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NESL, TO EO PA OL E E O KANاک ا ۱۳  

 TE همدقم طی

 EE کاتا هت را ندو

 . یدلوا ردها رهظم هدنقوف مدیماو تقا ل

 غیردی كحاب ست ییدتا 1 هدباتک 4 همدقم

 ههو تغر SR نیل 4

 ترابسج هن رش و عبط هد كن[ مروج ] 2

۰ 099 

 متام كنربش یرلهفی ضا وش هک . هروجهم
 شعر وج هدنمانفک ضا «ىسەملۇە عاق وندا

 e طخ هجرت كک اب نیجرب

 هلخءالوا طیب و هداس ردق لدرهم هلبثه> هعقو

 م

 نایملواغیرد ندن | .ردلکد هد كج وکردقوارارب

 راو دما ندنقلعت هداکوب ك هاش واط راظن 3

 تانفلوم هدیو یتحو هرشن نوجا منی دنلوپ 1

 همزال یاغا هللا هج ووا كرديا تیقمآ لب مرام

 یمحو . قفوللا هانمو . مدلبا مع هنارکش
FANN 



 س هروجهم

 هک - « هرو>حهه » نالوا لاقم همان رسم یا

 مسج هدا مدعو دوجو هاکلاصتا اید رام

 فک اق ندنفانصا فاح ے زدشعا لو هناح ر

 . یدا یمه رک كناذرب هدنما یدفا

 هدنرالاشرا غوقو كلوا اعقأو ؛یدنفا فا

 ر ا « شوا ثراو هرسح ر کلا

 هدنلفا یسعاسم لوصح هل هنامرتس نادقف

 یورهدنص وصخ ناماسو تور طق .یدیا شلاق

 ءنادح و یانغ:بلق تعانق كنتحم نرتسوک تسخ

 نیعرغیلع هد اقم راهم زح یک اکذو لقع

 هک یدیا رهام هس هص وص فطاوسء صع

 .شملواقفوم هرایماهنا رمسهدازآ ین رمعهدهاس وا

 ندنسحتمدخ هدر هلا عرج هدنراوح كر هر

 یا



RE: ) 
 ینوا یلهطواچ وانالوا هاکمارا هنسهلناع لکتنتم
 . یدشملبا رادتمق ردق تداعس ةتاشاکر كوب

 یغیادحو طقف . یداربتف یدفا فک اع

 یناضارادتقاو ناماس قوج كب هکردقوا .یدبا

 ناردقجا اهد تاقر رظن فرص ندقمرو وط

 . یدبا هدنمکح یشال هدنرظن تورث

 یتیانعرب ردق كج هرتسوک؛ تعانق كنبردق
 هکهح رد وا . یدا راکتعاق طقف«یدشمامروک

 ها ریخت جن ریز یسکه هلبمان لماو وژرآ
 هدنکرادن هرزور تشمم كيهک اح وق نالآ
 چه یرکف ۰ ید رقح هدندتنع یمهلضف

 . یدزلاق هدازآ ندنم هلذشم شمت بسا نوکر

 .یدرولونتقومهک ا[حینلاع : یلاحنوکره طقف "
 رمع « هناخشامهمرب را دیابت هدنرظن ایند 4 وا
 ین هسیا لقاع راک ترفاسمر رادقلادودم

 .یدبا ترابع ندکما هرادا هجزسلوروک
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 كف 9 ین در ی

 ٦  1روڪ ۳1

 یشرت:رادتق كاوء نارکش نایاش ا هدیدنع
 قالخا نساحم هقش ندننسح لاک هدوا هسزاو

 یهحوز ناللو قفاوم هنسا دنک ماتم ره و

 ولرده هک كاحاودزا هدهاسو ۰ ئدا

 یکرارب نوجا یفروعفد كنه مش, تاجابتحا
 قیفرت تالا مادام هککرارب ینداقرو هنداقر
 همس لوقع ب ردیعرش نحتسم. نوناق ندیا
 هدافتسا قح ندننانسح نااوب اسم هڪ ارا

 ىس« هقفش » نالوا یناح هقفر م ید ھا

 هنسازآ و ریدقت یراکفا كنسیدنک ةقیقح
 . ۰ یدزریاح یزادتفا كج هلم هدا كارتشا

 یشیدلوا كد« .هلئاع یدسفا .فک ا
 «یدریاس هدینردق كنسهناع نوح ییدلم
 ندنتبهاو تمیق كغلسانش ردقو مدهقبفش . طقف

 . یداکد ربا ۱

 تحواز تفص یشدلوا :ناح یدفا فک ام



aE E Sdی  
E۷ هرو  

 كنيس یکی تبع كنلکوکو ردپا دقت ینتیدناوب
 : EE هنهفرت كبا زکلاپ هدیتسهر#

 ندنناعما رظن هد كب هقفش ترک نسحوب طقف ۱

  یدزلاف روتسم

 كح هلو شود هدا لوا نوجا نیداق رب

 قح هک اع هلا یتحو تقادسص كیجوز یش

 ۹ ردنسقل و ردنقم هلطا و

 كنا نهذ فرص نوما ٌقح ققدن هکذوچ -

 راذحطسقوچ كب نیمهدیا وسخاب و نیمهتسیا
 یک رح یراکدروک بجوم یمادعا هجرانسداق

 ات تاعام بجوم یو ا

 كنج وز ینجهارا هجیلشاب كنمداقرب ندن راکدشا

 .زدراکفا تماقتسا-نالوا تماقتسارادم تا

 یدسماو وزرا ندنسسجو مناخ هقیفش

 نوجا یيدسالاصحتسا هح نسح هدنیتهج رد



 هروع ۸

 یتادلوا لماش كنسهلک «نداق» هقلخ هسیا

 كنساب رقاو هللاع ۰ كنجوز یت عماج ایام
 كساسنا هدنص وصح یراسومان و وغ هوا

 ناییات نسح یهفظو دا عادوت هتیدب

 هدیّوزح ول و یتمدخ نالوافرص+نفاهاهنسوزرا

 6 یا رفلاع رار قرهماط مهد كب هسا وا

 هلا یدنسب ادوس ءاکد ۰ یرازوک یلادوس هابس
 . یدرشبلاح کم دوعسم یتادح قفر اٌماد

 یرلاوا دوجو كب یکه ج وزو ج وز هصالخ

 فمردتا جازما یرفنم مچ کیا ناک مزال

 كنهلاع رب ۰ توقرب رۇم ردق ترارح نوجا
 فالف NR نوا یتداعسو تحار نمأت

 تبع ها تفادصو تبم بس ر یوفردق

 اک داغ زر كوس یوار قفوا كتفادصو

 جنک يباو و۵ 4: ترس هص وصخ ةبافک ی هدکما 4



 ۹ هرزوگ

 . یدرلشلوا رتالا عبدي هومر

 «هنسرانکوک ك رلرکیدکب یرالفا هلن قجا
 صرح نوجا یییدلوا رصحام هضراتبحم
 ریثأت كيلاغ مکحرب ندا روحسم یلایکعمطو
 ن 25 عر ككاف «هدلاح یراق دل وا نوصم ندنقابتشا

 یحاصسهشهدنوفص هک نوج .یدراشمام هل روق
 هدنتس یتعورشم كنراموصعم بلق ناردک |

 لوصح هدر ندنسهج ودتح نالوا رادتمق

 نکیا بط یسوزرآ كتا فاطتقا صخشم

 راتظتنا فقو تدم لرخ یرایدنک دصقمو
 . یدلاق رسهحثن هدراظتاوا طقف . یدشعا

 یراهعرکرب .هدنلناوا یسهنس یینشب كنم رللهأت
 هشرزوا ېباعا كنرد قرهلوا ش وغ ت ۲

 . یدنلوا هیمست ( هروحه+) ۰
۳ 

 ۰ يدلک نایرک یک سک یھ هاند هروحهم



Eا  

 دانوفزب هلبا هناموصعم ةيرکرب یک سکه یابح
 یدغوط هدزازب هناربق ,یدالشاب هلن نزح
 اشنا رور کد زلا خم ودفن ردق: ظتف
 هغاحوق داد <« رایداد . یدشعا شرف

 زاکمدخ یکتا یدعن هنثمدخ طقف . یدامغ وط

 هدلاور محر هلا ءقفشم كلا شفلوا راضحا

 رظن كروب سانبش هفظو كا ؛«لقاع كا هل
 . یدشهنلق عیدوت هنب رااح هیاس هنسرلءهفش

 تاتسح كنرلتاح تانا هنیحنک یباوا

 شغل 0 2 2 نالوا ز نعا وفق
 كوض مدناخاد دحییدتاقامتیرلتردق كردبا

 ل نابدلیا اما رصحب هک وب وب هدنج یمن وزان هج رد

 شاک اب نالانر وجه هدب وک تدمزب نده را هله

 رار هلقحوح هحالشا کابوس یدرقل زار

 بهت ردر هداعلاقوفیرلت رسم «یراراذف نب ور

 ۰ یداک



 ثمجح عناص ۰۰.۶ ردیلک د یبط راختفا

 زاس «زسدخ کیدا ناش او یک اپ رال
 لسو كنسه ے هدا هبنادمص فطاوع

 هال ی نیمه رخ نوا نی دلو
 فرش لا هسیا كنابح نالوا ترابع ندینرب
 , ردبآ .ساه : ءوالع اک | هک رددالوا یراک داب

 ںاک یش هدنف وم هاکشم اقا زمکی دید مع هل ص وضخ

 نامزرب هرکوص ندندوع نالوا ققحم نوجا

 یش كحهدا تمدخ هما «یاشا هلا اش اهر

 دالوا یسلتشها لا هدكرالا . ردرنا هسواو

 دال وا را نکلای را کنوج . ساک مزال قلوا
 . ردرار راح یدادعتسا قاوارت قم هسپا

3 

 رور هدنسهراد تیفاعو تح كنەروجهم .

 نسح تقد مشچ ندیآ زاظنا مصح هنسلوا باش

 و را نها سم اءطق هد هدنصزصخ یسهع را

 يیدلب یتهق دالوا . یدقا تفک اعم یدزعا



 هرو ۲

 یدل یھ رط هدكی +۶ | رادتمسفی دال وا ردق

 یک ریشالاح هکهر دشت نادف ندکح یک هیات

 اصن نلکمزال ًارابتعا ندننوابص كزبق
 . یدشملبا ناز درو یناراطخاو
 نالوا ندنسهلح ینەنسح قالخا رار هلکنو

 لزوک قح هدنسهاس یسهرادا نسح « یتناکم

 لزوک و هبهلماعم لزوک هلیصوصخ وشما هیبرت
 «یدشمریدشل | اش یاب زایی عصام ند هلماعم

 قحوز ها یٰلاح نھ یک رَ كيب هسا یسهدلاو

 ینادنلوا قوس ندنفرط یارو تدش هسقعل

 هو ۳ دودا هلماض بو وا:هدوا هلتهج
 هن.واکنا فیش ترنع با تنابج .ضوصخایو
 ندنموزل دوخایو رسموزل نالوا بید هجیلشاب
 رل ق وف ندناکرح قیالا یک ود لک هدایز

 ۰ یدرینیکچ
 هرادا رب دن تجاص يياو هاك ههروجهم



EG EE 
 2 و

 تشلباق نالوا تردق: نتيا ندنراەهحودغ

 نسح ,ردقوا كرهلنا مدافتسا ەي ,یتهناذ
 هدنلخاد دح ییدربا كنلفع هک یدسا ادم لام
 هندنک اوج كاج دنا .بلح یخ وتو زدم اک
 هجنمکحب  كننس .هتساوا دقه. یدزهلو

 هباسغلا ها هل هسشا یالزستبساسنم 1

 بانتجا ندنرارکت بولوا راسمرشو بوجحم
 هنالمفنم زکلای كنسهدلاو .نوجا , یسملیا

 ءهتشیپآ رب یدنک ایوک *رلپا.تیاشفک یشیقابرب
 نکینملاتع ررب نلهاکن رادینعم ینیدلوا فده

 هسلوا ضورعم.هرظن ر هلبوا قوه یک شعا
 زونه نددنرد 3 یدرون روک هاشا كبر هدنزوب

 هکنوچ شمامروک نیبج نيچ رب .هدوډقوا
 فک اغ . یدشاعا دبلو توودحم کشک

 هتفرعم و 5 هدیرب ندنسهزاتع لئاصخ كن دا

 هقبع تما نان دتایخ «یدیایبحو ليف نالوا



 هروع# 1 هم

 .هرتسوک یتساسند ییصخش؛ینتناسنا هاسنا هدنجما

 نوجا سک ره هلعءا ناشخرد دیشروخ كج
 قلعا هدوا هتسزاو یش رب مزال ردق رصب رون
 .:یدبا ندرلندبا ربدقت لزوک كب یتیدلوا ع

 ۔ روک روذح ول رد كر هدنابنضح ك ان داق هلص وصخ

 که دند وجو مدع لکد ه دند وج و یک فرو قو
 دنشه .یداسنا یامهر رب نال وا رادیدب ترضم

 ؛هدبونشود شاک ایردق كحهدا ات قالخا

 قالخا سرد یدایم هرمش دالوا تل مش دالوا

 ند رش « ندلاع یتمهمآ غسق رب  كجهرتسوک
 . یداکدندناش دنا چک ندا روبح هنماش رب

 مدقآ هد قوس هلیص كنءهروجهم هلتهج وا
 .یدو و هکم نیا هدنشابیلا كرهلس تفئاظو

 یکم طب بان زام رد نوچ ار راقچ وچ
 کد وح .یدیا هرن یاحر انداع نوا هروحه»

 یسوزرا كنسزدب ندبا قوس هاروا یتسیدنک



1 
۱ 

  AFو .
 وی ۱۰

 یعزتلم كب هدكنسسهدلاو وژراوا یل هزراوا یی یفیدلوا ینیدلوا

 یدبا .

 هل وصح یرالو كن ویا هدیدنع كيهرو>(+

 س ۰۰۰؟یرولوا تیبقفوم هوس ندکمربتک

 یاس كرک وی سهسرا نسح كزك هدندفرط

 ندتفرط یرلهسصو هملعه نزوک ینربغو
 ندتکم قارا هحنلوا.لئا هتم و تمرح .انداع

 ؟رولوا ې رپ یا
 یس .یدک ینازقا هدنجا نامزز | هروجهم

 رومآم هنیپ ںدنو ملمت هدهنیتسیدنک هن یساکذو
 ندبتکم ن زكا تالکدشم راج ود یرانالوا
 اضس هد زا هرکوصندآ یا یا

 رنک | هلا یرلباتک هناکح كغ: قفوا نع هنا

 . یدرلیا لاغتشا بام و شکید کالا لع طقف

 یجندب نوا كن رمع كره نامز هلنوصو
 نا يه هک ت مسوموا . یدلوا لصاو هتسهنس



 )و
۰ ۴ ۰ : 

 نیروی د 00 $

Eلصف لوا كنسهایح تدم نانلوب  

 ضیف كرام ینسارآ مع نسح  یدیایرام
 .یدتنا قوسهفاشکفا یکرللک شمشپ ربا هنمیدن

 ییا هکیدلک هبهخ ردژټ ییرفآ ننسح یاهس
 كودب ن الاءشموبوب هناربقف .هدوارب یلهطوا
 «هداسكب یان زن«یاسوتلم هلمسج یرادنقا تلق

 هدلاح ینیدلوا نشملاق رصح:م هرابش یا كم
 زارا یعقوم هدنتلا طول - ی رفلاع تحاص

 تنهام :راهظا - یک شن وک نالوا ندنناش كعا

 ادا, فواز نوران  ردنقم .هل كرەبليا
 هن سحب دم زب هلت ز ولردر هدنوک هدنشهارب

 .یدازوک ..یدتاقوف هم هلج كننارقا ناشدلاح

 كج هديا ادف هنوز ینتحار كانلکوک هک هج دوا
 كندح : كنم وفک هدب ونوشود شاک اب ردق

 « كعسنک ییدتسیا یدا هنتسا رظن قیلعت هقوف

 مشچ نسج ینهاکمرح, كم ییدلیا.وزرا



 ۰ یدردنآ نمأت یا زآ

 یراحاص نوتلا هاشم هع ولط ن رز كلر

 ۰ یسهرهجرونم ناربدک |یرام ون حیصهدشل |

 نبزت هلزوک ینام ییا ردنا  تلالد هنساکذتدش

 لاج نینادمص یاسرترح میانص .شعلوا
 نانلرضاح هالتعا یضودط کوک ندرب كردا

 لاج تحابسص هدنرزوا یعادنا:یرب دویخو

 . یددملیا کشت حبس خوار
 تفاطل ةحيءلکرب هدنرزوا كحابص ةحولوا

 هک دتا مست ۰ شاوا ناهد شما فاشکنا

 هکد تا ماکت «رلیا راسهظا رامنش .راهنادرد

 . یدراشفوا یحور ماشم یک لک یو یعالک

 راونا ضرع هدنجما رلوسک ناشیرب نامزیه
 باتهم ناتلوب هدتلاح ردب یمیس ند 5 ندا

 کی دیا ینرمیسورسرپ شمشودهنفاصهیسكنلاج
 هدنراكفا ةناایخ هسشا قاعت ظن یناه



۳ 

TT۷ ی  
ER ۲هرو "کک  

 یتاحور ردق باته؛بش؛یناروت ردق لامس و رس

 ۰ ید زولواادح رللما

 تر یرافابا یرالا هچیک هنساضعا .بسام

 تردقمدق انرس هصالخ یلکک هجا هنروا یو

 نادسالا نوما یسالعاو نالعا كّییدحا هلماک
 هلمک یه. یدبا ازس .هنفصو هرانهرب شاوک ود

 نالوا .دوجوم «رردوس ییدنک :هشهزاوآ

 هدتکلم یدنفالخاهقشب ندننآ و نسح ةبذاح

 ۰ یدرلیا بولحم یرلنروک
 هنازاونرطاخ؛ ردقوا «هناکزان ردقوا_یسهلماعم

 کیدا  هنارانک هجردوا .یناکرحو راوطا
 هبا وأ 4 را هدنتدسن یسودعا سم كن دادعتسا

 هتلابصا ملزهنعا تعاتق هن رأت نسح ىج هلوا
 هلع ءا «نریو مکح ردق ونعم ةص وصخ ءوقرپانداع
 ندرلنا هما قب رفت ندنراسنجمه یتلاصا باب را

 ندلاعجا قیرودصنساحم ندنرلهقش و یواسم



۷۱۹ 

 لامر هد زغج زق زیقفو -هناز غمکبنس نروکدسب
 .یدرلع هلوا صحشم

 اشا, .هزرطاب یت ذناق :هندیقمت ءاکشپ 6 ب نامز

 هلکمرتسوک تالدبم_.یداملا للع؛هدنادوحوم و

 هد یسهد وهشم تال وح ردشکهلوا یفولام

 ی کس نوا یهروحهم.یرویم نالوا جرم

 یدنکلوا تقو زا :یدربدشب هزبا هنبزمع:لاس

 هراوهک برز ندندوحو «نکیا نیشن هراوهک
 مدقا نامز زا.« كما اد :دوحورب قجهلوا

 راوخ ریش لفط رب نکیآ راوخریش لفط یدنک
 تداع .هروجهم .یدرتتک هنغح كجا عاضرا

 زر « یدالئاب هفلراقج هب ىج روک هرزوا

 نا كزق بقاعتم یعویش كنادتا نسحوب
 یرابلابط ۰ یدّسا راهتشا هجردوا ینافرعو
 ردق هماشقا نوک نه ایوک هکیدلیا کت ردقوا



 هرو ۶

 طیف :یدرولوانسح هاکحاوررب واك ج وک وا

 یناداشب هارقف هدنجا هلن اع رب یدنفا فک ام

 يدمشکد هس رارمع كرالبةم قوح ك هدلاح

 برشا یحرب یتبقفوم ی هدنحاودزا هلدوعسم

 یزیام بطلاب لاح تداعس نوجا يبدسا قلل ^

  رونودشود قبقد كب نسينا كني بت نالوا
 .یدردآنهذ فرضصهداب ز ك هب همچو هلىهوب

 یلاقتساوا زونه هسیا هدنجما رللاط ندا روهظ

 .دمهروک هسمک كحهدبا نیمأت هله> و یسوزرا

 هدنروص قجهیمرق رطاخ ین رب ره ندنکی
 - هش تاج كردق قراواص هلا هنام رب تسانم
 نددفرط یعرح ا . یدرولوا رظتنم هنس

 1 ییدروک

 ەتەك الاح . یدو و هدف 1 ماج ا

 ؟ زکح هماکب ردف هتقو هن « زکیدههنکبآ



 ۳۸ هزوع# ۱ 0

 ؟سروی ام نیک الو اوا و

 ینمایا ۰ ی سع كنیدک ییا نیملس یت رپ رب
 ؟نیسمریلس ردهلئسم لکشم ردق هن كمر دشلرب

 قبر هدنجا نآ رب نیداقرب هلیصوصخ ناسنارب

 هککرا رب الماک ینسوزرآ ۰ ینلکوک « یتستآ
 هجقدلوا یربع هلکنا هرکوص « كجهدیا ملت
 كفدايصت « هنتنواعم كردف نکا ٠ كج ەن
 ندماشقاواالاو ۰ رولواد وهسم هسراعواهننويم

 قلهتفه رب < ردکعد یدنللهز یرمع ارابتعا

 هنکلقفر تحانس قابآ رب « هنغلشادقرا لوب
 .ردتقافرر كحهدب | ما ود هم دم تایح رب .نعهزکب

 ."لماراط بوارآ هدنتسن یتا نوجا كا
 طة . ىلا ماحرتسا نامزره یتنواعم كردق
 . یاشار هننوص كفداصت یشیا

 . یدردا اطعا یناوج

 كنسهدلاو هنسهلم كراج روک ناک هروجهم

۰ 



 « یناشولاح ثرلاط ء راق هم رز وا یه وا

 یرطاخ دصقمر هدلاح یبدملس یتفاقو لکش

 یسهیناسنا ءدوخوم لئاصخ قم ا . لک د نوجا
 كوص هععاجم | .ثال روز رفاسم نالوا ندنس هلمح

 اهد تاقر هل روص وب < ردیآ تاعر هدرلهح رد

 .یدرلبآ .دیازن یترهش هللا باج ی.رلرظن نسح
 هدلاح ین داراقیج هب یجروک ودق هنشای یعرکی

 بت 1 9

 هدیرلتفلا هلا احا ڭى ەززوح م« هلأ ماخ هقیفش

 هةل هب اخ چاق رب نالو راوحمھ ی»«دودج

 یرلکدشبروک ءدایز هکیدبا ا

 «جیاشاپ رونلوا هیمسآ مناخ تنطف ندرلوشموف
 رارپ هلبا یسدریشمه ی هدنمان مناخ هلع نیداقرب
 هلع « رلرداک هع اخب هقفش یک: ینیدلوا نامزرم



 ۲۳ هروس

 لوقا ەر یف الح دنلوب

 ناسالو هدنلخاد ىزا فلا هر دیک. جدا

 شی ر وكاران و هرتژوا تراک ایت وا
 نامز .یدروس كم ییدنک .یربدیکسا ندنراک
 رّضح هس راسفتسا رطاخو لاح یمسقر كتب

 ر دبا لاقفلقن ءراجریسمهلع هرکاوص ندقدناوا
 « نزوالکوک كن راح یعربچ : كنهناخ دغاک

 زیکنا رشح « ینب ناماحدزا نرب و تلق هخور
 شمشک لوا ههر . کما دم یترلهنامش

 و Kile هحیغا کی .ییدلوا

 ۰ یدالشاب

 ندنماکحا ,یعزنام ثالسم كتندنفا فک ا

 هم رال ریس یتسهلناع هال اه و بصخ می هدیر

 . یدما كمامردنوک

 ندکهنک هناروا أ: كرما قمرات لاا ریتم
 كنەر ومش« ةبختنمعقاوماققاو ءردهزت ر هسزادصقم



