و هتسشن وا شیپ رد

 ناد راک نادک و نید راک. نامهاش

 رهپس وا نامرفن هدرپب دوخ نارود
 ناهج وا عیفوتب نید شیوخ اکیا ۲۹



 ۰ جک

۱ 

 «یورطا فرز نساحما وبا (14)

 راگن رپ كاخ هه تسیرتشم و هام زو

 اس عیدب لکش و تروص بیت رون
 دناهدوبر یو زا یرتشم و هام هک ین ۳

 ناو وکبن رد. و یوزف نشور رد

 تبز رب تسنشهب وار یک

 تاتسوب هدسگ ا یرتشم و هاب ناوضر
 نرتسن خاش ورد زوس دوع ناجرم

 نرارهض  یگرب ورد تسلاس گلم هسانیم
 نوکسب | ءاسهپ ز هدپرپ وردنا داب

 تاوتیق .یاللب زز هیفذک یر دبنا یا
 نمانسوف  تساراس ربنع داتب یبشق رد

 تارح و راوهش رلَول ربا مثچ رد
 نرتس ذب ۳ كارخ میس زا

 تراوحنا هدرک لدب «نوگ هتخ رز اب
 رکش رد هدوس نیا ربع هشفنب فلز

 تاعد رد هدرک--نآ یلزل .هبلال زار
 نز دور ناکک هسفن ورس ریز رد

 نراوخ رعش ناغزم .هرفن :دنپب خاش رب

 یوم کش, زع و تورا و نیرسن

 تاینرپ هساهرلع هدیثک ناسا رب

 یرب نابگ نکمم نوک لین با نآ
 امر هزورپپ ز تسیا هنرک نیلام

 كيل و ورد ق یرثا ناج زاو شاد زا

 ناج وچ ینثور زا و شناد وچ ییوکین زا

۹1 



 ؛(ناسارخ) یوجلس لا ءارمش هد تاب ۹

 رکشل تگنها ز وت دربن زور هجالتکب کدکخب زا + نیمز

 ۱۳۳۰ یا رب د رخ راز نواب تیوابک دیژ هتماج نیک رز

 رتونک زا لاب و رپ یرگشهاوخم ۰ دهاوخم تنانس بیهن زا گنلپ
 ۳ حرف و زود نکس ن انس « تان تک رگاوت فالخ م

 ربارب دیوپب شنا و با ایبهنک هشناهش قارب نویاه ناز یرف *

 ۳ نازک ینکز اکسس ج زعفک راگنه و یزیپ ماگنهب

 ریرم و دالوپوچ و كنموچ و عزجوچ + هگ نیر 3 مس وا اوج و من

 رجا توفای و نورد شتاب + اضیب لول و نوردنا باب

 رعزع دالوپ ز اراخ رک رب رج مراکش هاش وا زارفا رب

 ۳ داب ناکیپ وب ه ارهبتیس هوح هک یرایرهف ایا:

 رغاس زورنب لعل ی رونب « ناماش مر و هناهاش مزب نیرد

 رهوگ و كشم رپ زغم و نید دوش م شتر و یوب زا هک اهاش رگ ینم

 ۱ 9 رب و هبسالک قوبب « هراشب رونب و ناور تطلب

 روخ رب دندرخ ریزو خّرف ز « یور شوخ یوب شوخ لعل یم نشورب

 رم تلالج اروا هک هسریزو اهم ترازو اروا هک یریزو ۰

 رهوج تسارنخ صخن هک یریزو + شناد تسارنخ ناج هک یریزو

 رصبق ناویا و یرسک رصف زا هب , یاب یباج تخادرپ هک یریزو
 رتخا هدنخرف هاش هدنب ناج « تلود زورپپ و کللم جان لدب

 گیت دسح دتیرب ره رج تا خین رخ ینلیریف ابا

 رگخا ز دیا رب ناوبح با ای م نادنچ كلم و تلود نیردنا ناب ۰

 رپسم شبوخ یلد ماکب زج نیمز « سانشم شیوخ هدنب زجم اركلف
 : « غاب تنص رد تساروا ۵ و

 شامما مرج زا یرتدم و هام هک قرک
 تاگیادخ غابب دناهدرک لیوحت ۳۹



 ۳۳ «یورطا قرزا نساحا وبا (1+)

 ردکم یارس ردنا تسنئپب « نکیل تسنشهب نيع هک موگن

 رب دیاسب ارناساپ رس , نادرک خرچ ربنچ وا زارفا رب

 ردنکس دس وچ یراوتسا سب ز , نابیلس غاب وچ یراکزغن سژز

 یا تاج تر لبنات + باس علط تنمد وا ریواصت
 رّوصم نیدروجال هکرب نآ رد « ناویا صخ و تروص و هیاس هه «

 روشک تنه ره لکش ورد شم « یشمورس راج گم یک وت

 رکپ ود ردنا رکپ یه دنیاسب , شغاب راوید درک رک

 رگیدی کلب ارخز هجا رب « ینرک دخاش هدییلاب_ 6

 رپهشب افع هشيدناب سده , لاس اروا نر کم دربن

 رودم هلپسش ورد شقنم » عبرم یاهنص ورد نیزم ۰

 رورس هاش تروص نورد هسمشب » گیج لپپ رکپ نورد هّثصب
 رسفا و مهید و ریشش دنوادخ , تلود دنوادخ و رگ دنوادخ

 رهوجم دب ال تسنس زاب ضرع « یک تسلسب زاب ۱ 8
 رتبا هشيدنا و تسامان شحدم هک -« شدم ریگن ردبا هند

 رواخم ات نامز رد نوخ جوم دسر م هسدنه غبت دشک رب رتخاب زا رگ ۰

 ردصم ظنل نورد تلود سا یاب « قعم نیع نورد تکلم فیرثتب

 رصرص تسدیدن رد ی 0 ارشکوان رم تسدیدن وک یک

 روح دنراش لیاز ضارعا ز ,وت تمه اب هک یرایرهث ایا

 ردام فان زا دزیرگب بایس وچ م نشد هداز ان وت نانس فت ز

 رشح دنان وت نابس مب ز « دشاب هداد ناج وت نانس زک یسک ۰
 رغرف تنه دوب ابرد تاه ورد + گن تتثفر رد وت غیت با رگا

 ربنم وت ّرف ز ددرگ یوگ نرخ « دناوخم ربنم ز بطاخ وت مان وچ
 رتخد هدود 9 دالوا ز دیاین « دبات 5 رب اوت شوق عاعش

 رفشا لعن زا هسرابوایب ارنیمز « تبیوز سکع زا ینازوسب اركلف
 رس :دک رسا ون اس رب نره« اب :زوز نایز را



 ؛(ناسارخ) قوجس لا ءارعش مد باب ۸۸

 و الت تر[ ءانص زا تبوذع و تناتم رد كيره نیا هتخادرپ هاش

 ۱۳ رخ ساب دوخا وا ناوید و درام نادن لای داب تا
 ۱۳۳۲ تل رد وا هچرکآ و بیرف لد وا رداینو تاهیش و تسا

 رگیدکیب ود ره و دوب وزا شپ تبترم رد یژعم نوچ اما دوب قباس
  صضارتعا لاجم ارسک ات دما هتشاد قباسرکذ اریزعم دندوب دهعلا بیرق

 هاشناغط ةلودلا سم وا حودم و دکن لمح فوم لهج رب و دسرن
 یرصق و تخاس تحار تشهبیدرا تحاس تشهب یاب یقویلسلا دمح نب
 نآ ؛تسازغ نیصق دنچ غاب نآ تفص رد اروا و داهن میدب داهن عیفر

 رعش «دناوخت نیصق نيا درک لقن یارس و تراع نادب هاش هک راگزور

 رفوم دمس و فو تضب م رتخا هدنخرف و نویابه لافب ۰

 ربکا دعس وردنا تسه هک یزورب , یوخ لاف وردنا تسه هک یتقوب

 رظم هاش هنازرف دنوادخ , دما ون یارس ردنا ون مزیب
 ۱ ۰ اتنافط سراونلا وب کكلم ه تله فک نیزک تنلود سمش ی

 رهوک دیشروخ و بلاعم رهپم ۰ تّورم عبط و گز تابز

 رکاچ و لوم تسا تشبب و راهب « اروا هک ورسخ دیمارخ یغابب ۰

 ربونص یوخ ز اروا ءاپشور , تحایر تهزن ز ارواءاهنبچ

 نه مچ وردنا نازخ تقوب « هلال یور وردنا رامب هاگب

 رز خو ورد لب زاوآ ز هاضع گناب ورد یرق ناتسد
 ربع ز شکاخ و انیم ز شنابن ء دزمز زا رب و دوع زا شناتخرد

 ربلد رانی هرات رجب نیو ه وشاع. فرم هشپدنا وچ یثکب ۰

 رو نخ عبط و دنمدرخ ناج وچ + ناتسب نجگ رد فرز هکرب یی

 رثوک وچ یاپب ارد وچ فرذب » یکی و رثوک و ایرد هن شداهن

 رذا وچ تفاطل زو |وه توفص ز ۰ شنادوچ یبوخ ز و ناجوچ اپ ز
 رونم رهپس ردنا ون هام وچ ءابیس مس ام وردنا ناود

 رظنم و ناویا و خاک و هنص زا رپ ۰ ییارس مّرخ غاب نیا یوسکیب ۰

 



 ۸۷ «یورطا قرزاا نساحا وبا (1۶)

 2 تغاللب هایس هاش 2 منع و نداز ۶ رفپس دوعس 9

 كولم زا لود 3 نش كلام نایب كلام رب : نان زا دوب

 قلع اروا و تسدوب ینثتسم افو و رافو و ايح و ملع رد قوجس لا
 تسا ترشاعم هیات هک ترشابم تّوف تن دل شوی هک دش ثداح «

 لوف هک راکبا .ضاضتفا زا و فای هاز نارد :ناصقت ز تفرگ یروتف

 ابطا هکنادچ و تنگ مورح دوب دناوتن نا یارو تّذل چیه ارلاجر
 تشاد هضرع تمدخم فرا مکح داتفین دینم هتبلا دندرک تلاعم نارد

 906 ده هرم یا بک نام رب را 8

 و

 دنداد هرجخ مرح رد ارناشپا و دندرک دنع قزک !اب ارهاشداپ ٌضاوخ

 ارناشبا تاکرح ات ارهاشداب و تشاد یرظنم و ۵و و ۲

 نادب ات دان ن هواشیا شپ ان باک فیشابن ۹ ناشیا هکنانچ دک هام

 ترارح هک دهع ون و و.دننانس ترشاعم داد ترثابم زا داهن ۰

 با ارتوهش شنا و دوب ۳ تسد یناوج تبوطر اب ن ناشیا یزیرغ

 هفلاطم و دوب اه لوخشم نا هراظقب هاشداپ و دفع و رد درک ین نیکْ ایح

 زاوآ و دما ی راک رد یناسفن ٌیعاود و دینابنج ی اروا تیوهش هلی نآ
 داد ی رد هتنخ /فوص شوگ رد نیّئانلا اپیاابی حالا كينل اوموق زاین

 نارم 3 دومنیم كيرحت ارتدارا لکوم رم یعیبط تّوق و ۰

 هدام نا رم یزیرغ ترارح رم۷ رخا ات دومرفیم یکیرعت اررکنتم رکسم
 هیام رینپ لاثم رب و دینادرگ عطقنم د وب هدلوم تا مایق عام هک اردساف

 تک نآ دادب تصنز نا.و ما نورب لیلجا تب زا
 اد هک تفای نا هناهاش فاطلا زا قرزا میکح و تشک لیاز لکب

 نآ حدم رد هک اّرغ دیاصق و نیدن باوخم ین مو و دوب هتفگن وزرآ ۰



 ؛(ناسارخ) قوس لا ءارعش مد باب ۸3

 ارایند و نید هک دیاب هچ زارد نخ

 بابا بیسم هاضق درک "تی ود

 نزو دراد وت تّمه زک ییب تسیکپ

 باب دراد وت تلود زک فب تسیکی

 دف تون اک ره بدا و رعش طصا ز :
 ۳ بک ی داف تام

 مالک حاتنفا وت سان دشکا نه

 باتک ءادشبا و یدم دسک ی

 تسا ینید یا ریسفت وت جیدم ارم

 بام ْنسح و مه ییوط تبا يا هچ ۹

 3 مناوید ستار واتش تیر

 ۳ باوث ناهج نارد و انثب ناهج نيرد

 باب و بارش زو تسا بایر و گنچ ز هه

 . داب وت دوسح هلان و دق و كشرس و لد 3

 تایر : گنج و بارش و بابک وجه هشیه

 مالس وت رب دابب ییفوتب رانکدزک ز

 باظخ داب وت رب للابقاب راگزور ز

 دابا هدرک وت نیک تف هدرک بارخ

 نیا وتت هدرک نااتیا ین اخداتبم ۳

 یزور ون نشج هدنخرف و تداب هتسجخ ۱
 باصم تنافلاخ و بیصم تناففاوم

۱ 

 ی ٩ و بم ۲

۳ ۶ 7 

 ؛هّلا هر یورطا قرزا۷ نساحا وبا نامزلا فرش کما لج۷ (1+)

 و یدش اللتبم راودب وا نخ ٍولع كشر زا راود قرزا كلف هک قرزا 4



۱۵ 

 «یروباشینلا یژعبلا ها ظع وبا ءارعشلا ربا (10)

 نایاپ سک چه دید ارت رلح هوک هن

 بایاپ سک چه دید ارت دوج رحم هن

 درواش رد تسه وت دارم: پسا شی

 باترب رد تسه وت هسافب رين هشيه

 فیدص دوب فوق همیب وا هک یک

 باذک دوش دنز مدکب وت ضقب رگآ
 رنک وت نیک و تسدش ناب وت رم هک گم

 باذع و تستجر قلخ رب وت نیکو رهم هک

 درک 9 2 رس هدید و

 بالود دوب رس دور دوب هدبد وچ ك

 اررلاع باوص و حالص تسن هسار ز

 باوص و حالص دوب ک دوبن ون یار وچ
 دنا وت نالیاس یاخ همه و بیج یوت

 باوج و لاوس نیا ٍاع زا عطقن دای
 ارورسخ كللم تامرف هدرپ هسارس

 بانط وت تبه .تسدینک برغ و یقرثب

 فانع راپ دوب هدرک كبس برغ یوسب

 باحر قرش یوس لاسما دنک نرازگ ی

 خم رب درذگی نرلابسما نرو وز بگ

 با ز هلجد و تارف زا تشذگ راپ هکنانچ
 تسن ترکف ریض زا یرگن رد فزژ وچ

 باج و تفگش نوردنا ناهج وا حوتف

 موجم هاش حوتف و تسا كلف ناهج رگب
 بال رطصا و باتفا زتسمل تزکف و ریض

۸۰ 



۱۰ 

۳ 

 «(ناسارخ) قوجلس لا ءارعش ( مد ناب ۸

 وا تبه تسد هک اعریزو راو گرزب

 بافت تفگ رب لابفا و یبلود: یوز ز

 تاج اب یک نام کل نا
 باسج دح ز را ایاهرام تسدش نور

 نایزق نیت ی کشی یا ته بیاهق

 باپشب دنز اروید نا تّوفب كلف

 شرتظن , ربارب رد یو ثداوح

 : باتهم ربارب رد بصف هک دون نانچ

 ردق و تبث دوزف وا مدق زا ترازو

 ۳ ر .فنرز تفک وا رلق زا تیاب
 تسوا مزع اّک خرچ اتش

 ۱۰ گن ته

 باثش تسه تسوا مزح اٍج كاخا گنرد

 باتب هزرش ریش گنش دیک هزیز هچرگ و
 یاب دراد تیسم طپ وا توالع اب هن

 باست دراد هزرش ربش وا تسایس اس هن

 بیثم راگزورب تعاط وچ هدوتس ابا

 بابش راگزورب تبعن وچ هیرگ اب و
 قالتسبا دیس محآ هک ابن خمس زر

 تینا هرشجم هگات تسل ز

 دنبب تشدش رد ون دوج ز لخن تسد ود

 بااوخم تسدش رد ون لدع ز رّوج مشچ ود

 ربزه میدن هرب وها ون نت دوش

 بانع نیرف هج وهت ون رب دوش



 ال
۱۳ 

 اب «یروباشینلا یرعبلا هل دبع وب :۱ ءارعشلا ریما (16)

 ی یا دش و هنآ یزبط و هر بارغ

 بارغ رب وچ وه و ورذت رپ وچ تیمز

 یه بیلدنع و بارحت وچ تسدش نبچ

 بارحم رد راو دواد دناوخ روبز

 ناتنخ و نشوج دیشوپ وچ ربا ز وه ۲

 بات نشور رپ درک ناک شیوخ سکع ز

 اوه داب و دیب خاش زا و لک هجن ز
 باش.نيدب و :هزک :نراکیپ نیاومز

 امن هلال گرب رگن هزبس نام ۱
 باس .اهکشرس نام هلال تایم ۲

 فرگنش قو وب راگنزب هکنانچ نکب

 بایس بز رب فرگنشب هکنانچ ِِ

 احنسروفاک  هتفرگش او الو نیا 2 ۲

 بآ رله و یوجن تسلدنص وچ

 مک تیاغب ناهج عبط نش ان زونه ۶

 بالک و تسلدنص و روفاک شجالع ارچ

 دبراورم بارن ردنا رطم دوش یه

 بارت تسدش فدص نوچ رگم عبط و لعنب

 0 بارس دوش یراهب لیس ز یه

 ارس هچاوخ فک .نزشنب , دوش رحم كنانچ ۲۰

 فک ریف تا تلود ثایغ

 بالا دلها شرم نید ماظن

 تسه هک هنامز بحاص ناهج هاش ریزو

 باحا و رببپ نوچ نید و شناد و دادب ِ



۸ 

۱0 

۳۵ 

 «(ناسارخ) قوس لا ءارعش ,مد باب

 روم نم هاک اتات نت کرد

 هانگ راذگ رد و شیوخ مرک نک هاگن
 تقو دما هک دزس ما ۳

 ها دما هک درس موک وت دم رگ و

 هم دم دی مع رب قرفب
 وا لا زورما ملک زد دم

 9 ۱ تم یابد تف رک 1 نیا طخ ندش هفقرغ ز رگ و

 هاوگ ثیدح نیرب سب للج و زع یادخ
 سو

 كلف روج ز دوب تسوحم هک ات هشیه

 ها لضف ز دوب تداعس هک ات هفیه

 بیبخ داب هشیف تسوحخم ز ارتودع

 هانپ داب هشیه تداعس ز !رتیلو
 زور زا زور داب ترتشوخ ردنا تلودب

 هام زا هام داب ترتپب ردنا تهنب

 نابز هداشک وت حدم رب هش نارگ انث

 هابج هداهن وت شرف رب هه نارو نخ
 خرچ شدرگ راب هان و دصبس هدر

 مب و دصبس وت رگ و تلود لاسز

 :تیضف :تساززه
 باشوخ رد ءاهتشر زا رپ غاب تسدش

 بان ربنع هساهدوت زا رپ غار شنا
 دشتداخ زنا و داسب کم غار و غابب

 باشوخ رد هسشرب و بان ربنع هدوتب



 ه

۳ 

۳ 

 ؛۱ ءارعشلا ریما (ک)