 هزوعم ۷

 تهجیهزآ یرلهعقومتفاطل نالوا راکنا لباق
 هزت زکلای ودمع هكراتدک هدهتسیا دعاسم

 قفومهحالصا كن دمنوناقزونعراردلکد هدنرک و
 هکردراو یناحا همیقسراکفا قاط رب ینیدنهلوا
 زرح یهبندم ماکحا ندا لام و ضرع نامت

 ویمنکب :یفلناسنا سکعلاب نکرلکمزال كملس ناخ

 دقع هللا ناک هم رلکوا یک ینهرعا هغلناویح

 قلناویح رب هدنلاع قلناسنا كودا تبسانم

  یرلتغر كراهلوقموا .. رازبشلاح هنداحا

 هدنسرآ ماحدزا نالوا لصاح ندنراتغر

 - هزارمش طقف ىلجاور نوجا زامو زا *یطءت
 بادآ هيلع ءانب زسقح طا ةف یلکروسیمیزس

 لکت سوهو اوه رازاب رب رباقم ًایلک هبهینامنا
 . ردم هنسوزرا كما

 تناشوا «كلەبلاغوا یعریط هسیا تفع باب را

 كنکیدروک هلتهج یرلقج هلو هدنجمایکنا رشحم
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 ۴۹ هروب#* ۹ 2 ۱

 « تاذ "نیما یم یک هاش. هدنمشود هتسهفرا |
 ۰ تعرس مه ها حق و کتیا بق یکیدروک |

 ناطیشهدکملیا لافغا یندیا قفاوت هن رشم زآرب
 كنم راقراس سومان نالوا تراهم بحاص ردق

 . رلنم هلن روق ندنرلهنایدا ین تاضرعت
 هدهناواروذحم رب جیههقشب هدیدنفا فک اع

 هدعاسم ههیسم هلدصقم هافو ندزواشرب یناع

 .یدزعا

 هرلهحینلک | ولردوا هروحهم نالوط ندنو
 هلاقم هلا توکس ههللع ندنیدلوا هلاک

 هرکوص ندکدتا ماعا یتسهاکع هیلع « یدردبا
 : هکیدید

 چیه ۰ ماخ هروحمم ۰ نوید ربسا هل

 هسزلوا چیه ناسنا . مدمروک جنک یک كنس

 زکفیدلوا یللومنات-ا كزنم . ردک هدردبا قام

 ؟ ید رایهب



 هزوعک* ۳۹

 : هسلآ هر ودهم

 8 ا كأ هدمدمروک یللتس

 اوج ۰ ما وزرا هدم هس روک: طف . مروعا

 موس یلهبلغ
 هناب رح هروا وش هدداوآ كرةرب و یاوح

 . یدالشاب

 نوبلوایقوم هدالهسهوس یلهبلغ مناج سس
 . رولیحا یاکوک كناسنا هحقدقا؟نیسمنموس

 راوه هدا كراود تردو نوسمرتسوک هل

 ؟ هک
 .زاوش کال هلع ظقف همای ونس هننلا ىق وم بس

 هک لک یدنکنس ..؟ هناکس ندکلهللغ س

 . قاب
 یدنک ناسا ؟ عقاب همهجنلک ۲ لصا ب

 4 یمرباس هک | هدر یتا دلوا هاك

 هدرولوا ه>یناکا مع ردقو هللا ء هللا س



 ۳۷ هروع# ۰ 7

 ۰. -؟نیقح هلوا یماس

 «رویفاباکبسکرهمهسلوا نب مدل هللاو بس
 . مرلیقبص هدریناص روینلک | هل

 هد تکه رک ر هله ۰ ندا د كسا كس

 طقف « مرنکا 4تسا وا 42 .ندنبو تم

 .مهنلک | لکدنکم هدکلهبلغوا
 ماود ترک زارب E بفاعتم یهرواحوب

 2 قرهناللشام هزوسرا رک هباء دعب , یدتیا

 قو ررض ., لا نذا نوکرب ؟ رولوا ه یک

 ۰ ہد زاب هدلا٫ نذا « نویسلوا نوک یداع

 ؟ یب راو بجع
 هحیز بل دکیقالخ كنم رد هسي | هروجهم.یدید

 هارگ.وص ندک دتنسا 2 نوجا نوک ذاع 85 2

 . زد ینروآ



 6 کد هک o ی

 ˆ هرو ۳/۸

 هرکوص نوک جوا هثحاسو . یدرو یاوج

 هدعاسیرلق دلآ ندیدنفا فک اهلا انعتسا وزان لاک

  تنطف فا :للاسنخ یهدنجا هتفه وا هنرز وا

 نالوا ترابع ندرلءاخ هروحهم و هلع «هقفش

 .ربدلوا ناباتش هدوعوم لع حابصلا ىلع تەھ

4 

 قرجا یلاخ ندرمشب ناکسسا كنااک یک راحاق

 ینوقاب ءزانج نیدمز یرلیداو یه «ینرلارح
 كسهءااص وقف ایوک قران ود هل ا هف وکش

 نزا هاک هلحح رب نیرهوج هنمیادب سارع
 . یدشلبا

 فاطعنا هفرط یناه یه رظن : هک هوا
 كالا نالوا ضورعم همس رئات هاا

 ف تقلب دراکزور یر



 ۳۹ هروع#*

 عير ٌهدنخ ناحر «*هناقشاع نزحر یک ردا

 .«.هنازاب ءوشع مامتبارب ینفیطل كنر كلک نالوا
 كرهتهزکب هلاصو مز هحلاق ر یکنر كنج

 اشاغ قتشعو نسخ هاک هوار هدهشوکیه
 . یدرابا

 هخدنل وا سفن کیدا فاطل هحرد وا اوه

 . یدرلبا حوز هضافا هدوحو یک تح یاوه

 راظنا هحرد وا ىلا ردوا ةا )ا

 راکنو شة ننیروک ایوک هکیدیا یہ ندزایعا

 هاکسشبب كنەروجهم زکلای یسهلج كەيادب
 هلی دنک فرطوا ۰ شعلوا شیرف هنمودق
 .یدشملوا دودسم هنسهقش ندنراهقفر قهدناب

 ندا ماعوا ندعسط لاح وا هروحهم

 .یدلوارت اس هدک تن هسخ تاب 6 ی نت
 ینراظنا .یدروطواهدننا نطل ةا كچاقا رب
 هفارطا نالوا میسو زدق ینئاطل ةنزخ كعیر



 YS ا 3 ا وى
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E ON 5 ۰ یدلبا فاعع 

 هدنزوص یح هيم هديا فک وجون هدهطقآ

 .روفوا تمکح ةف كم «تقیقح :باتک ك

 هقشل  ندهعیدب رک ی نا

 ۰ یدرولوا را ولرد

 وا هکېداک هه ج ردوا یبهسق تاسا.تحا

 «شەک ندندنک ات داع قرهلاط ها زفا حور یاشام

 هلي یغیدلوا یمهرن رب یني دنلوب ب هدرپ ی دنلوب
 هدزرطر هناتسبم  قرەتمهلوا رداق ه هظح الم

 كواكسراح هدنجنا ید.قال لاحوا . یدشلرس

 .هظفاحو رتس ردف یتفع ةنیجینک قرهلبچآ یفرط
 نلکود هنردص «یضاس ندرک ینیدشلاح هنس

 یدشاوا ناعم متون را یرلجاض ناشی رب

 ماف دز نچ ییدتبا نمیسدن یتترهو لاح
 شف ایا ت ر ا راز هوا روا
 نرړدتا رام یاشاغ هنسیدنک نوک وا کیدا



 ۵ . . تتصت اتا

 و

 ۳۱ هروعم ۱ ها

 -قواخ هنوع رب .ندنسهعناص وق هلاع ایوک تحبط

 ولط خوش كأ كرا هل دما كمرتسوک هداعلا

 اتم قاحور كأ < ندن و نع نزح ال « ندنع

 زکلای یسیافن استکلد كا :ینیدالبوشط ,ندنن

 منم ممررب یدوج ووا « شمریدغرص هدوجورپ
 هلنا داعقا هتنرزوا یک دز رب «شع وف هنلاح

 .یدشملیا ضررع هنساشاءراظنا لر « كراكلم
 هدایزندنعاسزب هناداشلد تااحوب .هوشن وب طقف
 هل وهحم صخش رب دو یزوک ارز .یدهووس

 ۔ زک هننشنهقرا كاح افارب رکید هکیدتنا فداصت
 ::یدیآ هدکما اشات ینسیدنک كرهلل

 . یفیدلوا ضورعم هرظنرب هناکیب ردق هتقو وا
 -راعاص هلا هناراکتمادنزو رب زوسلد ۰ یدالکا

 هککرا رب هجا ساضتقا یسهبیوت : یدالپ وط ی

 رازاب دهاش هدنزظن كءروک,نوسلوا:ردقوا ولو

 ینیدنک ن دنوی طقف . یدبا منش ودق قلوا "



 درون. ۳۲

 هناربخین یاب هتسداقرب رب یکی ندم وا رادربخ

 نوا ینیدلو مومذم اهد ندکمروک کک را رب

 ًنادج و یلوهج صخشینبداوا بوجح هدنرظن
 یرزوا مابشقا ۰ یدر وک لنحح ندنسب دنک

 ردق هیات با ماف ندنرارب هد ي وک ینامز تدوع
 . یدل ربا ندر ینیدنلو لوهم صخش

 تراسح ردق هبیقءت هدلو هسا هرک وص ندا

 لباق یک هراسو جاغا نامز وا طقف . ىدا

 كلوهم صخیش ندشیدعلو لئاح هدافتسا

 (مرکم) یراهداز هربشمه كراعاخ هلعو تطف
 . یدلشالکا یتیدلوا یدنفا

 کوب هشرزوا یعالطا هلاح عوقو هروحه»

 و نکلا كرەيمەرو انعم ءوس رب چ مه

 یرایدنک هدلاح ییدتسیا تادتک ربارب هلبس هلام

 قبح ۰ یدنا مکح هنکبدمهلک ندنسغی دنلوب

 «یدسا تمادن هنکیدلک نوجا ییدنا زستحار
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 : یدیا نابم كب ةقةح یاهدو نط هکو لاح .

2 ۱ ۱ 

 ام رها تاقا هدراوجوا هم مرکب
 ندن رلموادم هنر اشاب سب ی رک ترد یعرکب

 یدیا جنک ر .

 ید رد كرم یی هدشواص اد

 هسا دیا قارتفا كنسهدلاو هدن وا یسهنس

 یدشموس زوسک وا 2 نوجا ییلداعوا

 هے دلوا هدنسههاسیسهزادا نسح كن رد طو

  ۲ ] 2٩اعا هناصح . هنسهح رب  «شادوی و

 هنسوب نالوا یایرح نامز كنءءقو. یدشهلوآ
 ی دلواشع| ی لوا هنس چوا هک

 هبا هیلع یسهزبت نویو رار هلسیدنک هلتهج
 نانو ترابع ندعاخ تاطف لوط یسهرم رخید

 درک -یدلوحم هنسدنک یاسا ا كع هنا

 ینداعم نالوا یفاک هلاع 4.۱ كرکو ینئس

۲ 



9 E و ) ٤ 

 هنس وز 3 لهات ندنکدو و دعا یر ا

 یر هرمز ین رکفو طفف . یدشود

 باسا ولرد كس ءروذحم ولرد كم هدنسهدافا

 ارز ۰ یدمهلآ باوحر هقش ندا همز ام

 هلا تنطف هکریاشالکا ندهدورسم تاضورعم

 قاشا ۰ یراهاکدیمارب همش ندمرکم ڭكەلع

 نوح هلع . یدفو یفکتمر كن راهشاعا و

 شب یللا هدسلوا یدیما جاودزارب داع ب نآ

 هدلاعحا رب هلوا نوجا تطف نانو هدنشاب

 ۰ یدادوقفم

 ناکه روک ل هاتلادعب رک الا یلع هسا هد راکک را

 تشععهدلاحوا هسارولوا عقاو د کم لد

 . یداظوحلم قاوابار اعضا لد.میراهرضاح

 هسزلوا چه ؛اهدتدمرب كحا ودزا کف هبلع ءاس
 .رادّتاوزرا ین رخ اتر دقه هجن راو هنسل رب هلع

 قازسلادحو هدلووا س رکم



 و
 FOE نا نالوط ن رتا لومأم 9

 رر ور کا ود 3
 هن رل هزت نالوا رادتءف ردف نا یدنکو 3

 ادکا ار لباقم یئشر چیه هدابند ۱

 هنیرزواكنو ۰ یدیارارصا عونر هکیدلبآراطخا ١

 نوت بهن هکولاح.رایدلوا روب جک تقفاوم
 یاداعوقالخایراب ندنراقدمهلوارداقهددرت عفد
 هدورلبا كردبا باخیتنا یر مولعم هحشرابدنک

 هلنروصو هک ازم نالوا ظوحلم یروهظ
 یر ۰ راددشود هنیروصت قعایهمنام همدقم رب

 ,یدلک ( هرو و>یهم ) یی ط هن را رطاخ سیا هعفد

 یهروحهمهدنغقةح وج هل.دسح یا وش موق مرام

 نالوا مولعم كزق امقاو < نه كرم

 زاردو رود هدوا یک کھ یالوط ندننالخا

 هدساا شام اد تاص وصخ دكرهشا رو

 .یدشدیارد2ندنامزوا اهديآ ونسح تلباق ر
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 هقشا نده وب یت رک رب كندنفا فک اع یس

 یدشمالاق هرطاخر فیاعاک | هدنداب .

 ی رلسعرت و قب وش كم هلع هل ت طف هس اید مش

EESهل.هوصخ . یرلبا راعخا یبیضام  

 نالوا یدطیر ند ل هبمز وک یسا O وهم

 لاج نرس وک یتنلب قو تھام ہد وا۔ےاھدو یل درت

 مامضنآیک راک شہشرا هز ورون مس كنب رفلد

 ان تحاصو تفاطا یی دلال صاح هلا باش قنور

 . ید رو رارف هاا یتعبط هناک وا هحینالوا

 تمحاص هعاخ هقفش لوصالالع تّطف

 ناب یشدلوا بلاط ههروحیم كمرجم هلا

 .المقوحر یدنفا فک اع ههراح# . یدلبا

 زاون - یتیم هناعاط» ضب - هرکوص نداظح

 باوخ یاطعا هناکزات ندنکیدغ ام و رب یحاود

 ین ربغ+ینابصح یس هر كمرکم اعقاو . یدلبا



 ۳۷ هررع#

 هدنسدنک طف . یدردیا ماست هد یمن دن

 لها اتم وصخ د
 هدوا هکیدراو هصقنرب مهم تباغ هدنهلئسم

 . یدیآ قاحاصوا

 یسهنآ تداهس كنهر و>-هه ی رکم یا ندو

 كل.ار .یدلو جراخ ندکلب ہم باح هدیا ناجا

 . ردهدنتسش تىمورح نالوا ندلماوا یی

 كوم كا نوجا ناسنا تمورحم هلع ءا

 : . ردف وطنم

 فرص ثمرکم هنرزوا در باوج ینیدلآ

 دیازت یسوزوا سکسلاب نکیآربلک مزالا ییا رظن
 ۔هظفاح كن رلتءغموتحار یدنک ارز .یدلبا

 یحاودزاو نوا یراکدلب» ییذح هل وارادم هد هنس

 وا یزق هلعو تّطف هللما كمربتک هلوصح _
 هکیدرل شما عا رد وا 0 و جرم 42

 یلاخوا كردنارطتینلاح یلواهنس نوا مرکم



 ةنهتروسوا ۰ ج۳ ن شوغا

 ۰ یدشملا 3 هننآروصت

 تف ردق مرکب همقاو سه ور هلص وصح

 .یدیا ¿ تارطضإو ۳ > وم هدنوجبا هلعو

 كمرکم نالوا راکرد ی هديا لهات هدلاح

 ۲ ۱ تو رزرو
 1 و ل6 هود شود یحاودزا هل داق

 كوەكرىسا هدندزب « یدننا 2 6 ان.

 ردقهب .ردیاقحاعفا و :یدزاوموا چه 8

 «یدنا یی اعا ەز طقف.را و یقسهسکح هزان هو کج

 : هلا ر یلدش عدس ضدخترا

 ردقو رز ه علاط وا هدزب !هد نس مدآ بس

Eیز هدیدمرو شیدا ناکوس «  

 امایداکد یشقحهلریحاق هیات ... كحهر و

 ؟نونتساوات ققع لا شکد تمشق

 ,۷ ا



 هحرد هحرد فاو درما "یر بس 3

 . یدردا تمدح هندیازت

 تن راه کدو را

 درتشم « رولوشود یانغتسا ییدرت- رک ثنددنفا :

 زد را یک عام عبطلا TET كنم 1

 هلنروصو یتاظحالم یهدنقح هرودیهم ندنفح
 ۰ یدرولو توق هشرا

 كدوصقم مرکم هلبسهقاس وزراو شهاوخ و

 لئق هنسهلوا كرت هلا در باو و

 كحول هر زوس هیدقا ,N قریلوا

 تعحام اتهد هعقد يا ر هلرآ طساو رکید

 . یداوا لصاح تقفوم هن طو ء یدسا ۱

 هکرتا فداصت هنالکشم دص: لوصح ي

 : هندنک یدنک مرکمهرا ,یددندش هشیدنآ

oe 
 ردح یراکدید هرات و تلا
E 

 اعا | یشیاتسو عدم دنا لا ا

 ک0

E OY 



 9 ر 1 2

 یا ردو چیه ها وا یک یراکدد : اب هوا

 فکاع هلم هسلوا نیتسیا ولو ؟ یعرتسیا

 هکر ونک وک ... ؟ یریالرا ردقوب یدقا

 EE هنری مک ۰۰ روس راط یدنک

 . شعازف ترهش ردقو

 : هدا هدنسهرا یناظحالمو

3 SoA E 
 سافا را رال تقو وا ۰.۰۰۰ یدبا یللب

 تاقك یدمشتلا یدباهدلاح كح هر دنوشود

 کک هد كمتر وک هرکرب بج ۰ رب شنل

 ؟ یعنم هل زا ۱

 .همدقماهد .یدرولوادراو هدتارطاخ یک ی

 لرت ی وقعم كلءار س گم رتسوک تالکشم ندنس

 هدایزاهد ییدنک سکعلاب نکا قهشاح هعادو

 هرءزبت ییدصقمو یتح لردیا قوس وص

 هروک نوسلوا هرکرب یبهروجهم بویلبوس



۹ FF 

 هرو ۱ ٤١

 . یدلنا راسءسا ینشیدلوا تولوا ی

 هام عم . یدزسه رج . یدبا جنگ ا

 هیاکس هدهفخ تروص یزقر نالوا مرح

 تارج عنامهتکر حرب مومذم یک ك مرتسوکه کک رارب
 تطف . یدشمروک همت نسح ردق قحهلوا

 كلمه لوا شدرف هلسءهرشمه ةةلخ هسا
 تیافک هاسا . ینتمکح ینج هلو هاشم هد رشمو

 قالخا ءوس ردقوا ییا فاع هحرد كح هديا

 ول ددكس كکلف هقشب ندنو . یدیا یحاص

 قرج كب هجبد نک كرهروک ینیدرسو مرک
 یز كمركم هدهاسوا 4یدشعا ادم ره رم

 یقفاوم هتسوزرا ید

 هدوحو ندکی كدىما نالوا عوطقم هج رابدنک

 : هک ی دید ه هیلع كرديإ ذاا هلیسو هنسهلک

 ينااهد + هبعد نالف زالوا ناص
 .ز وسهکلب فوت روک



 3 RE ؟ رئاوواس ط ید يیدمش هسروس

 .؟زککج هل هب ینکرمح «یلزوک. زد کیش داق مس

 E ف ۱و 4 رک

  یدفا ۳ E هل ؟ : قالوا هنهسنکب ءدایز
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 3 ۱ 5 ۰ ۰ ۰ یلکد كح هب د زالوا

 :ES 225 ؟ 9 رحم تل

 هد هش رزوا ۰۰ رروک شيا کوک ۳

 او یر ربح ۵ هرک 7 ی بی ۱۳ دن رک او هنر تک اف

 كب کب ٠ ۰ و | یند> هدا داع ت

 ۰ رزرو هدوآ هر رونسا هدانز

 .: مرکم نا رارادرخ نده را۶ وبهدندر طرا

 2 ردبلکد عاتمرب ردف زککیدید دا س

 . زردا باعا زب 3

 . هلافغا ينبع لو هداس طقف «هداس تیاغ وال و

 ص

۳۳ 

 نا



 E دوا بلط ند رد هر وجه

 دک 2 تروصیسهلناع كم ر کم یک ییدم

 ندهمق و هلعءا ىدا شا |
 ید ۵

 ا و رب هرس | یدنفا فد

 یژو تفااع زارب الوا نامز یراگت

 هد وب وب ع كمرکم؛ ءو هده شمر

 کدوح یدلکدندنکیدتا دعلومأ» ا
 هو

 تصح ر ندةرا و) ؟ وصیتح ۰ ید نما هم راهم

89 
 ق وشم و ًق نال زا تاعر نایاش هدارآ

 یهدلوا ما [هءفاو نکا دو> و وم یرط

 ورد ساوا روده هدکمامرو ین لس



 :زمشیها یک هدعاسم كلتعاس جاقرب .انوکرپ
  ,یدبآ یا ندنکیدهتسیا كیا غیرد ینیشرب

1 
 رڪذ هدرافول یهروحم هحسناک هم رکم

 نامز ییدروک هدنجما هنادقال لاح نالوا
 هس راکفا لاح كرەتوو هڪ رشم یدنک
 رال هرک كس ندمرفلد مر ییدتنا شقت
 نیشنآ سحنالوا لصاح هدنباق هفدو شاو
 ادف هل هسا وا تابح هی دمت ىب اقم ولو تم

 ا ر ن ندءوق كجا ودزاوشاقلطم كرد
 . یدشهلبا جاتا یترارف یتلوب هراجرب

 هنآ وا .یدشکد یراکفا ارابتعا ندهقیقدوا
 یکیدتا وزرا هرزوا قلوا تایح هقفر ردق
 . یدالشاب هنعاط تابح هام رس ینهروحهم

 ا ولردره ییدهکب ندجاودزا
 مزال یس ههو هدنداق یج هديا لوق هنحاودزآ
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 (هروح« ) رهرزواقاوا مماج ین وزرا یههیرپ
 موهوم لایخ یلواو طقف . یدنلوا شه

 روتهشآ رظن فطع هدر یه م رک« ء لکو ی

 هسن وشود# يه زا را ندنکو | كسز وگو 9

 نامزهن . زامشح ندنرطاخ یک. لا لوط

 نیز یساور یک تیدوعسم لا هسزولوا

 ¦ هدر وح» هک یدلک هح رد هصالخ 5 یدردنا

 یح هبمهدبآ رظن فرص ندلهأت هل مح یروب+ ۹

 كم با اینهتش ندهروحی«هدزوجا لها تیک
 زکلا هلوا . یدقبح هنحراخ لامحاو ناکما 5

 ندیا جاتنا یندوب توق كنسوزرا رار

 باوح هکی دتا بک تما هحردوا در باوح

 . یدبا تام رب یک مروت تمالع ؛لکد در

 ك ردق انداع هدن اف ‹ یدقفا فک ا 3
3 
Np. 