 > دیان ی ون شیپ هبترم و ردقب
 هاک کیابش یک مظعتب وک شیپ هک

 ارت نرفتیم ات تراش اف ات

 ها دوبن سک چه مزک و هسرتپ ز

 اردزیا دنباط تیز و ناسآ وچ

 هارکا يب تسعیاط ارت رح هنامز

 وت تتنگ حدم رهب زا هک رادم بجت

 او و در
 ارت نانلاخ و ارت ناففاوم

 هارفاداب و تسا تشاداپ ون نیک و رهم ز

 دنزرف دنک ی دتلون هکنا

 هاب جوک هدنی اب رافتفا ول مع تب ۱

 ِ تسین یماخ یلصاز ون فک تسین هکنانچ

 ها و نهآ ز وت شیدنا ذی نابز و رس

 ِ فع و تیانک و شناد ودب تسا سم

 هاگ و رسفا و تخن هاشنهشب ام نانچ
 شیوخ همان و مان هک نیا تی تیک

 هاشنهاش درک میلسن ون دلت هی تمس لب

 هاب یاجماهمشچ زا دسد رب بالک درنگ زد هوکبآ رگ ون تلود للایخ
 دردگ ریاض را و

 ی هساج دروآ زبس درمز ب /

 فرثا دنتفوا هبیاورز نبوت نفر

 هاب ور هصج ريش دروخ هزرش ربش ز

 ۸۱ ؛یروباشینلا یژعیلا هل دبع وب

1 



۱6 

۳ 

 ؛(ناسارخ) قوجلس لا ها مش ؛ هد بان

 یوج لد رگمتس نآ دنزن تشاد مثچ ود

 هاود رب نمس نآ دود تشاد فلز ود

 3 شقارپ ما ناسن لد وا قشع وچ

 هاب ولو درک درس مضن وا یارف

 3 یر و و .توسف شقارف راک هک کم

 هاگ شا ز ی درآ رب درد هاب هی

 نم م دش زارد ردنا یفئاعب رگا

 : هانوک دسک یرعاش ارم زارد رغ
 راد تساهر مگ یوجانج رم  ف

 ۳ دباب راب دنرادخ نیرفاب

 كللم دنوم تاهج ویدخ راوگرزب
 ۶ دیع یراکدازا رس نرید نا

 ۱ ی تیوب نسط هک .یزضقم

 هاش تکلم تسودب دتموم هک یدنیوم
 ٍظن دره . گلف: ییداعس مچ فک

 کن درب دیک ۳ منچب وا وچ

 لاب در وا هاج زا هک ریتف اسب
 هاج دسر وا لام زا هک ریتح اسب

 یک سان رگ شیلاع تبه بنج
 ۱ تینا دوو و و ۱

 راک زا و تنگ هدنز ودب شر ء انس

 هانییح اف 3 ودب یبنفگ .فتزیاش

 دنب هدسنا یاشک یداش وت ریض ایا

 اس تب یازف تا ون لو ابا



 ۷٩ ۰ .«یروباشبنلا یژعیلا ها دبع وبا ءارعشلا رپما (10)

 زعش تعنص و یزعاش تفص رد هچرگآ

 وا ردنم نرخ رب نم تردق تسدش

 نم رتسگ رعش عبط دوب رعش تقو وچ

 وا رتسگ دوج عبط زا لجخ دوش یه

  تسدیشروخ لاثم رب وا نرشور ريض

 وا ربارب رد رون دهدن نم غارچ

 خرچ و هراتس شبج دوب هکات هشيه

 را تاچ رج ر دا یا هک
 تخز هنامز 9 هکات هشیش

 وا ربه تخم و داب وا عبات هنام

 شبش و زور داب لا و تی

 وا روخرد هاش لابقا و تمشح تسه هک
 همش

 نیصق «تساروه و

 هاٌکب دادماب هتس نایم و یور هداشک

 هام وچ یورب یب موحب یکم ورق

 یناهج رون دادسماب دوب رم ز ۳1

 اگب دادمانب رون ارم دوب هام ز

 بن ناربلد ورس دفب دوب هک یه

 ناوکی اف خرب دوب هک قب

 9 هام و بش ود نوچ فلز ود

 هالک ریزب یرنشم و یرنشم وچ نیبج

 دبیپسآ مس زاهمقناس عز نزابمآنیفو
 این كم ز هتسفات نسر ود وا درب

 دنشاب سارا هیس تلشب زا هنگ هنر

 هاچ دشاب دیپب مس ز هک ییگنارم



۳ 

 «(ناسارخ) قوحلس لا ءارعش هد باب

 رد نادیب ددک شدرگ و دزارف رس وچ

 وآ توداسم.)شذزگ -.هوب "رای ره

 دانک هرعن و دان یپ نوچ دنام رباب

 وا ردت ماکز و شخرد مال دوب "
 ۳ هراس شکاو دانب قارب شرک

 وا رهوگ زچ ود نیز رم تشکرم
 وا شینج عارف شنا هک هوک دید 2

 وا رکیپ یکی دننام هک دا کساک هک

 تسار دشام شخز و زیدبشب هلمح ءاگب

 وا رب زا متسر و زیورپ وچ هلود ریظ
 ار,تادرم دار تو عا و رزن

 وا رد هقلح ت تسا هبعک رد هنلح و

 هاب رهپس رب رپع دهد رون گلنانچ

 وآ رّونم بتسعاط ۲ ۳ رون رفیک

 فصولا میدب دوب نابوخ رظنم هچرگآ
 وا رب تسپب نابوخ همه رظنم ز

 وا رظنم تسهچ ی هش رخ ز

 ان تسبه  شنوخ نامقتره بیر د هچرگآ

 وا رگناوت ۳ برد و دشرزجب

 وا 3 نوچ

 فص هدز نيع روح وچ ای و جح ناسب
 وا رثوک رانک رب نیرب دلخ تایم



 ۷۷ ؛یروباشینلا یرعبلا هللا دبع وبا ءارعشلا را 2(

 یسشندیج :ارتیفاتقا یا رهاکا دی ۰

 وا رهوک دقع تسرپما مدم گو
 كللا ماظن نب رکب,وبا تلود ریهظ

 وا رتخا ز نارتخا هه دننشور هک
 تللف خرچ شاوه اب دنک فالخ کا

 وا ربنچ فالخ یی دوش دانک ه ز

 رای ناو رام دا امت تمشح رهب ز

 وآ ربنم هرجم و بیطخ هسنه ود هس

 رس رب دهن یرفاک دوب دارم شرگ
 وا رسفا دشاب قویع هبترم و ردق ز

 قرک اوشودع دما یا شر
 وا رخ تک .بنولا تل هال

 دزورفا رذآ مزد رد وچ هک یرفخ هچ
 وا رفا نیرو تا

 دوشن ادج یپ ز یب یه هک هکاقردا ۲
 وا ۳ دود هاوخدب لد و هلید#ت

 ره نیکخل بلف ز .دشفردب شرت ۲
 وا رکشل بلق راکپ یوس دوش یوق

 ددرگ نیهآ وچ دیبا ی ارهنامز

 وا رواگت هراسب نورد رازراکب

 شانص مک اخ یتکب هک یر

 وا رگنل و نابداب دوب لعن و ماگ
 ین هولج سورع نوچم" نالوج اگ

 وا رویز ماتم رز و رهرک و رد ز



۷۳1 

۳ 

 ؛(ناسارخ) قوس لا ءارعش مد باب

 رهع زا دباین نونفا و نزبیلخ رکا

 وا رهع تسرگنوسفا و هدسلخ ارچ
 دزاس یئوداج دسب یه شیوخ طخ ز

 وا ربلد بیرف ناج نکش رپ فلز ود

 مادش نوچ هتسب هک رگنب و نک گن نب

 وا ربنع یوب ز ردنا یوداج دنبب

 دوب هفرط و راگن نآ ردقب تساربونص
۳ : 

 : وا رب دوب نرتسن لک هک یربوص
 هک ۱ کیا هیچ نوم لو دوبآ رانخ

 وا رواد شاب وت بر اب هک لاح چ»م

 نوچ ضراع ود نآ شپ مک نجس رازه

 وا رکش وچ بل رب مز هسوب هس رگا

 ۱۳ دیک لم رک ترا و دزبن رد
 وا روخرد هلمجحب نم دا یار تی

 نب دیسر شردام زا هک تستفا هچ

 وا ردام دازب اروا وچ تشکب ارم

 دیاراب شردام یه هستن رپ ز

 وا رب و ندرگ هیام نارگ ءاهدنعب

۲ 
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 ۷«  .یروباشیلا یژعبلا هّلا دبع.وبا هارعشلا 7 (2)

 رلد شتآ مسزت تسوا کور دا زا
 تینا توقف هیک ما هدینشن

 لرغ ( هل و

 رارقیب فلز ناو مراد نارف

 راخ رپ مثچ ناز مراد رامخ رپ رس 9
 وا طخ تساهزبس و شنلز هریت تسربا

 راسگمغ تسراپب هزات وچ شخر مروخ
 منص نآ دصعج مخ تسی دبرعم فو

 راگن نا بفلز رس تسیدبعشم_یوگ
 طخ لس رب یی دیک هی ۰

 راب قیفع رب کی داهن هچروم زو
 نطو ارداشش وت نراوغرا هتفگ یا

 راصح اردالوپ وت ناینرپ هشتگ یو

 فلرب هلال رز ارت رادسا
 راز هلال درک ارت رادبات تسکشم ۱۰

 لزغ «هل و

 لگ تسین راخ یب و سگرن تسبن راخ اب

 تسین راوتسا ارم و نامدرم دا

 اهراخ تسه وت یگرن درگ هک اریز
 تسین راخ چه وت هتنگن لک درگ

 کلا ماظن یوم رد دنا هتشین یزعم دیاصق زبزع زا نیصف هس نیا

 وا رهبع تشدش له _نزومتق هی هو نمس

 وا رگنوبفا ره (تیم لد دل ۲ ٩



 (نانارخ) قوبط لا ءارعش هد باب ۷
3 ۳ 

 3 نکشرب فاز نآز یدک بکش من شب اه یو یدرک تیر و

 3 ۱۳۳ نت هرم فطر تلاوت ای رد
 .نرهرپپ را دشوپ خرش یابید , روش نازگ دراد درز توقاب

1 

 1 لزغ «هل و
 ِ ۱ یننارگ نمود زیرا زا

 ۷ وتشنارگهن نفرت وار و مع راب

 ۶ 1 ی

 3 یاب هراوه مزار یناهج یتلخ زا
۱ ِ 

 9 و :ح یتسنشهم وچ یوگ

 1 یتمنار ذگ هگ نم یوکب ۳

 ِ شتوقای ود ز یتسه نم توقف هک شاک یا

 ینناثف توقاب میشچ وا رس ربات
 ِ ۳ ین باغ سرب زا هتک شاک ها

 ۱ یتسناتس هلال نوچ شیور زا نم مزبات ۳
 1 هلام طخ ز و و 9 هرامخر

 ِ لزغ «هل و
 ۱ هایت کلم هلال رب و دراد هلال هام رب

 3 ۱ بات و ۲ هثلح رد و دراد هنلح كشم رد ۲۰

 را زا زپ ی نآ را مزغم و ت تسبل نوگیم

 بالک زا ۳ ان زا مچ و ثسخر نوگک

 ارچ سپ تسین رکا شفلز تسنم مهج

 باوخ مارح دراد و غوخ الح دراد ۳



 6 تب

۳ ۳ 

 اف

۱9| 

 و

 داهن نیکشم طخ رب رس نونک وا فلز ریز

 هچروم یئوگ هک نیکنم طخ نآ مالغ نم
 داهن نیرسن ۳ رب رب هدولآ ا كشم یاپ

 متخاشن وا نیریش بل مدیسوبن ات :

 هاب نیریش بل رد یناگدنز ابا دزیاک

 دش هاگا وا زان زو نم غر زا وا کره
 دابن نیریش وا مان و درک داهرف نم مان

 لزغ «هل و
 دوب راب 0 را قش ثاع لدات 1

 دوب راوهش لول فدص نم دید
 کلنا نید دوب راوهش تولول ,ق دص

 دوب رابرکش ما نا یئع وا لد

 لد راوخ نوخ یگرن نا كوان دل

 دوب راد هرز فلز نآ لد حالس ان 4

 نم سایت وت ز هک یراکن هنر
 دوب راخرف وچ هاگ دوب رییشک و چ

 وت ضراع رب وت فلز دشن راک هگ رگ
 دوب راسنرگن لام هه هک يدیسب نو

 یاجت ردنآ دف فای ارس هک ۲
 كوب راکهگ یاج یک هما ها

 لزغ «هل و
 نت مس ورم و نم یارس لزغ هام + نرتسنب نیکشم لبنس هتسکش رب یا
 نف رازه نارازه تسن تسم مثچ رد , بات رازه نار اه تست فاز ۳

 نمرها ناهرب وت مچ ود|نگرن رد + جو ون 9 نیس رم 9



۷ 

۳ 

 ؛(ناسارخ) قوم لآ ءارعش مد باب
 تستفرگ مارالد رابی شود لد

 تسدیرگ راد تاهج هاش گدنب ناج

 لزغ هل و

 دوب تاشفا عاقق هام رب کا تسهام وا یور

 دوب ناتسلال ورس رب رگآ تسورس وا دق

 ورس داز رب دوب ناتسلال هک دئاب اور رک
 دوب ناشفا كشم هک دشاب اور شیور هم رب

 ارقاشع دوب ناگوچ نوچ تشپ و یوگ وچ لد

 دوب [ناگوچ نوچ فلز و یوگ وچ] شنادخنز ان
 2 دا دردب اضد وا توراه ود ز ۹

 9۳ امرد وا توفای ود ز اراضد درد

 دوب ۳ - دراب 9 2 شنلز زا ربنع

 دوب نادیم رد وچ دن یه شیت را رهوگ

 منک یرادیرخ ِ و ناجرم نراج نم

 دوب ناجرم و لول وا بل و نادند هچرک

 زانب اروا دبزورپ شیوخ رانک رب

 دوب ناوضر هدرورپ وا هکره دشاب روح

 لزغ
 دابهن نیچ رب نم رب لبنس ز نم راگن ات

 دابن نیچ نارکتروص لد رب ترسح غاد
 دف مخ رد مخ ماخ دوع ز لک رب وا فلز

 داهن نیچ رب نیچ بان كشم ز هم رب وا دعج
 تشرس ۳ ۱ نگا شون توقأی رد هکنا

 دان نکا شون توفاي نا ز شقاشع توف



۳ 

۳۵ 

 ۱ ۱ ارعشلا ریما (71۳)

 سلج وت تعلط بفپ دزورفین مزب رد

 تادیم وت تماق یی دییاراین رمز :نج

 نودرگ دوب هام یب سلج وت تعلط یب

 ۰ دوب ورس ی نادیم وت تماف یب

مچ 3 زا رب ارم تسیجنر
 تنویفا رپ 

 ناتسد زا رپ فلز ناز لد رب ارم تسدرد

 تحار دوش تقو رد ترادید ز هک نی

 نامرد دوش لاح رد تراتفگ ز هک یدرد

 هرهچ ارت تساهلال خرس و یر ٩

 نیادند ارت تسخفاول فاپ و یتقور ۶

 تا شون دسب رد نرم مدینشن لول

 تزاشفا :تلمم اس ره رم مدینش هلال

 لرغ هل و

 تسدینت هام ن و هک تسیاعخ

 ید هاش وب هیلاغ كلف تسد ای

 رب گی تسناگچ رو* رذگ هر ابی

 تس دیم دب هششنب هزات ف ِر اب

 طخ ناز هک تنم دب ظا کی

 تس دیرد هدرب دص وذ و تستسکش هبوت ده

عرب ككرت نآ فتئاع نش
 روا هک داز ا

 تسادیخ فلز مه و هدیئیرپ دعج ۵

 ۱ ؟

۰ ۰ 

 شیوخ تروص دسح زا نیچ رگ تروص

 تسدیزگ تهگنا م و تسنسکث هماخ

 و مراد ید كلالما هه رد نم

 تایاتیوف یاخ لگ مناج و لد ردنا و

ینلا یژعیلا هل بیع وب
 ۷ ؛ یروباش



 ؛(ناسارخ) قوس لا ءارعش مد باب ۱

 زا ۵ مایا روج رود و درک ریش ریس 0 نالنط دوب لضف

 هل» رد يدارمان ر اخکج زاخ داهن وا تسد رد دارم هتسدلک هک اجنا

 ِّ_ِ_ِ__ٌ دم ترک و

 ی یریب ۳ دوب هداتسیا ح نوریب ی ی ۰

 ۱۳۲ ی زا هنادن رت دصف ی .دع اطخ فده هداج زا و دش

 بابرا ید داوس نا لد داوس زا وا ریت رپ راهچ غرن تخاس الضف
 یرا ( تقر ناساب ناج و داتفا نیمز رب لاح رد ۸ و تخاس هناد رنه

3 

۱ 
3 

 زج ری دن هنازخ رد و تسین هناشن الضف لد زا زج ارهنامز دصقف ربت

 ح نایب مع و تسا نودم وا رعش رثکا نونکا «یف هناهب چه ریدقت تلاوح ۰

 باتک رد تلاطا و دوب تلاطا بجوم وا ناوید تمام داریا نیزم نادب

 . وا بیرغ یاهنکن و فبطل یاهتنگ زا دنچ ییزغب تلالم بیس تلاقم و

 ناجرم وت بل ود یو نیورپ وت خر ود یا

 ناج یانغ تناجرم لد ءالب تنیورپ 1

 ۱۳ ۳ ۳۳ ۷ اى

 مت _ص

 نیورپ نآ یپ ردنا نودرگ نوچ او مش

 ۱ ناجرم نا مش ردنا ایرد نوچ مش میشچ
 صح + ِم

 ۱ ۱ ادیب ورد گربلک تلخ گم تسدود

 ۱ تاب ِ زهر ِ ۳ تا

 زجاع ارم و ۳ مچ

 ناربح ارم تسدرک ندرب ناجم وت فلز
 ربلد یئوت هک دیاش تمشچ دلخم لد رگ

 ناناج قوت هک. دییز تفلز دربب ناج رو ۱ ۰ ۲



 4 « یزعم (1۲) «یناقلاط رصن وبا (1۲) «یارهب (0۱)

 ینافلاطلا مهاربا نب دما رصن وبا (۲) ۱

۷ 

 و
, 
5 
1 

 و رت بوخ دادو ماقم رد افو طی ارش تیاعر 5 و دارم كللس رد روما

 تغلب تیب ود نیا و لوبقم وا زعش نابز ود رپ و تسرت بولطم

 نقش هتخأدرپ یرع

 7۱۱۱ ی ۳
 زاتشا عمتجا و فا هل , یثانت نم ةرازولاپ ین و

 ۳۳ هه ,م ی ۳  هم ۱۳۵ سم ۹ ف

 رافتما هب كّلملا یضام یلَع , یزعبلا كلملا ةلودلا دضعل
 « دیگ نیصق رد تنسا تفص رد

 ض

 3 خ 3
 ی هداهن شوگ رب ء دراد نورد نتخاتب هک ینگ ۱ 9

 ؛دیوگ ظعو رد

 دوز دبایب اره دزکب * ارمدزک زانب یراد هچرک

 یزعلا كللا دبع نی دی ها دبع وبا ءارعشلا ریما (1)
 « یرویاشیلا 5

 نادیم راوسهش و مالک ءارما شکزکشل و نایب ناهج ناطس یر
 ءاس رب و نابات یام لضف كلف رب و تحاس ناسا دیشروخ و تحاصخ

 نیدلا ّرعم دیعس ناطاس تلود رد اروا هچنآ و ناشخر یدیشروخ انس ۱ " 
 اریرعاش چه تجرد تعفر و ناش ٌولع نآ .دش تیم ایندلاو ۱ 8

 ت

 دهع رد ی یی «دوبن سیم هیتر نآ ارنبک نا دنتفای اطوبق و ِ

 ناطلس تلود رد یزعم و نایدومح تلود رد یرصنع و نایناماس 3
 وا نایب تبون رد تسا عونصم سیلس و عوبطم بذع وا رعش و هاتکام
 ماطف رس رب هک ناتسپ هایس ملف ةياد و دیسر غولب دم تغالب لنط



 «(ناسارخ) قوملس لا ءارعش مد باب ۸

 7 داور هر ٌیصاون نا ب فّرصن رد م نا هرمز نایعاد

 3 ۲ ۳ ادب

 ش # # # # #

 .  «داتسرف ترضح رسپ تسدب تیب دنچ نیا دنک عایس ارلجا

 رگنا هج هاش یا ۱ ۳

 مدرتس مایا هرهچ زا متس درک

 یک اس ووشتم و یارغط

 مدرب ون عییفوتب شرعلا كنم زن 3

 ۱ . مرع تدم اضق ز شش و لهچ دما
 مدرش ام دام هاگرد تمدخ رد ۵

 دنزرفب هنیرید تمدخ نیا مشاذگب

 مدرب هزور هد تلع زا رفس 97

 قدص تلخ دمآ نم دنزرف و نم متفر
 >> مدرپم دنوادخ و ادخب اروا

 : لیعما تبحاصم رد هتسوپپ وا و تسا عوبطم وا یزات راعشا و
 ۶ ۰ ۲ ۱تا هتفک ۳ حتن رد یزات تیب ود نیا و یدوب نصغ

 و ن اصلا ۰ اذزو دا نصغ تحن یاتس
 نس لب ری رذبلآ لع « فرا | ردذبلآ یرابب ول لازغ



1 ۳ ۹ 
 0 ی و ره ی زر ودر فا 0

- ۳ ۳-9 

 ۷ «یزورهب ).٩( «یردب (0۹) « نسحم (۵۸)

 « ینیوزق نسح (0۸)
 تنص رد یابر نيا و دوب لضف كلس ناظان و مظن مع نانسحم زا

 یعابر ؛ تسا هتنک بارش

 باقن ب :آ شدقاب هک یدید شنآ

 بآ ز شنآ و شنا زا بآ هش نیا ۱ :

 بارش ماج نآ و بارش نیدب وت رگنب

 بان شا و یی هدر پاات

 دا تساهتفک دورما یارب وه

 تک رپ زرابم ناتس « دوربا یرسرز )8
 نکا كشم هام و لا دوب هک ه یب بيان وه شر 8 ۱۰

 ؛یونزغلا یردبلا دجحا نب . . )۵٩(

 ار نما هنگ هیت و 9 و رد هکنا

 درگآدرگ تلود ز نیشنم بتا « درب ادرب لالج و تبترم نیز

 دردادرد یورب اجنیز هک شپپ نآ ز « درمادرم روخ شیوخ نان زورم)

 _ِ « یربط زورهب (1.) 03
 هعطق ؛ دیوگ نامثل مدقن و نایک لو و راگزور تی

 ازس هک دزس یونشب را ونشب « نیقی یور ز تیوگ نخ كي
 تساخ رب نام زا نداد اطع 9 ۹ ناز

 «قوجس لا ء لا. ءارهق فیاطل رکذ رد مد ب

 ءرسش زکذ زد نوا لب ۱0 ۱ و 7
 گود رف مویس لصف رهنلا ءارو ام ءارعش رکد رد مود لصف لصف «ناسارخ

 ؛لابج دالب و نینزغ ءارعش رکذ رد مراهچ لصف «قارع ءارعش

 ان یرنج دهع لا زا لابقا نآ دیشروخ علطم و تلود نآ ءادتبا و ۲



 «نّکنکبس لا ءارعش «مج باب 43

 نیا رصان دنتشاد زاب شیدیم هملق رذ .و ۱ اروا جو دم هک

 دما شیپ سیپ ارت هک نیا دو هاش یا

 دما شیوخ نهریپ .زا ۸ تنمثد
 تا شیب وت بتسنح بتن ز ٩۱ ه

 ی

 دعا شیدم وت رب ردپ کلم زا

 یربطلا ثیللا وبا (۰۷)

 عبط زا لزغ نیا «دوب یرورپ نخ باح تیغ و یرورنه هشيب ثیل

 لرغ دیوگیم ۰
 یورهع یا دش ناهن تفلز ود نایم ملد

 دزیهرپ یه تمشچ زا هکنا رهب ز

 فز هناشب ارفلز وت وچ كن آ ينيب هن

 ۱۳ رد ی هناش رد:وت"فلز ود زنم
 تک رابرا ها ایت هک تبلم لد 1

 ۳ ۶ فلقم داسب وزا هنايم نآ رد

 ایم ز درب نورب اروک مرتب یبه
 دزیخ رب زیختسر رز دتتج دید وچ

 ار ون دنیا بش هه لبق نا زا
 دزیر تاگدید ز نوخ یه یاه یابب ۳.

 رج تقو مخز بر کار ی و
 دزیگنا ۳ و تلخ را و فلز مسن

 رلد وت هزغ واتبغ دست .هبب گرو
 دزیزرگنب وزا ناج را دوب ناج کلاله را



 210 «رصان (ه") هلیله (۵0) ؛یکوک (ه4) رظم (۵؟))

 وکن یوخ یوب وچ شوب یونی هب ی
 نم بلد تسد تشپ رب هدزا نزوس وچ

 «یزورم یکوک (ه4)

 مدقم مولعم الضف هبکوک رد فوصوم نایب نسجم و فورعم یرعاش
 ام تنص رد ناثخر رنه کللف رب وا لضف بکرک و

 و
 نایم هتسب هب ارمس نشوج « ناهپ دور یه رک نا 8

 ناجب دوش دوب ادیپ كنوچ . یاج رب وا ناج تسناهب ات
 هعطق «هل و ِ

 رثا دراد هتنه ود هام وج* + تونص زا ود ره هداب و حدق

 رگن تفکش وه رد حدق یی « بان ی ای ب تسا ی یب حدق ای

 هعطق

 ماش هتک ات خرس کا نر 8

 درب زاش یه ارت هک یتبل ۶
 گن و كچوک و و قوشعم 3 ود ناسب ۱۰ 1
 درب زارف 15 یفاعب هسوب گه 3

 ؛هلیله (۰0) ِ
 9 ؛دیوگیم لضف برشم لالز و رنه علطم لاله

 دن درو هتفگ نهک فاص هداب نآز
 نن رد دشاب ناج تننام 6 مداد 1 ۲۰ 3

 یفیطلب ن اشیا رد تفر یه 4 رو

 نشور شنا دور تشگنآ رد كنانوچ

 ؛ یوخل رصان (ه")

 تو نا رد و تسیتفاطا اروا رعش و دوب دوب دوجح رما ءازعش زا ۲۹

1 ,+11 



 نیگنکبس لا ءارعش مه باب 1

 «دیوگیم دهاوخم شوگ زارد

 موک هدضپ دم ات روشک تفهب

 یامپ یز یز رد._نا مک داب وچ

 كنا زا دیابب رگد راچ مراد یاپ ود

 یاپ شش یب دیسر ناوتن روشک .تفهب
 «دیوگیم شنا تفص رد

 باجح هریت خیم ز درک بک :ناتفا رج

 ددرگ لج وک هزیشود رتخد یور وچ
 باتع تقوب کشک ردبنا خرب ار باقن ۱۰

 لک و هلال وچ هرهچ نآ تقرف غاد ز
 بالکب مک رب درز لگ و هلال ز یه

 دنرگ یه رز باپسب هک ناشن نادب
 بیس رزب یه مرک وت فارف زا نم

  گنتلد یه ارم دراد وت یلصو باتش ت
 ۳ یه ارب دراد وت ره .گنرد

 تسناوارف رلد رد ارچ باوخ راخ

 بارش یوب و تسلگ گدنرب وت بل رکا

 مر تماف وچ تساق نآ تقرف ز بشب

 باوخ نتسج رهب ز نم هژم دوش نانس
 قید ول یگرن وچ مشاب و مرگب یهگ

 باتب وت لبنس وچ مدرگ و رلادب یگ

 هر و
 غابب هتنکش نیماب نادب ون نک هاگن

ِ 

 نم رس نوچ تسار نّکفا رد شپپ هب شرس ۳۹

3 

 7 ۹ ۶ 00۳[ هر

 ترا

۳ 



 1۲  یدجضب رظم (ه۳) «یزار دوعسم (۵۳) «هعبار (ه۱)

 تسین مولعم ناشیا بسن و مان هک هقبط نآ ءارعش رکذ

 «یزارلا دوعسم (0۲)
 دیهش دوعسم دیعس ناطلس ناعادم کلم رد و دزب دوم ۲ هردان

 «تساروا یابر نیا «تسا قزنتن بک زد دا راهثا , تارا
 ابر ۱

 متب رد زا خر رب گن فاز نآ

 مج هسلاغ زا کلنانچ یراگنب نوچ " ۱

 ام نوچ ضراع نآ رب لاخ نا 3

 و مس هعخن رب كلدم ز یطق نه
 رعش «دیوگ بیس تفص رو ۲

 نادخ بیم ناب خاش زارف « ییوگ تسناکرت ءاهنادخنز
 نادضنز رب دشاب هک اچ نآ وچ « كنا كي ره نأایم رب

 راتآ

 زا هستخیوا نییب م خرس رهوگ رپ نیدسب هّتح وچ 1
 نادند هدولآ نوخ وجه رد ودب شناد و ریش ناهد نوچ نینک ۰ ۱

1 " 

 یک یه یفاوت هچره هنرب لد یا
 اله تز یوگ هتفاب خارف نادیم

 ون هکنا زا تسشیب وت ز افو ارت قشع 9

 ادج وت قشع دشن و یدش ادج نم زا ۲.9

 « یدجنب رثظم (ه۴)
 ن ۶ مت |۳7

 زا دور رم و دح ق ارداسح یا یخ هبنا درب تن ا 8

 رزب زا « یداتسرف روش .تغهب ۵2: زا اردوخ نیم تو گرزب زا ؛یداتسرف روشک تنیب دن زا اردوخ لضف ی داشکب ۲



 «نگنکبس لا ءارعش « من باب 1۲

 ۳ زا و تساهدایز توالح رد لارغلا بمک زا هک لزغ نیا و

 لزغ _ِ ؛ تساروا شیب رد لاج بحاص

 1 دش ِ یصاع 9 تقشعب 0

 1 تساور ون اب مچ رهاوخن وتیب معن
 : 3 شر روت اباد تیرهز رکش تا ی هک

 9 لب ابق هک نکم کن کین یو

 ۳۱ ۳۱". .لخز من دنک ناپپ ردنا لب 1
 ۱ میکح تنگ هجا ۳

 لذ زی شف اْسْوی رکن یف
9 

 دانک یتشاع تددیاک. دش نآ وف وب نم توعد

 نتشیوخ نوچ نابرهم ان ید نّگنس یی رب 8

 یراوخ مش و رهم غاد و یتشع درد ینادب ات

 0 نم ردق ادب ها و

 ظن نی هتنگ وا عبلم نيا و

 یراکذت یر ماه و یمثس ماه « رایطالا نی علت یقات

 یرازب هحون + غرم نآ تخرد كخاش رب شود 1

 راک موج ۳ و لا نجد ق » بت رب خو زی تلف

 یراب و « مان یم نا ز زا راب ز مادج نم

 یرابن ید نوخ وچ یئوگ هچ وت  مرابب طید نوخ وچ مون نم "



 1 ) )4٩یرادزف هعبار (۵۱) روصا وبا (۵.) «ثرحا وبا «

 ۱ 4 ک ۱ + ۰ ۰ :گ ۰ 2م 
 رپس مس زو دوبا هرز كشم زا ربع ادیپ تسکن وت طی

۹ 

 رد اروا و دنآ نی دنسپ 4 رعش نخ 9# تسد وب ۷ اس ا 0

 هدیصف علطم رد و دناهدرک تیاور ک وا رعش هچرگآ ؛ نینک ارعش

۷ 

 لاصنا گه از دراطع رهچ رق یا

 لالج ناویک رثا سیجرب نیک مارهب رف سمت 3

 ابر س

 رق تنگ تّملع دراد هچ هک منگ

 رک تنگ تم دراب هچ هک منگ :

 رنظ تنگ تمشح دراد هچ هک تنگ ۱ ۱

 رام: تیک تیک درک ۱
 9 ؛ یرادزفلا تک هعبار (۵۱) ۳

 تسیا

 رو « ی دی دن ناهج نامدرم رب لصضنب اما دوب نز هچرگا بعک رتخد

 یراپ رعش رد و رداق یزات مظن رب نایب ود ره لاو و نادیم واه زره

۳/43 

 «دوب هتفگ یرعش ققو

 تو سراب هک تنه

 نیژز همه رس و ناف ناسا ز
 ربص زا ورب خم زر هراس 9
 ِرض ِ

 نیئور سگم یکی نم رب دراب هک دزس 9۹9

 و اروم نا او ۶ 0 نا زا ما ی سم

 یتخاب قشع هتسویپ ی ءاکذ تیاغ اب و رهام تیافب
 نآ زین نیا بتبس و یدندناوخ نیور نم اروا و یدرل 8

0 
 رس



 « نگتکبس لا ءارعش ۳0 بات ۹

 4 لو ۳-4

 _ص

  دیوگیم یم تفص

 تسوپ درز زز نوچ شزغم كلاپ مس نوچ
-_ 

 تسود ایوب وج شیوب و دم گنر - 3

 111 ؛ دنک زورفا ناتسوب تفص
 ناتسوب نایم رد هزات زورفا ناتسوب

 رازراک نانس ایه رد هدولا نوخ وجه

 ؛« یورپا یروتحا دبح نب برح ثرحا وبا )4٩(

 یرعش زا شرعش «تسدوب الضف ریهاشم و ناسارخ فراعم زا یرونح
 . دیوکیم نیصف رد «هتشوَت رد یرصنع رنه طاسب شاضف و هتشذگ رد ۰

 ات دنکیم تیاعر ارلاوس و باوج و
 دوب یرابج یور ندون هگ هگ نیا منک

 9 راد تتهیوغت ردنا مدرن ردفقا تفک
 ۳ ۳ هچ یراوخ اب

 دوب هسراوخ ردزا دتسپ تب دره لک ۰
 ِص

 1 خر ود ناز رب رتساز یرات تیلز نآ تنگ

 3 دوب یرات بش ردنا ینشور ارهم تفک .
۳5 ۲ 

 3 ۱ نام ارءام یک دتس تسار هم ی

 9 دوب یراتان كشم زا طخ رود ارهسم تسقک

 3 تسارچ نیدنچ یسکره اب یرگ یزاب نيا متنگ ۳
 1 دوب یرازاب وچ تلدوک دّوب رک یزاب تنگ

 ر ۱ وت فثع نيا دوبر نرم زا زان و یفاسا منگ

 دوب یراوشد و خراب ناوکین ضشع تنگ ۳



 ؛:یزارلا یریاضفلا غیا تبع دی 0
 تسفر قاور «تساهدوب قافا ءالضف ءودق و قارع ءارمش را ی

 حدم رد «ره نیا لقصم وا نشور رطاخ و رپپس قاط زا رترب یو مالک
 ظن ؛ دیوگیم ةلودلا نی نا و

 سب ون نارابریت كي ودع ی ههابب 3

 سب وت ناکپپ رب تجاح هچ مدرک طلغ ی

 همان نوچ نامسا دندرون ردنک یهگنا و
 س وت ناویا فتس زا نادواج دانم

 ارماجنا ان رمع نیا تفک هچ قاب تلود 3
 سب وت نامرد درد هاگب وا یار تنگ ۳

 ةنروا مهاوخن ناطلس رکد ناطلس زچب ۲
 سب وت ناطلس مداد بّقل ناطلس ارهکنا و

 ضن « هل و

 بحرم ابعلا مسن ابالا : شیزک وا تشذگب وچ موک هچ 5

 ررعس

 تسداتف راک شنابل اب ارم كنا « داد نم دادماب دروا ی ماج
 تسداز شهام تنگ تسهام م نکن رم در ور تفگ تسرهم متفگ

 يسدادن هان از و متنگ تفاطل زا داد نر هداب

 لزغ «هل و ۰

 ریپ قشاع تشپ زوک یکی وچ « وا طبرب و یور بوخ ییرطم
 هم ده وخن نوردنا ر کیس تلیل دراد راوخ ریش هلان

 دیک گخا و شنا تفص

 نرم غاد نوچ یشنا نایم * یئادج زور نوج تشذگنا هایم ۲



 «نیگتکبس لا ءارعش «مهن باب ۸

 ارم راب دوب دیشروخ و هم یاج رو

 تسرظن و ثیدح یابج ۵ ینعم نیردنا

 تسخر هلال و نت مس و دق ورس یهام

 تسرودعج ورب ران و بل شون قک هام
 بجم هن نیا ۳ 0 0

 تسا رفت وآ رفتسم اج تستنکش نآ
 را یاس او 9

 تسرفتسم رفس وچ ار وا زگآ دزوس هنب "

 تخوسیم ردنا لدب وز وه هک یعلط نآ و

 تسرگ زوریپ نژوآ ریش و ورسخ یتسود
 لولم دنوادخ دوعسم لداع كلم

 تسرتشیپ و رتشیب ناکلم زا لضنب هک

 هنلا همحر مهاربا نب روباشین هاش نبا هاشنهاش تساوخ ردب هعطق نی

 هنلیق ی

 ۳ تساروس کد م بنابر ومکی هک نآ تسزوچ هچ ۰

 ناوید ۱ اب ییب تم كشپ ود

 ناناج فلز نوچ هتفان رب همه « ینیب فلز دص یو موطرخ نا رب
 ناو ار تار یاب مب رهادرکب هدتدک ین دن نفاق

 نازرل لوه و مب ز سک ره دوش ؛ مححم نادس یی دزادنیب ۰

 ۳۳ بت مچ ریزب ۰ تیژز مچ نوچ یرگنب یگراب

 هشرک هتفگ ییوکیت و زان ز ۰ روم تسفوشعم مثچ یبوگ وت



 ۷ ؛یتکن (4۷) «یدراطع (47) «یارهب (+) 3

 هایس هبور ودب یاج یاج هگفا و + یلصاوح تگف طاسب کی نوچ اب
 هعطق « هل و

 نوخن شک قشاع راد لد نآ مان « شیوخ راسخر رب درک ماوخ شنن
 نون و ای گید فقر از فاک م تسک راب تا

 یدراطعلا دن نرب نهرلا دبع هللا دبع وبا مام۷۱ (47) 0

 رد وا نایبت نایب و یدرک دَر اطع دیشروخ زا تبه لاکب 8 ٩
 یی ترضح او زا يدرک دم ار نجس كي باتطا و 9 تقو

 ظن ۱ ء دیرگیسا# نیصق رد و قید اطابقا تلود ك وقف و و .دوب ِ

 هناسم نج هدالتف دزکن دی رم دنا نایم وا و تسا هدالف كم ِ

 «تناهدب زج ناکت دراین یلضف + تساهناهد رهد ناهد ب ۱ تم ۰

 یابر هل و
 رن منيب ارت ناگرم هک زور نآ کج نوخ زا رپ خرب مراد یلیس

 رکش با زا ددزک هابت هک یکم هرس ان یاب زا هتکش 6

 یاابر ۱ 3
 درکن دوردب زی و دوبنن شسرپ + درد دونشوخ هسوبب ارم و رای دش 1

 درکن دوس یک مپه ناتب قلع رب ۰ درکن دود زج هتخورفا شنا نآ

 ؛یروهلا یتکللا هلا دبع نب هبزور هّلا دبع وبا (۶۷) :

 دع و اد "زا وا بیطا تاکن هچ تسزارد یراک قکن 2

 0 دوعس نالعلس حدم رد نوزوم و فیطا وا رعش دونن و تسلوزفا

 رعش ؛دیوگیم .دیهش ۲۰
 تسرب هن وا رب و تسیور هن گژرت نآ اعور

 تسسیزاب تا نارب و تسرابب ران نیرب هک

 زارد تیز یرخرخ و دف زارطب

 تسرزخ و زارط تاموخ همه زی 9

 3 و / *_
 ره ی

 2 ۳ 3 هی زدذف

 و

 نت



 ۱ «نگتکبس لا *ارمش « مش باب 9

 ۳ رد هک همان ةتسج وا دوب لماک راهم نآ تفرعم و رعش مع

 رعش ؛دیزگیم هیصف رد «تسوا تیام زا دیس

 لا لاسرب کاج یک ۰ ملک ی ی نا ه بس ب
 و و ئ

0 2 

 ربونص رب رق توچ نآ نم راگن

 رزا هن تروص درک ونچ نام هن
 راس وه یزاسب شدنخ ود

 ربنعم مام ود ناسب شنلز ود

 ۰ شدق وچ و یور وچ ییی هن یدید هن
 رهشک» یورس و رییشکب یراٍگن

 نه و
 رایع نآ مچ دنام كين م تنکش هنوگچ رگن رت گرت
 0 رانید یرفعج برض نایم رد , مس یلاوح و هزوریپ قاس

 ۱ رب هخ ۱۰

 ۱.۵ مگنر ود لگ اب ود ره اب

 درز نینچ ۳ نرم رس یون نآ همن كي

 هلو
 شیوخ درگب نیشک خاش وچ مرپسا هاش

 راز یخاش رب دزمز همف توچ "
 ۱9 ک دک اسم ربوچ هک هماج زبنم اب

 ۱۱ یا وا تکی. دیک رب توام زا

۱ 

 هاپس هسمش نآ منب خر رب فلز نوچ ۰ نک هاگن ارهیس غاز رب یور رب *

 ی دم نا یا یا ۹ 0



 1. ؛ یسشلرس (یمارهج (40) ؛ یرفچونم 44

 ارت رم زا نرم و تسزورب _تتنخ ام سر

 نسو اب مئاب زور بش همه مشاب نسو ی

 باتفآ ودع مننگ وت هعور یقارف رد

 یفتتنم متسدش یرات بش رد تلاصو زو

 ماع و صاخ مهونز | اردوخ نارای هه نم
 يرطو دراد افو بف دراد زار تاشنخ

 فو تم راب زورما ناف رادزار

 دی ی ۱۳

 فنمب غاوخ ی وت رب نم و یزوس یه وت

 تسح مانلا وبا ناوید زور ان يش ره و
 هسرصنع هنامز تناداتکسا داتشماا ِ

 ۶ ی ِ

 راب رایع ربلد هنآ 0 3

 ران راسلک هتخر نم تگ زب « تیک رالک وت تانخر خر وه 1

 راوخراوخ نوخ كمشچ نآ زا تنام « یئوداج ره و هراوخ
 راد رادافو هاوخ اوه هدنب « تست هاوخ اره و رادافو *