 نان مک یدنآ یماتعم لکعرب شا مس ۳



  EEهرو ٠ ۰ ۱

 و تداعس وارد یه هداسد نوجا

 هروحه« ی « هدنرابتخا د كلا قمشوواق

 قرهلوا یتفاع هدیدفا فک اع هسا یرمع

 5۳ اقا یک جهم هات زفر

 لاد كیهر وهم ی رل هک ۾ یدلکد

 ندا دوجحو بز یک حور یرو->هم

 تاراج + ریقارب رصحنم اک | یک دیما ی رمع

 ك.ندفا فک اع یک ردا فاطعتسا ندردق

 . یدرللآ تخم یاهدتسا ندنم وصعم لابخ

 نوا یساوا لوصح یارا هحاس لدصقم

 ا يدشا فر ینسهرکشم یاوق هحالوا هسا

 . یدمهلو تلومس هراحر هدلاح

 دامعا ناباش هدنشآ یسهروصتم ساد اعفاو

 اکو یهرو>۰ هد وا هکیدراو ته> ر

 ندیاکما هدو طقف . ىدا ییامحالعاباح

 . یدیا جراخ



 EV r E و و

 روا ققز ها ی 5 1 3
 قآ و نسح ردق كحهدا روحسه ی فا

 قالخا نسح ردف هروحهم طقف . یدا راو

 كککرا رب نابلوا یتسانم جیهیزیفرب یحاص

 فک اع ...؟ ردیمنکءكْعا باج هتقاقنا راد
 هتناسنا تانا قح ینئالخا نساح یک یدقا

 ینسهلاعو رک هد قح هوا زادُم

 كوكب هدهدنموصخ كا هبیرت هلتروصوا
 انتعاو تقد لاک كرديرب شلوا رهظم هتیقفوم

 مارا یشراق هنسابب ییدالوا هاکی ییدیوبوب هللا
 كملیا رخست ردق كحءدا روم هراربصا و

 ...۰؟ ردنحلصم لکشم

 را هک روک ین اقرب كنحاص اصوصخ

 تمصعو تفع هظفا ثكنهروحهم نالوا

 روپشم هدنتسن لاکو لاج هدیمانتعا یهدنا
 تبع نام لصن هرفر_هدتعسطوا نکیا
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O ۱ ۱و  

 یعهمش ینح هل وا تاقتا هل رب چیه ك راربخ

E 

 ؟ یتسآ

 ەچ وا رطاخهزاو همهماوم واردوب

 لما تسد هانهم یتقفوم هایم باح كنه

 هل وا ۰ یدرروک لا رد ثمر دشب را

 هننکسل و عفد هر وص رب چه هل ییادل وا

 یالاب یهراح كالا تدش ینادمهل وا رداق

 كعااط هکردیللوا ندن سهما قوس ردق هدبما

 فرص ندکملبا منع هنس اب رحش رب هدندرو وب

 تالکشم نلب روک هدن و هک ه دی اف هب .یدمهدنا رظن

 هر وجو ۰ یداهدایز نداد كتقف ومدیما

 یتفک 4شب ندقدل وا لوحام a نسج ر

 هد رب هدزون هس !هدلاح وا یس هما وس هارد

 . یدا ظرحام یعااعما نویس كدا نالوا
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 #عوره  1۹

 ریزسرطخ مه.یلهحن هدمه هنناتشت هلع "هاب
 .یدنوشود هجران وک نوجا كعا باعا هلیسو

 توعداهد هیهربسم ر كىەروجهم تام

 . یدرو رارق هنسع وا

 بودنا تقفاوم هدما لراهسادصعم ندیو

 ی راکفا نالوا هدنقح همقو ین ندنسماما

 ضعإ ك هدا تلالد هتنوتفم هللا بقع هس

 تدح هدیٹراق اک | « قو هدزاوطآ یلاعا

 تراسح لاکنامزواهسرولوا كج هم وک تدشو
 . یدا كأ ثاشت هدراخم هلا یت رسو

 . یدنا وایات نسحە دندو رط تناعف ریبدن وب

 ها هروحيمو هق.هش 9 نوک چاقر ی

 لش رل هری م 4 هدي راثافالم نالو عوقو كلا ۱

 یدک ةههسحغا یی هدزوک ر كردا مالک

 ِ یدّسا راذتعا هروحپد و .یدابا فک



 .ینردلوا لو
 اب م ىدا

a 

  e e ۳رم یدشا
 قحهقار نادم هنا ترذعم هعند و قحا

 ي اتفاقا وا مالک ءرادا هدنروص ۲
 ردفوا یهلئسم هعرزوا تامام یفردلا تنطف

 یللاوز هکیدستا رامصا «حردوا .یدنازوا

 قرهبمهلوت باو ەةشل هروحهم : 1

 عو ىزمءطقف , ممنکچ ندکک نس

 مروپبدبا .
 نح لتر وصوب ا  یالوا روت هکعد

 ےک فم

 یتش هجمالوا تناطف طف .یدکح >مرو مانخ

 ۱ : ها ماود هدنزوس هنب بودیا عج

 زسلح ار ندنس ۰ ۰۲( هلوازرسنح ار ن روز د

 سشحار هلدنک .كدازعا مارا ردقو ق«اوا



 رو ره ررد E یوو ءیناوج ر

 E وت زالوا قالخالانسحا E ا 3

 ناتا كم رتسوک اع ند مک ره یدک یدیاشراو

 هدنرظن ما اما عل هر نرد | هرلهک ردنودالا یابرآ

 رک دنا ر کی دما روفام ردقوا

 رادنخر هداز لا یت E ینظفل

 | E دق قمهارعوا هناطخ رب كجءدبآ

 اد یک رجب تا هلیسوصخ ۰
 هام نوجارطاخ هدلع ینیدقبص یاج
 هنساذنک لد هزاذنعا ندفرطوا هع ن ر

 . یدلوا لعفام هداملاقوف هعولوا رکت داسا

 لةش اح همکارانو تدح هے و یاضتقمرب

 ءدال اقم ناکمزال نوا تار ندا رار

 : یدههدنآ 8

 مکج هيا 1 کمک هلک ەك م ی ,ù و

۳ 
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 رب 3 ۰ ماوا هدزرسنحار تقور چیه

 ۰ 3 ...مردیا سنحار

 تتنطف طقف» یدنسیاكعا تعانق هل هلاقم

 قحما لکدتاکشو بسعت زق هراګ ندنکیدتا

 : هلدصقم قلا ینکوا كذحم

 .مرویلب یمکجهدیا زستحر یزبس ماچ ب

 نب نکل لکد ندزککیدموس ی كازستحاروب
 ۱ کیک هر اع زس مهسلوا

 ههروام کهدینا سکملایهیا ندنو . یدید
 یدلجا نادسم

 ؟ ثو ده مس

 رارب هلءهرد ین | زب ایهللوا -- هروحهم

 ۰ u رتا كمك هلب وا هدزس4 لاما ۰ زردک

 ۰ یدآ هدراح هدیدنفآ مرکم نوک نک یہ

 | رولواه هلقلوا .نوسلوا



 هدرا مهسلوا ن نوک وا 5م ولت 8
 زستحار نوجا مب . یدیاكج هلک ریارب هلکّرس

 : یدلوا ؟

 یابسل یادجو ناسا

#6 ۳۱۲ 5 NN. Gm 
: ۵ E vag نر 

 ِ و بز هرو ا یر  Ar aS 4کا ۱۳9 1 نصرت 

 . یدعو فا رحا اهطق ندنس«مأذح و تاسح

 قرهشفا هراز ر لب اقم کوب كراعاخ طقف "

 : یزاکدرب و ج21

 هنآ وا ۰ یدلبا ظاا لو ی-ددنک یاوح

 یناعوقو ییدما تقد < ییدمر و تها راق

 ید نده ام رظن هرک رب

 تارطاخ ندبا هطاحا ییرکف هدنحا نآ رب

 .یدعالک | یلاع هن .یدلبا دیلوت تاهبش



 ا را مهیا
 | نت فر 7

 ا

 2 ١

e 

E 3 
 81 هی ید دتا

 ٤ | اعد هی كراماخ .یدرتسوک لداحم

 E و ماتخ هلردقو نح ندننیدلوا یرلدراسج
 مرکم نالوا رظتم ۳ مشج راپ راح هربخ هحح

 لشن وکی یا كتم راخت الاب ند طف یا واو

 سم ین ۰ ندکما اشاءاهد ۳ ر

 1 ا اقا و هجن دیا دما عاق ندقعاب اهد ی

 یسههئاو تادافا كيهروحهم طف <

 -الکا ینلاح هج داقتعا ندنکیدم) یا هل 2 پ

 3 دیه تک تدشو تدح و

 E ۱ نک ی-هاما هدنصقم هلو هسا نایو

 E e . یدلبا مکح هنغج هلوا

۷ 0 ۱ 
 ندقدل را عاعقام ید.ها كمروک ءد هربسم

 موز هلیدم هدالرپدن یلوا عطلاب هرکوص
 لاح هدهرراحم ییارب وش هام ع» یدلروک



 فک هشت ندبآ اضتقا بوک یتراسج یرلکدتا |
۰ 

 کا هلا رلەمدقە بسام ندنراکدروک

 ه هر و>-» هر ٩ وص ندکدرو توتاهد هحردرب

 رادیو رارق ها نایب هبیرخوط ندیرغواط
 ۔اھلوب هدوا كسهدلا وهرک وص ماشفا ترد چوا 1

Eی راکدتا لکت هلا هر وحه:هدافتسالاب  

 نیمزر بسانم ماخ تطف هدنبحاص سل
 یشع هدندیآ هحا ودزا حمو كرديأ یر 3 /

 ۰ یدلحا له هر دو البع و ۱

 اکوب  کوک ندنط س رل همدقم راردو رود

 یااکح ص» روصتم ییدتاراضحا ندل وا واذ

 هال وا كال هلاییاطش یاوق ۰ یدالشاب هل

 هح ردوا هراز وبسقرهال» ِط هرز رب یتفالط

 ا یادلوا روطفم GE کیدرو راو

 نالوا ب ص طر هد یر نداووات »ورم

 بولوا زوساد غادررب نوا هروحپ»



 د ۱ 3 یری ۹

 « هلال شاپ هلماد جاقرب ناقبج ندرزوک
 ' هدنرزوا ینراک راسخر یک میش شمشود

 هتراسح دنا كئنطف رلهراعق وا.یدشمال را

 هله>و ییدسا بسر ندلوا یتح بولوا رادم
 نوجا یدروک در یور ندنف رط ىس ەق و شع

 كلا كموهوم صخشر شما یدصت ه راكبا

 نک راپا هاکح هلشزوس لاک ینشدا تب نام

 : كرەروشود تسانمر هناققدم

 نوجا یدک هدرولوا لص ناسنا

 *.. راپ هدبا در یتح كمدآ ر كج هلوا
 هپ وس هک م ءاي ودکر و لص, . ؟ ردیلق

 هلو نوجا نداقر .. یدنمردلوا یدنک

 ..؟ رولوا یمهحوقناندمدآ نوسردق كح هلوا

 نب ۰۰۰ منم یمیرضوط ۰ نوسکر یمن
 یلکد ۰۰۰: نمهابنالوا تح م ردقهرذ لکد

 , .٠ ؟ نممرلم هاب هسلوا نس . . ؟ مق



 ۵۷ ۲ دز

 اکوب یدشب رک هحا زمءسأ هد ر قحافوا هد :

 ٤ هسا لباقم :

 وا

 ۰ نوسم ردنلو هداح لکشم یهسک هللا س

 ا تاک م كەر وج هم ِ یدلآ یاوح

 کج هیموسو ییدموس عضوم یبدتا فصو "
 هل س همس تره بولوا ی یقه كارب و

 قااف زحاع نددر هرس ەق اس تح صو ندلوش

 را دی هنکع یو ماخ تنطق هکومااح . یدبا

 هنشدلوا شاع هدا قشع نا كالکشم نالوا

 . یدلوا بهاذ
۶ 

* 

 رانم ردق قج«ال_غا ندب ممالع كز

 4یدشمر و توت هحرد وا 4 رب دن كراع اخ یسل وا جن

 ا هدیاقالام یع> وا ندیا بقع ینو

 اس . رلیدرو رارق امطق هجا لاح داف
 يه ثءاخ هقفش هرکوص نوک یدب یا هلع

 تنطف ناردنلو | هدننلا سمنجم رظن ینتتکزح



E 37هم قاطو  E 

 ا قوجرب قرهجآ 3 ثح فرق تا هس

 م هزل ت او . a چ ¢ یرف هوم

  یدح هم رک هجر رد دداا ییدووک

 :قرهنفاط روط رب

 2 و یر E مزق س

 0 نیسمقح هل زاط

 سمازک هس رتا دی : مرا ط نوع دست

 هک
ERلج را و تم هد 4 سریاب راط رح  

 نیا ۱ وع, نیسامال راط

ER 

 ۳ لیتو شلاق رفع ا ۰ لکدهب وا سس

 + طط 2. a راب راع ؛ایمدید

5 ۳ 
Te 



 هدرا یدهتسا قلا ی

 : وح اردو یی ینعوقو

  aهع زوس 0 همر دنون وا ر 0 رخ 3

 ۱ ۰ ۹ 9ت < 3 27 0 2 ؟ دمك داو 5 ۱ ۰



 ۰ یدلاو E E نم دیماه : ژرویسا ی وذع

 ۰ تا دعو یکحهدا وه

 .مروبمالکایث ر ندزک زوس « هنالعغنم و س

 ا زکسرلاس هم وس ج هس را و یک شا

 !هروحهم . راو ضاحر « سما لصا س

 Ee نکل ۰ رح هراواب کس. راو صح ر

 3 یاو س وا هروح

 مدهالک! . زرونلواهموزوف !هلل ناف س

 ّ . مالسلاو

 هروحه» . مرومانلوس « کم دما روس

 . تا نیم کنح ها راط«تبا دعو

 ی ی کل یاصا هم
 . مدلیوس هدنیمد ؟ مهل نددرب را

 . كيلبوس قرچآ هسراو زکمار
 . لکد نالف صا « هلتدحر يلمح » س



 ناشب رب .. یزب ... یدلاق کتناسا هروحهم "

 م نیکچدیا
 ؟ ك٤د هل » هر ارم" و

 .نددالوار . نیسکسهدبا ناشی ر توا 2 ۱

 . ناو ندشادرقو

Iتربحر قیش راف هللدح اھو  

 . یدنوشودبوئابهنگ وا تقورب .یدلوا ضراع
 توکسیقاو فیلکت نوجا یت اوا مال لبق
 : هدنروصرب هنالعفهتباخ . یدمهر دیش هلا

 ر یزس نو ن . یدرقل لاو

 .؟مشعاب هنن هزکدالوا ؟مشکج هدا نددالوا

 نددلو ینهحردو ثحمهسنا تاطف . یدید

 یزوس هلي هسروک روذح ولو هرکوص
 ءدعاو قرهالک | ینغح 4 هلوا نک كردو :

 د هزوک یدابآ داب هح يه

 ہا . كداب ۍلکوک دعای یثرب نس س



 ردعقوم ِِ ؟ رله 3 ۳ نرم

 . كروب لضأ E یلکد ء هلدنک نشد

 $ نیکح :هنکح لصا ی اق رب هب وا ۰ قحهاط

  ؟ باق لصا « هاربحتمو س

 نوا ا هک بد ر هل وا تن

 تبع ۵# هرو وشود ین يس هقفد ره ۰ رو ۸۶۱

 ۱ ورسو

 e وهم Kok دق هاروب

 یغحهقص ناح هدایزاهد یعود هداز اهد

 ی یک وا ثشا,هلروصض نسخ .یدالکع |

 .یدج قرهلوا روبم هیلع ان . یدلکد نکم
7 ۱ 

 م 0 ؛زل .a ۰۰۰ زکیک 9 دم

#۲ 



#۹ 

 : 1 ران 2 ا ۰ نی ت ا

E a 
Es 3 

 ؟ رولواهاف ن ندن

 یعزکیدروک دادن سا كح هذیا و تو

ِ 
 كجا لو قى نه: ید ما و

 7 . تیا لوبق یزماجر | لکو ظ
۷ 

 یقلوا لوق كتبحم ؟ رده زک احر س
2 

 نا زکسرداوفع. ؟ و ی

e: :قخهراو هب هح وق نس مزق ۱ لانا -  

 2 نیکو

 تو

LL a DET 



ER e E ES 

 مسن  E Aمج هراو

 ؟ نسمرولب يفحهراو همک بس

 ؟ لی دوو بس

 ندنسنوسهدازندنس > یتس هدلاحوا بس

  E؟ نیس. شه قمرآ وهمدآ ر نوشود

 .غجهراو هد نوسن وش ود« نوسوسی هد نیس

 اب ی هتشيا س !

 هک وشودی یاکم وس ی یدعش طقف بس

 ندیردب زونه . زالوا ھو هدنک رح ر یا

  42یدمش» قد صوع لس ككك رار

  ۳ردمرد ز رکلا ثكح هوش مد ۰

 ؟ یم ریا هدیا مکح هناک وک ناسنا ؟نوس) ایه بس

 لصا را ؟ می ریا ددا مکح هلک وک ن س

  ۳ 4هدیآ عنم ندر دا ر نالوا یتح

 مریدشلا ندیم كککر ار هلاک هدن هس نم ۰

 ا ا ا رهناکم اکس مزوفآ

9. 8 



 0 و ارا كهللا مردار ر س ر

EE1 ۰ هجحاص هوس اهدو -  

 نو س
 ندندنکیدنک یزمقر نالوا اسىرا ا 2

 ء.ء نوجا كنا هدرداكد لقام راک كا

 . مملس هسا دشک د تو

 هلدتسب| ا رای و.یدلوا هوا
 فقاو هتیدنلوا بط ندنرد كنەروج ا

 هزوسكوص ینالوط نديون .ردمولعم یت 3

 كنو لاما مدقاهد هلا یدتسا یماعاسا ك

 ۶ قرهبعازوا هداژ یزوس ندنشیدلوا ی شک
E Eي یدراو تج طه نل وس اک  

۳ ۲۳۳ 



 هرو 8

 . مرالپ یان هسربدهن رل آ

 هنلاحر چیه كمدا كخحهراو نسایآ ست

 ؟ نیسرم زمشب راق

 كج4 ٤ وشود ی مرد ؟مهشب اف لوح د

 قحار كحهبعوشود دوخا < ناخرب

 كماباب . مهلوشود مدنک یعدنک هک ردلکد

 17 هس يما یا نوجا میدلوا ناما ندنلاح یھ

 كابا ءردنش كو قمراو هب هح وف طةف تب

 .ككج ەن «نسلکد
 هدمدا مکح هی طقف.یرضوط یساروا

 مابد ؟ یلکد قالسخا یش قحهنارا یحربدلا

 رک ۱۰ رونوشود « رتهزوک هدایز .ندسن ینا
 هرک وصندن 1: را ر روکبسانم

  همرکف ۰ رداع کب راش كح هلو شود

 مرید « م هتسزا» مهار روک فاع هموزرآ" :

 یالف نب نکفو تبسانهرب چ۔.ھ هدهرا طةف



 . مد مرسی

 زن

 ؟ یهدروص یشر نوجا ردارب بس

  eرح ۰ ۲ ۱

 شمامروص 4 یدک

 اکب هرک وص هدرون وشود یدننک الوا جو

 ۰ مديد راروص

 ؟ نیسرر و باوح ههسروص —

 ۰ مرد مهد ی شرب هرکوص
 تنطف هرک وص ندک داک ردق هب هدارول هروا

 هتد كج هبلیوسیکییدعاوزرا یععق نوت
 هدیآهدحار هننهدسنآ زکلا ۰ یدمهلوب هد یش رب

 : نوا قاوا رادم هکملس
 هعفدرب وا . )هاب وساهدرب کرد یرا ےس

 26 رابوس اهدرب . یدمر و تکا 8
 هدنس ۰ مزه مزوف ۰ رردروص هداکس تلا



 . 42 رتسا ینریغنلک ندکلا

 ۱ . ترابع ندنو نکنی

 مرتسبا نآ هدن نامز ینادروص ماج بس

 ؟ وولواه داهسد

 ۰. ییایشالک اواهدندب | وح مکجهریو 2 بس

 . كيمهلکب یشر چیه هس نر وص: :۰ طقف

 .رزولوأهد شاو هدرار وصدهاءاشنا لا

 اک !هروحهم یشدلو ماتخ هدارو كزوس

 تاطف اصقاو ههدراب هلداعم در ا

 قاقحتسالا ولو هروحهم هده زا قحتسم

 و ا اكا كانك نوسلوا
 هده ۰ كتاريەەت مهیندیدنس ندنکیدمأ مو

 نادم هتیررگت كح ر هلو نوا ینا
 : هرزوا قماشارب

 یجنابیكميا ادیبتبارف هلکرس نوجا من سس
 نا هلا تمسق . ردا هتبلا ندکمشار هلا



 و . مردیآ ی ن و
 ... رکسرولوا ىر

 ۰ یدلو مان هلردق ون هدهثح ام« یهحیکوا

 نامز یردنشا ندتنعف یار واح هحل مرکم 8

 نوا ییدلوا دمرت ناو روم كز
aوا طقف « یدلاق هدنحا ی با رطضارب اعقا  

 نونعهدنهسرارر و ) نالوا ندنس هج وا

 هلا یسوزراو قوش دیزت یزوس ( مرولوا
 نانا: 5 دا اخ .نترورسم هجر

 دیما نالوا مهام تافكم نداطش هدةمادلا

 هد كنهروجههردباقوسهرالابخ ولرد فرا
 ,یدلبا مکح ردق هغی دلوا ناز یاوهرد رم یدنک 7

 ه«یدنفا فک ام یثیا كلبا هلبا ییبط قوشوا
 . یدلوا كما تمحام اهد قد

 هس رزوا یررکت كباط یدنا تک



 هروعگ* ۷۰

 لبخ ككرهرو تبما هلاعو شهاوخ نابرتسوک

 با وح یسدنک ندششآ كلبا طقف . ید وشود

 یتقف وم ناکهاهن باسا ندا قوس هنساطعادر

 . یدلوا روح هتفلاع كرهبلبا باس

 هسور رکی کیدل وس ردو يدوس نوجا ناسنا

 هسرالکا یکیدلنتسا ردق یبدتسا ۰ یتح
 هدزیف هباع ءا . ردعسطصا قعرا یسوز و

 هدنن ع هنرزوا بلطو لیمرب قفوا ییدروک
 همرکم نالوا شتا روه-ظ لدبت كوي كب
 روم ندراکلوا یازست وص كوصوش كعلاط

 یدک

 رکش هن هللا نورد بارایضا رب اسرفات

 نوزوا هل رلهزب"هاک «زکلایءاک . یدلاطهب هشیدنا و

 هار ر هدصقه كرد رلهراشتسا یدازوا

 هک افیح.یدارآ ید نوجا كمل هلو لوصو
 یلوصح نیمأت كلما هشا رکف باعتا ردقەن



a TAD a a OE ODE 
REE f 

 ۷۱ هروعه

 و ۳

 رب چیه هقشب ندنتنواعم كنهررحهم نونا

 توم یاود هدراح وا هدا شر
 یراکفا راز هلک:و,یداهدنحراخ ناکما یک

 روده «دیما ناقوص هکن رن دکر یک یطولب ماقا

 نوم هدنب هسراررو) یيدلیوس كە

 یدنک هککدریتک هم رطاخ یتسهلج ( مرولوا
 : هليدنک "

 . شمقح هلوا نوع هدوا هسراررو س

 یهدوا «توا . رویلشالک | وزرا انداع ندنو

 ..؟رویملوس نوچ یکیدتسیا طقف . روتا

 هدلوب وب هنیردب نوجا زیقرب ۰ الوپ یع مط
 صوصخاب ...؟ رد یالوق كعا تعحاص

 ندمراو اکب ةققح طقف ... نوجا هروحهم

 .رىل هل هزوک ینالکشم ردقوب هسقج 4 وا نون

 هدیدملبسک یدیما نوتس اهد ریا مک

 هل هسه ایلوس یدنک ۰ ؟رونملیوسیدنک



 ی وه و ی

  Nهروع# 1 ۱

 که یهدلاو بج ۰ ۰ ۰ ریل وس هنسهدلا و 

 ین سوزرا كنزف هدوا ییط ...؟ ردهد

 ییدمابسک یدنما قااحم تواتوا ۰.۰ رت ءزوک

 تهحا یدمش هدر ۰ یدروسهلئوس نوجا

 ؟ كح هد هب )هاب ودیا

 دراویوزا تمحا اهد «ءفدرب ههروحهم

 هکنوح .یدرسع:ههدو طقف . یدرولوا رطاخ

 ینکج هنحوک هسیا ردبا ررکت فیاک هدلووب

 یروذسحوب مرکم . یدبا شملیوس ندلوا
 و هوش

 هد ېڅ قج هل زاط هدک هسایوم اهدهرکر . هآ سس

 مس

 باقر نام ردقوا چھ ۰ زفغح هل راط هدومب

 هل و نوجا هروحپم ...؟یمردنأ اهقا ین ر ارس

 ۹ :EY كما راتخا یراسحرب

 هدبولآ هلا لوح هدر رپ شملساب ندرحسروت



۱ OF TTR TT مرمر 

E و هویت ۵ 1 

 هللا نسا ولردیه ۰ یرب ندناس ولردیه

 ت٧ نالوا ندنصاوخ س نلوا كمرتسوک نص

 هکیدشمربتک هلاحرب ندنرظن مرکم یهروجهم

 هدكنسهیلق تناتهیک یسهرتاس 4 هسحتسه لئاصخ

Eارح لاح و یکی دلو س هلعء  

 كتعحایم رارک د هسا هدلاح وا« نیما ندنکج هدأ

 .یدیا راکشا ینردلوا لاس ندرطخ :ندرودحم

 لوصح كز هک ىل ەل هبوشود هراحر لصن

 نوجا یفارق یتنوامم نالوا هک هر ۶
 یرطاخ راسکنا هدنوسنلوا لاح نام اهدرب

 لكشم ةةقح هلئسو ..؟ نوسلوا بج وم

 . یدلمأت نایاشو
 هرک وص ندقدرو یرکف نوک جافرپ مرکم

 كيهروحهم هدوا:یدلس هلو ریدر نوجا كىوب

 ندکملنسهدا باسح یت مص هد روصر یدح

 هانا سلا رکلایردق هب یدمش ۰ یدیا ترابع



 هم ی
Vt2 هروع#  

 .هسربو ردقواهالتاو قایتشا نایرتسوک
 هسوالکا یننح هلوا تکالف جتنم كلالتاوا هد
 سم هلزیق هنتسماعا خیرد ینا راکادف ناکزدنلا

 لهس#لا هدلاحوا.یدا لفکتم یانحولع نالوا
 . یدکعا ضرا۶ قیرط تح دما كاو

 هداف سا ندندوج و اذ ا نوجا كيوب

 ووا ی . یدیا دوحوم تابسا قجهنلوا

 ةماک هوش ةققح هلو یت ولغم دادعتسا نالوا

 یک تبسونأم هشز دا تاز موش وآهدنف رط ا

 ییسدنک هر وم لاوحا تح هدا رادهنخر یت

 ندتصرف هباع هان . یدشهروشود نددوحو

 یا .یدنابغاس هكردبا ماظعا یشیا هدافتسالاب
 یناهتسخ هجا كنم دنفا مرکم هدنجمانوک چوا

 . یدلوا عاش

 ینلق كنهروحهم هدهرک ر هرزوا هعاشو

 زذج زیق موصعم .رديعيبط یو كعا قد



E 1 1هروعم نت یک  Yo 

 ۱ ي ا

 هروحهم هقشر ندنو . یدسحا ادج همرکم

 سسحتم ردق كيح هلك هناحیه ندش قفوا كلا

 مرکم ردق هقووا هقاو یک
 هدنقح هدهشود یصوصحم راظل ر چیه ن وجا

 یدنک قرلوابایرأت ندلبا# تدش نایرتسوک
 یسفخ لیاعر ههرکم هدلاح ییادلوا كردم

 ولء.یناص نادحو ,صوصخاب « یدبا دوجوم

 امو هب رح یک قاوا بحس همارخ كوار ۰

 مارا یشراق هسردب لمَ . ید ص رو د 1

 مرکملکد هکیدبا رسعتم ودقوا هد كتا رارصاو
 یعاللخءراج هد بودا مست هدنهاکب یلجا کلب

 ناسآ اهد یعولوا هسرتدوک ی

 ۰ یدررو

 كندنفا فکاع تاطف هحکر هن هداتاوا
 نوجا كدي روك ًابفخ با هروجعه» كرەلك هنیوا



/ 7 E 0: RE E OD AE OTT OS RE 

7 4 ۳ / 

I 

1 E جو هروب چک ۷٦ 

 1 رآ 4 یدلبا ا ند ومع كنهقفسش

 ندندیدلوا جایتحاو موزل هدرس نالف همدقم

 . یدتبا عورشهدصتمنایب هبیرضوط ندب غول
 : لارکنا نزح روطر ااف ردق شاوروا

 ؟ناسامقح هبم# اب یش رب الاح+مزیقهروجیهم س

 ةلوم اهد «كمهلوس کرد «لکد هلسروک ینااح
 ۰ هلدررب دلآ هژوک یرلق) راک اد

 زمکیدنآضیعهدالاب هسا هروحهم ۰ یدید

 : رابتخ الب هل سالا یمه تااساحأ

 ؟ یالوا لصن . مدتشیاهد شعا هتسخ س

 یزد ق هدنروط تطف .یدلبا دارا یناژس

 : كردبأ هظفاح

 « رواه هروبیمن ؟ قجهلوا لص س
 هد نس . یدلاق هدنس ضدها ۰.۰ رو و واهن

 ا مزلاح ل زعاب یشر

 ندنوب.مدلیوس نوک نک یمکج هلی هان سس



 2 E 2 3 2 اد شل

 مین ط ةو eS ی و

 ..۰ ؟ ریلکهب ندملا م 2

 0 یدلواه ... « قرهقاب هنکوا و بس 1

 . یداوآ و
 . كاوساهدرهمایراب « قنات : - 6
 . رداتقفاوم رفسو کلب 3

 ماود تدم نوزوا ی وغ كەقفش ۱

 .یدیهلو ۱ دید هدایز ندنو ثح ندنکیدما 3

 ینیدناوا راسفسا كناهتسخ هسپا مرکم
 هک لب هکیدلک هت رس لاح ر هل وا هتد شرا ندتطف ِ ۷

E.تراشب و4 سل وا هتمسخ هر يه كاج هلند كل م ادح  

 یسایحا ثعاب ندکب یک حبس سف كنسیدنک



IV 

 ب ۸ ام

 تدوع ندنناکد یدنفا فک اع نوکیمت ربا

 براغم هنلاح ین وک ھ بت هدیزو نامز ییدتا

 دوجوم هسشیدنآ ماع هرتأتكنر «نزعرتارب
 رزوا یراطخاكیهروحهمهسا ی بس « یدا 4

 هلاهطساورب نایردنوک ندنفرط مر کم نوکوا

 شوط رايش ضمب فسا بجومو شمش روك

 ید یسملوا .

 یهروحه+ هل تعجا سوب هکر دلکد نام جاتحم

 ییدرو یدنفا فک اعطقف ,یدانوجمابلط

 هل ندنرطاخ یتقفاوم هلدسح یتا كروذع

 هح راکم ینهاشا تماخو هدهسا یدمر

 همرکم كنالتسآ نالواش جا !تاح ۱ هلا هوم علاقو

 یدمهدیا هاسم ا ءوس قح هلوا .

 ندنکیدروک نایاش هرکذن ورکف یهلئسم هلع ءا

 هرزوا كهر و ییاعف باوح ۰ رک وص نو ؟چوا



DN eat Erdرگ ها  

eT fب۹  

 یدل ۱ تلهم

 حایصب ات كرهلیوس هنمرح یامقو هک

 فک اع هدنسهرا یرلهثحایم ء ريدا هرکاذم

 : یدئفا

 ندردق. مدلاق مدریشاش یمغج های هللاو س

 لهسید نمهلوا . مدنمهلکب متسرپ یا ردقو

 كحهدیا لوق نادحو قاوا بیس هش هلو

 صوصخاب یک كلوا قهساوایضار . لکد یش

 یقازسدق ی م4 كا نوجا رل داق

 هدبو,ءاییشارب نالوا نکم . رفح هلوا شما

 هيا یآ . جوک هد كا ادف ی رع كحنکر

 هدكملبا دایر ر اقتسا تموصعم نوح ا

 . مالسااو تربح یلصاح .. : کشم

 یتوژرا وی اركز قەدەر د ا

 تروص یتح ٠ یدارب ویرارق قفل وا راسفتسا
 راطخاو هیش ههقفش یتسارحا كيو هدهیسانم

 ی دلبا



 تشال ۶ رقت کل د وتس اخ هرو ۱

 هلا مسن زا و لک« دعتسم هح رد وا کموس

 هب هام ر ی ؟ نآ : ام ردق كح هک هزازتها

 كا دبا ضرع باتهام چاقرب هجقداوا ضورعم
 ینادنل وا ضع هدهدالاب ندنفیدلوا سکعلباق ردق

 تر هدنقحهسمم چیه ردق هه یدمش هلهح و

 ییدرتسوک كمرکم هود شماعاس = هص وصح

 زادنا سکع هم راکفانامع نیکزق قاتشاو لم

 ودر طف الا ى و نکع قرهلوا

 راروصت «رالما قوچرب تباانو نازرل هلریسح
 »۶# او یدشیلنا ادر

 ی قا | هاکیاوش یرلهبک داغ اناذ
 ندلغا تم ولر ده هدافتالاب ندنسامم تقو

 ؛ردارصح هنلکوک "الماک ین-اوح نالوا هدازآ
 كيهدوعسم مايا یبدلکب ندننانقتسا یتلکو

 لب تعاط ۽ رر دل وط هلبا ی رالاخ « یرلدىما



A۱ هرو EE 

 یدرولوهدن راک اهن طایخ هسرارا .

OC -و “ی ی ۴ ۳*۰ ۲  Oa DT YN8  

 ساق هنرکیدکی ینایسحو لاوحا هقبةلاف
 تدم نالوبعماج یلوصف قوچرب زا لوبق
 اشخیضف ردق میر ناراب ءاشکلد مجررب هتابح
 دیه لک هج راکم هدنسهشوکه كلحنک نالوا

 كملبا لامآ رارلكر یفرطیه ۰ كمردسشش

 دعتسم كلا « لباقلا ىناكوك كبهروحهم نوا

 نیا یءالبلقوا ردق«یدمشطةف . یدشلو

 ييدمش .یدیاولع هللا لابقتسا رکفرب دما ر

 ‹« صو مداخر هلابقتساوا هسا تایسح

 . یدلبا نام یرحس رهمر هلامآ رازاکوا

 : هکدنوشود یعرکم هلا یناحور هوش وا

 .یدزفلهتسخهسموستملا .مرکم یللاوژ

 .هتسلا ندکحرک ی ؟ قعالوا یدبما هن ند

 تىلا ... ؟ نوسلوا روح هغعادلا نده هسم



 هد و یا

 E ا ۸۲

 . رونوس تلا . روتا

 ردق ههدخاوم یتکرح كرد ا یت

 : كرهشب رک

 ۰. E ر دق وب هد تام باب هک اص س

 . یداد هبا هدیقلاف رب چھ » موك € ما

 نوڪ ۰ ثلح هر و همک هدبونمر و کا

 ۰.۰ ؟ رولوا یخار

 و قحردقوولو كرد طقف
 تك

 دات یادحو هاو ناصش ه دن ۳ ارحاو

eیه نوین رکف یدنک هم 2  

 هللا حرج

 0 زمسلس 4م ول ۰٠ نومز و ی )7

 ۰ ید رتس وک داع ردقوب رسام

 كمرتس وک تالدمنردق بو ف ناولا هدراک اورد

 یدک دهرص ا تاکاحم نالوا ناس

 : بودا قوس 4:ماع كم رکم



 ۳ EOF و

 بوروط ۰ یدلوا بید یدنک هدوا س
 هن دک هر وک ی توک هت رلرب ريس نرروط

 كنان ؟ رومروک هلا قح هن مه ؟ یدراوانعم

 ؟ روقاب ند+اکب هدلاح خدموا ینیشرب چیه

 : تیام تاذخاوموو هناذخ,ومیک

 .۰:شعا شموس ی ءدمشعا لزوک نن

 ...؟ عیازوک ندنا ن کناص

 راظن |قثرا ۰ رولوا چک .هریدق رز والوا
 هنمردشال وط هدننسح لابخ كمرکمین زاکفاو

 كردا هبلعوذ واهلا هفیطل تالار وا . یدرالشاب

 . یدربقارب همان ماع یتاکا كننادوهشم
 هنرزوا تایاعت یدل | هج ماخ هقیفش

 یروجه» هرکوصندک دنک یردب نوک یت را
 ین رس لاک هدنلخاد بدا 2 یدرغاح

 راسفتسا یرلردبا نام ییهراخ تاعوقو ها
 2 در و كيهرو>+ < یدلبا



TC NEو  

 زکیدنک ۰ یش زککجەلب كزسوا- <

 یزککدد هل رس E 9 ۰ کعنوشود

 ۰ ردب رابع ندارحا

 : یدالشاب هن ابرح هر واحم وش 4 رزوا ناوح

liba ge al: 

 ۲ لحاف و رش ودهزب ك٤ وشود .مزیو توان

 | هنمدنکهدمرک رب اب .كدنوشودردقیتدلوامزالز

 ۰ یدیدلهروص

 هلتهح یبدلم ینقالخا كنرد هروحهم

 شیاو هنیدلوا لصاح یتتفاوم قترا یاّوسو

 . یدلبا کح هننیدلاق طونم ها ر یدنک زکلاب

 : ندنکیدمهدا تنما هد كب هناهذو نظ طقف

 ؟ رونو ورم یا دیک اک

 . یدلبا دارا یلاژس

 . روسهتسیا كمرو هسرباقاکا هلو

 رد کد مدا یک مکیدتسبآ ٠ ما 3 و

 ۰ رود



ND OTD DOO N و تدارک یا ی ی O وو تا ا وک دک LS 700 کد 4 ۱ ۷ 
 و ب -ق ر ۳: 2 , ك

 ندا زو لهو ا هجلآ اوج ٍ

 یاعشاوا . یدلوا ی r یاب لدس 8

 اکب هسرویعا وزرا كمرو یدنک
 یدام ردق هب یدم.ش £ رود زوص نو 3

 همشاب یدنک یدمش هکمدنا تا مهزکوژرآ

 ندهن هناحتمار ءدلوو ی ؟ مکجمروک ؟ شا

 3 زکیدروک موزا * ۱
 نس هکلب اما رویمهتسسیاوا . مزق یخ سس

 ة:یدندازآ ین نغآ هرکرب هد نسرتسیا

 < قح هقنح چ ندقمازا یک نغآ € تل

 نولو ...؟ عی رت سبا نبی زککبدمەتسیا كىس

 هرک وص ندکدمهتسنا رس مهسلوا هلس شمهتسیا

 ؟ یعرشود روس اک "

 كجه ؟ موروایا نوسمشود نوح س

 م هفاب هدولب وس یبرکف یدنک نو ۰ ناس



 ی ۸۹

 ؟ ردە هس رزوآ كا

 تواص د تدمر هحااک هاروب

 : هلآ

 ك٣ا باا هج وق هعدنک هکزکس را بس

 ۰ ردثمامع هل ندلاخو رطاخ ردو + یدمش

 یمغحهراو سرا تلا نوجا یا دل وا تداع

 ما یی طق مرا
 نوجا كنو .نمهلواهس» 422 و زککح

 مرکفر WES یر هقش هد یدنفا مر 44

 WS ا هدایز ك. کراو ردق و ۳ قو

 یم دلوأ ۷ هد یاس A RA E ی> یاد وا

 كتهسمک هسلاقءار ۰ کنون و زکیدنک

 . مهتسا قاوا بم هک الن

0 
 راستخا الاب هدننسو را یدیموت رات واك زىق

 رظنردقوا كنهقيفش باوحو ناقیح ندنغآ



 هلهرکماعقاو . یدنوو هدننعذ یدفا فک اع
 I E E یک هرباخو تروا

 هللارک یعرکم طقفا یدزعا لوا ند

 كمرعم یک یبدلوا نکرد او شوت

 ةدایز عهاجیلالیم كبلقرب «ینردقن هلرظنرپ

 یالشار هدءدزبف ىلا تحایص نالوا ناک

 گلم . یدنلهېش ندن رسا لصاح نورد 1

 هکنوچ .یدوبوبنوتبس تالکتم هلییسح یتا
 رارصاو مارا ییدروک ندنفرط مرکم اعاو "

 رەسم ادا ى اا باور هلو هن ززوا"
 هذا س لوب هدنار راسفتسا كیدزوحهم

 یراد-فرط یحور كحاودزا زو چوک

 رار هن وزوا باهذو نظر هیفامعم ۰ یداکد

 رندر دا وا لع قفاوم هد ثمر و یف

 نںسح ۰ یدروک مو زل هقفدب هل زوک يتدصقم

 ید یانسییدتا بارشا هدو راک اا



 ۶. مداد هلهات ولو هل.دسح یدایعا نالوا هنسهسرت

 ۰ یدزماقاتروذحرب هدهراشتسا هزوزوبهسلوا
 ۱ هنشاب لای ۰ ید.هغاح یهروحه» هبلع هات

 . رلیدالشاب هب هلاک« هللروصوش . یدنروطوا

 و هام ا تاچ مرق
 كنس كده « كدو ون قارا .نوسلوا رارکش

 لکشت هلئاعر كعا نيات لامقتسار هدنوجا
 زار هلکاس نوجما كنو . یدلک ںامز كملبا

 لا لردق س هکنسرماس ۰ مرتسیا كمشب روك

 ا یا هیایز ها فرجام
 نمزج . ودشما عیدون هلا كنانارب قفشم كا
 دوهم هدنهجود نموزرا ین . یدلوا عنام
 كدنوشود هدنسهحرد یعوزل طةف . كدمهدیا

 . زرولوشودو
 ۱ ؟ میم ز ملی . نوسر و ربع لا بت

 كج هن هدلوا هدمرم تدمن قاب س



 جک

 تدوممرک ۱ ۰ مدمر رادتقارب ۳ هد ازند ردق 7

 مدبلوا ندرلد انلوهدنداقتعارولوا ا هراب زکلا ۱

 .یدریاکمزال كعد مدلوادومسم ن ر هدمر#
 ههللا باح ندا هظذاح نددافتعا وا ی طقف

 ردمک مدآ دوفسه لأ نوک وب کنوسلوا کش

 دوهسهزم ی ەکذوج.مررتسوک یءدنک راهساد

 ] لماتلادم ۱ .یدتا دوعسم مهام م زکیدتا

 كناذا طقف . رک هركر هاسند ناسنا ! مزق

 راوزرا . رادیما ولرد كزو ها ندناکوک

 تعوآ یی زا هو رک ریلک

 لی و لا

 قرهءال-عآ بولک قرهالغآ ... مرق

 تجاارتسا یتوکر ھل ا
 « رادیماولردولرد كنابح ردود شمع هلبا باق
 ینوب ...؟ یدرلاق یف یدبا هسلوا وزرا
 نردرباهلاک یهلقع تا ال کد هزح یک مز

 نددیمار تایح ههردرلشعا قیدصت ا



 رونلواهارکتسا ند و رهدنجمانآ رب ۰. ردنرابع

 لوق هل هراناسنا ییاسنا ندب ناک هلاحر

 ضوصخم هننآ یه ناهكنابحهسیا تابح نریدتا
 .رردتا هحاسم دما هدیا رک قاشم نالوا

 تقعآ هدرمع ءردماتهام كل ەحىک ر نوزوا دما

 .ردناریتتسم وا یتس هدنجمآ تافغمالظ كکح هدا

 هایسوش كيدنلون ینادهم كلاوک چاقرب دیما
 دما نسح ٤ و كر هدنعن أدب ثكءارب وط

 دما رر د وس یس ش ڭكکدتا هدهاشم هاى |

 شمع , ردهدر رب Î لاج هلا یخام

 هک دار طخت قید وعسم تاعاس یهدنجا مایا

 :نوجآ هدهاشم یرآ دیما . ربا قوس آے

 هلا هلعءاووا یلابقتسارک | . ردعؤر هطساور

 كرمعر كغیدمهلوا دونشخ ندنلاح كهسمروک

 ؟ یعرولوا نیم كجا وزرا ینهاود

 یحور كيابح نوجا سکه هکدبما هصالخ



 9 و ۶

1 

 3 “يۇ

 ندوزرآ رب نالوا دوج ومهدرکف ردیرون رص و
 رب زلک هدادهت هه رعت هکوزرا هتشیا ۰ ردیادلوت

 یراجنک ردشمتا روحسم یلاع عاونا قوچ
 ین . ردبا قوس هنتهج جاودزاو لمانابثک |
 ةققح . ردجا ودزا وزرآ ىج ر كلا هدکلدیک

 هشت هد نامأت جاودزا یتداعس كوس لا ۱

 جاودزا نفیروک زستیمها كب «یالوقك طقف
 رادار دق یتتمیق كيابح کردمهم ردفوا ی

 ب . ردکعد قمانوا راق لرم انداع نوا

 یتکالف 2 طا مادام دوخ یو یتدوعسم ايلا مادام

 رابات
 تدم نو ًاراتعا ندتعا سر « ندنوکر

 .نیسک>هردشل رب هل رع تدم كمدآ رب یرع

 وشود ۰ ناسکح هن ردق هبه وأ هلا مدآ وا

 .ردكعد ىلاقتسا كيب كلاءقتسا كنس هك ىلع

 لاءقتسا ردوخایو هس زاوا قفاوم هکبرشم رکا



SAS ۱ ۸کا رو ی ان  
 و ا و 7 و

 5 ی س#

AN KE 

 = د
6 

 ۹ كارول ما هنهسزامل وب هدقالخ | لفك تم هنذمأت

 ندشد رظن هدیساروش اصوصخ و اص وصح

 رانا یتشیدلوا كعده قاناسنا هکییءامرسآ

 ۱ ندکمشلرب قارا هغدملوا بلس را یدح نوجا

 ندلوا هسندکشا RY E ۰ ردح وک

 هدام نع مدآ و ک اغ . ردا اضتفا كعوشود

 فا اراق » ردلکد تبا هجردوا هدنتح

 مک

 ؟زکسرویلیوسه ( قرهقلاق ندنر هلتربح )
 .؟ مشا باما یمیک نب

 اعقاو ءروطوا « مزق روطوا ( هلتناکم)
 هب یل و واد كهسرقارب ا یدنک یز

 كناابرب ۰ کد هدداقتعاوا نب طقف.رارید رراو

 یدالوا هد نوسسمراو هیطوواد یسهفیظو

 تاج هی لزنتهراهلوقموا لکد كم اربسا هنس يما
 رح هدا ا هرک وام بودا هرب هدنروص



Eنشو را وقت .یدراو كل ات ك  

 ۰  یدّسا قفوم هدصوصح و ی قح باح

 الاثم ه كس هرج« كىجنك .كىسقجوچ نکل

 هک( هديا ضرف هرو: تب نف | یدنفامرکم ی یس یدمش

ku 

 ۰ )۳ یا هدنس ۱

 ؟زکسرولوسراهت مدقا ( هللا ماقهن ) س

 اعا ینا هدنسضررفلاب . مدالوا هلکید س

 .ردلقشتای«خ دلوا.ردحکاعقاو .لهسلوا شما

 رد € طوف ب مر روک رودسعم هدو

 . كوا فاو هار
 هدلاح كک.دنکب كب «تاکیدروک ییاكب ندقازوا

 ک لانحا .ردلکد یکكجهلبنکب هکلاحا یتالخا
 كنا , سهل وا و ؟ کونسا مناکسوا

 هدنس ی اا ناشدااح e كنس نوجا

 .قاردیار من یصوصخ وك اسرتديا كتنادوعسم 7
 ؟ مدسا هل ادم .PR ك زس نب ی



 یھ

 هروع# 94

 هعار مت .مورواپ مرومد كدتا هلح ادم بس

 ؟ ردکعد هب وا ت

 كاسة مرو وشود هدایز ندنس یس ن س

 ۰ مرارا هدا زلدنس یدداعس

 لیمر هدلو وب ثنهروحه+ ها تشک

 هقش a وس نداکوک کلا هل هساوا یو -

 ردقوآندنکیدلم ینکعهیمهدبا تراسح هثشرب

 مدآ رب قفاومهنسوزرا مرکم یتحو روذسمم

 ییدشادرسهلع ءاس .یدر روک لوبقم هسلوا

 تعیصت هقبقح «لکدبهلایو ر ذك تاملاطموش
 فلم رم یک هروجیهم طقف. < یدبا هدننمز

 ۳ جد 7 هل ندنسفخ لابخ نلک هنلکوک

 ردسق هه باهذرب شلکاپ هلو هتمصع هردخم

 ندرلزوک راټخا الب كنمراخ ؟ردا ران

 یدقآ فا ااا هکلوکود نات شا
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 ۹ هروعمم