 راد راد رب زوآ شیپ ربنم « روج راد رب و كدوک یا کو

 0 ارهدش لد « لد هدرز ۲ نم و رازآ لد وت یا

 اس رامیت رکشل ین نب نیز تم )۲

 زاسرهزم ۰ و دوب ِر زاون لد عبط فیاطل یرتشم دراطع هک یمارهب

 سورع و | مظن راوهاش ولول زا وا زاس ناج لزغ یاوه رد زاون طبرب ِ

 د اروا و ٍوتفاگش یوم ترکف ربتب وا نیبرود رطاخ و هتفای رویز ینعم

۹ (9 



 «نگتکبس لا ءارعش ( مث باب ۵4

 راکش م ردنا و لاظم برع ردنا + مزر قارع رد ی مو زاج ردنا

 تشاد غارچ ارالضف هلمج رطاخ ی تساهتفگ عبث هییشت رد هک نیصق نياو

 رعش ,دیوکیم ؛تفک دننسنوتن باوج ارنا هّبلا دندش هتفات نوچ هه و

 ینشثیوخ ناج فرف نایم رب هداهن یا

 تب هدنز وت ناج و ناج هدنز ام مج 0

 دنک رتک ندب زا یخ وت حور نامز ره

 ندب ۳ حور ردنا ۳

 بشب زج هسدرگن ادیپ ارچ بکوک هن
 تاشاوخ رب  رگ ارچ یفئاع هنرو

 ره سا تاسا نحی و هسرا یک #
 نا تقوشعم تسش ۳ و هسرا نقفاع

 يک ره دشوپ و یراد نت ريز رد نهریپ

 تاب رب ی یثوپ نت وت نت رب نهردپ
 هسوش هدنز مز وت ردنا شنا یریب نوچ

 فر ندرک زا یدرک رتهب راهب یوش نوچ ۳

 نراگربم یب هسرمژپ و رامون و وکفب

 هد وب یدخ زاب و ناگدید ی یرگب
 و ما ارت رم ره نم و نام ارم وت

 نیا رادتسود ود ره ميشيوخ نفتد
 اانگ رد و زا و موز ید یه منازوس نر ۳۹

 نرم ود ره و درف ود ره و منايرک ود ره
 ی منی ترس رب مداپن لد رد نم هچا

 نطو دراد راد رد هسداهن رس رب وت هجا و

 رب هضخپ ززب یزادگب هک یزز وت کلشا
 نمچ رد هدیرمژپ دیلبنش نوچ نم نا و ۲۰

1 

۱ 
۱ 

ِ 
1 
۱ 

۱ 
۲ 

1 
1 

۱ 
ِ 



 0 ۱ ؛ یرهچونم (4) , یدجتع (4؟)

 ریت و یتثک زا نتفر و خرچ و راکرپ زا نتشگ

 ِ گنزو شوگرخ زا نابنج و رک و نیواط ز زا ینک ۱

 هعطق «دک هعلق تنص هک تس اروه و

 ریز هلمج ز وا و ريز ناهج ءاهدنلب « دنلب هداهن هعلق :ورب و دل 6 1

 نیش نیم ین مان ٌیراد یاپ م فوبز ریز لیخم ز رژ یراوتساب «

 رگج ناسب اهگنس ورب هدوب راکت , نکیل وا چرب هاوخدب لد مو

 تلاح ود رد ردب ما لالهب و تشاهتفک نزن ات رد تب ود نیا

 رظن ؛هدزک هیبشت ارنا
 دی معط شیعط و یوب نکشم گنر دن ٩

 زاخ درع هنراف یلب و دراف او ۰

 ون ءام هد نآ زا كيره دوش یدیربب وت نوچ

 رماشم هاسم دوخ تاذارد وا دتفاب یر و

 رظن ِِِ 

 رم هک دوب نانچ لقاع مدرم هن ارچ ۱

 دندرگ مزد ناهدرم؛ نتدک سا دزد ۰

 یزربب شوس رگ هبک نفرب دات هجنادچ

 دندرگ مرخ ناتسود وا ندیرب رسب

 انها را جا یه تر نر

 یرهچونلا دما نب صوق نب دحا ما 4
 كدنا ؛دوب تعارپ ناتسوب ورس ۹ تغالب هرهچ تنیار ۰ ۱

 یئاکذ و یوف یظنح و راگزور بیام و مایا رداون زا لضف رایسب رم ۰

 رد وزا هک عون ره 6 ددوب ۶ نانج کدوک مایا رد داقن یخرق و مام

 یدرک تحناسم نآ تائاوب وا رطاخ و یتنگب ههیدب یدندرک ناجا رعش
 7 لو دلا نی اطلس حدم رد دییرت نرصق رد و

 راد هدرپ روفغف وت راد باکر وغیپ « نابساپ لاپج وت رادبارش رصیق

 در 1 7 ی ی ی و ی و ی

 ۳ ی

۷ ۳ 
- 3۷ 9 
 نه



 «نیگتکبس لا هارعش مج باب 9۳

 «تسیو رفاو لضف ناهرب رّزکم نیصق نيا و

 راوربا مراب یه هرطف هرطق ناراب

 راب لیس مثچ نیزآ هریخ هربخ زور ره

 لجخ نش ناراب هرطق هرطق هرطق نا ز

 رای رم ز نم لد هربخ هریخ هریخ نیز

 رظن یه دیاغ ءرذ ءرذ هک یرای
 راب ۳ رب نب هراپ هراپ شنارم

 لدب مانی ا هک وچ هرذ هزذ هزذ نآ ز

 رابغ مدیا مچ هراپ هراپ هراپ نا ز

 رج غیتب یرازب هنخر هنخر هتک لد 1

 رازهلال 96 اتیازب هدون هدوت كشم ناز

 ارم نید و لقع نش هنخر هنخر هنخر نآ ز

 راگن مغ رب لدب هدوت هدوت هدوت نآ ز

 رد نیصق رد تساروه و

 دیج تیصاضح ات هند هجا ۰

 زارفب یرب ودب درز هک ییگ نادب
 تشالب تسد هجاوخ هک م دید مدیدن 3

 زاین منچ دیکرطب بریم بلد ربارپ

 ۱ لزغ

 ۳۳ اس و یدتسب خاش زا شک ریجنا ۰
 نزرا ایم هدرک و هتسل رس « هدرک درخ درز لگ گرب نوج

 لزغ
 اشن نذاد دوخ نیا رچس ۳۳ ناک یکم

 گیت گیت شدنشک رب نیز رب هک یهاگن | هصاخ ۳۹



 ه۱ یزورلا یدجلا روصنم نب زیزعلا دبع رظن وبا (4؟)

 درک تانموس رنس ناورسخ هاشات
 درک تازجت رلع ارشیوخ رادرک

 ارمسشذگ ابکم شور زای)

 درک تالکشم زا هه نادرخ کلیدزن

 نیدرلها ی رنج رک له ۲
 درک ینابجاو زا: نتییوخ ءاعد و رکف

 ارتكلم هکنا مرک رابرهش دوبح

 درک تامرحم رب و دساح رب داینب
 هاش رازه اب كلم تخاب كلم جرطش ۱

 درک تامهاش رگد بعلب ارهاش ره 1
 تهج .نرادب شیب ردنعم زا روت ایهاش

 درک تاهج رگیدب درک هک رنس ره وک
 رنس رد وت ییوج دزیا هاضرلا نبع

 درک تایحما نیع نت رنس وا زاب ۱

 یک تاک و بت و هزینب اهراک وت 59
 درک تاود و كلک و هلی اتهراک وا ۳

 هعطق ؛ دیوگیم شما .تتصس تساروش و

 تزور دنک ارتش ربا رم ء الابب عدل رب وا 8
 نمرخ دنز ناسا رب هام نوچ ۰ شرون دنز نورب رس وچ ربازو

 نزرا نزگهرذ وچ ناکچ هرطق وز « یربا نیذنیب وا را

 نماریپ هب دتف ورف مس نوچ , ددرگ ادج وز هک رز هرطق ره
 نسنوس دمد رب شناتس هلال زا « دنیاساپ نیج تراگرع 3

 ۱ لزغ «هل و
 بهشا ربع و رد رب تشک هه رخ شعبط فرا ا 6 3

 بهذ اکو قبقع نام دش + هوک هدش انثآ شبلح نارگاب ۰

 مس سم

 --ِب



 «نیگتکبس لا ءارعش ؛ من باب 1

9 ۰ ۵ (۹ 72 

 ح 66 رب هعور ون ِِ اعورب متن

 ِص
 وتو قارف ارم متنگ

 ن)وج یناهج هاش تمم دم یوش اینک

 ر نام دوعسم نم تبللم متنک ب

 هام وچ یور ۵ تساور یدروآ طخ

 هار دص یدوب هما زا یتنگ رتشوخ

 هاپس نابوخ وت طخ یوزرا زو 1
 ها یاهطخ دنشک یو یور رب

 یابر
 ماتشب یک .تسود بلط رد ات

 ماوخ رد نرم و دیسر نارکب مر
 - تفای ماوخ رد تسود لاصو هک مرگ ۰

 ماب رد ان ارهتشذگ رم ها

 ؛یزورلا یدجلا روصنم نب زیزعلا دبع رظن وبا (4۲)

 دوجوب ورم كاخ ؛دوب تحاصف نایسآ رتخا و تغالب ناک دم یدچعع

 دوب هلودلا نیب ترضح لوبقم رخانم لالز عبنم وا تاذ و رخانم وا
 ۰ رد و جار كين هاش نیا تلود رازاب زور رد وآ نخ دقن ۰

 دالب یمفا رد یناعس قیفوت و ینادزی دیئات ددب ةلودلا نی ناطلس

 ار نیمز نا كاخ و ناها نیی نقبات و درک خن ارتانموس ناتسو دنه

 تینبت رد اّرغ لیصف نیا یدجع دینک رب هنوفلگ نایامیپ داب نآ نوخ
 لیصق ؛دیوگیم خف نآ +



_ ۳ 

 تو ریون ی

 یی

 هاتون منا

  ی 0

1 

 4 ؛ یزیبملا یخزرفلا غولوج نب یلع نسحما وبا (+۲)

 دوبحم نارادناهج رم نابز رالاس
 رالاس بجاح دص دراد مج وچ هک هش نآ

 لزغ
 روثک تفه ناثک ندرک رس  یزاغ دوم تاتسلواز هش

 رپ ارخرهس دسکشب تبیورب « خاش دنک رب ارندگرک هو

 یابیکش منص » یا منک کات « :یانرف بکش ارم 8

 یئامرف ربص 9 هک فا اریدنمتسم هسوب هس رپ زا

 یواش قر نیرب هک دشاب « مداشکب وت اب شیوخ لد زار
 . را یر اف دراز ام وفا تنب تب 8

 ارد ید وچ و لد وچ نکیل + یر لد گنس و یب رپع دب

 ناتب هسهث یا هد هسوب هس ارم متنگ

 ناهج نیرد ییاین هسوب وت روح ز اتفگ ۱

 هاوخم رگد یناهج هسوب رب ز متنک

 ناکیار تفاب تاوت ارتشیب انا
 قیفر یا تدف ارم .درک زوک هبک متفگ

 نایک گم دشابن ریت یتیفر ابنگ

 هام هام دید ناوتن ارت ی متنک

 تاعسا ز درک ناوتن مک هراتس اتنگ
 :یساهکشرس اراگن تن هراس مو ٩

 ناخر زا ندیچ .ناوتن رب كشرس اینک, " "
 هزان یور نم دید با ز متنگ

 ..ناتنوب تشاد ناوت هزات ناز
11 



2۸ 

۱۰ 

 ۳۳2 لا ءارعش (م باب

 مدنید رس رس دنفرپس ميعن هه

 ۰ 4 درک هراظن

 للاخ مرد ز | تم بچ و هک دو چ

 تمشونب یزخ شرف نطا تر مع زا رد

 هسرهش رپ ار ی
 تشه تنج و تسیکی رثوک مدوب هدینش

 سیب تنج رازه مدید رثوک رازه

 تشک ماوخ زاب هنشن نم وچ دوس هچ لو
 دوبن مرد . فکب دنیب تمعن هدید وچ

 

 تشط .نیژزز نایم رد دوب هدبرب رس

 «تسا هتفگ دوبح ةلودلا نیپ ناطلس حدم رد و

۳۵ 

 رادبدب تسدوبن كم رثا نآ زاپ
 ۲ ۳ هتیارخ یه ها .دیند لاسما

 ۰ اطخ ناو ضرط نا دف را

 قشاع ۸ و نم مرطع قشاع ۵
 غیب هب زور دا

 رایسب ندرک اعد ز مدیدب زور نیا

 تساخ زب لد نیز هه هشیدنا و مع راب

 راب ارت روفاص مدید هیس كشمات

 هتصسدوبت ی تینمدوب جی و نم راک
 دام هه سگ اتم لد ماکب ؛ب زورما

 5 7 تی 71 تسدوبن راتنگ

 راک رد بوس رابکی دوب رو

 سس وب بر هدرب لد هراوه
 راوه دیوج كلم ماک ناهج كنانوچ

۳ 



 ۷ .  .یزبسلا شف (4۳) ؛یلملا هتلا دبع دن وبا (4۱)

 2 هرهج ی فصل زا و دعفا رود .قود ز 1" دکا ماق او تسام

 تیپ .«دیوگ ی ۱ 3

 لد مدرمان ج۳ رب گره کر یاپ نش ورف نیا مثکرب رگ 3

 متسنسر نی باوخ ندید زاو » ۶ ۷: عیماسب  نب و اریباوخ یی

 ردنا تزبات هدرن یک هر یا« ردتنا تزقاب نام و 8

 تسیب هل و

 دب رها :کلیت تک روح یا

 تیب. ؛هل و 3

 مرگ تسش ونچ هک هب مرک گرب كي

 - ؛یزبملا یتتنلا غولوج یب یع محل وبا دات (6) ۱
 هک تسارا نانچ وا تجیرف هطامم ارتغالب یور بوخ خر کی تف ۰ 3

 تسا ینعم رپ و بذع وا رعش داهن نآ فرح رب تنگنا جداف چه

 قباس نارقا زا نآ رد و دیئوک یناعم تّفدب و نخ تعص رد لّواب

 ناطلس تلود تبون رد و درک یم داریا عنتم لپس نخ رخاب و دمآ ۲
 ءاشام تیزع و دروآ تسدب ریطخ لام و تفای اهشیاسا ةلو دلا نیپ "

 دندز ورب قیرطلا عطف هنیاط .دیسر هلطخ نا ككيدزنب نوج دوو

 دنقرمب هیامرس ی و تسد گن وا و دندرپب وا عاعم و لام تمامت و
 در رداط اد هار یا لابم لالتخا نو

 تسمالک رد)ون زا هک هعطق نیا و تثگ زاب و درک ماقم كنچ کور
 ۷۳ «تشانکب اجنا راکداب « 8



 کا لا ءارعش « تاب 21

 تارک ی هرباد دوب اریزا « شاتب لوط تسنارک ٍپ ارچ

 وا کرم یامز

 زب زا یه سنک ::ناوژوس یوزرا هی

 سارا لما تبرش كيب هک یرواگت

 نانعع تسیوداج هچ

 ِ لاک نایدومح تلود تم ون رد و تساهدوب ناهج نابعاو لئاما زا یی

 خیراوت رد وآ رکذ و لوتم اررنه و لضف مع و یخ لیامش بورض و
 دوم تسابذع راعبثا اروا و روکذم لضافا نایو رپ و تیر و ٩

 تسیمد

 . دی سوب مو ز یدید بل وت « سک ره سوب مو ز هتسخ شبل

 ؛ تساروه

 زگد دیاز هچ ریدفت ردام 7 دیآ هج زیپ ت مشاب

 رگد دیام زین هظعوم . كلف ددرگب زین رگد راب ۰
 رگد دیاشک زاب نامدزیا + یرد ددنب وچ هک منادب دانش

 ؛یقلملا هدرورب فورعلا دبحم نب ها دبع دجح وبا (4۱)

3 
 _رعس

 رصان لا تلود تبون رد و تسا هدوب ناسارخ رودص و لب فراعم زا

 دوخ سنن رد هک تسدرف تیب كي كي اروا و تینارذگ راگزور منتب ۳



 و

 ترا

 و «یدنفرمسلا یروشنلا دیح نب دجا دعس وبا (۲۹)

 بشما ترابسآ و نیمز نور وزا ز زاسب مچ و

 رن ورذت شوگ انب و هسور رب تسب فاقن

 دز رب نیمز كاخ زا رس و لاح نوچ هک بشما دوب

 رگیپ هدزا فرگییب هدیفرخ کگنر شولخ
 دزان منا رب یه تب یرپهع تن وچ

 دنا رباب دتلان یه تیرقای ربا نویس

 ولول ۳ ی ایردب نور زا درک تییزیرو

 رتخا یه رب نودرگب شسکع زا ددرک نیتیفع

 ریاز تسعن هسارب ورسخ تبه ییوگ ون
 رگید یه تدروآ رب دهاوخ كلف نیرز یی

 نیئا راهچ زا اسایم ناج و ماج و خیل و تسدب

 ربعر یه دنیاسایپ تفف هفان زا تا

 فتا هسیک زا غیتب ندینخ لام زا تسدب
 رب تدم زا ناج ندیئون هداب زا ماج

| 
 لاه ود هبس شنا نیزا تفای زبچ ود

 لا تاعا و نیزز هرای هراتس
 بشما خرچ درک ماج یی باتفا ز

 لامالام جات رب فکحب هاش هاش

 رعش ؛هل و

 ناسا دش و نوچ هک اریزا + ناگرهم ی رهد دش درز ارچ
 نارفعز روراب دش هک اریزا * بش هريت دش راتپ رام

 .تایگان نس ما نشک اریزا ه هاش هاگان تسایخ
 تراک زا تسرترب تیقب ازیژا ه وا رما تنسرزا

 ناهغ دشاب كما زا شک اریزا ه شودع دباغ رد خر ارچ ۶
۰ 

 ی تا ی



۱۰ 

۳ 

 ؛نگتکیس لا ءارعش ( مه نفت ۹4

 مسالا وبا انکلا سس تلود باش

 ۱ ک نسودرف یک دناوخ را یگزن تقوب

 رواب نفدراد نام لد هک دئاب ]ور ینعم كيب
 و و و یاق ک دن رد دم هنکت) رم

 رز زا راب و مس زا ۱ گرب و نیم زا نن شک یتخرد

2 
 راب و لب للل رامت ز « دوبن رمأع نوت هه ماچ

 رادم یارخ و راد افو یاوخ وت # ز ات مون ره رادافو

 «یدقرمسلا یروشنلا دبحم نب دما دعس وبا (۲۹)

 شنیکم نخ وا 4 دوب وا مانب یرعاش روشنم هک یروشنم
 رب تحاصف تی تیار شرف لد ن ۱ ما ءاطد رد روش

 درک شنا تفص و تنگ ةلودلا نیک ناطلس حدم رد تخارفا یم كلف

 دکیبم وزا با هکنانچ *

 رک کشم ز زا نیمز دما دیدپ ابر رد: کی

 لا نینک ردنا جواب شنرز ِِش یتلعم

 نااجرم هتشر رپ هه ابرد و بیش

 رهزا هرهز رپ همه وس ره وا جوم زارف
 ناطلغ نوردنا بایسب شنپسوردنس گپ

 رهوگ ولگ زا ناشیرپ شنیزز جاست رس

 رم روغ دّرفب خر یب وا ّرس دشخرب
 روشک رد هوک زا دعر وچ یاب غیم زا قرب وچ

 نیرز هزگنک یورب تنگ :گ نوهدم رصف نوچ كلف

 رگ نوهدم درمرصق وچ نشور یکی ره ناشفا رد

۳۹ 
 نا



 «یناقلاطلا دنیح نب رورسم لضفلا وبا (۲۸)

 ۱ طو ون اف 2 ی گور هداب

 گنرف یا 5 کی و بناتش نیر کب

 ندمب نآ ریس و دبه قوسب نیا ریس
 زور اش ووردنا شیاسا درب ری

 نهاریپ نیک رد رسب هیس بش

 هتک رخ در هرات بت عاتترا زا

 رج شرم یا
 یرپ زان ز درب شزام هنک قروصب

 نثو رهب شدسوب تبمز هک یتیزب
 . الج نامرهق ز تحالم رگ هیفرک

 تاج تایکی ز یوخ ماخ هدوبز |

 ارچ هک ارم رم تنگ نینچ ررن مرنب

 نم ز هربخ هرم یوج ادج یه
 دوب راهب نازخ ردیا تنم اب هک ورم

 نسوس خنز ۸ تسیروس لگ خر م هک
 7 ۰ یرگب رگا با

 ور ناور ِِ رگا ب اوج
 وطن نی هیرب ی اق یدهع یی

 دی دن هک مور وا یوس یه عوط و عبط)