 هد ین كردا لہ هتتسوأم هدیو هسا

E i. . 
 .ردنحیصت مدصقم ۰ هملقص . مربا ريخ بس

 ندنو . ىدا مهفظو كما داخ هرک رب

 . نوشود لدنک ین رابا
 هاوج رب چ.هندنلاعشاو روهت لاکهروحهم

 .یدقبح ندطوا قرهالغا بوسهلوا قفوم

 تند ع و روت زار . یدرک هنسهطوا نک

 نابردنوک نوجا شوش یناوحاندقرط یدنفا
 هرقحا> هرقحخ هدنشا كنعات یزب#یسهدلاو

 بونود كرهبم هل وسیشرب چیه .یدل و هدقهالعا

 :یدنفا فک ام . یدرکهننای كدنفا فک ا

 ؟ رویای« بس
 رولغا نسر 2 ا
 ؟ یعرو۸عا بس

 . رولغآ هرقحخ هرقحنخ مه . توا س



Dkهرو  

 ؟ روتا هکك عد « كرەنوشود و بس

 ! ۰ ملي هللا و بس

 هیدمش ان ذ .رویلغآ هکروبتسبا توا

 هد ب كن و تملا ۰ قداش دوعسم كب ردق

 كلا هدا دد نمد . ق هل وا بارط ضارب ۵در

 ۰ مسوبام لا یدمش نکرد مدوعسم

 ؟ مای. شمل وا ردیشرب .ردکلحنک مناج س

 شمنکب نوجا هل ۰ شاوا نو نب
 هدیدیسلوامدآ رب كج هلبوسمرکمیشاک .مرورعد
 یجروک جاودزارب ییا تلا یدیاهسوس

 ردق هب نل وا هل ون طقف .ردسا ندیال وا هلزوک

 كو كب قع ادلا هد هل تم رب كح هدأ ماود

 کل تملاط

  ptردبم رسفالخا ردق وا مرکم ۹

 .زد رفا طقف .ردل ترت كب سکیلاب -

 . زعلوا دبما یاود كنتحمو ليم یبیدمش



 ۹۷ هروعم#

 . نم هل كب هسیاو زکلای یروصق س

 قلطم هدن ٠ ریلتسشالک | هد هه هام دا

 هسلاق هار مب طقف .مرویعد زمقیچ یراکوص"
 . مدرارا مدا یدح اهد یدا

 . راشج هلبواءذ وب اشنا -
 زو هربدرب هم هیفام مم.هلل ءاشنا س

 جاقرب هنیرزوا تحیبصنوب هله . کد كجهرپ و
 ؟ قجلوا هل قاپ هدزوسع نوک

 هر وص ند هرواح نالو عو و هل رد هروحهم

 کید شما ادب سحرپ بص هدنقح مرکم

 یسفخ یادوس ینادلوا كردم زوله م»

 هدمه زسهراج هدکعا عام یت ص هل سالا

 ی دلوا بیس 4+ رظن ءوسرپ هلوب كنود
 ی رکف هصالخ رط عمود ق اط یناج مهخ نوا

 مسج رب هدنسهرآ هبلاف وق یبا ریثاتلایواستم
 . یدشلاق زجاع ندنکرح یک تک اس



e ۸Aنور  

 ردکد تڪ یدنفا فک اع نوک یئرا
 روحه .یدسا روهظ تنطف هن هرک وص

 لغ مداقوف ندهلماعم ییدروک هحنک هسا

 رکم نالجا كلبا ندنفرطتذطف هله> ین دلوا

 : هلا روطر هارو« هنسادرقل

 كیا یزوسوب اهدرپ اکب مردیا اجر س
 مروللغآ یربندماشفا ۰ قاب هنلاح كم رلزوک

 ٍدارغوا ةت هسیا تنطف .یدرب ویناوج
 : كردنا تحمل هندش

 ؟ یدلوا هل ؟ نوح

 نوساواهن اهد .قح هلوا هل «هلتفاص لاک »

 شا نظا مرویوس ینآ هد نب مردپ
 ۰ یدلاق دوش

 ؟یمدلراط ؟یعدالراز | ( هللا شالت ) س

ESماراط هکتشاک . یدنا هسالرازاا کشاک  

 « یادباب یترتدب تاق كن. ید



Eا  

 ؟ یدید یعزلوا ؟ یدید ه س ۱
 ندنرازوس .یدعدهدرولوا.یدعد زلوا 3

 . رویلپشالک ا كعد مرربو كلهسیارتسیا نو

 ؟ كسرولغآ هه نوجما كنو . اب یا ۳

 . | كەسبد مرتا

 لکد ٠ نوسک ربسا هل . مهد مزتسلا ی سم

 . عردحا هلس ین یدرقلو اهدر كعد مرتسا

 هو منم ندهن نکقو منا جبه
 .نسروسیاكعاقلانف هزبانداع نسكمد س

 . مشادرف قو ررض

 كما قلاق هک مدیایه هزس نب ماچ س
 ,زکیدقارب هدنسهرآ شتآ یا یب ؟ مکج هبتسیا

 ؟زکسرویلبراط یماکب زس همغجهلب واط هزمس نب
 كعدمرتسبا لکد كهسزوک هرکرب هدبواک س

 .رویعایاط رلکروبهنلاح . كدراسهسلک هن نه ندکلآ
 ۰ .یدلوابواعم هنسادوشتار ات هنم رو



 اد اب دا فا
 هرو ۱۰۰

 E هرک وص ندکذنوشود نامزرب

 ۰ ماد هم مرولوا ۰ مال سلاو مدد ےن

 ۰ زاکیشر نا مح هشفو رر و هسررت و ۶ رب

 توو ییدر و هدوا 4سراو كلمار مکح هد

 ۰ ردکماما ید

 20 ىجا مهم.

 مزال كمام هتسا قارا هدلاح مدار وا هس راظن

 :مدزولسهدیاه بت وایی د نک کن وچ ۰ یدریلک

 : زدن رابع

 ماخ 42۵4ش هم ندکد اک هارو لوس

 . یدلروکموزل هنلیدمت كنهذح بم كرەريكىرجا
 هر و>هم .یدلبا تدوع تنطف ه رکوص تعاسر

 ج اخ ییدروک ندنرد بولکح هتسهطوا هيا

 یتارماتلصحتم هدننآدهسو فان هلمامم لاومأم زا



 ۱۰۱ "رویم 1

 لالا . یدالغآ ردق هماشقا هلته ییدمک

 یداتءققا رب رثارب هدر ینیدقیچ یک نوخ هر
 غا ناق "ین رازوک هراس قلش رس نالو
 یدنفا فک اع یرژوا ماشقا یتح كر هر وج

 .یدالک |ینغب دل واشمالغ | قوجر نامزیی درو

 هدهدنناب كرد كرهیم هديا سهن طض هروح#

 .یدلکه د هنکع ماشقا هللارکع ینلامحا قالغ
 لح ههناسوأام لاضنازب هد ینو یدنفا فکا
 :یدلو توق اهد تاقرب یاهذی هدنقح بود

 نوشلوا نآ رب كنهروحهم هحنلک همرکم

 ناکما یدادعتسا هر وصل تّطبشو هسه س

 ثامااطم ییدسا نام هلا یئاص نادحو ناما

 كن دنک تاعوقو نکا هدنرا ءرآ هل رد ق

 . یدشمیتک هل وصح هلىتعنبط یوزر

 ) مرتسا یعرکم ن ) ههروحپ» دصقم ساشا

 یادلوا ییمار هل وا هتشيا ؟ ردیلگ د كمر دب



Eو ی رد را رس فسا  
 ۲۷۳ اب

 رظتنمندنون و شملشالک | ندنلاح هسلکد ندنلاق

 لاک م کف + یدشنمرتسوک لوصح ناکما هجن

 : كردي هه اج هدنرکف یشیا هلئرسم

 ۰ شعد مرتسیا اه . یدلوا یا كب و

 ه, ترا هل ر.یسه.شیلشالک آ١ یبدتسبا اه

 .یلعا تعحا رم اهدرب هیدنفا یک اب نیش

 . یدیا كجءرب و باوج ردقهنوک اقرب اعقاو
 هکغوشودرب دن :یلماعوغوصیسهرآ .ثدبا طقف

 . یماشار تقو

 هش یهطساو دوهعم كمرکم نوک ی را

 هم رزوآتاماعت ینا دل | ,یدل و ییدسنفافکاع

 : هدناقالم یاسا

 بش نالوا هللا وزرا ردقو مدیا س

 ضرعەدنوک نک ۰ ربلک یلریخ هدکوص تلا
 ندقاهللادج ا .رداکدوزرارب قفوا . اب مدشعا

 یدیما ۰ 5 رد قشع هک ردە تیحمدآ (



Iلد هداس ردق تاج )  

 هدلوپو هدة ىلا هلت ون ترا | اعقاو . زكسلک د

 هدنابوب هیلع ءا ۰ ردلکد ردانكب هدرلنالواوحم
 . قحهلوا رضم كن نوجما نیفرط تفلاخم

 فک اععبطلاب هج وا لیمشت هنیفرط ترضم
 كزوس هطساو طة . یدشکد ینو كندا

 : كردبا هزادا یتسهحش

 یدننفا مرک. مدتنفا یلکد هل وا

 . اخرا هک در و گه
 هسردا مرونالثم + ردلومام یشرهایهل وا ۰

 هلیصوصخ :زکسرواوارنأتم هد نم داتقا ی ندنوب

 یکالف بسكمد | رەد نوجا یدنا مماخهع رک

 : نم هل ونک قماضشاب تحار هرکوص ندقدلوا

 يا هللروصو "۰ ردنا جاعزا ینادحو یدننبکن

 4سلاق هزک هدنن تی یاقتسا

 . مردا نط رولوا قفاوم اهد تقفاوم
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 | Tein كا E ولردوب اعقاو .یدید

 | رادهالع ندتح هدیءروحهم دصقم ساسا

 هدندنف رط یدنفا فک اع یک ینیدلوا كمرتسوک
 یتناکم یدنا فک, ع «.یدنلوا یتا ولردو

 | بویمرتسوک تدشو درهلبم> یتیروبحم ه هظفاحم
 هرزرا كمرو ییطقباوج نوک یستربا زکلاب
 . یدللا لاصحتسا هدعاسم اهد ن وکو

 ءرکاذمورکش ندا ماود ردقهحاص هحکوا
 . .یدعهلو هراح همش ندتففاوم هشبآ هدنس هحش

 : تیروبح ییدروک یدنفا فک اع هرام طقف
 لوص,ابلق هدلاح .ییدتبا مع هتقفاوم هنرزوا
 . یدنآ مکن ام هدرل رد

 . ندناثیس نوتبسب اعقاو  مرکم ہکردہب غ
  یریص د ردقف هقووا رار هلتقمالوا یرب

 | وسوپ كج هریدشبا بار یشیدنا هدرلهچ ردو
 ۰ یدشمانروک مداح



 هل یهدامرب كجوکلا هسيا یدنفا فک اع
 هدنروظ كنحوح ندنکیدتا ققدت هنافاکشوم
 هح ردواو شمروک لاوحا ضب تقد نایاش هققح
 یه را: ال وا انشآ هناعوق وکیدشمرو تما

 هراکوا ولرد ولرد كر هروک مسقح هم مخرب

 . یدراشعاص

 یهروحتهمنلحاصینوک ی س رای دفا فک ا

 هرکوص ندناراطخاو اصن قوجرب . یدریغاج

 نوکواو ینکید حا عورت یب راجاودزا هلم رکم

 هنرزوا رارقو . یدلیوس ینکح هلیسک زوس
 نوعی دنکهلتهح ییدشکد ینر كشيا عطلاب

 یارطضا كناکوک هد هسیدشلاح کمرتتسوک

 هروحهم .یدنا هدقل وا زاکفآ ندنیالع یهدنزوب

 تماخو كمرکم قحا بونالکا یتننوژحموآ

 . یدلبا هحماسم نوجا ییدروکنوها ندنماجنا

 یبا كرهل ریو يطق رارق نوک ی را هصالخ



 ت و ر 3 كنم دف کا

 ردق هوو یلز سرادتفا نالوا شغل وا ضرع

 هنسهل وبهدناکرادت هلهج و یسوزرا نوجا یسهعرک
 ٠ هلیسح یناسانش هفیظو اعقاو . یدشلوا عنام
 هده سيا شمامقج ندنرطاخنا رب صوصخوا

 هدهبشا لاک |یتصقاوت ردق ه هج رد رب ناکماٌهدعاسم
 . یدشمامهدیا لاک ۱ یئلما

 تعج ف راصمو زاهح مزاول ید یدمش

 «هلیسوهدصقم ترسعو طقف . یدرسعتمیرادن
 . یدلوا ۳

 تمیقنارک یهوج ناینید تانیح هکردمولعم
 ناسحا قرهلوا یی« لدب كتمدخ رب هسکه

  نودم هتمدسخر . . هم ردق نیک هو شرو

 وارد 4۸ شا هنعلادن راکنو شه سه ۰ ردشعل و

 كمكج عناص ر 3 ناهح زمشدلوا ناربج



 نوجا نارمع بک .- ردیتظعیامحا
 یبلنازاتع لا لقعم وج فن E وا
 هیلع هان  راکب تهو تمدخ ندرش دالوا

 نامز مه نهتسیا كلوس ههالا. نوس یهالا

 . ریروک فلکم هلتمدخ رب هتیناسنا ماع ییدنک "
 كيهمنامسح و هنلقع یاوف 4تسیا فلاطو

 هلرلن وب قجا بولوا مقلم هاحرد هدنتسن ینلاخت

 رشکت یاسا مادخ هک - لسانن نالوا یدقا " 

 همومع اشتسالاب یا تیلولعم - ردکعد كما

 . ردهةظورب باع

 كهللا هساكحاودزا یهدلوا ففوتمكيو

 طارش نالوا یسعرش مکح "كربمغس و یا

 سکه هبلع ءا ناساو لیهس تباغ یسهمولعم

 یالب نایند  كنءهروک نکیآ ناکما لباق نوجا
 هنالکشم هح ردوا  شءازوا ردقوآ ین هلم مریم

 نادقف وزرا با قوح لا هکردش:روشود



 i مس کا

 .. كقلاخ لهأت هلمجو یفیدنلوا ضرع هکویلاح
 رب هسا نوکود . رد«غظو رب یعزنام كرم غر

 هلبس هب ام قدامها نوک ود ن ران ٠ و

 . كع نوجما ییدلوا ینشاق نوتلا كماعا لات

 هد مدمهلوت هداحس یهمریص هوخان و

 . ندتاعر هرکحض» ترذعمرب ایت وار زامن

 ىر حبه هقشب
 نعا ادف ه هدیاز تاداع ینسهمزال فئاطو

 یدنفا فک ام هدیرب ندتمکح و لقع باب زا

 راظنا هدهحرد ییدعا قلعت كنتردق . یدیا

 هدنسهحرد ناکما و قلم ید یلاماو

 یرلبا تعاق هالوا
 ۱ طب IR ؟ وص هتفهر

۴ 



 نا روذح ههروحه» هحوا هشرزوا تقف

 نام۵) و مدا هحرد وا یالوط ندننشهع

 .كننادحو یعفاو تقفاوم 4یدشاوا "

 ندتلا هنتلا رهق یاب ینلامآ كنلکوک ۰ یتسوژرآ

 هجرد وبهلیوا کلب نکیا لکد یثرب هقش
 . یدشمالوا یرتات بحوم

 راطخا رب یداع «كج وک :ك. ء زسا كب ارز

 هروحهم كراطخارب ولردو هده لوا ندنلف

 هرطاخر یدا نوجا دوجو رب هددادعت سا

 ندد وكيل ولردیه . یدریلس ینغح هلوا زوساد
 نسح كیهحوزو جوز یی دعب اف هلرظن عاف

 - هلکب یشر, هقسشب ندنراترشاعم ماودو جازتما

 نوا ینآ هزنجزیق سکعلاب نکیلک مزال كمام
 نيرا . یدشملیا ادها هشیدنا ةيامرس رب



 ٠ .یدا راکشا اذ موزاوا

 هرک وص ندرلاعد قوج ر هناردب . یدیعاح

 . یدتا عورش هدصقم ناس

 كدلوا یحاص هل اع رب هد نس هتشلآ ۰ مزيف س

 هکرع ۱ كلنءدافتا كکح هدا 23 رم . ردکعد

 . یدلک یتفو كتمدخ كکحهدیا

  هیدمش.نیسرولوا ناسنا یدمش هتشزا نس

 طقف . مرویمهتسلا كعد كدلکد ناسنا ردف

 . كدقحوح كدنك ردق هیدمش . كدقحوح

 بحاص 3 رلقح وح اك E ندد مش

 جاتح هتمدخ هلدنک ردق هب یدمش ۰ نسقح هلوا

 تمدخ :4ک هللاع و نیش . كدا

 . كحەلكب تمدخ ندنستناسنا . كىكجەدا

 کی وا هسیا تمدخ كکج هدا هتناسنا كنس

 ندسمدخ كکحهدیا هکدالوا «هکج وز هک هلناع



 ۹ ەر

 1 ردنرابع

 كغيدلوا یرتارب 1 ۸۷ «ثامرمع

 كنس «كنومكنس . كسمهدوحو مرمت نوجا
 دوعسم هدی ردق كنس ۰ كهافر كنس.كتداعس

 هتناسنا هللروص واو هکهلناع هتشيا ۰ ردیعسط كما

 یز هد ین م یس مه تمدخ تک هدا

 تارا هکتداهسوش .ردکحهدبا دوعسم
 NT یا اد هدكحوز نالوا

 قرهلوا ناریح هد وش یکیدروک هروجپ+
 فک اع ۰ یدقاب هنزو كرد رایتخا الب

 عیطلاب یو ہضم كهاکذ رادینعم وا هسا یدنفا

 : كردا كاردا

 الوا من . رذمدآ یا ادج . مزي توا ب
 كکاکمامهلکید حب هلبماف یع رلکدلیوس اکس

 ثلاط یا كی بک یف هب همش ول وا . ریلک مزال

 هدا ناحتما هلروصوی رافاتشاو تبع هحرد
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 ردمولعم هحنس مالخا ۰ كدبا یملس یمکح .
 ریدقت لصن یتیمها جرد كشیارب ابدهعکی« 

 تل کرج ولد هب هروک .هتسهاوا
 نیسریلیب .

 ی
 كعا و یناحتمار قحردقو هدلاحواس

 .زمعا اضتفا

 نامر هب هک اح هیدازوا نوزوا هروحه۲

 وش نالوا نش هل ةع نوجا ید هلو

 هکردصسط هسلاو . یدلوا یک ریاتبا هب 42 اح

 طقف . ىدا ییست رب هوس نوجما یسدنک

 عسبعلاب ید یسوزرا قهالکا ین هجرد

 زدنف ه هدتمبط ندنکیدتنا لاغشا ىب رکف

 كرد بولالپ وط ینسلج هسراو تراسح
 رداراسخرضیعرام هدافتسالاب ندنحا مشناوا

 : هلا كنرلک ترمحرب یک
 الح یس ؟ کرام نوع هدلاحوا س
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 هایمدلیوس .قو را ی مرق ربح چ

 ۰ ىدا ناحتمار یزس مدصقم

 یا یکی اژ وط جز هل مزال كعد هلوا س

 , رورمرتسوک

 موزل نده هقفدن ردقو . مورواب ناما س

 رز

 یردا تقفاوم مهسلوا نوزحم ؟ نسرویروک

 ؟ كدکج هدا در ی نس مهسدزالوا نب ؛ ؟مدیا

 ؟ مریلهدیا در لص «ه' رفغتسا س

 هکن یس ردیار وص ترویج وا یک ه هدلاحو| بس

 خادم از من نس ۰ مکیدمزوک قفاومن

 رارکفوب ؟ م:رتتسوک تقفاوم هدلاح كکيدما

 دوعسم ی .هعوشودیرلا و نس حور به

 بوئوئوا یوضام یدمش . زک هرس كحهدیا

 نب ضرفلاب ۰ بلک مزال ق.شباج نوا یئآ
 یراسکناو لاعفناوا هل مهسلوا کنم « لعفنم
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 7 4 1 . ردهدزکلا كرم كمردک

 ؟ مدمهبالکا

 مهوصخ ر ندلوا«یدنفا مرکمت .ایهلبوا

 هدنفالخا یعیط هلس مهسلواراتم هدشیاو . قو

 قل زسنوفپ وا مک دنو شود دوخای و مکی دروک"

 ۰ ردنوحا

 اک
 . هلس هسلوا اش یر یشرب هللوا

 وا تن

 یزکتشیعم « ردبا جازما نسح هدلاحوا س
 وح هدیرتأتوا زکهسررتسوک م دلو م کی تک

 -هروکهدلو م کیدنا وزرا اتاذ تر شا

 ناسحا جا  نسح قح بانح . مما ندمکح

 دا لب و وس

 وزرا هدهروحه» یناءلاطم كن دفا فک ا

 . یدللا لصاح یز نسح ييدّسا
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 د ۱ ۰ 2