 بت مزک ونچ و ناهج داوج ونچ

 فت



 ٩ نم ات یلاد ۲

 رونا هام رب كشم زا دراد هرز « زکپ هام نآ نا نرم ككرت شوپ هرز

 رو هرز رّونم هام تسدید هک « یاس هرز زی یا ی ق

 رهع و كشم و نسوس شردنا هاب ء هرهز و مارهج و ريت شردنا كشپ

 رکش نم دوب ک ارتوقای هک ء ماوخنءارشبل مناوخ توقای ود
 رضخا گنر كي نیشوپ هردص یی « یزور هنسب زک دما رم دز «

 رکپ ود نوچ رک و هاموچ شناخر ء نابات دوب اب ناز شمدناوخ كلف
 ۱۳ ۳ هتک و مدرک رفس م نفناد. هار :هتفرک. يا تنگ "ارم
 رواج هن ناهج ردنا هن رفاسم , ایندب ینعم لها نيا هبک قکت

 ربه تسنآ و یرافرفص خر هگ ینادن نیبس ورس یا متفگ ودب

 ۳۳ 9 دوب رفاس تیقه ن + دنا ینبا م جا ز ز نکاس خرچ رد هک ۰

 رخوم زا كنا زج مدقم زا كنا زج + هنامز اف زا و ناهاش ز

 رم یب هدزک رفس و هاش شیپ راس م دتشابن و دون ورسخ دوبحم وچ

 : ردنکس نوچ دور تلظ یوس یهگ ۰ نودیرف نوچ دور نوج یوس یهگ

 ؛رس زا دزیوایب ناقاخ رتچ 3 درادب رد رب یاپیج تخت سگ

 روشک تنه ورسخ كلم تیبا  ینیب یور یرپ ارشتیار یهگ ۰
 ۳ تن ارمالسا داد اما , نان :شنپ ردنا هک فیم

 الضن رّرَو ۳ جیم رد بحر وا نایب هصرع و نت وا

 رفش ؛هداد هولج ارذع تيرج نیا و هتخادرپ ارغ نیصق نيا دوب ۲۰

 شور هشچ منچ زا دش دی دیأت و

 ماد ۱م وحش تشگ زارد

 دی دب نا تن تلاش رب هد ندرک نیک و

 ندب عیدب تّوف یوق ناگراتس ۲۹  ۳ 7م ۱



 ِا راجفلا هقارس وبا (۳۷) «یید ییبا (۲۰)

 رنعزم ناروجل هسور گنرب « هوک زا رس دز رب هم دوب ینامز

 رونم قگ وا راونا زا دش , نیبس یوگ هدرک دودنا رز و
 روانشا درم بسافرغ رد هک م ناسرناز هراب دیش یه نا گیرب

 رد نیمز و مارا یب و ناشورخ م دما مس شاهدزا ؛دسد

 رعقم وا ریزب توماه هدش « تفر یه رب نوماهب نالام مش

 رم رتغاس نازک رب هدانبب , نلابندب یواش تم
 رغال هتنک ناریزح یامرگ ز « هبرف هدوب یراهب ناراب

 رت ناوج وا تسناهج ردنا هچرهز + تسناهج ردنا هچره تسداز وزا

 نکا ها وزا گناب دما رب , نوججب مدناوخ رب هاش مب

 رذگب رازا ی و هوکشم نم ز ۰ تنگ ارم و رایس درک عضاوت 2
 زب زا یناوخ رب یه شخدمرت هک ها دار تک دریا 6

 رت نش ان نم نت زا یوم یی « متشذگ نورپب وزا هاش رفب

 رتوبک ناناج یوس مدرک اهر « مدیسر نوچ لاع هاگرد نیدب

 ردنا شرپ ریز همان تراثب * زاورپ درک یناناج کوس ول ۱

 رو ماکب لد مدیسر « مارالد یاک هتشبن رد همان

 ناو خرج بتناور بت دراین « وا رب زک مدرپب یاگردب

 رثظلا وب تیکب هتسرانب رفط ه یاشداپ هستش ۱ 8

 رشحم یوم هرس رد شنکب ۰ ردآ دنع ۰ 8 ۱

 روخ یزشور ماد تسوایار ز ء نکیل و نشور دنک روخ اناهچ :

 رادچ .خرچ تشپ رادرک نیدب . یئوگ تشک وا تمه رابز ۳

9 
 لب 2
 ِك

۴ 

۱ 
۳ / 

 2 اب

2 

۷ 

2 

۳ 
 اب

 ته ۴ یی

 پ
ِ 

 و

 ؛راجلا نیما یلبلا دمجحا نب نهرلا دبع هقاّرس وبا (۲۷)

 تاحادم زا دوب رگ دورد یو رب ماد کدور ناور هک گدورد نیما

 توارط و یناوج مایا قوذ وا رعش و دوب ةللا نیما و ةلودلا نیب ناطلس

 نیصف  .دیوکیم نیصق رد .دراد یناوغ لمانا كيرحت زا یناغا عام

۹ 0 9 



 : کتک لا ءارهش «مب بان ۰

 رعش «هل و

 رب ناوکین شوگانب یوخ نوچ ء رب ناوغراب تاراب هرطق نآ
 ۹و نیا فصو رب نش قشاع « هتسشن وا ی نا و

 ۱ رب تاتسوب و غاب همهب نازان م هدرک زاب مچ نیب نگرن نآ و

 رب نارفعزب نیحایر روفاح , اد تب فعو گم راطع 9

 رب نامسآ رب هراتس دتنام ۰ ناراب كشرس هکچ دیوخ رب

 ؛یید یییل )۳۹)

 زا لضف رد و یبار شیظن «دوب بیجم یرعاش و بیبل ییدا یبیل
 دوب ها همحر نیدلا رصان نب فسوی رثظلا وبا :ریما حادم « قیاف نارقا

 و هتنگ نیصق نیا رورپ حادم رخانث یوجمان هاو هاش نآ جیم زا
 رعش ۳۰ اقا 0 داد

 رب لدب یدنسرخ ره مداهن ء ربلد رادید زا لد مدک رب وچ

 رز شنوس نزوس وجم* ن ناگزم ز « تسج یه عود رب مدید ررش

 روخ یب و باوخ یب نایزات هشيه م مارا یب مارالد نآ 7
 رغاس رک رب و هركي هن ورف , هدودب هراسخر هدودنا وه _ ۳

 رتسک رج درون هر نیز ناغف ء رادید یک یاپداب نیز ناغف

 رطضم راک ردنا نم مدنام ورف « وس نآز قشع و دینکوس نیز درخ
 ۳ ی زو رتهتسیاب ارم « نیریش ناج زا یا منگ ربلدب

 رگناوت ما زاب دوز نکبل و «ابفیز شیورد موریم م روخم

 ریقم نوچ نومأه و زوریف اوه « هریث و كيرات یش و رود فر
 رهوگب هرهچ هتسارآ رهس « مارایب نیز ارنیز و دوز 1دورف

 رت لول ردنا هتنک یقزفم , ناناج فلز مخ وچ هکوش مخ
 رغم رفغ هداب رب تلراتب « لیلا جات ردنا رهوگ للکم

 زکشل تشذگب وا رعق ردنا هک « سوم راب ایردب نوچ هر ٩



 ۳۹ ؛«یدومحش عولع "ینیز (؟۰) ؛یناسک (۲۶)

 دراک هد ون زب ها را با

 ِ گچ راهش خو را ۱

 لیم یرادن نیزا شیب لما و لاب رگ وت
 لاب شیوخ تقو شوگ و لما زا وش ادج

 :یدوب یر هیبز 1۳
 تداعس نامدود زا و تدایس نادناخ زا ناهگ هردان و نامز تنیز قتیز ۱

 رد ارذع هرذخ نوچ.ارغ نیصق نيا ةلودلا نی ناطلس حدم رد و 7

 رعش « تسا هدروآ لاج ءولج

 هاوخم هداب و ناوخم. ا,نابرطم « هانپ راگزور دنوادخ یا ح

 هار یکشخ و درگ ز اراهماک م مثوش ورف ی لعل نادبات . ۰

 هاگا ریش گن رپ ! یلج » عزم دن داود

 هاوخ کین ناتسود هنجم + مزاس شوخ نایرطم هرسیم

 هایم فلز داف اتو منک یاپب نوای رلع ۱

 تک هتق لب وا 4 هرز ات

 هاگو اطخ ن ناتسود زا دوخ رب « مشوب ارز و لدب ور 3

 هاگن هزن ربت ز ارنایوخ » . مراد ان مک رپسا رس رب ۱

 هاشنهاش شپ ز رصبق و ناخ « كنانوچ ام شپ ز دزیرگ

 هانپ هشیه اركللم و تلع + دوبحم كم ناورسخ ورسخ

 رعش تا هتفگ و ۱ قح رد مو

 یایتوت . دنک ارنید منچ یه + تهاپس درگ هک یرابرهف اسیا ۲ ۲

 یایموم ارهدرزآ مادنا وچ « هشيه ارناهج رم وت داد دوب

 یادز تعدب گنز یه تغیتب + یناشن هنتف در هوم نوخ ز

 رک یرهش و یدنبب ار یهش ً دش ون هک هم ره 5 یراق رد

 نان تردق وت ارنیمز تكلولم + ردنکس نوچه هک یراد دهع کم



 نگتکس لا ءارعش « باب ۳۸

 دنفرس داتساب هلج ناهج كنانوج ه ییاسکب دزابب موم را دوب ابیز

 رع رخا رد هک دنچ قتی نیرب هیلع هّلا ةحر اریئاسک رکذ منک متخ و

 رعش ۱ «تساهتنگ لبحر ۳ عادو ماگنپب

 لاس تبون دسر كيو لهچ و دصیس

 لاوش زا فاب زور هس و هبنشراهچ ۰

 منک هچ و موگ هچ ات ناهج مدمايب

 لام و تبعنب منک یداش و موگ دور
 رم هه ۳ نا ی و

 لایع رپسا و ری دنززف هتک هدرب هک

 مات هدرش هجنب نیزا مراد هچ فکب ۳
 لابو هنوگ رازه دص اب هسان راه

 مک لصف هننرکج رضاب زارگ تک یو

 ل.جخ شاهتنا و تسغورد شادتبا هک

 صرح هدر مکس مزا هدیرخ مرد
 او لخ رام ماندح هنافن 5

 فیطل رغ غبیرد اوج زرف خیرد

 لاج و تبج خرد وکین تروص جن
 قشع هه نا ِ اک ییوخ هه نا دش اٍک

 لاح هه نا دش اٌک ورین هه نا دش اِ

 ریق هنوگب لد و تسریش هنوگب مرس ۷

 لان هنوکب نت و تسلبن هنوگب خر

 دین و بش تک مدنازرلب گرم بیبغ

 لاود بیهن ارزومآ دب ناکدوک وچ

 دوب هم گفدوب و میتشذگ و مينشاذگ

 لافطا دنیا ام نخ دش و مدش 9



 ۷ «یزورم ییاسک مکحما (۲۸)

 بش هنايم رد تسزور وجه م هایس یوم و دیپس یوم تفگ
 رد تیب ود نیا ؛ینکیم ارچ باضخ هک دندرک تمالم اروا یعاج و

 ظن « تفگ نآ

 نم ندرک هیس یوم زا و نم باضخ زا
 ربم نر و روخ شپ یروخ خر یر

 نم ز هک مسرتب تسیناوج هن وز مضرغ
 ید دنیای و دنیوج تارپ درخ

 2 ؛ هتک یگرف تفص رد

 دازن یننخ منص نا زا ناکیشچ رب م دنک یفشاع یه هنوگچ رگن یگرن

 داهن رب روفاکب و درک درز تشگنا « نارفعز بازا دشب یکم بوگ

 ناگرزب زا کی تساوخ ردب تستفگ هچ رزاک یتح رد تیب ود نیا و

 اظن نامز نآ 3

 دیپس و هایس وت ز هماج و نلد « سودرف و رثوک وت زا یوج و یوک
 دتیشروخ دوب _ تارز ۹ مگا وت هیام تسه وت خر

 ظن
 فتثارف رس دوبن اور ارت رم زج + رعش مولع و شقن تعانصرد دنچ ره
 و یاوتن نتفیوخ لایت ه تنگ رعشب یناوتن نتشیوخ فاصوا

 رعش

 اس تنافط و نیسان اس خر نکع ز یا

 ءام نیا رب اعم اه د نر و ض و 0

 هایس و دیپس زج همان دوب هچ » تسیبوخ همان وت یوم و یور
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 هانگ و «بوت فلز و خرب « الب و یتحار مثچ و بلب

 ق نیا قادصم یزورم لابخ و تسین یتیاهن اریاسک نساح ضرغلا

 تس | تملا هننک کا نا رد تسا ۲0



 «نیگتکبس لا ءارعش « مه باب ۳۹

 مس یارب شورف هچ لک شورف لگ یا
 لک مسب یناتس هچ رتزیزع لگ زو

 ؛ تساروش 2

 تشک مروخ و تگ هزات ناهج راهب ونب
 تشگ ملعم كاخ و تشگ مع زبس تخرد 0

 اگه تک "لیربج  نرابش مین میسن

 تنگ مرم كشخ ناتخرد خاش و خب هک

 و یو «تساروه
 ات درس فلعرم نآ دش یک دورم

 مافپ دهد دوخ قوشعب هک یفشاع وچ ۳
 رک بش اقشاع هک دیوگ دیوگ هچ یه

 مارخ غاب یوس و مارالد تسد رکب
 هدف آر

 دننز ورد دّرمزب هک یه ینوک « هایس هتخیوا رگن زر ءاپشوخ نآ

 دننز ورف شبآب هکو ن لانس نوچ « زور من غاب زا ونشب درخ گناب نآ و ۰

 نش ین نایرگ یتشاع منچ كشا نوچ ۰ نک هاگن ناراب هرطق شوگ لپپ رب
 ةج رب هسنفس ان لا زاب رافنم « وا دگرب تسدیپس زاب رپ هک ییوگ

 دیپن جاع نوچ نورب هدرپ زا شنسد

 هام و هرهژ دنز خیت ی غیم زا تنگ
 مرن اف رکش نوچ لثب شنسد تشپ

 هات یتنشگنا رم هدرک مناق مد نروچ

 ۱ هعطق
 بجت تخن و بیش هییشت ثفگ + متسب سید :دیپم نع زس نو ۰



 درز عاعش و خزس هداب و دوبک ماج 3
 دیلببغ: و تساهشننب و تتسا یافت 3

 مس

 دنکچ ورق هلایب من توج کیش
 دیکچ ورف ولولب خرس ییتع یوگ

 یهشرب شد تقن نیوچ کا 0

 دیبن حدقف دف یادن حدق 9 037

 ؛ تساروه

 قینش ناٌگج)وخ رب كرابم هجاوخ یا

 ییلئاج تخبر یر نوخ هک سر دایرف

 گلنآ زا تسرف ات دّ نوخ ماج اسب ۵

 قیقع هنوگ "و دراد كنم یوب ۵
 مک راب و هجاوخ دایی اسان

 قیلساب و لافیف و لا هشوخ نوخ زا

 ؛ تساروه

 فاور قاق نور رک کیلو + تتسنایر افرا ماجم ۰
 یاسر بل زارف نوچ دیازب ۰ رب ۱1 یاب

 هعط

 ۳1 را و کت دگر رفت

 زاد توقایب و هداد با خین نوچ 3

 نام رادرکب :و اینا گنر ۶ ۲.
 اچ هام

 درز هام و لاس وا ۳۵ قف ک یبهار نوچ
 رازا و هدرک ادر دوب .فرطم زو

 تشپب زا .هداتسوف هبده تسا یقه و ضن
 یک مع ردننا دوش رت مزرک مدرم ۱ 1 ۲2

۳۵ 

1 



 ؛نیکتکبس لا ءارهش « مت باب ۳

 لا یر یلع نینمولا ریمآ عتیرم هدراذگب نایب قح و تساهداد نفس

 رعش ندیگتیب هنع

 ربماپپ هک اریک هساتسب و 1

 زاکهه داد ۷ 0 ۳ دوتسب

 ۳ ک راهقب هک لا یدب تسک جا :

 رارک ردیح ناهج دنوادخ ریش زج
 اد هرئاد لب اریدمض ها

 راکرپ طخ ردنیح و زکرم ام ربیغیپ

 ۳ ها ی رام همه . رظ
 کب لبم دهد هک یراسه ربا تو 9

 ظن ؛ لیصق رد 7 هناهرب هّلا رانا ةلودلا نی یزاغ ناطلس حدم رد و

 فشن رهرک یک ماد وز . ینسرهوگ ناک هک یئوگ تنگ
 اوت ک ندوب هدنز ناج ی وت « نادزی دکزفدآر و دوج زا تناج وچ

 هعطق «تسا هتفگ ورم رودص زا یکی تیثرم رد و

 ۱ دوب هنداح مایع :اد_ن وت هزاج ۰

 جورج 2 له هد

 ورم ۶ دش جون نالوط یچ ید باز 1

 حون خشک ریچه با اه ون هزانج

 ع ؛ تسا هتنک بارش تفص رد

 دیلی نک هگن فرو مچ یاشکب ۳

 دیوخ ایم ردنا رهوگ نامب نابات
 شیوخ ناخر مرش ز هک ینشاع ناس رب

 دینک رد شوخ خرب ارزبس هسابید

3 

 باتفا خت نیزب ذیبن دوب شوخ نوچ
 دیدب نوردنا ذیبنب وا سکع هک هصاخ ۲۵



 ۳ ۱ ِ_-ِ ؛یس هود رف 1

 ینعم نیا یقادصم رشت لس یاب ر تم لر

 زا :تتس اله تسی ی تنیس هدر ۱. اتییا هک

 و هتنک یسودرف رگید تیب رازه تسش و تسا یقیقد هنگ
 هتخادنا تاج رد ارناگتشذگ هلمج و هدون لضف ِت هدادب

 تسنا ن زا رد تعنص لاک و نگنا ترکف کوب و گن رد ار

 دن كي رب و تساهنار قسن كي رب رخا ات لّوا
 کره و دوب يداتسا تیاغ و تردق ناو یا و دراد 2

 تساهدرک عج لا هر دعس دوعسم هجاوخ هک همانهاش تا

 نودب یو زا و تساهدوب دح هچ ات یودرف تردق هک دناد دب

 اطلس حدم رد دی ووم یج ف دنامدرد تای کر عش

 مظن و وحرو ها ی دوی

 رده ره دزن یراح اراک + منیب رطخ یب وت رب 1

 رفغم یهن رب وچ ناج هکرعم رد ۰ جات رب رسب یه ری. وچ 2

 نیس و

 : «فاولقب زا و یزاثت راتنگ ز ء مدناوخ هتفگ یسب مدید
 یا و راک ژ مزب هشوت هچ + مدوب لاسودو 9
 یناشن یناوج زا تروک ات * ناهاگ لابو زج و ت

 یاورسخ رهاط وب تیب نر » مراد هبوم :
 اوج افیرد اوج افیرد ه مراد هاش کدوک زا نم

 زا رای رس رب رفف ی یشاد رب رد دهز یک هک یرعاش

 ود باب هنیس ءارح زا صرح درگ و هتفر ورف ملست نیتسآب لد
 لها بقانم رد و تسا ظعو .و دهز رد وا راعشا رثکا و نناشن

 داد یا هتفگ تابیشت میاور و فاصوا عیادب هک یاج یاج و

 11 ۹ و



 (نیگیکیس لا هارعش  مخ باب ۳۲

 اریا ردفاو اضف تسیه-و نهآ رد

 متاخ و رج ارت تسهش و نزرها زا
 گلاپ ناهج دوب مج ربنامرف هک دنیوک

 مدامد قلخ و دد و ماد و یرپ و وید
 . تسدوب وت هاج ارمج اب نینچ دوب رگ ۱

 یک یرتنگنا رب تسدوب وت مان ابی

 دیوگ ربص ٌنعم رد تساروه و

 تسین دیدپ وراد یکب ارم درد
 تساود یب درد دوب قارف.زا هک یدرد

 یک کف نآ ریض ارتاقفع تبیصک ۱

 تسار ز تشپ و دنک خرس درز یوروک
 ابر ؛ تساروا دراد ییر مایا توارط هک ابر نیا و

 ۱ ِِ گگنر وت فلز رس .تفرکب
 ون 1 کا ز گنز رپه و فو دودزن

 ۱ ۲ ی ۱۰

 وت لد زا گنس و دنزب نم لد زا موم

 یوطق تشر 9 ینعم تقد دراد یریلد و تحاصف راعش یرصنع راعشا و

 نوچ ةلودلا نیب هنازخ مماب ۸ تساهدرک فبلأت هک یتابونثم و تساعج

 گلی ره تب خرس و تب گنخ و ارذع و یقماو و ةويحما نیع و رم داش
 تسا قیقر لاثسا عبجم و قیقد یناعم عدوتسم و کح هنازخ و عیادب مک ۰ ۱

 رگ ررد را و دوب نادمرنه" بوغرم و نایلع بولطم ببس نادب و
 راصتفا ردق نیرب دماجنا بانطاب دوش 9 مان وا دیاوف دیارف و

 « داتفا
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 ؛یسوطلا یبودرف مساقلا وبا (۲۲)
 وب ینامرب ار تغالب یوعد و ناوضر ار تحاصف سودرف هک یسودرف ۳



 9 ؛یرصنعلا دجا نب ی

 فو رو هتح رز یر ؛تروص

 تسرجن نآ راب توقای ز و قیفع زا هک ۱

 دودنا رز ءاهرینش وچ شایناسز

 تسرطخ ی رز هچرا تس تسررطخ نا ورک

 فو ۱

 باتفآ و یاس ناف

 لالج و زع لالجا وذ ورب درک فقو هک ِ
 یه هو ودتمب تلف تلف تو

 لاج هر :

9 

 رام زور مارالد منچ ز + ِ
 راب رانید و خاش نآ گرب رد بیل ید ماد 6

 تراس تنفزلت یر 9 هزوریف

 رادبآ دوب ابناتس هدودز « و ۱ درک رب یور هیس

 ی ؛دنیم ریش تنص و دیرگیم لیصق رد
 درخ دبراورم هدرتگ ورب ۳ هبیا

 تناینزپ رب ةسفاب :یدیع:یساسشا هکرخ ۱ ی

 تسرد تنیان ردنا منم شر زا رم ِ

 تامتا هراتس رپ رد نا نشور باب نوچ
 درخ نوچ دشاب زغم رد ف 9 دز

 نا نوجه تون زراق یخ هگا ناک زا و زا

 شخرد فادزکب رآ تسا ۷ وار
 ناک یزاب ودب را تسریت شیزادیب را ُ
 تیافب قارغا و ارطا رد و تستنک ةلودلا نیب ناطاس ,



۳ 

 نکتکس لا ءارعش مچ تناپ

 نابز هساج یرتشم رثا ارشناهد
 نمک هساجن رهزوج رثا ارشناسم

 _ یوگ وا یار و عبط و نخ و تواخس
 نا زا و دندما داپ ز و پا و كاخز

 ناج دیاز داب ز و رون و

 و یا تلخ و و رد دز نام

 «مظن «هل و

 برغ رد و قرش ردنا هک اش نآ وت
 تراس و زد رفاک و دوهج

 لیل و منا رد هتسرط مه

 اد دوبشم تبقاع بر ای هک

 «ظن «هل و

 رامیوج ناتخرد خاش هسنس رد رپ

 ناتسوب نات اتخرد گرب هجفخ رز نوچ

 تساور دش درز نازخ رز ز ناتسوب رک
 مس

 و

 ناگیادخ یور دشاب خرس گنر نآ

 ( مظن هل و

 دوب ناوضر هضور شرعش هک ددرگ یرعاش

 كين ءاینعم دینادرگ عج شدوج هکناز

 دوب زاسآ یرعاش ددرک عمج یناعم نوچ

 «ظن «هل و
 هاو دا طاقت نما انا



 ۳ ؛یرصتعلا دجحا نب نسح مساقلا و ۱ ۲۲)

 «تسا هویش نیا بابرا مدقم و ءارعش داسا وا هک رث لا

 ؛یرصنعلا دمحا نب نسح مسفلا وبا سیئرلا داتس۷۸ (۲۲)

 ءارعش مدقم ؛تسا هدوب لضف ضرع رهوج و رثه رهاوج رصنع یرصنع
 لوبق رظنب اروا ةلودلا نیب ناطلس نوچ «نامز ءالضف ءاوشپپ و دهع 3
 ِ باععا راظن و دندومن لابقا وا لالجا رب نانکه دومرف یاب ۲

 و لپ نکرد جن ۱ را نا
 دکل لعل ارنالماخ داهن گنس دس لابفا بایرا رظف زا دنادزگیپ

: ِ 5 
 نیپ وه وا لیامش تنیزب لیاضف هصرع و نّودم اعرصنع رعش « دندبب ۱ 4

 رد «مرایب باتک نا زا دنچ یرطس و باح نا زا دنچ یراق ام و 1
 "و را 3 ۱ 3 را 3 ّض 1 ته ِح 7 1

 رم ةللا نیما و ةلودلا نی ناطاس یاج مزر اص رد دیوک ی نیصق ِ

 رعش «هحور هللا 7

 راخرف شن رپ همه و راخرف هن « رادرک سودرف لا شه ِ

 رانا رپ ناهاش ةسوب زا شمز « رون زا رپ ناهام تل ۱ 6

  راّود تو اهریشش گن « نیورپ رادزک رب میس و رز ز نا

 راد ریگ یفیت نوچ شاهبکوک ز « باود ره اهرک فالعم زر"
 راد یدپ باحر توفای ورد ء فرز ریش رک ارور"

 ۱ رز هدکچ « دنام قاشع هدید تو

 راز نارفعز هتنگش قوک رب وچ م نیژز زاس ردنا شنالپ فص
 رام نت رب هزیشپ نیرز دوب + نودیا زا موطرخ ناشدننار ام وچ 4 ِ

 راضر داب رای :کص ارضا و یاد خیل دا خیم | تم ۰

 راد ناهج هاش ناهج دنوادخ « ناطلس نادیم گم نیا تسیاج هچ

 ؛ تساروه

 ردنص شکپس هاش تمدخ و حد
1 

7/1 
#۰ : 

 اش

 موم

 ۲ 1 2 1 شک 7 . ۰

 ۳9۵۳۲0۸9 ۱ یر ۱

 3 # 7 ی ی



 «نیگیکبس لا ءارعش ( مه باب ۳۸

 شاهگرب و نیب هب هتفر زب دروم ءاهخاش

 رای نیفاز نوچ دعج ردنا دعج هتنکش رب

 ناتسوب نیم زا نابات زورفا ناتسوب
 رابرهش انس اجه رد هدولا نوخ وچه

 لا ممحر رصان لا ءارعش رکذ رد « مع باب 0

 9۶ درمسم دهع رخا ان ةلودلا نیب دهع لّوا زا رصان لا ءارعش رکذ
 لاس تنه و لهچ دلم "رد دندوب هاشداپ هس ناشیا و درک هاوخ داریا

 رثظلا وبا نیدلا رصان لداع ریماب یلابقا نیا خفم و تلود نیا علطم

 نب جون مساقلا وب یضر ریما شیجما بحاص لاس خب وا و داتفا نکیکبس

 قنور وا تماهش و تیانک لاک و دوب ناتسربط و طب جو و. دون روت
 ۱۳ ترا و دریا زاب تلود نادب دون تنش لیاز هک ارناماس لا كلم

 زاب لّوا رارقب دوب نش لیاز تلود ناگدنب رو ق ناکرت موج بیس

 و حبس ةنس رد ود ره وا و یضر تافو و درک ماناب یاهزراک و دیناتسز

 ملا وبا لا نیما و ةلودلا نیی یفام ناطلس سپ .دوب ةيامنلث و نینا

 ریرس رب لاس ود و یس هیعس مالسا۷ ین رکش و هناهرب هّللا رانا دوبحم ۵
 نب روصنم ثرحما وبا ناسارخ ربما بیان لاس ود تفای رارفتسا لابقا

 ان خا عیبیر رد وا تافو و دنار كلم لالتتساب لاس یم و حون

 ریهظ دیپش ريما وزا دعب و داتفا قافتا ةبياعبرا و نیرشع و یدحا

 ردپ دهع رد هک هّلا هخر دوبحم نب دوعسم دم ربا الا رم و لب دلا

 نامز نآ ناطلس لاس هد و تسشنب تختب كلم دهع لو و دوب قارع لاو ۰

 رد اروا لابقا لامج لاکلا نيع و مزج ینامرف و ذفان یکح اروا و دوب
 یدحا ةنس رد دوم نادند اریو رم ناقنادند دار ِك منچ و تفای

 لاب رهلا ءارو ام و ناسارخ دالب بلغا وزا دعب و ةيابمبرا و نیئلث و
 دیاهدرک داریا مویس هقیط رد ناشیا دهع 0 دوب هداتفا قوس

 ندرک یرصنع زا حاتتفا و مک عورش ضرغب نونکآ ,یلاعت هّلا ءاش نآ ۰



 « دیوگیم نت ریبا چ
 تنکش نینچ نیا دید هک هاش غیت تسیناج

 بارخ هه ناج و ف دو ورد اچ :

 دو نر رد رهوک یاجم تازرا

 ناعا رد هود وج شنانشد :ابپناچ

 هعاعق ت

 ی رد و ۲ تر

 ؛ یراخم یونعم (۲۹)

 دیوگیم ؛زیوآ ناج وا نناعم فیاطل و بیرف لد وا

 هعلصق ٍ

 شون وت رادم نامدرم نت رب « دوب رهز وت نت رب نآ هب

 ی ر 9 (

 تی ررف شیب هک تس ِ ۱

 تسین رانب ی دام ی رود

 ؛یرپلآ ءارو ام ِ_ِ قم



 سوت بان ۳۹

 قالیا 5 )۳۰)
 : حس ندنرکم درب فاش ار لضق ارش

 رب ابآ تلودب یسر ادرف « دیان رب وت دارم رگآ زورما
 ی ادرف ندرگب هش قوط م مدآ یقب دیما رازه نیدنچ :

 9 2 ِ « تساروه و
 مرگ قلخ ز رترنه اب ؛ تسیچ یاد درم و یدرم دار

 یراخم لثلا وب (۲۰)

 یریپ تلص رد تسا هدوب لْثم رنه نونف رد و لثع یب یزاس نفس رد ۰

 هعطق تنسات هتک
 ایض نآ تستلظ ناب مشچ « ترس رب ایض یریپ دگفا رب

 ازس وت زا دزیزگب كبک رکآ م نونک یدیپس زاب هک ینیب هن
 اگ گرب هیشوپ روفاک ز , نش نیرسن گرب نمس ین هن

 نما دیتواا وبا (۲۲۷) ۱6

 وا نایب ماد رد ینعم یاه و زاب و دوب دیشم دیوم نیدب یناعم ءانب

 باضخ دنز لد نوخ ز ارتنگنا

 بد یو ناج و نت ءالب وزک ینک

 دوب اور نامدوب و نر ۳

 تسا سب وا نیبس هک بانع

 ؛ یراخم ین ور دیو وبا )۲ ۸)

 ؛ذوب یتنروخ ناتسب كشر وا رعش ناتسلگ و قنور اب وا رنه رازاب زور ۲



 جزتم بآ و بت ها یدیدب لنآ

 بارش نآ و ماج نادب وت نک هاگن كنيا

 و برف ی ی راج
 ِ پاپ هتخآ رب تسا یشنآ هک نوگ

 ؛یابر
 7 ۱ داتف رب لطر زا ی عامه وا یور رب

 : تم یزان زا نکزان و بیطل یوزر

 دیسر وا نادند نیبس نایم نوچ ی

 تسشل نورک نیورپب هام نازک ینوگ

 نوگن رس ناون تسم ی نوچ « داب زور

 نروخم هدولا ریشه رس نوچ « دادماب رگنب لطعل گر

 دزک, زیرع  تناهج تلنادب وشم هّرغ 1

 راوخ دوز درک ناهج هک ارزیزع سب ۱

 یک وا یوجناهج و تاهج نیا تس

 ۷ ۰. رامد يش درا رب رام رگرام ۹



 ؛ یناماس دهع ءارعش (متشه تاب ۳

 دا
 دا را تی دنچ نیا وا سراف راعشا زا و

 ریز هلان و سورخ گناب رب ه زک رس.ز | ارحوبص رگ بش
 ۱ جز دروخ هک بنا هک وا رش دین نیک کیفر رخ

 رک بشب زور ماجع هماج زو « هاگنابش رد هماجم ماج زا
5 ۰ 2 ۰ 1 

 رب مدرم یاذغ یبساهربش # درج درک یاذغ تسرعس 0

 «یزورلا دبح نب هراع روصنم وبا (۲4)

 عیفر تداتم زا وا رعشءو دوب داتسا یمدذنهع انث ءانب تراع رد هک هراع

 9 دو رطان ورب تخم مچ ناماس لها تلود رد داینب مکح ن ناویا

 دوخ یادتقم اروا رخآ رصع ءارعش و رضان وا لوبق ضایر رصان لآ
 عارصم «دیوگ یئاجر یلعوب هاش هکنادچ هدرکتبنص تدوج ا وا رعش و هتسناد ۰

 ؛هراع تفرگر عشب ارت دوخ نم

 « دیوگیم صفا مهاربا وبا ربمآ تیئرم رد و

 دش ماف لعل نیمز یور وچ وا نوخ زا

 درز دیما رهچ و دش هیسافو یور

!ِ 

 ارذگرم نروخ یه دروخ تساوخم شخبت ۰

 دروخ ارهاش نآ رم شیوخ بیپ زا گرم
 مظن ؛ةلودلا نی دومحم ناطلس حدم رد هل و

 نیبج رب تسدومن لیهس ارم شدوج + روخ نیبج رب دوب رون هاش تک زا

 نیگنا لگ لگ دوش بان نیگنا بآ را مان یک هلجد ارگ وب

 رظن :دیوگ ی راه تفص رد "

 دوب نیهس ه اگ دنچ رگا فرب ز ناهج

 میس هدوت یاج تفکب و دعا درمز

 رابب تقوب نایریشک هناخ راهچ

 ملست فتشیوخ شقن همه درک غابب ۲



 ۳ ؛یدین (۳۴) :یروپاشنتتسا (۲۲)
 م صهع

 زیاج ربخا ب رش دزولآ فول رج سا کر

 زهاجم ار,نیچ تب هراسخرب ء داز یخ نولکآ دی

 زا ء لق و بد هتشین # و و ۳"

 هناشن ارتنحم رت ئاب وت م یزور هک تلنغ نشوج
 هنابز ددرک جان ی 0 تیر

 ریال 1 درج نب رصن ٍِ 1

 تسا دیشروخ هک یمتنگ نینیب ارشناخر
 لاوز و .فوسک اردیثروخ یدوبن کا

 «یدییجما ها دبع نب دحم ها دبع وبا (۲۲)

 قردق اروا یسراپ و یزات رد و تساهدوب الضف لئاما و ابدا

 رهدلا ةميتي رد يلاعث روصنم وبا و لماش قراهم اروا رثن و ظن ِ
 هدرک دردم دایغ يساصنآرهش هایش جو ی هدزوآ 7

 ۶ :دیرگیم ته
 مس عتاکرش تلع دف دعس راک

 دراجا زا لات لب ۱۰ ةتبلم مفدل وا دو و



 ؛« یناماس دهع یارعش «متشه باب ۳

 «یجاولولا ماص نب دجح هللا دبع وبا (۲۰)

 دهع رد لالح رجب رثا اروا مد و لالز با قوذ اروا سنن رعش رد

 اروا یسراف تب ود هک دنتساوخ الضف ياج 9 و نیب و

 ۱۳ در یر جرم

 رخ تسنیا ماص دبح تیب ود صم كن ذی دنسپ

 خوش و كنادنخ و كناد س) و کلنادند درج

 ابو وآ بل امرب كنا ناهج هنک
 ییقع ریز یک هک یوگ و ینیب وا بل

 درک ناهپ یرکش ردننا لک ود نایماب 3

 : فو کیم 9 یا مساتلا وبا هچاوخ دز

 5 دست نم نع ه مرع كحاض بیل رفت ضف
 ۳م در كاذب قیتعل و # هیسیم مویلا تیوب و

 ۱ اروا ۵

 كف و هو )تیام نب .دیمت 1

 کنگ فرش ی

 یک هاب ارشنآ و 2

 ۱ دوی نب دم نب عیدبلا دین وبا (۳۱)

 زا رعش تاقبط و رنه بابرا هرمز رد و تسا حیفر و عونصم .میدب زعش ۰

 رغش ؛تساجنا زا تایبا نيا هک هتنگ نیصق

 زمرقب یایرد با یفاصب « زّرعم دش ارنیمز یور ]وه

 زجاع دور گااب خرم گناب ز « دما رب یدزوزف ربا رینن . ٩



 ترم 0و نا راد ی ید را ی بقا و ی 3
 2 ۲ ۳ ۳2 و دم ۷ 1 1 1 مه 1 ۳

 ۳ را

 روت وبا : )۱٩(

 رکش هرچش تار زا یکی همان نیرفا و دروآ ی را نتزفا وا

 3 نیثلث و تس ةتس رد لومم قرابع > و لوبقم 5

 فلطل و نآ یافص هیشن و بارش غنعم رد و ارنآ « تساهدرک ۱

 : بل تلاح ود زد روا. و بسا هتخآدرپ تیب ود نیا

 را هر رک ايم هدرک دن
 دش هذزایگ یدب نم کج هد ی ناز زا ارم رم

 .دش هدراهچ هس هلاپ رد ء ون هض نوجآ تنفرب 0

 ۱ رم بارق

 ۳ هدرمو ۰ ی » نیمزب : دکچ ورف فرو

 ی شا وت رب 2 زا

 حلب و نسح رپ هرهچ نآ دش ی

 نم لد هدرزا دش هتسخ وت هز زو 5

 ت 9 تسیئاضق ۳ نیو 0

 اتبجب ول ناوارف مغ زا نم تک
 تنسش ین نزار# فید ندا :

 تسد ون ناتسد و تبیرف زا نم هتسش یا 1

 تسه وت ناس و تریس یک چیه دوخ



 بل شور نا شطر تساقت دنلا
 نیرسن 0

 مخ ردنا شکشب و كشم ثم ردنا شفلزب
 نیچ ردنا ۳ را یا

 رلد تشا یقّلعم شنلز «فلح تاس

 نصر ایه تلف رام هتکنا نااقم

 ترم هنضه تسا نت وال هاب و

 نیریش زا هب یم مت دوب هک دوب اور
 ناج دناعم زا هش نوچ وا نم ز دتس درخ

 نیک یم فت زا هش نوچ وا نم ز دشک رلد

 هلو رسا دم نب بیطلا رهاط وبا )۱۸

 لد وا رطاخ هدرپ تاردخ و یدز مسآ عاطفنا هار وا یانث یاون یناورسخ

 تلود رد هدوب ناماس لا یارعش لئاما زا ,یدوبر قفاوم و فلاخت

 ۱۱ تفت ور رخا رد دیرکین هیضق رد ناسا رخ تاب

 دنتسشنب جا نم زا سکهنوگ راهچ
 فیسرن اف مرد نکب راهچ تاک

 رکنوسفا و سانشرتخا و .دهاز و بیبط

 ذیوعت و علاطب و اعدب و ورادب

 ناشیا ت

3 
 رس

 ظعوم رهوگ نایب سالاب و تسا هتنگ زا ضقر و تعانف نعم رد و

 ( هصتنس ۰

۳ 

 عمط و زا راگنز لد زا مدرک زاب ات

 تسین زارف رد م یور هک یرد ره یز
 تسین عط هک ارنا هعفنم و ردق و تسهاچ

3 
1 



 ی ۳ هک -

 1۹ ؛یناجرج عرف (۱۷) «یخرس اعورسخ (۱0) ۰

 تسربز ناتیف او روا تناساد هرات هک وا دراد ی

 ی

 تسراگفا هشیش یالس یی » منيب الف زک هتسخ

 تسراتفرک وا و ناهپ تر بیاون زک هتس

 تسرایسب هتشک و نوخ دّودن * تسارنودرگ هک ن دش

 دقتعم نایب و دوخ داتعا ریرفت و دایقنا دافتعا رد تسیا نیصق

 33 0 ی 0 تساطخ ِ

 تساع ه وخ اتو نام دا

 «داتفا راصتخا تیب دن نیرب تسزارد لیصق

 ؛یناجرجما یرقلا دجحم نب دایز مساقلا وبا (۱۷)

 وا نخ ؛ تساهدوب تسایک ناتس رعرع و تعارف ترا

 ی وا حدم رد تيصف رد و للاعلا سمث رخانم رگهولج و یلع ب
3 

 نیچ تب وا یور شپ درب نج هک شب

 نیعلا روح تشپب ردنا دوب وا لایخ



 ؛ یناماس دهع یارعش هرتشه تان ۱۸

 دراد رذگک ۲۰ کد رب هک دش نیزز دایر و 3 5

 دراد رذح شخبت زا هک دزرل یه ناز دام

 نامپ ز نوریب یدمان شناک ز « یدوب هتسناد وا دوج رگ مرد ٌ 8 ِ اروا مه و
 ناهشپ نوج شور درز یقیب هن ء.راتیید تسل امشب ینعم ی د دی 1