 ردقوا تقفاوم باوح یدل هلاک هم رکم

 بوک لکد باوجرب هکیدشاوا یتینون# بجوم
 . یدبا حیسم سفن رب شمش هن راضنحا لاح

 ۔بسح هدلاح یم وا مهم ردق يیدلدشبا ۷5

 نوک يا ر قا ەت سخ یبدلبا ماظعا باحمالا

 نزکودهلشهاوخ لاک :یداوا فا لادم هدعا
 . یدالشاب هنناکرادب

 یراظتا هک نوک نالوا یمهصآدعوم كته

 یدکعهدیا ماود ردق نوک ول یعرکب اهد

 نوزوا ردق رشح زور هدندنع كمرکم هراع

 یا یک ی ربا حابص كا راتضا هاتس “هللرب

 یرثات كزوسلدیالب ناد راظ2تا . یدرولوا

 تملظرب یکربقم یبا ند نوجا قماقلوب هدا

 تملظواو نمروک یشر هقش ند رمسح دانا

 هح دلوایرطاخ دراولاصو دوعسم زور هد چا



 هروع#  PR ONT VEL E eR ۱ ۱۱۹و |

 لاک «ریایوا افهحمص هعشعش هج راک هدناکوک

 یکربسشدلااح کشی را هبات هلکل ا مو شالت

 هتم عدا
 نک# ینامزیبدارا ناکما هنناوا د دت ك کھ

 . یدرونوشود هراح کجا رصق هسلوا

 هک یدرا واهدرخ اهل سحر هقش» ندیومدنلکوک

 كنقلاخ ,یدش) وا یحاص كن ءروجحمم مرکمهدوا
 هدنجما یسهززعم  هصوصخم تیانع ناشدتابح

 تاحوا 4نوجا قهل وا قب رفت هناح وا یردق

 تایح هقفرواو شا ادهاتابح ةف رر ززممردق

 كمرکمزکلاپ هرزواقلواراغا ةن یناراب لاب

 سکه هکیدبا رخاش روس ردقفواو.یدشلوا

 نوج"هسحو ج ,ههدلاح ینیدلوا تداعسرادم نوجا

 یرمعنایعفل وا نک م كا مکحهنماوداهد تعاسرب

 ادها هنسر دنک هدبو وق هنلاح یناسنا لکذینرک |

 ۰ یدزا+ وطترسم سح ه>رد و کلب رل هسشآ



  CENEهروعم ۱۱۷

 «ءتلا . یدالتاب هنناکرادب نوک ود هلا لاح و

 تاکرادتوا یت داوا هما رطضارب یلتاط كلا ك مرکم
 ۰ یداهدنساسا

 هدنسهراد هناذتردقهرک وص «هدلبتداعال وا

 هکتاکرادن وا طقف.یدا روحهنفلو هدک رادنرب

 نوجا هروحم۵ ایشاواو صوصخم ههروحمم
 هدمابام| لصن ینا مرکم یدبا قح هئلوا همیایم

 ؟ نوسلس
 هتشرف رب لکدناسن |هدن رطن كمرکم هزوحهم

 یولع شرع تاقبط یناریس هاکنالوج هکیدیا
 . یدبا شغا هنمز اورس.هدلاح ىا قوا

 هزاوریامس كلم ربا روصت یز
 نداک رب هد بودا نایت هدتنچ هضور یتهاکهلحح

 هدنرل هجرد قعای نیلاب ندرحس میس « رتسپ
 یایشایسهیاذتردقنک ربزوک صقان هلیب یناغلابم
 ندنمسق ر یع-وهسزاوا چه كيهدوحوم
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 . یدلکد دعاسم هکرادت نوسلوا
 ینیدلوا قفوم هلامآ لصحامر یک هروحهم

 هروحهمواهس طقف .ینارکش رادتنم كح نوجا
 یيدعا هدعاسم هناکرادب هدنلخادیسوزرا نوجا

 یدود مه كنعلاطیءاح «یدیدش مصخ نوا

 ۱ .۰۰ یدشلوا یمشد مه

 اتاذ یرلرکف كرانو هک هب هبسلع هلتطف

 رانا یعءط تقفوم هدصتم هبلع ءا .ردمولعم

 . یدبا نارکش نایاش ید نوجا

 افسق یزاول تعج . یدک هتفه رب ندهرآ
 القاب اهد زار هدرظتنم نامز .یدشه وا لاک ا

 برقوا هکدنا برقن هولطم نا مرکم .یدش
 یتح .یدراباقوس هلحعت اهد هحردرب یتسیدک

 هلدح یلحاص هنکر کو قابتشا تدش هلرک

 ر ههروحهم ینتسیدنک راختفا نالوا دوح وم

 . یدلبا قبوشت ردق هم رلهجرد یتمزاي بوتکم
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 ۱۹ هروعمم " ۳

 ۔املاطم یکی نیدلوا لاکرب یتاطفو اک رم
 هما ءدافا هحفدلوا ندنشدل و هدایز كب هدى

 هجینهک<تد ساتم هد ۱ هلع ءام ۰ ىدا ردتقم

 ندنسهبملق تردق ینوتکم نالوا قحهللوا جرد
 ردنا هدافتسا یخد ندهدوحوم تاسسحم «قش

 ,یدزدنوک ههروحهم ًامیلست هتنطف . یدزاب

  دمشلآ نامز ینا دلا ی وتكمل وا هروحيم

 ید كما درنوحا یتادلوا هلماههرب ی

 هدوآ هل سح یسدف لیم نالوا ییبط طقف

 ادب بحاصت سحر هارختفم هدنقح م رکم

 ردتقمههداعاودر عمطعلابینالوطندن ون .یدشمایا

 هدا كتنطف طقف . یدّسا لوق قرهب,هلوا

 . یدیوق هنلوسن وف بویموف وا
 هرک و ندکدلبا تدوع تّنطف یرزوا ماشفا

 هدهسا یدشود هنمنع قموقوا یوتکم لاح رد

 كم بفامتم یا + يندوع كن ردب هدتقووا



 0 رویم ۱۲۰

 ردق هدرد تعاس ید هحک .ی ره كنتقو

 قعایات هلئهج ییدلبا ماود یابحاصم كنبردب
 .یدمهلو هعلاطم نامزرب دغاسم ردق هننامز

 هلاهحره تفو ییدرک هنسهطوا هرزوا قعاب

 یوتکم ندنلونن وق ندنیدنلو یلاخ ندراظنا
 . یدراقبح

 ی ال 22 ر نك خوپ هیوتکم
 كوس وق . یدراقبح قوتکم ۱ یدجآ فرط

 الشاب هغم وق واهلا ۍ اض كال دنف نار وط هدنرزوا

 ندمەلو تقو هلاک | هل یراعسیح رب زونه.ید

 . یدل عاج ندنفرط یرد بولبروا یسوت

 دوخایورت ادهمرکم هن ینهروحهم اتکا

 ثكصوصخ وب . یدشعا تلح نوجا یثر هقش

 هکراو ردق وش .قو موز هنقفد لب و نوژوا

 ق رب ندیا نارذتنک هدندز كرد هروحهم
 هنارکف بارطشا كن یهثحابم تدمردق تعاس



 ا »۹

 ۲۸ هرو و

 ناه 1 یدبآ هدیوتک: ییقع هکنوح . یدشمر

 ی-هلجیه كن ردب نوجا قهشوراص بوق اق

 هن هرکوص كرهرتسوک یتکر ح مابقرب هدیاو
 لوصکهجردوا یتح . یدرولوار وب هغهروطوا
 : یردب هدنماق

 یمکی ؟ نسرومدنا لیحمت ردقە مزق س

 .هبمهروطوا ۰ مورواب یداه . یدلک كوش وا

 . تای تیک یراب كەسقج

 : هربندرب هدیشراق کوب كردبا روج کید
 یرد یلاج ندشیدمهلوب باوجرب یرعوط
 اسم یماذلا هروحهم قحا .یدروشود همش

 كر هلکح هنس هط وا یغوط هدافتسالاب ندودع

 هنموقوا ییوتکم بوشوق هنکوا كلردنق نام
 ۰ یدالنا

 هدغاک رب هذ هلهح و یندنلوا ضرع هدیراقوب

 یمایض ونوس كليدنق «همانتبحم نالوا شازاپ
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 هد ك ردبا سکع هدنروص ر فیفخ تا

 یرث یب یغوط هد رف رب شن وط هدیورغ

 .یدشم | مسر وش یسهحول بورضرب یواح
 كرهشود ندرلطولب قار لا هسا یناحردنم

 هک ی هروحه» یک رامنش ندا نیز یلک هس

 2 ولک ناسا فاشکنا هاک دل کم
 ۰ یدربروشود رات كشا هلماط جاقر

 بوتکم تروص
 ثمر هباکشا ناک ودهدبونال, وط هدلکوک

 ردمهمانایده وش ندا لاغشایزمس هکیسهمج

 هع دقت قلارا وش هخزمساکلاپ هده-لکد هل وا هڪ

 روذعم ی طقف ۰ رولیروک زستبسانم متراسج

Eهزکشح یراتخاو هدارا ادک کوک  
 هک نوک مکیدروک كلبا یار ردشعا ین

 كلکوک یدیا یدیملاحایس رحف كعاح لصف

 ؛ینتهرادا ولردره كمرکف ۰ یرابتخا ولردیه
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 ۱۲۳ هزاوتنه

 هل اب نيا قلع هزسكمهدوحوم یاوق هعالخ

 .رح نوک ع-. ندا نازق درگ یا
 .ردقو مک احربهقش ندن | هاك

 نوت هجن رک هد وج ورب زکقوش؟زکسیح ورم هلیب
 ؟زکسمشن وکم یب .روسدیاریسا هنماکحایتساوق

 رون ینادوجوم نوت هت وطرب هدرظن رب زکلایخ

 ؟ زکسیم اتهام مملیب .روےرتس وک ترابعندزکنسح
 - دنبوا دیما لعش كيب هجوشود هبلقرب زکسکع

 یلکوک ی ید زکد ای ؟ز کسی رحسمسن مهلس هو
 «ریخ .رویشی رای هلارام شفهدکع|لاما نشلکرب
 یتاقوانوس هدبولواكلامهحون ر مع نوچ امن زس
 غج هيم هل واقفوم هنب مهستیارصح هننارکش یاا

 رون یلامایسح كلا كلكو كه ز کس همنا دمص تفطاع رب

 شعلوا بیکرتزکدوج و قرهنلوا جنم هل هرب
 هل رلط ولب رحیسهرز وا كل دیا ماست هم مس شوغاو

 مهسدبآر ظل قع همون یه .زکس ےل ردن وک ندّنح



 ام
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E هروعم ۱۲ 

 یلاع نوتب مکح عناص ملی. مرویب روک یزس
 مهسا وشود هن ره ؟ شما ناب زنیم هل کلاح روت

 كيلا 6 اح نایند لمازس مملی . مرویلوب هدزس
 ؟ رکسح اح! هنا ی و یصخشم نوع

 جوز رب قبال هرس هک یدا قاشا وب هتشرا

 یادوسیهدلاح مکیدلس یمغج هيم هلواو یمغیدل وا
 .دنناتراسح هزکلاصو بلط رهروشود هزکفلز

 هزس نب طقف . مدلوا كلام هزس نوکو ۰ یدر

 ارس هنالوا شرف ناج ده هنمودق یک كزس

 نامزیه كم ردق ی ال وط ندمتبات اهنسا ملاعب ده ۳

 قهدص وصخ و یب ردق وا طقف » مینآرکش روبج

 ردشٌا رب زح اعهدهراس تاصوصخ هدنت-ز میقفوم

 دوحورب قالها ا شوغا ل راکلم هلع ءا

 هنب ۰ ردەدنقوف ه رک كم كمدح تک لام یوعال

 طقف . مداکدجوزر نایاش هزم نب کمردبا فا رتعا
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 نامأ ساق زککیدت | تاغتلا م وک رار هلمزحعو

 .رک دناکما عرب هکكلوا

 - دما بل رب ؛ینحوردوجو رب .مرومبوسیزبس
 .مروسوسردقواهسروسردق هن یف ع نادج ورب « ی

 رب نکود راناق . مرویمربیآ ندمزوک یزکلابخ
 ی را هاب یلناق كمز وک هنیا جاتح ردق هب همه لم هح رج

 کوک. راء حاتحاردقوا هزکلاخ نوجا نیکسن

 .رو دنا شتسر هزکنافتلادیما

 هسراوموزاردقەن هدنمآ نوجا یعاود كرعر

 . ردرقتفم هحردوا هزکتفتلا دما کوک

 هزکتحمیئادح و ۰ یئاح « یه ورا« یمناق

 هلمرم منبع نالوا دوج وم نوکوب « مدشنا رصح

 زکتاغللا ردق ههحشولوا . ردکح هديا ماود رار

 ماست هدزکشوغا نکرولوا . ن هباشای هدنسهیاس
 هدغاعو تابح . خهلوا دوم هلکیا حور

 هآ ن ۰ نکس ی كح هدیا نم ات یگداعس ۱



 ا

 هرو ۱۳۹

 مکح هل ی ردف کلا كيوب

 مکیدکود هلزکتسح دای ؟ مهلوس هن اهد . هآ

 حرش ینومضم ی هدنسهرطق رب كنار باكقا
  م رلکهدوحو تب باتک ر مهسلوا كح هدا

  لاصو نا برق هللا توکس هسندکٌعا عیدصت

 اتما ع هدا دوحو رصح هنسنع

 زکحوزدومسم

 مرکم
 هنفررظ هرکوص ندکدریتب ینوتکم هروجمم

 ا تن .هرک وصو
 یماشقا وا كزبقیمهجراب دغاک قفواوا.یدرک

 .یدشمردشکد نوت یترلابژر « ینسوم وا
 قموقوا ییوتکم ًارارکتیشیاكلبا نوکیست ربا
 یسرا .هحک « ردق هماشقا هساو . یدلوا

 هروحمم هصالخ . یدّسا ررکت هلناعفد نوک

  یراتعاس مرکم « هلقموفوا ییاماتبم یتمیقوا



 ^ تب یا 2
 یاب 2. ۳ ۷

 ۱۳۷ هروع#

  هکمکچ یدوعوسم نآ هنسهحرالاقوف هلیسفت
 هش نالوایوک تبع تمام قرهلوالوخم

 . یدتا لولح

 تاعوقو زمکیدسا لامحاو ثح ردق هیاروب ۱

 .هدقالخاهن « هدرکفهن كندنفا فک ام اساسا
 هدلوهه كيهروحمم « یغیدلواتاذرب ەدىرىش«ەئ 7

 ول ردهن ,ینکیدتساهدافتسا ردق هنندنآ بور وکه س رت

 كنم ولعموب کى ديان وجا كم ضع ینکیدادوبوب
 ییلکلخد همی اقوقح هنلوارب وصتهرکوصندنوب

 ا1 ف هرا هلع ءا . ردبعسطصا قلوا
 سسحتم و راک هح ردهب ندعلاط ےس ینج هبارع وا

 هن راک فا و قالخا كنسيدنکن وجا قمالک | ینغج هل وا
 . رياك مزال قلوا علطم امامت

۱۱ 
 .هناخ كسدنفا فک اع حانصلا یلعینوکهبنه

 .رایدنالپوط یسهلاع كمرکم هلبا نیوعدم هدنس



r bg ۱۳۸ 

 لک ناسا وا راضحا هداع هح ورب هروحهم

 هس هد ی می ایت تان زن بوک یدال

 یک جم ندنکیدرو قور ۱.هد تاقرب

 بودک قرهل وا نام هدنجا تحاب ص رولر

 وا هيا یدنفا فک اع « یدبوا ییلاكنیرد

 قحل ۳1 ندنسپ دنک نو ا رابتعا ندب و

 هزب رتس هدد رص یب-ما سو یا كنسهعرک نالوا

 یرلکیرک تشرس هلماد چافرب ینیدمهلواقفوم

 هروجهم هزاع 4یدا هدقمتشالوط هدنفاررطا

 ثكنرداعفاو .یدلوا نورد غادرب ندکب نوا

 لستم ردق یم زا یتسیدنک یناراطخا یهرکوص
 فن هحنهدایز هدیحاصن کوا ا شما

 .یدنادعتسم كب ههاتشا الف ندنغب دلوا شہلا

 «ثامریوتددس هنغانوزحم كرد هلیصوصخ

 قاوا دوعسم هدنروص كحهدنا نو رحم ی رد

 ید تداعسر زوس رکح ك هنس دک



 ۱۲۹ ر

 كر هل ر دند هب هارآ رب هرو جهم هرا وصتعاسرب

 هل رابحریس ردقهماشقا هللا مانعا هنس هناخ كمرکم

 هنعم تعاسهحک هرک وصندقدلوا یساشاعضو رعم

 و .یدلوالثان هناقالم یامظعتمعن مرکم هدنس

 2 ولعم یت رورسههح رد كمرکم هم رزوآتءقفوم

 دوعسم وا ۰ ید هدلاح هب هرزو>(ه بع ٠ ردم

 زورون حبص رب یت میق هد نوجا زنج زب م وصمم ج5
 ۰ یدبا

 یبدملس «ش هرجا ینزوک یک اید هروحهم

 یراتخا الب هنر وک یهاکت غو یشدلوا انشا

 رب ندنلاح یدنک دایرفوا کیدشهالشاب هدابرف

 ,ردب ریس حضا ول كل اع تیهامندنناسلموصءهر

 یا شب هدبودبآ روم نامز زار ندهرآ

 ۰ یدفلوا هدنح لدم هب رک وا هک هس راش

 هکر د سک د ازا تدم 1 كيابح هرود توابص

 تفلا هرمع نالوا كج ەك هلا قاشم ولرد كب



A A Oh - اس 

NSنر  

 رب كلاتس نوا ش ككاف نوا كمر دا اد

 كرب یار اعقاو زيار ةل د زد عات نامز

 : رل ی ردف نوجا ییدمهدنا قل ره یدو

 هدبولوا للحس یمرط رم رب قلم شمت طقف
 مواد اتش یاری شا و نم الق عبا ا

 ینادلوا ترابع و وا قلطمهسالو

 ء ردبا نیت

 ندا لاصبا هلاک یالاب جوا ییهرکف تاک اح
 : هل یمظاعا

 « نوسلاف اخ مهتیداو لقعد

 ام هردف یلاحد

 ِ « نوسلاف الم هلروص و 1۳

 ۳۰ « نعناع تک قاس: یا نیدلوط »

 6 یهاود لد هلآ بای هجا و

 كندشت | هزوا ندیا دادمتسا روح هلبناحون
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 ۱۳۱ ۱ هروععم ۱ 4

 ..ردراقج وچ یراشوخ رس یلءهوشن كلا كتعببط
 ناقار .فطل دایر هتان ءرطاخ ینآه

 هد رو صر فطا ك هروح» ی واص ناوا

 ناوفاع كربوو هلا لاحو . ید شما راصا

 . یدلوا لصاو هیابش

 زار هلتقلوا یسامنم كنواص هيا و

  اشکلد عیررازفا حور هدنسن یروهتعاس

 تالاخ ییدتا ادها كنئازو هتسها مدل هک رد

 یسمغیص هنجما كنهدودحم تدم زمکیدید تان

 لصاح ندنممح كرادسا هلان نالوا وزرا

 . ردلما دهاشرب شمل 2

 دل رمع هل هح یيدتسا فوت ه.ابمآ تم هر ع ۸

 عبط لصن قماملتروق نددسا هحاماود تدم

 تانوئثلاردا نلشد كلحکهسا یماضتفارش

 لئاسط ندلاما نو كرلوزرا یک هدنسهمدقم

 . ردصیط مکح هح هل وا هدیبلوآ

SF € 



 هر وعگ* ۱۳

 ثعا بولح ولرد هقسشب هنر یه تمیبط
 هراحی:ک یی عبد نه ۰ یا یھ « یدیمایه نوا

 كحنک رب سسحتم ۰ رب رتسوک وارد هفتا

 , ردعادحو هفوشعم یادوهشم نوت

 راد > قرقر كا هدیاش ماکه هروحهم
 . ید هدکمریک هد رادسما یلتاط كا

 سدحت» ردق رللکوک تسر ادوس كلا اعقاو

 هلابخ رب ناعم و صوص یف زونه هدلاح ین دلوا

 هروسیب رلکدوس كن رد . یدشمالوا هاکءولح

 مرکم ۰ روسشیروک هلب رلکدشی روک كنسهدلاو
 .ید زملس هفخ تبحر هقشل ردق ه روهظ كن هعق و

 ینراکفا نخ نآ رب یزاسجیبت عبط طقف
 « «الکوک « زقارب یلاخ ندیلاعم راکنو شقن
 باختا نداد لز وك كا كتعط هنلادحو

 . یدرابا قوشعم

 یزکناتوق یاکب كياتش. یدروس یرارم



A 

 هرو ۱۳۳

 شک هلبسا زفا حور 0 ۹ ,دیاوفآو

 نایالشا هغلو او وشن کب یی ك ردا تاح

 زانآ نوش هحکدروک یهبنادمص تاعوئصم

 لاحم ررب مدتم هبا بابش مدون ضف یمیادب
 ه یک ك.ربت هدژم ییزح هاکن كردبا ساق

 10 ك < ردا فاطمنا یر یر هر

 ه یدرولو قوذرب یسح كب
 هلا نوتفم ردق هن هنعسر موم كلوصو

 . یدا قاتشمردق واهد هنساشکلد حص كمسر

 لوا ندرو . رتایوا لوا ندشن وک نوک یھ

 یشراقهتاصب رح راظنا «شمقہ ندهلول و راقبح

 هاسهدر ر یک شعاصواندکمرتسوک تافتلاءرهح

 هد بول وا ا رک ناکج هاننتساهش یک هدنتلا

 ندرال اب ی هدننخ یی دلا راهظا ندقرش تهج

 هلا ناهح ءرلوک رار هلا عولط ۰ ردیاربسوا لوا
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 .یدرب)هوشن رار

 كلنعاس چاق رب تیام یاعیادب حص ره

 هدنرظن ماشقا نالوایئداع كما بیقمت ندهفاسم

 , قدی وابتمکح ,باتک ۳

 ران كناعوک كشن وک ناقج كرهلوک نیلحاص

 ردبا جرم هلقاشا نوخ كن رکج ۰ ییرسح
 هيشتا ها یهدتعاط هنفارطا یرزو رز یامس

 قوجرب كنز اکنر یک ماشربا ی راکفا هّخدقاب

 یادلوا ففاو هن رل هام ندا هطاحا تابسح

 عرش یسمش هل مس كشا هرطق تردچ وا هدلاح

 . یدنمهلآ یدنک ندکعا

 ندب و ف هدقم رداب وا یابه یتملط كن هحگ

 تلظ نک وخ هفارطا اردن .یدزلاق یرک

 باغ ندزوک رر رر ىحأولا ناولا كا

 رالا بخ « راسح ولرد كم ندنرطاخ هکدتا
 تیهام ندنو هلا یاف موصعمو غابوا < ۳



 o ۱ هروع# ۱

 . یدرلبا جارختسا رال لد ہلا
 درا ىلاع كا بأتم ٠ یدنا نوش باهم 8

 :شاوارون ةركر تونالب وط راتبح هناموصحم لا

 یدع ردقوا كرالق لزوک ر دقوا. فاص ردقوا
 قوسشعم ر قحا هرات هناموصعم ردقوا

 هنناغلا یادوس كباتلاع رهم نالوا ڭح هل هل وا

 لر هلکج هت وج هشوک رب نکیآ هدنادیموا شملت و ط
 بوق ندا ریمل طظ هدا فاغینآ «ردا اشام
 . رولوا ناربح هنف وشعمیدنک «زالثاب ه یرح
 هاب ریس ی هح راکم ییدلبا ادم هندنک

 ناز

 كب هاك هدرانامز هلا بغ كلا سسس كا

 -ز و . رالغآ .رون روک نوزحم كب هک ی ور

 . رلجاص رو ندناهد رلوک « راقآ رو ندنرا
 هرلعاط اهن ینکعكنما-دا « ینتارطق كنکشا

 هرازکد عساو « هراوص دک ارءهرانامروآ یہ
 . زاجاص



FNهروع#  

 هراوص ندقدونوا سک یه هاک « ندماشقا هاک

 راهظا قرهلوا لاارسکنم هاک قو شل مان ءک

  نلبا بیقمآ یحایبص هاک « یاش هاک ندیا رادید

  هدیماشاع قاتشم رب كياوه رد رس هداتفا وا

 ید هروحپ»