 مکحا یخرسلا یورسختا یلع نب دی زکب وبا (۱0)
 ۱۳ كين و دب نایم و

 و هد الان سرب دم هصرع رد ؛تکح رسارت وا مظن و

 تاقبط رد هکنانچ اکب نآ ۱ و قید اهرازاب زور ةافکْلا بحاص تمدخ رد

 «تساهفگ وا برع ءالضف تافرو رد تساروهشم و ءارعش ۰

 مییلآ لضت لا مرخآ ن مکح یر و یر نم تب
 مک ا رج رهظب ْن 1 1 7 ۲ یرابلآ لظ ات

 ریکشو نب سوباق نسحما وبا یلاعلا سث ۳ ره دیوکیم نیصف رد و

 ۳ ؛ یلاعت هللا هر رابز نپ ۵۰

 لاد دیصق هه تدعج هنلح , ینبع نیصق هه تنلز هتلح

 ۳۳ ۶ هه هنايب رز « دام یغرپماب تهایس
 اعم سمت ریظن یزیجب تسین + زین یک و زی ارت یزدی

 5 دیرکیم هللا هجر دابع لیعسا مساقلا وبا ةانکلا یفاک حدم

 رگیدب كي شینعم هدش ی 7

 کیم و ریکن ردنا هژم ريز + ناهنپ جسم ردنا تبل ریز

 7 سو لاک رد اربحاص نوچ ء اته تلاج رد تسین سک

 هحر روجتس نب مهاربا نب : دیح نسحما وبا ةلودلا رصان ریما میدم رد

 رو ؛تسا هتفگ یلاعت هّللا +



 ۱۲ . «یزارلا یتطلا یلع نب روصنم (۱0)

 ناصقن تفرگب نشت و دیلاب « تسنیک راین رکن تو 6
 ناکوچ كون اون نوچ ككلف به ام دوب تب راد

 نابایب زد نیوز لعن نیا دف , درک نتخات بحاص کل 8

 ٍ «تساروا ۵ و
 ماسمز : شیفس هر تاب هراس و کلم هکنا اتکا ۱ یناک داد ناهج

 ماظن دراد كلم وا یار یب هن « ناهج دنیب لدع و ۱ نما یی هن ۳

 ماوف دزيا داد ودب ارناهج + زیزع يلوم د ودب اراخعب

 ۱ «تساروآ ۵ و
 هناشب نص یا یدز فلز نوچ  تفلز ود زا مدیدزدب یوم كي

 ه ناخن دشک مدگ هک روم نوچ « مدینک ی یا شزاتوچ
 هناگود نیزا تسنادک روصنم , تنک ردپ مدش نان 9 ۳۲

 داتسا هک تقو نا نوه و یدرک وا راعشا هعلاطم دتسوس دابع بحاص و

 یزات روش و دوب هلاس هدزاود تسوبپ وا تمدخم یناده نامزلا چی دب

 دا رد بحاص تمدخ نوچ تشاد ضایف یبط و بوخ تخم

 یریب هس نیا و یامرف اما تنگ ؛یوگب یرعش تفگ اروا بحاص ۴

 مادکب هک یامرفب تنگ « نک هجرت یزاتب ارنیا تفگ و دناوخم قلست
 «عیرسل ری مد اب عرآ تنک یک نیم رب تنگ اط ته

 تنگ مو و

 طاّتملأب اه قدر ۳ هنّرط نور تتقرت
 السا .بعا ی لا منت. الت ام ته ۳ ۰

 طی 72 ی ۳ نکنم يدلو نم یا لا
 «تساهدرک رک ینعم نیرذ ۲ 3

 بز نآ یه نم یبتنادب + دنا هدزک ارچ هم مس رپ ک
 ناهد رد یه شدنه تداهش + تشردنا عزفب وا تک 9 مرد

 تساروا ۸ و ِ
2 .11 

 رعش



 یناماس دهع یارعش ؛متشه باب ۱1

 «ینلملا ینورعلا نسحما نب دمحم ها دبع وب (۱4)
 یئارس نخ رد یئادتنب و یرعاش رد یرحاسب تساهدوب فورعم یفورعم

 گرپ ناقوشعم هنشاکم ای ناتسوب نج رد ناتسود نهاشم نوچ شرب
 دبع دیشر ریما میدم رد نیا نیصق رد مداد لد ناتشاع اب هداز

 رعش ۱ لا هجر رصن نب حون نب كل «
 دم ر یدهش ارلو رم هکنا یو « لظنح و یربص ارودع رم هکنا یا

 یرثظم دیاپ یتسد شپ هک اجنا و . ینفوم دیاب ینیب شپ هک اجنا
 0 روا م و

 تشذگب رب نب ورس نوچ تماق اب تسود
 و تر ۳

 تسار یئوگ وا ضراع رب تینلز ود نآ و

 و  رش هیلاغ 0 او

 را تشک

 ۳ ها ی

 ۱ ۳ لس بیا ی نامدرم تم

 مملس بت تساهد برگ ر ام فرع تابزب

 دننک وت ثیدح هک ییاجم مدنخ یه نم
 ملع هلا هن هک یدرد لک تتورشنا و

 «دروب فرعن یزارلاب ینطنلا ع نب روصنم (۱۰)

 تیص «تسا هدوبآ شیوخ رهد مزواجت ی ع هبوجا بیجم قطنم رد یفطنم ۰ ۱

 ها همسر ةانکلا یناک بحاص ترضح رد و نیسر صاخ و ماعب شرنه
 رد با نوچ یناص یرظاخ و باتفا نوچ یعبط اب هتفای مان صاصتخا

 ۳ ۰ ۲۰۱۳ ام مب دی

  رعش 0 لا هر سابع 4
1 

۱ 
! 
۲ 

1 

1 
3 
4 



 ی نم

 نده ۱ تم 0
 3 ۵ تر ومبات یا ۷ 6۳ / 2

 نیس

۳4۵ 

 ۰ یر ار و

 ؛یرکوللا یلازغلا .دبحم نب یلع نسحا وبا (۱۴)
 معط ارشرعش و ءارعش نالوبقم زا و تساهدوب الضف لوحت زا یرکول

 اد جدیت هرم ست ات لک توارط و کشم بیط و دمت

 رعش «هّلا ممحر | روصت ت 0 ٍِ یر ِ

 رسب ات مدق زا نحو تسا نیز که رسپ رهزچ در نا

 رق وا اهواد 0 ۰ هرز ربنع ز

 ربک نخالف زا تسبب و تسجم « رکن هک رک ازوج تشاد رب وچ

 رفس .تسایه هو هر باوخ یادوس مچ زا درب نورب

 رسپ شوخ نآ رس دبدب درک رگ م مارخ شوخ .تب نآ مگ 8
 9 "ص  ۱

 وب نامه هاگربح درکب « تسس دی هب و تف

 رظن وس ره درک یتهاب . راسهوک هموس دسایپ ناباتش
 رواج ان یایوگ رز یی + تایم رکیپ مو نآ زا درز 8

 رت یوک نخ یطوط ز یطوط هن « نوزف ناتسدب لبلب ز لبلب هن
 رب و یور همش هتفس زیشود وچ : ناب: هدرپ ریز ناگزیشود وچ

 ها شام ها هو دا یادب و رس و

 گه ارد داد فن للاسراب « دنیمد رد شف 2

 رج تو تشگنا دز رب ین م شارف ربع [فلز] نآ دز رب ۳

 روم یدروخ راه تراش رغ « یرکول هناک تف و تفگ وه ِ

 نیصق رد دیوگ یتعلا دما نب لا دیبع نسحما وبا ریزو جدم رد

 بففاماس هاش ریزو دما نب هّلا دیبع
 یاب روت رپ نآ زا داد عاعش دنات شه

 ناحس رون یعب دما یدا تروصب

 ینادزگب تروص نآ زک ماوخ دب مثچ ایادخ
 یاد یه ادنوادخ رکول زا رتشوخ !اراخم

 بابای غود زا دییکفت هر رو



 ؛یناماس دهع یارعش ؛ متشه باب ّت

 مدروخ یم راح متشبن هب رب هماخح
 لامالام تسود غاد ی هلان ماج

 دوب هچ تنگ داد زاوآ ناتسد رازه

 لانم شیب هلانب یدگف خاش ز ارم

 1 ؛دیوگیم اجیرد و
 دنا تار هنخرف اناکیاغ

 لاوحا باتفا لوح تگ غاب ز
 کوب قام و تسهآ شر دپ و

 لالض و رنک یازج و رببع و دوع یودع
 خرت و بیس هدیثک تبحگ هدرپ یارس ۰

 لاود هشننب و لک دز رب تلحر لبطب

 دننازارف رب و دنزورفب ات یوگی
 نابعا هم ارید نرازوس ودنب

 مرگ و هدنیبط ناتشاع کج نوچ عبطب

 لانب هتسجخ تایواک ملع نوچ گنرب : 3

 پسا تفص رد تساروا

 عن دییزب ون هام شک یپا هنوگچ
 راع زا رازراک نیز شدوب س هن كلف

 كنانچ درو ٍگرب ود نوچ دهنب ارشوگ ود
 رام دهاوخ راهیز و دنح نورب تابز ۳

 دعس بکرک رانهچ نوه تتفر هاگی

 راوه دوش ور یوق و دنا رب ب8
 « تساروا

 2 یفیئع ریزب ان نت ارگنر ود لک یکین

 هدابن رب هراسخرب هراسخر » تولخ زور قوشعم و قشاع اي ۰ ۶

 0۲:4 دی < 0 یه یا را کا ِ سل ی . ف

 ت و ۳ تور



 ۱ ؛یذمرن كيجم (۱۲) «ینیفد روصنم وبا (۱۱)

 یرکشلب لد دهد

 راوخ دوش ماد ندنام زا زیزع + متک زاوخ مدنام رید و

 ات مارا زا درگ تنوهز ۰ دام رایسب رم رانا 9 0

 تانک وا مو

 نیر ارت ناور شورین ۰ دننادرک هک نیرگ ی ناز

 _ نیهاش ۲ نوخ زگ + گنر رپ نانچ وه را

 1 ؛هتنک بارش هیذن رد وا ه و

 ران زا ناج و ناوز روا گیل دو وا دیلاک هک ۱۰

 هو یک مت اروا قردم 5 تسمد 8

 نشور جهش نو" هس ره نازورف « هنگ رد ج و ۱

 نولم سیب ره ها نیا تل و مهر اتود هیزادک

 ؛تساروآ مه و ۶

 و اب زا درز و زبس خرت « كنآ ردنا زبس بید ریزب

[ 

 ربنع ز ینیب هضیب نوچ یی .م تای زا رز نحو

 «كيجفک فورعلا یذمرتلا دبحم 3 نسحما وبا (۱۳)

 . یفاعم و بوخ یظانلا و بیرغ یرعش دوب نارعاش ,نارحاس زا كلي
 ءارما ناسحا بانج نامزالم زا و ردان قراعتسا و خیل یقترابع و رکب

 لضنم لضاف ریما جدم رد دیوکیم نیصق رد و دوب هّلا ممجر ناینافچ

 رعش ره تست دم نب دم نب لضنلا نب رهاط را وب
 ۱ لاوز باوخ.باتفآ تفرگ ید ز ارم

 نلای رکرات دا نا ۲۹
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۱۰ 

۱0 
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 ؛یناماس دهع یارعش «متشه باب ۳

 ؛تفگ یناماسلا دحا رصن روصنم خاص وب دیدس دیعس ریمآ جمدم رد و

 رعش

 ۱۳ لا رود بلطق نا ام ه اراد نا راکدای نا کلام

 ابا دریذپ وا غیت مب ز , سیلبا شیک ءاگب دنیب رگآ
 . ناویک و خرم شرکشل شپ هب « زمره و دیهان شرکشل یاپ

 دیامرف هچ ارو رم كلم ات « شوگ دراد هداهن نادرگ خرچ

 . دیامیپ هنوگ هچ اركلف هک , دنادین شتیه زا لحز
 تساروا ۸ و

 یتسین بل نآ نارجم ارم ات م یتسین بش ناهج ردنا یکشاک

 یتسین برفعم فلز ارو رگ + نم ناج رب یتسین برقع خز
 قسن بکوک زور ات مهلوم » بل ريز رد شکوک یدوبن رو

 یتسین برم شنشع زا ماج  یوکین زا یتسین بکرم رو
 یتسین براب شاک یاگدنز , نتسیز دیاب رای یی ارم رو

 تساروا ۵ و
 هسردنا نرم مچ هنن. یمهب ربا ها

 هسرگ ک یاسآ رب و یکاامز نز مد
 تسیچ رهب راز تاتو ات زور نیا

 هسرس رب قشع مش و بیرغ ینم نوچ یف
 راب قشع ز رد و مدناب ادج ادرد

 هسرگنوت نیا دابم هک مزگنوت نیز نم
 دازن یرپ ناتلخ همه زا مدنزگ یراب

 یرپ نوچ زورما نم مثچ شپپ ز دش نآ ز



 ۱ ؛ینیفد روصنم وبا (۱۱) «یرابیوج یتحا وبا (۱۰)

 یتسه زا رتهب 7۷ ید س 3 مدیدن

 زاب ز زفب یرفاک زا سس تسی 6 "ناچ

 یرابیوجما یراخیلا دیحم نب مهربا یتحتا وبا (۱.)

 نیا و لماک یرعاش و داتسا یرگرز دوب یراب یوجاضر سوپ یرابیوج

 رعش دما 1 نینش وا یاهتفگ زا ب تسا رتنیریش لازغلا بمک زا هک لزغ «

 ارنابات باتفا درک ناهپ رباب
 ار یاد کبد تفهنب هزبس

  دوب ناجیر خاش و دزب .شهح ود ره یوس

 ارناجر خاش تسوپ یو روم خاشب

 تسا نامرد هسوبب ارنالد هتسخ هک یقب ۱۰

 ارنامرد هدید درد نیزآ دراد خیرد

 وا مغ زا نم تونک م اس ناسین ریاب
 ارناسین ربا تسبوخ تعنص هک دزس

 درک تایل رب هر هک رد ۲

 ارناتسلک همه ویمآ درک تمشپج : وب

 یسوطلا یتیقدلا دما نب دبح روصنم وبا داتس۷ (۱۱)

 تقد ببسب اروا و تسا رتقیقد قد ران و قّک راک زا ینیقد رعش

 9 (یدوب نایناغچ ءارما تم دخح رد و یدنتفگ ینیفد ظافلا يقر و یاعم

 دیعس وبا ریمآ حدم رد ۳ نیصق و تسا نما هدرک داریا ناشیا رکذ

 رعش ( دنکیم جرد تایبا نیا ن ۱ ءانثا رد و یناغچ جاتح راظم در ۰

 كلم نابساپ ارت ین ِ هدرک یا

 شیوخ نابساپ ارت بنک دوج هدرک یو
 تاسا ز دراد وت ما شوگ ریدقت

 شیوخ ناک ز دراد وت بک دصق رانید ۲



 ؛یناماس دهع یارعش ؛ متشه باب 13

 دادب شیوخ داد زین یرتشم + درک ادیپ شیوخ سحن لحز رو

 نر ها زر 6
 رانید رایعم و تنطف راید راعم یرجم و دوب كي وا عرازم هک هعارز وبا

 ۱۲۱ یک یدور ۳ ار وب ۱
 ۳۲ فرد ون شدخ , ناسخا اما تسا شیب نا زا نم ظن نمح

 «دوش لصتم یوب مودخ یاضر رظن هک ددک هاگنا نانکه عیضرم رعاش

 مضن «داد رظن ینعم نآ رد تیب هس نیا سپ

 هواوی یر وا را

 مناوتن دوب روک نرم یک نم دارم تایپ تا ٌشچ مثچ اکروکب رگآ ۰

 منادنچ ۳ دبا نم قد نم و اراک رز

 بتساروا ۸ و

 مزادنا رب رانید دیاب مرد هک ین

 نها مک موم نوچ دیاب نخ هک اجنآ و

 مدرک یه داب اب ددرک یه داب نوچ ۰
 نشوج و هرز اب گ طیرب و حدق اب هک

 تساروآ و

 لابقا شرتخا ز دشابن هک یسک نآ ره
 نوبتم ان یخ وا رنه همه دوب

 وشح تحاصف گناوید هه شتعاجت ۲
 لوضف لضف و داسف ییزک و فارگ اخس

 تساروا مه و

 زارد ر راکزورب متفک هسخانش نر

 زازف و بیشن نیرد مدیدب زان و زاین ۲۹

 و
3 
3 

1 



۳ 

 و یتیم سابع نب لصفلا یاتملا وبا جلا (ز)

 زغل رعش
 انع رعش. ریز رم نوچ « دبات یه قبط نا رب تسیچ نآ

 . دیافرم یا وچ نیل شیاپ ه اروح هام و تا

 رعش دیوگیم نیصق رد و
 داب و هناسف زج تسیت ناهج هک. داش نامشچ هایس اب یز هاش

 او - زو + دوب دنیابن تراتدات 8

 داژن روح یور هام نا و نرم « یوب هیلاغ یوم دعج نانو

 دادن و دروخن وا هکنا تخن روش « دروخم و داد هک یسک نآ تفت
 دانب ادای هچره زا شیپ هداب ه نیوسفا ناهج نیا تن 8

 رعش « هلو

 ارم. داد زاو دازآ یدسنپ هنامز

 تسا دنپ هه یزگیب یکن وخ ارهنامز

 یروخن مغ وت ات تفگ ناسک کكين زورب

 تسا دنموزرا وت ژوزب هک اسک اسب
 رعش « و

 زارط وام و ار اضهب ی ب دوس هچ نداپه بارحت اعور

 زاش دریذسپ دریذپ ون زا + قفع هسوسو اب

 «یجنیورا ابع نب لضنلا سابعلا وبا شا )۸(

 ۱ و و

 جون تی و دجحا نب رصن تیئرم رد و تقر تیاه و تقد تیاغ رد ۲

 رعش 3 «دیوگیم روصنم نب
 داز خرف تسشن یاشداپ , داژن بوخ یرش ییاشداپ

 فاش )وب ی ناینامز هتشذک نا

 داد دما یر ام رب هچره » و لنع دم ۳



 « یناماس دهع یارعش « نشه ك ۱ ۸

 ۳۳ رک نیردو تک :ازاخ رعاش دارم نسحا وبا تیثرم رد و

 .. ۰ «ینشن عبط فلطل زا و تسا یرثا تک
 رخ تسیراکه هچاوخ ناچ گرم 3 شرف 9 انا هو یدارم جرم

 9 ریایب هر بلاک .داد ز اب ردپب یارگ ناج

 ۱ 7 اروا ه و «

 درک مج نآ هطقن ارت لاخ ء وا كنا درک هک ج ارت فلز
 مس

 درک من شم ران یکناد م یک ینوگ وت گیت نهد ن نا و

 بی هلال ود زا یراد رب وت رگ « دیشروخ دوش نوردنا باج
 ۱ هاد لا تکعم. ز از دنننام یسب ناظنز نا ر۲

 رظن « بارش تفص رد هل و

 ۱ لینب دکچ ردنا یکشرس رگ هک یم نا ز

 گنهن وا یوب زا دشاب تسم لاس دص

 وزآ هرطق دروخم رگ تسشدب وهآ
 یگللپ ۱۲: تب کز و ددک ریش تنوع ۱۰

 : مظن «هل و ۱

 تخادنا دورس وکز ادنا هداب ۰ تخاون و تفرگ رب گنچ دور

 تخانشن هسخادگ قیتع زا + دیدب هکره هک یم یتیتع نآ و

 تخاذگب رگد نآ و درسنیب نيا , عبطب كيل دنرهوگ كي ودره "
 تخات ردنا كراتب نینچ ان « درک ناگنر تسد :ود هدّوش اش

 رعش : 2 تن و

 بای نن زس و ین شوگ تساهنود گنل

 نب نایج و نچ تسصف گن

 است شور و دراد ریثش یزیت

 تکغ هنگ و ناقثاع دبلاک ۳۰



 ۷ یدنقرملا یدورلا دیح رفعج لا دبع وبا داتسا (۷)

 صوصخ دوخ ترضح تبرقب اروا دوب ناسارخ ریما هک یناماسلا دجحا

 هکنادچ دیسر لاک دح وا تن و تورث و تفرک الاب شراک و 8
 و تفریم وا مک ِ دص راهچ و دوب مالغ تسیود اروا دنیوگ

 هدادن یور لابقا نیا و تساهدوبن تّکم نا اررعاش چیه یو زا قفل

 تسا تما رب رتفد دص و ۱ راعشا 5و درگ نیا
 داتسا 3م ك قادصم و دیاوف دیارنب تسا نوح وا دیاصق دیالق و

 ظن ؛ تسا هو

 رعایت سک ملاعب دان یر ون

 یرس دبیز نارعاش نارس رب اریدور ۱

 رازه دص هر هدزیس مدرمت نم اروا رعش 2

 یرشب دیاب هک نانوچ رگآ دیا نوزف
 فیاطل فیاوط و سیافن سیارع و درک ینعط وا مظن رد لاهج زا یکی و

 رعش . درک اشنا وا قح رد تیب نیا یضورع ان دوم یو و ۱
 و زعش رد یدک نفط هکنا یا ۱

 تیوووک رزم و 1
 ناهج رد هک دناد :دناد رضع 4 سک

 تسیکدور داتسا یرعاش نارق بحاص

 لامحا ان عمان انا تسزواخ ذع و زا وا مش هچرگآ
 رعش .تیصق ءاثا رد دیوگیم دمحا نب رصن حدم رد :دانفا تبث دک

 دربن ردنا یون ناسد متسر ءاض ردنا ییّوت یاط مناح
 درم ون گنج رد تسین متسر هک ین « دار وت دوج اب تسین ماح هک و ض

 رفش «نیصق رد تسا هتفگ يعصم رهاطلا بیطلا وبا ریزو حدم رد و

 زار تشک نم ۵ و تسنربا شدوج رم 3 ۹ دراد مزاتبت وا دوج ارم

 نا درخ و دید و شیدنیب + نینجم* دوخ هک یکفا ومکی و ۶ :

 ف
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 | تار ازت



 «نااماس لا یارعش «متشه باب 1

 ؛ یدنق رمسلا یدورلا دبح رنعج هلا دبع وبا داتس۷۱ (۷)

 ۳ مای بیاجت زا مانا هرمز رد و تسا هدوب یکلف رداون زا دور
 تشاد تریصب اما ی و هم و دیشروخ تریغ شرطاخ اما

 ۰ یخ زادوب نرم تفرنکم "یو رب بیات یارسا درب قوقق
 رد ینلب دیهش و هداشک نطاب هبشچ اما ب تشاد هتسب رهاظ مثچ « بوبح

 ظن ؛تسا هتفگ وا حدم

 تسانیوت نیت اریگدور « ارعش رعش دنام نرخ

 اه تنخا و هخ اریدور ه عدم تتبحا و هخ اراک

 2 ؛تسا هتنگ وا وا حدم ۳ و

 نارعاش ناطلس مدینش دور زا ز 1

  یطافب زج ورم سکب ناهج ردناک

 مظن ی

 رو دوب نخ نونف مام ی تا دشاب هتنگ گدور ارک ۱

 رشت یوس هدرب دوب وا دزن دروآ عدم یفیقد

 ظن ؛تسا هتفگ وا ح دم رد یرصنع و ۴

 تسین راو دور نم ءاهزغ ء دوب وکین راو لزغ

 تسین راب ارم ردنا هدرپ نیدب  رهو نگکی را مثوکب هچرگا

 زی و کذ نانچ اما نما انیبان ردام زا و دوب دنفرهن ككدور وا دلوم و
 تخومأیب تعارق و درک ظفح تمام ی ارت یاس دف رو

 لاقآ نارب یلخ كناچ تنگ ی قیقد ةفاعم و تفرک نتنگ رمش و
 و شوخ یزاوا یلاعت راکدیرفا اروا و دش تدایز وا تبغر و دندوم
 وبا زا و دوب هداتفا یرطم رد زاوآ بیسب و دوب هداد شکلد قوص

 رد و تخومایب طبرب دوب رایتخا بحاص تعص نآ رد هک رایتخم كبعلا
 نب رصن ریما و دیسرب مع فاکا و فارطاب وا هزاوا و دش رهام نآ +

 ۳ . طب یوم



 6 «یوره تیغ ها )0 ؛یوالارف () ( ین دیهش )(

 قیاتک.میظع 4 نابتسا امل « ییاعر هیلع اجرح یار نم
 یار كف # 3 ی ف بذک نا تیبا

 ؛یوالارنلا یوم نب درعخ ها لبیک وبا (ه]

 اب وا و فوصوم رظن نسحم و تساهدوب فورعم یارعش زا یوالارف ۰
 كرد اروهرم گدور و هترم لی رد و داند نر وم

 تیپ :دیرگیم هکنانچ هدروآ اب ود ره زکذ و تسانینک كس

 یوار هه هلمجم نارکید نیو * یوالارف هرهش و دیهش رعاش

 نامز مدافت خنینسن نیاتکفا شن اما تسرایس ارعش تالط ٩ ناشیا رکذ

 زر زا تیب ود نیا ؛تسباپ 6 رفصا توقای و رها تیربک نوچ ۰
 ظن ۱ ؛داتفا ریرحت دوب رطاخ رب یوالارف

 كنآ ترایز زا رنبجاو دشاب لغش هچ

 مسرن شبجاوی مشوکب کین هچْآ
 هاو وا وزا مباین حیفش یه

 مسب  عیفش وا دزن وا یبط مک ٍ و

 یوزطا دمح نب مماص بیعش وبا )1

 رد ؛بیغ ع هردان وا تاذ و دوب لدب ی و فیطل بیعش وبا رعش

 لرغ «دیوگیم هچیاسرت قح

 دخ هلال ینز هفلح یبشچ وها , دق و یور یتشهب ینک یشزود

 دم فّرگنش رب مس زا دکچ رب « نیچ شاقن هماخ زک نانچ بل ۰
 دح ؛دیا گنز ز کش یی ارگرت ء ناکنز رب دوخ .نسج دشنب رک

 دفع مربا ز مقر اب وب هتس ب نفش زا تکرا ییب
۳ -__ ۹۹ 9 

 دح ود ره رام نیبیس یزوس + تشپپ وسرپ زا و حگ وس ورف زا 7



 «ناماس لا یارعش «منشه باب 4

0 
 تساهپ وت زا لو اه يک كتا زا ییآ خرد نوچ اشناد

 تساور وت اب راو راز نینچه , جحگ مدابم هتساوخ زا

 تساهنت ننک رازف اب بدا ی + تسس) هاپس بدا اربدا اب

 ۳ تی ود نیا دسیون قاهجن دا نب دبح هلا دبع وبا كيدزاب *

 ظن ۱ ۱ « دهد دای وا رطاخ رب

 دای مداد هعقرب ارنتشیوخ ء ارم هجاوخ درک شومارف رک

 دادن ریش رهب اروا ردام  تسیرگن ات هراوخ ریش كدوک

 مظن «هل و

 ۱۳ رم ادب یآزآ مور ابلچ نوج ۰

 ِ راتنلا وذ دفنام قرب + تسا هبتع نب دنه مثچ نوچ ربا

 ۱ ظن «هل و

 راو قوشعم ددنخ یه غاب . نافشاع نوچ درگ یه ربا
 ۳ هک نوچ » قم ادسنام دان یه دهی

 هنادواج یدزب كيران ناهج + یدوب دود" نا مت ج ارش را

 هنامداش لاین هسدنمدرخ م یدّکب کا و

 موج دینحش هایی هک.« لگو یگرن تسا هتساوخ و شلاق

 ؟ شناد تسا هتساوخ ارهکنا و « تسین هتساوخ تسا شناد ارک ره ۰

 ره رد و تسا هتخادرپ مظن نایز ود رهب و تسا یزات رعش اردیهش و
 دبع دبح وبا هک افرظلا ةساح هفاک کد هد رک یرایس نادیم ود

 مقوا وا تءاشتم را تیب هیس نیا تسا درک بایت قفزوز یناکلا

 " رعس ۱ مع تا ۳4



 ۲ ۰. . .ینلب دییش () «یناگرگ كيلس وبا (۲)
 ؛تخادرپ فیطل رظن نیا لاذتبا ضزعت زا دوخ ضزع تناص

 ظ
 رانک رد یزیر یور با هک هب م نیمز رب یزیرب رگ .اردوقبا

 هل و 0

 دزد ناگژب و یفاق بلب یا , یدیدزدب نرم ز لد هزب "

 :اماس و یارعش کد رد ؛ لصف

 « یا دنهش نسحما وبا عشلا (4)
 یدناوخ تحاصف هبطخ نوچ «دوب مالک دهاش نخ ده یرعا
 تبسد ی یدرک هبطخ ارتغالب سورع نوچ و یدندش شوک

1۳ 

 بس و تا 0 فراهم وا ظ قو يداد وا نایپ

 ۴ کا تیر وا تم

 دعا ۷94 عومج 9 قت 9 دید رام راز
 رصن نمحآ و دیعس ریما ناسارخ بحاص حدم رد هک دیو ۵

 ظن . تسا هتخادرپ ناماسلا رصن نپ لیعاسا

 7 تسکلم ناهج رد هک اروارم تسارک ناهج

 دییات و ترصن راوازس و راوگرزب
 جت یه تشک س و تم دادب

 دینیاب ارتخ ناطلم ةتفاب ود نیا و
 هه



 «یرانص و یرهاط دهع یارعش « متشه خفاب 5

 ثیل لا دهع رد هک یئارمش راعشا فیاطل رکذ رد ؛ متشه باب

 نه رام لا و رهاط لاو

 یسیغدابلا ةلظنح مکحما (۱) ۱

 و لضف ضیف هچرگا دندوب رفاو یدوج و رهاظ یزک اب هکر هاط لا
 دوبن یدانتعا یرد تغل و سراب رد ارناشیا اّماف دوب ماع ناشیا ماعنا «

 ناشیا نوهم دهع رد اما دندرک ضوخ رتک ٌنف نیرد ارعش رصع ب

 تب کاح وا ظنل فطا سیغداب زا مان هلظح تنیاخ یا که یرعاش

 فیاطل زا و لانث تفاطل و لومث توارط اروا رعش و لالز و رثوک
 اب تپ ود نيا دبیز ارعماجو عماسم و دیاش ارداشنا هک وا راعشا

 ثمیب دنا هدرک ۰

 دتکف یخ شناترب هچرکآ دن رپ

 دنزگ ارو رم دسرن 0
 یانکب مه دیان شا و دنپس اروا

 دنپس نوچ لاخ اب و شنا وچ یور اب

 «فرشلا زوربف )۲)

 نوچ نشور رعش داریا رد وا روعت و دوب زوریف رنه زکشل رپ هک زوریف
 «رتدیدنسپ قید رد رون زا و جسراجوج نیدزد هّلبق زا وا راعشا زور

 درک رود یسراپ نخ زا داسف و ثغ ثیغ ناسب ثیل وربع مایا رد وا

 13 ریم کندخ رپ یننص رد هک تسوا رامشآ فیاطا زا

 ۱۳ اخ هه هک یعرم م قید بم یا گندخ تسیغرم
 نامه درب ارشا هم اب « هیده یتمکرف شو و هداد

 «یفاکرکلا كيلس وبا (۲)
 ورمع دهع رد ۵ دوب رنه كلاسم كلاس و مالک كلس مظان هک كيلس وبا

 و تخارفا رب مالک تیار و درک طیسب نخ طاسب و دی رد ثیل 5



 قوع دن تارا بابل وا مود دلج

 ریغاب میت و رسب بر « محرلا نحرلا هّیا مس

 ساب هک اریدق عناص و مع رداق رم سابق ید و ساب و رکش

 0 ارضایف شو دکفا یسپ ی ی دنلب تادوجوم زب رد یقسه

 تاقولخ رياس رب اررشب هرمز تلیضف نآ تلیسوب و دینادرگ جور هاش

 نی « داهن لیضفت و جرت 1

 ناسنالا ج نم فرش لا 1۹ فیض قْحَأ 7 ناکل لوتملا الوآ

 و دورد و تاولص و انث رازه دص یرابج ساپس و یراب دم زا دعب و

 ینطصم دبح رشح زور عیفش و رشب روس ربطم سذفم هضور راثن تایحت

 ددب نوچ وا عایشا و راصنا و عابتا و دالوا رب و داب مالسلا هیلع
 نیع اب اظم .دیوم لداع ملاع رییک بحاص تلود رف و لاو

 نیطالسلا و ثلولبا داع نیلسلا و مالس۲0 یضر نیدلا و ةلودلا رن كل
 ةبانکلا و بحاص نیدحلا و ةرنکلا زهاف نیدربلا و :ادملا ت

 وبا ناهج هجاوخ رظعا تل | رول كلم ریشم نویاه ریزو كرابم ن
 و ةلودلا یضر كللا فرش 2 لجالا بحاصلا نب نیس ا "ِ

 اب زا فصن كي هلالج لالظ ها دم یرعش۷ رکب وبا نیدلآ

 .و نیطالسا و زا ینرط و دش هتخادرپ بالا

 فصن دمآ ملف رد قافآ رودص و ع و و ارزو و ارمآ و كولم
 والا ایت اب ده رو تم یاره ام دش هدرک ادتبا مود

 دهاوخ ریرفت ناشیا راعشا زا یضعب و تسوپ دهاوخ ریرخب راصتخا و
 ددرگ لوصوم یربیک يحاص ور و لوبق زعب کف دین ۳

 ؛یلاعت هّلا ءاش ن

1 

 ٍِک

 تا



 بو لورم هام رد ی

 لاو تی را زد اما ميل



 ۵ مضم هم

 نامز زا لبق هک یناریا رعاش هن و تصش و دص لاوحا زا دشاب باتک
 دلج و دراز اههنون ناشیا راعشا زا و هدرک داریا دناهدوب یدعس و

 دهاوخ دلج نیا ریظن دش ده|وخ پاچ نیزا دعب هّلا ءاش نا هک لّوا

 زیغ و هانع و *اریزو و ازا. و نیطالس یاسا هب رصخم هک دوب

 دندیزرون اریرعاش تعنص هچرگا هک دوب دهاوخ لاجر رباکا زا ناشیا

 رب هک لّوا دلج نیماضم و ددتنگ یرعش رطاخ جرفت یارب زا یاک هاگ
 الاجا (۱۳ هنیح) دلج نیا یسیلگنا همدقم رد تسا لمتشم باپ تنه

 ( تسین 0 1 اجفیا هاچ تسا مش روکذم ۱

 بای ی رفت ز اس هک تا رو هراش یتیها بت 9

 یخ همل ود 0 دالب هه رد هجنانچ تس

 رد یرگید و تسظونحم نیلرب نرویاه هناخیاتک رد اهنا زا یکی هک بن
 هصفرگ تیراع قیرطب ارهضث ود ره هدنب و ناتسلگنا رد رتسهتت رپ

 نآ زا هتسن كي القا دارا ره تست کش و «مدوم هلباقم و خاسنتسا

 مر موحرم ءوئاب هلمل ناخیلف اضر پیدا ضاف هکارچ دسرب مج

 پاچ ناربط رد دلج ود رب و تشا یبسم اعصعفلا عیجمب دک دوخ سین

 زا و ۰ یا ما زا نیدع عضاوم رد ۱۳۹۰ هنس رد دش

 باتک نیرد هک راعشا یضمب ۳ ی هجنادچ هدرک لقن نآ نیماضم
 «متفای رفظ هیلا راشم باتک تناعاب انا تالکشم لح و تسجردنم

 تداع فالخ و نعاق زا جراخ هک لو دل زب مود دلج مدنت رد اما

 هکنیا ًالوا ۳ ريخأت و مدقت ی نیا هک مک ی ضرع دیامن ی

 و ینافاخ و یرونا و یودرف و یدور لثم ءارعش لو یاسا رتشیپ
 قا ذلج رد :تسا رفتم اند قافا رد ناشیا تیص هک مريغ و یاظز

 لبق هکنیا اینا و مدید رتکیدزن لضافا و ابدآ لوبقب ارنآ اذف و
 تشدب یلصا یامهخسن زا یکی هدب ماجنا ارلّوا دلج خاستسا راک هکنا زا

 تسدب هرابود ارنا نشن نکم تب یارب زا زونه و هداتفا رگید يضخت



 معم همدقم ۰

 شدج .دناهتنگ ینّوع اروا تهج نیزا و ددنوپ ی فّوع نب نهرلا

 شدوخ و دوب ربنلا ءارو ام ای ورم ةاضف زا ینّوعرهاط نب يجیرهاط وبا

 رنس سرد لیکت زا ۳۹و درک مولع لیصحت اراخ رد بابش ناوفنع رد

 هجنانچ درک ترفاسم یناسارخ ربتعم یاهرهش رثکاب و رایتخا رضح رب

 تشاد فقوت مزراوخ رد نآ زا دعب و دوب اسن رهش مقم دصشش هنس رد

 هچابق نیدلا رصان ناطلس هاگرد مزالم نیدرک ناتسو دنه دالب مزاع ات

 تیسح كللا نبع زالو مانب ۳1 ار بابل پابل باتک نیا و تشک

 ۳ ۲ تک رب هیلا راشم ناطلس لابفا نوچ و ؛تشون , يرعشا

 ماظن ینعب شمتتلیا نیدلا سه ناطلس ریزو تسدب خ؛ و تسیب و دصشش

 تلاح رد و روپقم و بولغم یدّینجما دیعس یا نب دیح نیدلا ماوف كلما

 ناطلس دوب ارسا هلج زا هک نوع دبحم دیدرک ییرغ هناخدور رد رارف

 عماوح بانک هتنگ وا هامدن هرمز لخاد و درک تمیب ارنیدلا سمث
 ۱ ؛ تشون وآ مانب ار تایاکحما

 اتیرقت یف نيا رد هک تسا نيا رد بابل بابل باتک نیا تزع

 و لاوحا رد رگید یاههرکذت دنچ نا زا لبق هچرگا تسا دبجحو راگدای

 و فوتاخ رهاط وبا ءارعشلا بقانم لیبف زا تش هتشون سیوف یارعش رثأم

 باتک ۸ هتنگ نامز رورم لایاپ و ثداوح شوق اهنا رثکا یو هریغ
 دش هتشون سداس نرف لئاوا رد هک یدنقرس یضورع یاظن هلاتم راهچ
 ِم فک ما رد دیگ عوبطم ناربط هفالخا راد رد ۵۰ هنس رد و

 فو تسا هتفر یرکد نیمّتقتم هارعش ریهاشم زا یورگ زا انض هچرگا
 بابل بایل باتک نیا فالخم تسا هدوب نآ زا ریغ فوم لصا دوصفم
 یارعش هماع زا رودفلا یتح هک تسا هدوب نیه فوم مارم لصا هک

 هنون لییس رب ناشیا راعشا بضنم و راکبا راکفا زا و یرکذ روهشم
 بصن هک مود دلج نیرد هجنانچ دراذگ دوخ باتک فئاح رد یراگدای



 ۱ «محرلا نحرلا هل مب

 «نیعجا هئابلوا و هئایبنا یلع مالسلا و ةولصلا و نیلاعلا بر هل دبحا

 هاشتلود ءارعشلا ی ۲۳ را هک دابع رتحا دیگ نینچ تعب

 نیا هوابون ارنا و هدروا عبط هیلحم نیزا لبق لاس هس ود هک یدنقرس

 راثآ زا یضعب راشتنا رد اردوخ دصاقم متخاس سرُف یابدآ راثا هناخاتک

 دشاب ما شدئاوع و ا شدئاوف هک ناریا ناگدنسبون و نیرو
 هجا سپ « دشابن جایتحا نا هداعاب هچنانچ مدون نایب لیوطت و لیصنت
 تاجردنم لیصفت و باتک فتصم لاح حرش تسا مزال دلج نیا همدقم ر

 ارباتک نيا فا دلج تاظحالم یضعب رب انب نوچ و سب و تسا نآ
 هک لّوا دلج همدقم رد ۸ بلاطم نیا رتشیب مداد مدفت لّوا دلج رب

 دما دهاوخ هتفگ یمن ها ءاش نا دش دهاوخ پاچ نیزا دعب

 مماول و تایاکحا مماوج بناتک هک ینّوع دی باتک نیا فوم ابا

 لئوا و منش نرف رخاوا لضافا زا یکی تسوا تانیلأت زا ۸ تایاورلا
 مولعم تسا هتشاد روکذم باتک نیرد انعض هجا زا همنادچ و دوب تنه نرف

 لضافا رتشیب و دوب هدرک رفس رایسب ناسارخ رد اضوصخ ناریا رد دوشیم
 باتک بحاص و ناتسراکن بحاص لوقب شبتل ؛نید اررصع نآ ءارعش و

 دوب نیدلا رون هتشرف خیرات بحاص هاشو دنه نب ساق دیح و نما نیا

 دبع هب شدوخ لوقب شبسن و نیدلا لالج راود۷ ةارم بحاص لوتب و
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