 هل رال لب 2 الا كراشوق یرا راب هحیک

 ىل موشن « رووا یئاط لئاط «ردا لادحیبح

 . یدرتایوا »وشن

 هدست هاکشد كناهح كلر اکدر عیادب

 اهدلمار دیمارب هدناکوک نالواتایسح هاکهولح

 . قماشب زکلاب هروحم» هدوا هک یدیا دوحوم

 .یدشلدارب نوجا تبع شوغآ رب لکد نوجا
 كا كنناساستحا حاولا نوکرب هتبلا هدا

 دوج ورب شا مت ندنرلازفا حورأا ندن راکزا

  هدافتسا هلروص وا ندنرمع "دلرهشلرپ هل

 ۰ یدکجهدیا



 ۷۱۴۷ هرو

 هب اش ا وش ر هرتدب یسهادنق ال تواص

 هننار*ات كلق دل رحم یراکدید وزرا هدبوشرا

 هنسیدنک لوا كا تمیط تقوییدتا حورملست
 یدشلبا ادها یتسحجا ودزا لما «لهات راظتا

 هجک وب هتسشيا .ردیعیبط نوجما سک یه وب <
 نالواتابح عادو “هلل یعاشقا نوجا رادوعسم

 ووا یا نس تملط تعا و
 هل وس كح هوس .یداک نوه نآ وا ءرظتنم

 كيرحت یتراکفا یربادنقو رب صوصخ اب كثح
 .یدرکهنتس هاکهرح كنابح وشن نان هدکع |

 نایاش هنتبحم رظن كنهروج مرکم هلص وصخ
 یانر سسعحتم .یدلزوک «یدبا جک . یدا

 ادو . هدلکرک یس لاح ها
 هلل ردق یان تعا ردق قحهردنایوا راشتسرب

 . یدشلدار

 یساضعا ۰ فیطا تباغیمادنا ۰ یلیوهشوزوا



 و یا ده سا ۹ Cf تر

 19 هرو لا ۱۳۹

 I «ی راقس «یرلشاق «یرلح اص «تسانتم

 1 حص تراغهدایزینسح هبذاح < ۰ الاووقیرزوک

 قر هالقجیغو) هد حام هقش)ندن وب ,یدا لا ا

 بطاخع كر دیا جیم هلا عاضواو راوطا هناقشاع

 زد# كح هر دوس یندنک ۰ ثحم رک هلق کی دلبا

 هرر>هم ۰ ید انشا مالک قوطت ۰ سستم

 تالکشم هحفدلوا شعا ترغ قوح هدنوجا

 لبا شحز هدناکوک موصعم كزىق یسلوا شمکح

 . یدشلوا تنصر هج ربا نوجا قمردنایوا

 وعسم «نالوا لخادهنسهمادح تفافر هروحهم

 ر همزو فام نیلا هدهعرد ا ت٫د

 یع رکمیبدروک ق وج كى ندقازوا یدقاب 4 ةد رظن

 نایاش هدرهحرد وص . یدروک یا اهد ندنیه

 ر یرهزیرسموآ طقف .یدنبوس .یدلوب تب
 یداراب رز قبال هتاعفاو . یدسا بیقءآ هرطاخ

 قفوم هحاود زا هدیروص يیدسا وزرا ۰ شلو

 4 و
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 ۱۳۹ 3 هرو 1 ۷ ۳ ۳ ۰

 ین عش ی : ره هعوقو

 هراشاینایهلءاطندنزوکء اس ین شیلا مالت
 رازوسناحاقند نغا هدلاح یر قوا

 ندنرکف قرهقاربراهحم رج یلناقیکر سن رر كان یهز
 .. یدیاهدکم

 كوس ردفقاوآتیدوعسم بس هندنک مرکم

 كني ردبمرا مه طقف هیدزباح یتمیقن اه تم عرب

 راداکل هلبا تیس رۇم كا یک ك نا باجما ین مت
 ۱ .یدیا

 كرد هددنسهرا ینارطاخوب هیفامعم
ieیاعلاطم کیدا ناو درس ه-ءهفد  

 ندقمشلاح هغمر دنانسااک |ینلکوک كردبار طاخ رد

 ۰ یدنعروط یرک
 هدناقالم مز كلبا هلاهروحهم هحناک هم ی

 لاحرب هدد یر ادوس دادعتسا هدعیط

 . یدرالغا زکلاب هلا نوماحیه
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  تایح هگیدما تبع لسفطرب لکدج هزرمرکم
 ۴ زونه, یدقلوا هققدوا ی اردا ادیمیتداعس

 هقشا نده رک ندهزورو لفطرب لر و یاداتند

 . رونلوا راظما هن

 ناامیدی ر ورباما باقرب لکدناسنا مرکم

 نشست ا ج لد یماستحا
 یرحس رهم ر هتناسح تملط . یدرولوا

 هدنلق نالوالثا هتدوعسهر مهم ردق قح هلوا

 ؟ روابروک هن هقشا ندناحاخ

 راضتحا شارفرب لکد تایح دومسم رب مرکم

 ر هدنسش كوصهنسدنک هروحهم کیدا یدا

 .یدشمشم یک هاحیسم تفطاعریدوخ اب تاءیاود

 شاوب تایح ندیکب هدلاح ینیدلوا دیمو ندنرمع
 ,رولوادماه هقشب ندهناتسم"یداشرب ند تبخر
 مه ۰ سسحتم مه « دازون لفط مه مرکم هتشیا

 یک یاد هسیا هجکوب . یدیا رضتح هتخ



 ¥ هروع#

 ندیکی ینایح . یدسشپ ربا یکی هناما . یدروک

 ییرکف ۰ شزرارب ییدوجو هبلع ءا . یدلوب

 هب کرب ی زوک ۰ نزح رب ینهاکن ۰ تربح رب
 چ وا ىيا ا ندتفلا همدقم . یدشعا البتسا

 رد وس یشر چیه ردقه روص تعاس

 ردق هتفو وا هسا ه رک وص ندنا . یدمهلرا

 هنسدنک كيه رک نالوا ناجرت هنلاحض رع

 یتاضورءم كلبا هدافتسالا ندحا شنا ييدر و

 ندشنسرپ ضرع یتک رح كليا « تبع ناب
 . یدلاق ترابع

Êهدرا نم هک یدلب وس هلل وا. ۰ یدلپ وس  

 ردقوب کلب نکردا تاذ ضرع هن راکلەلاۇس

 . یدضهلوس هن >هتمو یضوط

 هدنخ نازخر هک یدرتسوک ودقوا . یدرتسوک

 کلب ه-اکشق لوا ندزاب هدبولوا تاع هرم

 .. یدنمهکود شاي ردقو تاوامم



 اش زی

 . یدشا راهظا یارطضا جرد تننورد

 یضهفشک كتنمر . هک یدتسا راهظا هحردوا

 یراشبط یرل رکعت وا یدسح نوجا

 .یدزلر وک لح ردقو یضراع ساسا هسلراقبح

 ثكتهاسسحته لاوحا ییدروک هسیا هروحپ»

 یت نود ندسنرمها ینیدلوا راح یرب چیه

 مکر وا ها ام وا لفط ر مرکم ٠ یدعا

 هز انو زاریها تلقر مرکم . یدلوا نادناهح

 روم مر کم ۰ یدلوا ساند ضس تابط رب وا

 كمرکم « یدلوا لاو هکلمر واهساباوح

 ردقوا هدکمعا ودق یتاساستحاو لاوحا

 یتاعما مشچ یماشفا وا هکیدنارواط هاسرود

 هنستنا ادها هرصب موزحرب همغوط ندانا ةيراع

 تروص ۰ یدرلدا تنتس۵ک. یتادوخوم شوک
 دن سرک الام بلقرب نایاشهرلس ورک هخنلک هنسدقت

 تایسح ماح رتسا ندننافتلا هاکن هکردلع وار وصت



 ر و

 وا .ردشمشود رضتح رب هنتر یاب نوجا

 هروجنهم هسرولنزوک تا گیر رب لصن هدهکن

 . یدا راتم ردقوا الق

 هدكیامز نوا ینایسح د زت كباف یاو

 ۰ .یدارام مسموم ۰ یدشلوا یرأت هحل

 شک اشک هدافتسالاب زدنحماسن یدنک كلف ای وک هک وا
 هن وعر صخشم ها تداعس هدنجما تای

 ربظنت ی راتبقفوم زوروا كدوعسم ییاو نالوا

 یفطلا وه. ىدشملبارادقا لصح ام لاذنا نوجا
 لدب هبافص قلنا رب هسک ره ایوک هک هل وا . یدنا

 كل؛دیک وا راکزور نرتسوک معام كنر ثالهنسرب

 ناہج كناهج ۰ شا دوجو لقت هرکید اعرب
 یناساکنوت هرزواقلوا تالا للرب یتمیق ردق

 . یدشملبا السا تنحم یاوه

 راد وهدم نامز ,هکه ج ردوا ,یدبا دعاسمتقو

 هنناوآ لیوحتنوا راسوبأم هننآ دیدی نوچ
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 هب حک ا ینعوج لی هدعاسم نالوا ماح ۳

 هکیدماهمن مع وا تن وکس هدفا رطا.یدشملارصح

 هبوط كتبحم ٌءدزنرسح یا زکلاب نارود ابوک

 یراملیا ناریش تیاکش ضرع هنمرارکیدکی هبوط
 .یدشملاتاکسا ینامشولردره كناد نوجا

 هلا تری حرب یتءاس یجشرب كناقالم عوقو

 زارب یخد ناجلخ هب رک ندا پیقعت ینا یکی یدک
 - هدعاسم كما لاح ناهن رار رب هد بول وب تن وکس
 رظان هغاط كش رلهطوا نامز یراقدنازق ین

 5 رایدچآ ینسهرج رب

 فارظا نانلو هدنلاهفثک تملظر زوسرصب
 هکیدبا هدکعروک رونهردقوا هنرازوک یلاوحو
 .یدشماجا نزورر هتنح هضورندربقمرادحایوک

 :وط هل فصت تراسح ندا دیازت ًاحمردن

 وحهمیک ردا شوغارد یمیسورسهمرکمییف

 ۰ هنعاز وا یارف هننسوا یە س ندرک كنەر



 ۱ ۵ هروع

 شود نوجا قلوا ىزا نهارب ههروحهم

 -اوخ یا تسدوآ ی ؟ رس با ب شا هن طلا

 ميس «یدرتسوک ها کما لوق هلغ»

 دباژت اهدتاقرب هدسفتت یه یکژوسلد شتآ رب
 نوجمآ ناکسن ی راع ترارح نالبا دادتشاو
 یک یناشی , فاز ربلدر درو ارح هرصهرآ

 اار هد راکوک یاب ریه ر و
 . یدرابا اد اهدسح

 یمسوم زاب < یدک ردق تعاس یار ندهرا

 قرشم ندنفب دلوا نکریا حابص هل قلوب

 .یدالشاک-<ارونن نضا عا یک راک اک دوعشم

 نالوا نوغروب ندنار ناجلخ قابآ جافرب
 ندبآ جاقرب . یدبا تحارتسا جات یرالکوک
 فنطا یی رازوک نالوا رانا فوقوم یر

 هرومآههنبراتحارتسا نیمتمسن .یدورویو وارب
 قوشوا .یداناوخ بیش راقهنس رال . اة راو هک لبلب



 ی و

 لکد I طقف : رای دلاط اوج هلآ یاحیور
 هدست وا طقف یتاط لا كن راتابح ناز تاک

 . یدلوا ینبطا یایوررپ زسا

 قشادجا ینیزوک هروحهم نوک یت را
 دور تا کش دلانا ةبالخ نامز
 كننابح تقو یشدایوا مرکمءهدنب وق یتداعس

 . یدلو هدنشوعا یئلاثم ر شملنا لئم هناناح

 ر هزوربلمآ باو نامز ازاتتعا ندنوکوا هتشیا

 . یدلبا ادعا هنادن اه تشدعم

۱ 
 نوسلکد هنمرح رکاب مس هلم اعم نسح مرکم

 ینلدلوامدآ ریزسهسزت اذ .یدلیآ رصح هنس هلناع

 هدهنسهدلاوو ردن ما هلیسخ قامت كت یک

 اعط مكب ندنغيدلوا شعالصاح لار یدح

 ها ههروحمم رنارواط هناسانشرطاخ كب

 هر نالوا ناعم هنس وصح لابخ هد بوراب یناکوک

 .يدرردوس یدنک ردق كحهرک يدنک



VES hac 3 
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A O۲ و < ۱  

 نامه ناھ یاهذ یلوا یدنفا فک اع یتح

 : هامرح هرک چاق رب كر هلک هنراهحرد لیدبن

 .یدکدهدنسهیرت ناصق مکیدر وک ایت جن

 روهظیک مکیدلم من هدوا طقف .یدا هدنقالخا

 مرګم هنس ردا ماود هلوب مردن نظ كج هما
 هل هنفوف كموزرا ۰ لکد هدنسهح رد موزرا

 ,"قح هقبج

 : هنسهع رک و

 ما .مشعادلا نا لکد نهی مزق بس
 غیدموا 0 مرکم نوبشا ماد یزکلاح تواس

 . یدمقج یک

 تونم ندنراتح «ندراتشدعم زرط والوب

 هن هدهسلوا یّوزح كم هدهروحمم بورتسوک
 :یدلباوحم نوتسب یهبلق تار نانلودوحوم

 رم همدقم هدهنسایرقا یتسمح كنور وهم

 هنلاط رب قفاوم هلاع هرکوصیا زکس قرلوا



 رو ۱:۸

 2 یسحتمدخ ر «یحوزرب را یا و 1 یدلریو

 . رابدلاق هلا تنطف هدر
 هروح«هکیدبا لثاوآیمهنس یحاکآ »ات ۱

 اب هام شوش دوز
 .یدلبا ملست قحوج نالعوا رب هرزوا قاوا

 (تمکح ) هنرزوا یسهیسوت كنبدنفا فک ا

 كوي صوصخ اب یوا ق روای نالوا هیمست
 بجوم ردقوا نوما یسهدلاو كوي هليا یردب

 ن "هدجک هک" یزوپره هی دپا ترسم
 . یدرارلیا یتاتیک همادمص ۂطعرب شاردنوک

 هن رغب بولا هنعاحوف یتمکح یدنفا ف اع

 یی دل وا ینج وچ كن هروحهم ندق رط ر هجا دصاب
 یهاقحوح كنهروجه«هدندف رطر .رونوشود

 راسمكشا كلا: ینیزوک یلکوک « رابا رطاخرد

 . رولوا لام الام هللاتایسحولرد كرب كج هديا
 . یدرالسع ندنساف هوا هحکدلوک قحوح



۱۶:۰ ٤ E STAD ES 9۹ 

 کا حور طیشت هلبرلهدنخ هالفط هک دنافەن

 هنشایر تمکح .یدملبا افویرمع نامز قوح

 - هقاب ضرب یلتدش ییدنفا فک اع ندمرک

 فعض هدایز كب هدنجما تقو زا كب . یدال
 . یدشود هغاتت تام . یدسا لصاح

 صا قرهنلوا تعحام هابطا هعفد چاق و

 یرثات هدهسدنلوا تربع قوح كب هدنناوادم

 تعاس یماشقا ینوک همجرب تیام : یدنوروک
 لاح توم تارکس هدننیدنک هدنراهواو رم وا

 هل داماد هنسهع رک « هنمرحهدعن بونلوا هدهاشم

 هلکرب ہرکوص ندکدلبا لاکا یایاصوندبا اضتقا
 یحور ناقح رار هل لوص فاعتم یندامش
 مبل ماشقا وا . یدلبا العا هتبدحا برق
 حامصلا ىلع یوک یمث را ندنفح لاق هدوا هزانح

 نيج رب بک ندراوشموقو یسلاها هلحم
 . رایدلبا لاصبا هنسیدنا ماقم یعوحم



 ۳ نکن

 و ۱۰

 نلکمزال یسهلو هدىلقر نوا تم واقم هنا را

 انش وری ا2 زانت( ندنراهرب وا نا اتم
 ینلهروا « قمالاراب یرل ههو جراج « یرلماج
 .رایدمرتسوک هنالفطلارحا یک كمربو هالبواو

 نوجا سک یه الخا بح « ابرقا تبع طقف
 ندنسالخاو ابرقا سک یه هلتهح ینادلوا سط

 روا اواو نتف ام هنعایض ك رم

 یبدوس هکرد هدنسهح رد تو لسم عطلاب

 ران دیا تعانق هللا قمالعأ نوک چ وا هت ومع كباذ

 قفومهفارتفا 2 سا نکست هج رلدآ یک ییادلو

 یادحوولع هروحهمهتشبآ ۰ ردراوهدرلناسهلوا

 هلص وصخ .یدشمشبل | هتبح رب یدج هلب وا هوس
 هنیدیمارپ چیه كنایند ینتبح هوش ندیکندایند
 ی رح كالنوکرب ندیا عادو ادا «کیدمهزکب

 یردب ییدروک رتدب ندخزود باذع قال رب
۱ 

 كسی و تره یس-ء«دلا و هل رک هرو>حهم 4 ۶ ۳

 مر
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  3 5 ۱نرتسوک یناثما هرک تب مدنوک

 نالو یییبط نوجا مدآ یھ « هاع ره « وا یهو
 هد كن دنک نامزرب هجروا

 ك رکید ر لوا زار ندنس دن رر یحهدک

 هندنک ایوک نکیآ لکد یثرب هقشب ندنس-همتک

 دابا تنحر ینامد یک شمقحهلوا دوم ماقمر
 :یدزهلغآیف شا هب هز سه روک ن

 دل ات ردق یسیدنکمنطلاب هسیا ینسهدلاو -

 روبحم هتیلست ردق یدلوا جاتح ه ییست ندنک

 تارطق كن را مس كشا ۳ نوک سه هلغعل وب

 رم ثدلاح هلک ثفارتفا شت 1 هلا ینایرح مدامد

 ردق هول و . یدک یا اقرب هلا لاحو . یدرل

 کردقو ولوارب چبه نوسلرا هسرولوا رادتمبق

 ندبا .جافرب تیام هم رج ینجهچ | كنعايض
 «نوساشنا هدایز

 يا رک تاک مان



NEYو  

 نال ر طا كرم راکدای ر شادارای ناسنا ادج
 ینادجآ كرسحت كلباطقف .زامقبج تقورب جه
 لکد یدنک كنسدقا فک اع قرهلو مایا رلءراب
 .ینوردران كلەروجمم .یدادونوایسحا طقف

 .ودتتخر هر هلارنحتتم  هناسرغ یاری هیرک
 . یدلوا بلقنم ه هاب

 نابرتسوک ندنفرط هلاع هرکوص یا چاق رب

 ةا فاش یادت تلف هنرزوا جایتحاو موزا

 هدیسهدلاو یک ینیدلاق زکلای هروجمم بودک
 ندنش دل نوک هقش ندنسحتمدخ ر هدن وا

۱ 
۱ 
4 

۱ 

 هنوز كف مناخ هقیفسش هلبرارق كمرکم
 ۰ یدالک

 ردق هدنجا یرمع لاس یجنجوا كتمکح

 هدزغجز قو ككرهردنوک اهد شادقرارب هتسیدنک

 یر امازنلا كلف طقف . یدنلوا هبمست ( هسنا )

 سایر یا یرسمر دوخاب . لا یبرب بوریو



 ۱۰۳ هرو ی

 یا ترد ندندلوت كنهسنا یک ردبا بیقعت هلا
 هروتتهم . یدلبآ تاج لر 432 لا

 ا هدبوردق هبهحرد رب ى رد ترسح

 یلکوکنالواشءلتروق زونهندناجلخ رب نیشتآ
 هدندنسهدلاو ردقتفو یحهدا تحارتشا زارب

 یا دل وا جنک زونه نداق یقادص ۰ یدربآ

 نیلابهلبا مرکم یی رلدیفح هللا یتسهروحهم هدلاح
 یاهدرب کیلا لاصیاهتدحا برق ندنراضحا
 هنسالعم یاح كنحوز كرهلبا ماست هب هناردام

E 

 را دغادنوتبس ییهروجهم ترسح یجنکیاوب
 تان نالوا نزنخان را شملیا , یدتا
 بویلیا منام نيشن هشوک هنسر ما ییهراع

 هللاوحا یلوا هنسر هک یدلک هلاحوا یتح

 هننرابیقعت هارهش كنتوا هدوا هسالوا هسیاقم

 . یدرونلوا نظ هدقهل رضاح
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 یور زكا كنهروحهم قارا هسا مرکم

 . یدشلوا یان مه یمانا مه یعوز مه لکد

 .ر روک هل وا نامزیهیدنک تکرار ید> از

 ہلا یت تالا ینهرح زواه یسیدنک هیفامعم

 هحرذوا ندنکیدروک تخم نایاشیک ییدوس

 هنس لازا هبنرح نک# ۰ ریزتسوک شزاون
 تانداح وب نالوا ررقم نوجا سکیه.ریشااح

 نوا اتاذ .یتسمامرو تما هحردو ههیعط

 قج هلوا رای تای مادام بولوا تقوم دکره
 ییفح هلوا یدالوا هلا یسهحوز ايو یجوز

 . یدربشللاح هننراذک | فخ هللا راظخا

 هروحهم هر و ض نذکد ۶ تدم ر نوفرا

 زاوا ڙکلاټ قرهنونوا هدین یجآ یکتا

 لاخ دن رک یک ثاوقا شا مات یف“ ندربقف
 جافر هرات ر مسح یا هک دارا دوح وزار ا نوا

 بودک هس رلقادم هاک «اک  یدرکود شاب هرطق

۳۳ 
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 “هلل وا یک یرلهدوعسم لا ندیآ نارذک هدا د ٠

 هعناض دوج و ییا نانای هنا ناب یغد هدنرلهدّوم
 . ک ورتم لدب یدنک هرزوا قلوا تمدح كوصا

 ندنشدلوا قفاوم 4 هبط راشاط ین درب دناب ندنرلت

 . یدر رک تقو هلئروصو راقاب هرانا
 ناف هلسس تالماعم ییدلک هروک یر

 هدنتک الف ماک هوش هسا اهم رکم یبدوس هنانونحم

 نو نوش هنرزوا تقفش یور ییدرتسوک
 نالوب ندنفاظو نلوا كلداق قرهنرا یتبحم
 هنوف هلس كس ولع ک هدنتفلخ یسهحوز تح

 . یدشلوب یطارفا ةجرد بوقیچ
 تیام نيج د آ . هر

 تبع كلبا اعقاو . ید هدکعا ماود هلروصو

 ردیطاسدلآ حب صر ر ورا یعبط جا اودزا کهناقشاع

 جاتسا كبأ طقف .ضصەديارادق« هظفاحم ابد امطق

 یدو عدم ناما ك هنا هکتالماعم نلکمز ال ییا



 ۱ هرو ۹

 ردهدح تع نالوا یختةم هدایز اهد نوجا

 . ید هد ولطم هحرد قحم هبدح تح وا

 هدنجما یرلهرتابح نس ییاکآو یجنرب كنهسبنا

 دالوا ریرسل ۰ لمار هقشد ندهلناع هفرت نر

 ندنتح كلرد «كلج وزءوزرآ رب هقشب ندنلابعو
 قو دوج ورب یلتمق ندنس هروح ه۰ سحر هقشا

E 

 هلاک كتشعم ناما یر ا هفطو یتح

 لذب هلئتروصوا هنتهدخ نوجما ینیدلوا یسهراح

 لثهر هدیشاعم هحیملق هدهاسواو شعا دوح و

 یراشاعتنا زرط هلع ءاس كردا فعاضت ردق
 زکلاب كنهروحیم . یدشملا لدن نوتس

 یک یندنلوامسل راکتمدخر هنتمدخ یدنک

 یحشآ .یدلتوط نیداقر هجمریا نوجا راقج وج
 . یدیا هقذب ندنسکیا و هسا

 هلته یا دلوا مولعم یسهشاس لاوحا كم رکم

۳۳۶ ۹ 



 ۱۰۷ هروع#

 هلکمایا فءاضت شام ندا تیافک اک | اهقاو

 وش . لک هلاح كح هدا ناما یهرادارب ماغتنم

 هقافورقف اساسا هروحهملرک و مرکم كرك هکردف

 هل وا ف ولأم 9-4۱۶ م 3 و شمشلا هدنجا

 رار هلبا یحتمدخ چ وا یا هل وا ندن راق دنلوب

 نارکشنایاش نوجایرایدنک مغابمرب یفاک هکمنیع
 . یدیا تمع رب

 تدا ك هلاع ردق ه هحیندک هنشاي ییا هسنا
 . یدسا ماود هجهلب و یاح

 راقج وج «لاکرب ت ۰ قداص هحوزو جوز

 .یدبا لاکرب یراوزرا تهح یهزاهصالخ ؛دوعسم

۱ SAS و 
 كلدات هک - تفو ییداک هنشاب چ وا ههنا

 اس یتا یعرکب كيهروحه+ و یسهنس یحتتلا

 ءدنااوحانال وادیمحتنایاش كنهناع - یدناینایح

 . یدالشاب کجا روهظ رالد ہن برع بیع
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 ندنرا-> كلنو رب یتسهوشن كلنعاسرب

 فاءاوع هجو كلف نایمهلوا نک قهراتروق
 یا« کمر ندندسح ظن اردن یتادعاسمو
 ندبا تاقوا راما هلبا لاب روض> لاک ردق هنس
 هفلرضاح یفآ رب شدم نوجا ءروحهم هراج

 . یدرو رارف
 . یدالشاب هلئرشع الوا یالدس كمرکم

 «كحهبعا زواج یناوقعم دح هروحهم لغایت

 كجهبمرو تیدس «یواسمو لئاذر ماطر

 كجهروآ قوچ یرشع حدق جاقرب هدنروص
 ترشع چیه ہد م رکھ ی یییدلوا بصعتم ردق

 لامعتسا زا كب و ردان كم جا . یدلکد زا

 لامهتسانوجما كم هوشن ینا هفامعم ۰ یدردبا

 تعغاحاشفا هسیا یدمش ۰ یدرلهوشن و ردبا

 ېک یکیدندیا دایتعا ی دیدع ردق هرلترد تعاس

 هدکهرو نرخ هر ه وشآ هنسا دنک یجحادقا



 «  یدیا هدقمالغا ابطا ا

 ژوُاد تادع رب «جاظع هشیدنآ و الق ب

 طف . ید ریاشالک ا ندنلاح یه 4 یا ب

 .فووجوب هنعبا. ئدیا هند یو «ینابسا تللو |

 هدب رع تنم مرکم ید ۳ یکیارب قيما

Eنشا ج كن وا هرک وص ندر نوا ت  

 و زارا یت« د دصاترآا نکیا لکد مدار

 جک یکیارب هد هه بو عمه یوم

 تا سر ۳ ؛ هداکوب , یدالشاب هکمالک

 ۱ . ید

 . یدلواص یر كنت هدخ یراءرک وصاهد

 ديما مطق ندنلانحا كمل 4 قابا یرکید

 « كوا .یدنکیشا. ۰ یدشزاص یدنک هلردا "

 كام ری ے شد كي رار هل رلتمد > كراقح وج

 . یدلاق هن ەز و >4 هدیمهلاغ



 5 هرو 1۰

 ۲ لا ا هر مرکم را
 شمامهدیا ماود قرهنلهتسخ دوخایو شما

 تاکشهروحه«یدیاهشاروهط رالاح وب هدبول وا

 هکلحمدخ هکلب هقشب ندننمدخوا لکد كما
 سرددمهدنرا رطضا ماکشنهواكنخوز كردک هل
 .یدزماراهظا لاعفناربالصا یالوطندنوب «رولوا
 .یدیاهدترومام زونهمرکم « لکد هل وا طقف
 لکدء هدلاح ینیدلوا هل وا .یدروبل | ینشاعم هن

 هنمرحرب هلدالوا کیا یتح هراس «یجتمدخ

 ه دقمامل ون ی.هراب كج هدنافرص هدهیفاکتروص
 . یدیا

 هدف و یرو هد اواهتبخ کا
 هکلف ند اک وک کلب « ردنا دوج ور صح هشمدخ

 . یدزملبا لزتتهلس هن راهظا تباکتر یشراق

 . لکد هل وا طقف

 كيابسا ن ها نود هداز كا ینءهروحه»



ES 

 و هکولتوا . یدیآ یوو 1 مرکب .یدب
ie iو  E E3و  

 کوا .یدنا قاذخرم تلا مرکم : یدرایوط

Saی هدنجا د>حاو نآ ار ر نلک دم  

 . یدیا نما ندنکع هذا لاقا

 شاوآ دوجوکی ینیدنک هامرکم هقشب نونا

 ضراع هرب ندنکیدلبا ساق درج حوژ یا
 یسمامهلوا رادریخ كم رگید نده نالوا

 ةمرکم هدلاح نه یسیدنک یک یک دل لباق ربغ

 هند هدنلاح نه هدیع دم هساا جات زدق ه

 قفوا كا هلع ءان . یدرروک جاتح هج ردوا

 ها سنگ بولک هلس نامو ی داوآ یهشادنآرب

 نالواردفهتفووا ءنام اسف <X ا لاح >

 زونوا کک نکا لد کو یسهدوشم لاثما

 روحهردفكحهربدشکد یتعسطو روط قالد
3 

 ۱ ۴ ك ۱ 5 بد ۵ اش
 E ندنس سا 2 سا

 مک و ۲ تم
1 



  ندنعالطا 6راد هجرابآ كمهم ببسو ندا
 ندالذت یفروک هدمرکم کدب یلاق جراخ
 .یدبا هدقلوا یعاد یارطضاو مالا هدایز

 .امشلا هلاوحا ولردو هروحهم رار هلکنوب

 یسوش كوكا كموح ص یردب . یدشم

 هلتهح یش دلواتراءع ندننلا دنخاک كنس هلنام

 ندو هسدا یحوز . یدقو یحابتحا هب رمشع

 هنسردنک یکلتسم کلب ردف فدا یا یا
 ۲ اهلبا راهطا رکسلاحر هل- هدهح ردقح هنالک |

 هروحه« یهرضاح لاوحا هلتنهحوا . یدشم

 مرکم هدنراظن ایوک هکیدیا ردنا ماظعا هحردوا

 ی و لا اقا یهدنکو نشلئآ
 . یدرلشلاق

 هرزوا كما تارس هب هل اع لوس یقرضم

 a یدا تاوادم جات زوساد هح رح ون نانلوب

 «نوسلفا هنسهزاح یاد هک لکد مولءهز ونه یلص طو



 ۱۰۳ هروع#

 تبشا لەن هیوادن ندفلوا ص حشا ضرم

 ؟رونلوا
 تار ۶ قوح ك نوجا فوقو هنلصا كنو

 رابشه ی ین عا نکا شوخ رس . یدتا

 . یدمهدیا هدلا هش ررسر ۰ یدراولاب نکا

 یتح «ندننزح هآ ردوخایو ندنوکس هن رالاژم
 رانو ییببط هک يدزمهلاباوج هقشب زداکب رب اضف

 . یدرولوقایم بح وم هداز

 ۰ یدرتون اعم وارد كم ازکف ا
 یفانم هاد وو هقالخاو بادآ ندمرکم طقف

 كمرتک هل هنلادخ و رطاخ ین رودص كنکر حرب
 یالبر لصن یمدآ ہرا ندنکدمهتسبا

 هحیک < رولو شود یشدوف هلاحو زوسن اءاخ

 بایسا رک ردق هماقفآ زودنوک « ردق هحاص
 هجر « هللا باعتا هدراهحرد كج هدا داحا

 ۰ یدمهدیآ جا رخعتسا



 مزال ياست ر ندنو

 یواسم 5 هلو و ین هوا ضرع نک ربلک

 رالغا < ناتا سکعلاب نوجا ییدعا ل اف

 2 داکیوا یرلهحیک هدبولاقزرسهراح كم کو

 تیاکش ندشدردراو هطارفا قرشع ۽ ندنکب

 هر رم هلو لس تمدن
 ۳۹ ك و نوجا یا دلوا رو هن وص

 . یدرابوط رل

 ا .>عره ینافع هد . مرکم اشا رازا

 هدلاح یتا دلوا شوم و ده هنس دیش | نبهرت

 ندک دا هدن وا هد تدمر ۰ یدالک هنسش هی اب

 هرو>پم هرا بولاق هدر ینادروط وا هرا وص

 هنعابش كر هروتک یک رلکوروس تو هل ر | لاک

 هد 4سلوا تقوم ولو رهز کیدا ۰ یدربناب

 طه ۰ یدبا باوخ ور نوجا اول

 نوجا هرو>«منالوب هناکم اک ها وحا ول ردوآ
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 بولوا مدامد هبرکرب ریشیراب هل رارومغی رب رهمز
 ؛"یدالغآ ردق هحایص

 هلا تحارتسارب هدنشسن تهز یدک هکناسنا

 .ردم یاسا نرو
 هدندتعاززارف نه یک لاما وارده و
 كنه نکف تالانتشا صوصخابو را قو مور

 ندتکیدزاوشود .نوعرو كى یهروح+

 . یدلاط هوش وا لواتعاسر ندسم

 ردق تعاسرن ندمرکمعیطلاب هسا نوک یس را
 .یدناب وا هرک وص

 نانلواراضحانوحایسنآ هک نوسکوا هتشا
 ر کشا واری تال ام كنارود ٌةملم
 ندقاتب یدقح هل وا تشک هند یمهمدقم

 هللا یزای یکم تقو یبدزک هنسهطوا بوقلاق
 قمهوقوا بودا برق هدا. یدروک لوغشم

 ین دلوا یی ندشرط مر کم هدهسا یدتسا



 ِم یو نال وا شاوکو

 . یدقبیچ هیراشبط
 رکم هدنروص قم ترد «ترد تعاس

 روحه» . یدقیح ندوا هرزوا كمنک هب و

 دیتا هوهق ییدتا راضحا نوجما یرلقجوچ
 3 Oj لاک هرکوصندکدربو هم رلټدنک

 و داصم یس هج راب دغاکرب هدر نکر الب وط یهطوا

 ح
 دقاب هفرط ر . یدلا ناه . یدلوا یرظن

 جوا هدنرزوا یدریوچ یفرط رکید . شوب
 ۰ یدوفوآ , یدروک هلک ترد

 [عهدنجما شت | رب .لکد ءدلا مرابتخا توا ]
 ها هن یھ لاحیسح ر هرک ذرب «بوتکمرب

 ندناج ردنم هلاقمزب شلزاب هلا یتسدطخ كم ركم
 ۱ 5 ۷ یدیا

 ۱ ثكعا یارب_ءا یشدلوا هدنلا یرایبتخا



 و د

 ؟ یدروبلوا فارتعا یشر مک قا
 « یدبا مولعم او ینازح.ر

 ؟ یدمک بحع ندا بلس یراتخاوا طف

 ؟. یدشلوا بولم نوحه

 رولوا هاک هولح هلسارغ ولرد كس هدنوک م

 ندننریح« کدر وکی ارنا رک |ناسناهکرد+آ رب

 یدّنف درا هحق درب دلج :قحهربدلج

Eكم هل وش .رولو بی عردق تع هل هج رای  

 ندا صخ كمركم تباا هلاقم ین دل وا جردنم

 ىا طقف . یدیآ ردا اعا یلاح رب ملا

 و یح هدا جاسا كلاحوأ هکر در غ هديل

 نالواقح هلوا دنمه صح هدهجرد یر نديو

 ره جوز «هدکلب , ندقلاف ولرد ره هروجمم
 - هروک هاشم هرحس مج هدک برام ندهساش عو ۹

 . یدبا كلام هانح ولع ردق كج



 او هفلحتاق-صق هلس ءدلاع ینیدلوا
 E 5 وركب

 یرکید رب دغاک یی دلو: یتسهچ راپ سەل هروجم
N هتشادل وا شعلا هملق هلبسهطساو مرکم  

 ۲ یدیا بها ذ

 . كيلقرپ ندا جاشتا یاهذ ندحوب هرکر
 یشراق هنحاص كبانح ولعوا هدهرکرب یتازنمولع
 هرکوص«یلئوشود ینادحورب نرتسوک تا در

 هسطباررب یکتیحوز هش رکیدکی كلق ییاوب

 کت کح وفك للل هرکفن شد یت مطب م هم
 ییدرتسوک تعاص تب ع ه هددادضا عج ات

 راح ینانحولء و هروح هم هفامعم ,نوسلیا ره اظن

 فوسخ لباق لب شا وک ,یدرش هن راز هلغلوا

 چیه هکزامهنلوا روصت ناسا نادحور نکا



 لاوس«یرضوط ندو طقف 5 ی دا یریط

 ندنل ادا ندا یس ردق هن امز وا ییخح هسهلآ

 هللا هد" كر ةه و امطق ینوت نالدتسالا
 .یدرو رارف هتفقفح قد

 ره ناف قید "هوا مرکم روا اا
 رطانشو “نش اهد هکلب لنا کوک

 ۰ یدراقح هنسهطوا یقرهلشراف هدئر ا

 نوجا ییادلوا كنا شوخرس یدصقم

 نا رب ییولطم بوریدنلدوهن هللروصوب هجرکف
 هک اش رد . یدرتسا كم_هتک هلوصخ رح لوا

 یخ قوا باید نالا كلاود کک
 راک قاسم درک شوش



 ۰ ردب یهآ (E كلف توفص«كنکل

  یمادقاره بوجاردق هندی رای هجیک هنب مرکم
 یول تا یتسوطعلا ناه و ندقدزبص یک.

 .یدمهلوب یر یدارا ی رل بح بور دشل راق

 6ا ی راتخابآ كسەجكج

 / زس رج ا دیا الذل ر ندلیق

 و هلشسح یعهدعاسم مدع كەر ییدروک

 ؛شزرل رب یدوح و ؛ناحلخ رب یان اا یا رح

 ۰ ىدا د دنا باحح ب اعرب ینادحو

 ندو نوجا عالطا هب هدام تققح و

 هلاح وا بیم 1 4 :هح یادو هراح هقش)

 ه وق وا ۳ هن زاسات علاط ندا راحاو قوس

 کلا علاطوا طقف . یدردیا ماود هنشیا قر

 ممسآ یتسهرک وص ندنوک وا كل زو ره بس رم

 نداق وس همدع اک او ۱3 6 دز یدشملبا



 راظن و شهر دتا طبضص ۳ یک م

 هده 23 ۳ قلوا ض

 فرظرب هنن قفوا : الوا .یدیاش
 یهدنمآ نشد و قحا اد یدل و

 . یدراقحت یدک

 :یدروکۍ زل راعوش هدرزو هلو ر قفوا

 بوتک« تروص
 مراکب هداروا هم ینوک «ج یهدزگواو

 . مایه طقف .زکسروینادل آ ی ۰ مرویلب

 هد یمکح هل وا هزکلو . مرو مس . لکد هدلا

 م.دزاب نوک نک 1 مکح هديا رازتفا ا مەسل

 اضما « مرتسیا باوج یوطر هثبش

 «سش»

 ینبدلوا ر رع یهاع لص هدرزوا كفرظ

 هتمارکو فک هدقمالک | یر نداصءا ا



 Ty a RS ۰ ارت

 ی درب یناع هلون قحا .

 نجهبهلوا نکم يلج هاو چه
 وا هسلوا.دناع ,همرکم دعا

 | یرآتو رک هجردوب اذهعم یننجهسیمهلوب
 ها كمرکم هدلاح مھ ٣ هنش) دیآ بانا

imida 

 ۔اس الاصح . یدنوش ود, ین دل وا البر ضرام

 هرو ینا هسنلوا لکشت لامل لاعاعرب ندهب
 یتاساستحا نالوا, روم ردق كح هنيا تافک

 هلاوز - یدن-ادخ رظن ق.دنفحمرکم بوش د

 هدتنجمآ تامش مالط - ی ؟ باهم شمشالئاب

 اب یدوط زو «ءاوا دوبابو وع

 . یدلبا ماود هدقمردشیراق ی هد هک هس

 مکح > هتشا . یدلو اهد فرطر ر کبد هدتلا كأ

 ناجح طخ هصالخ نالوا راوا ارس همیش مادعا

 زا ا نیز ارگ ید برپکموا

 هل.هحولرس هدلاح یییدلوا یماتضما كنا هم



 .یدیا هدقملشالکا ینیدلوا همانحمرب ندناقلا
 5 یدااق o2 قوم ر ر هدنج نآ وا هروح

 افورظم قره زاب یرادقم :E رع تدم ا 9

 قماموفوا بو وتواو شل وا !be 4: مہم م 3

 هد 3 یاقلا ۰ یدشمایفا رب رام هدنص وصخ

 هلخمامل و یراسح یک اعم ی ۹ بول وقوا

 ا و ا
 ید یر 3 قلا یعرکب ; یدیا رب هاب داش

 یانیشا كلبا هدنجمما یسهیاسیح تدم كلانس

 هلا یژودناماس س كتاقر شدوا یر ات
 وشرا هتک ۰ یدشوت هم رزواكمرکم ںاھ

 ناحزرحزونه بوت کم ښی دزاب قا دص نأ نالوا

 یدل الاخ هاک ی ولح هراب عا ۰ ن ؟ روت وا لج موس یک

 ڭ«ەنکىج هدنتنآ راقایاهد ب و راب و هل رادود ی یف

 ی رظن هدا ساوا ۰ یدر واط هر« د ر یدتسا

 . یدلوا فداصم هن راقحوح

Ge.تاغ یک وها رو واءدنملا یل دا بص  



 ا 2 هتغا تل هنالفطع عضورپ ادا
 قماءعوط E كي هم رح قح هلج ت هسا

 رب نداد یک ضبم رب شملتلیاب نوا

 هناوصو هدنرانشم هارهشقجنا شب .دنروصرب
 ه-ظف  ندالب هاکرطخ یرافدنلو برف كر

 یلوتغاص ث:کح یک راوط ینیرارکیدکب نوجا
 -وموا ثنمکح یلوف لوص كنهسن .هنبو كن هما
 .یدراشملبا لکشتهحولر بولا هنتسوا ئز

 لردبا لعاح هاشارب_ةلهر هجنروک یلاحو
 3 وت زسعلاط یهراقح هعزانم هلا مرکم

 ليا 3 ى هوا ما هدرکلف نویی
 . یدریدکی هنسهناردام تقفش یتاقر سح

 قفاوم اهد یم شراح هم باج كم رکم

 ر هتومءدنجما تایح مام هبلعءانن . یدروک

 یشاطرانم كلة عب ال تسم نرتسوک صخشم لادم

 سح ردق هل هدنکوکو كرهلیکید هنحوا شب یک



 13 هرزوگ"

 ةنمراو ترودک و سو رد 8

 كسغم تیموا یک ناراب بوالپ وط هراز وک
 زا دا وات EGS افن رد . یدک ود هنرزوا

 تمر سحر صوصخ هن یدنک هدنجا یک

 مزب كنم رادلد یک هدانعم ماع لکوک یییدسا یرح

 هنس دنک بول واتداعسراذکمدهدنلاص و ق وشاقوش

 دنک مرکم.+ شموس یاساستح اهل زالوا یش راق
 سفت هنساحاندرک, هکیداشاواردق وانوجایس

 «یدرباس هل واره جا لار نع هع لکد ج.م

 ندیم هسا ایسنا ع: عضو وا كهروحهم

 بوم وا یشرب هقس هب ندکملا نامآ یاعدتا
 قلارآ وا. یا وا كملس هرب دیایوا یعرکم

 قاوا زوک زو نود هکهرطاخ زر نالوا دراو
 همرکینعالطا هلاح عوقو نوجا یادلوا ثءد

 ظا ھا هام دیک یدیا ر,ذدج هدکم رب دلس

 یردلو تان هح کج هن هل راظن ف مص ندنو كر هلی



 ۳ یدالنا eh و وا

i 
 ل مزوک ییا »

 حدر هل وا دارا بو م واوا کز

 یک وک هدبوراب یمسکوکنوجاقغالک یسالتا

 - وس راقوا « مروي وس ینس ., متج هنآ همنروا
 نوک رب ندلمرمع  كارحح كل وكر هك مروي

 ۰ داور لبرج لی:
 لهاش یثراق همش هدر ٩ ردیکد یاکوب

 - روم ردلوا .هرکكم هدنوک ی هدابوزتهوک
 یادو پس نرس یک دما :ولرد كد اکب ! ناب

 ؟ زدم ااا مدکمروک, ییدنما تاک راز رک
 كاکوک ,نالوا نک ص :ندنتفاطل رون كرار

 ؟رو دا روصت قوذ ه هدک ا وع یهراحسر

 زا لا ك ر یراخفا كوس هلا



 0 نا رم دل ,قمالغا نوم كس یسهفظو
 رون ییهرا رب نالوا كلوا .کلوپ تاب

 u مور ۳ -ندکماکت

 ندنسامسد نوت هدمرظن ٠ نسب هعالخرب

 یراحاصء م رز ی مد مھ شش راغ

 بور ترج یراماشفا < هد راطولب رجس

 1م یامس یرلهچ ےس وانا

 .مروبروک و کد یکع «هدراحابع ییرون
 « هدبودآ س ؟ع ةرلنامروا مر

 مدیشالت دعوم « یراهآ ی هدراهشول

 هدایرف یرلشوف هلا كب رخ یرالکو ش 21

 دای ندبا قرس هنا یراک زور درک یرلوح

 کار رونق زنا نام ۱
 .رورر و ربح ندنس رژ وا رج جسه- «رلورحشه

 نالوا قاتعم هکلاصو هدایز ندکلاخ طقف
 تعاسیه نا ره . روشا تعاق کدو 8



۱۷۸ 

 < روش.دا قلو رار هلک س

 قایا لا ند دوب واسکره یراب رای هحک
 هرکو ص ندکدلسک یعهلولو ثااع « ندکداکج

 - ردنوک ها راممهالغا هالغا هدبولب راص هکلایخ

 ی تام را كرلاعد قرح مکید

 هد بول وا هدک هرم یاب قاوا د وسم هلک نس زکلاب

 ۱۳۰ 9 تاجر دىدو
 قوا ها ب زود قوا رسا کش

 یمشدلوا قا تشم ردق هن هلماو ب «مرویتسیا

 وزرا ردف وا هدنس مدل . . ؟ نسمرلم

 مکید وس« كماتسا ردقوا مکیدتسیا ؟ نسمش

 كعدیما نالوا ندم ردق یک كاوس ردق

 تاهره . ااا هندامسرپ دوف تاق كس
 نود ی 4 كروبلو قوه ماي هدر

 هدایز لا هدنسهرا اا كشيدارا نوجما كجا
 ۰ نسرو دا يات شا زرس رادميمشادلوا له اتم



ENT a 
 مابقتما كمردق.هسعا ما یر كنوب
 راسا كافر یدل یک كد نوک
 .یعرکب صوصخاب درک نور یکیدتا
 شعلوا هل رابحا ابرفاو هلناع هدنشاب چوآ یمرکب

 ؟ یریلوط مهنع یالوط ندنتکرحوب جک رپ

Pimقود ر هقش ندکتح رک | ءراب ۳  

 کلو مهد ردوا ق
 نو یتدلوا رادتمف ندناح ر یدا كلوا

 مه . مرولوا شمهتسیا تافاکم هنر تازا

 ۰ تا خب رد یس هدعاسم كلوا هدکلوب

 یرلزوک هحیک . مدا روذمم نامزوا ن

 شا فداصت هات. ندهمروک شنوک «دبولبحا

 هدناتهموا . مدشهروک ینا لوا ندنسیک اعا رب

 ن لاق یک لطرد ها
 . مدشماعا لباء هحردوا هدهلامز کا

 ههر وک ین هک مردیا نیع نوجا كشاب زب نع



¢ 

 ا ۱ ی یا 1 حور ا ن 2
 5 لول نارق س ؟ ھه ؛یشره

 هه یداز وا یفلکت نالوا نوجا د

 هب یدازوا نوزوآ طة . مرول ؟ مو زل ۲

 رب یک تا ندنو ۰ ردراو جابتحا همرک اذم

 .مةدنانب رباب هدیادر مکی سور هم راقحانعم

 هم قد زکوا . مدتسا لاتما کب رها ن وکو

 ءرددشا ندشت | كراظتنا .مرلکب هداروبهم ینرک

 اما ۰ مزوک یا ردءایح یافس

 ( مرکم )
 REI كم هر و>-م» بفاعتءییءاتخ كم وتکم

 یا

 : اق هه و ۰ مرکم تک ایم

 زود یی ومدلاح وا هکیدتا رود ص یمهلح



 ۱ هان.را ی ؟ مرو .یدا دوجوم اءارب هدزاد

 سح نابلهب >زاب هلزویسلاع نا یبرارکح

 E1 كر ندنش دقر وق اج هلام 42 شا ندتاقر

 هرو>عم» .یدرتسوک زو ًاهد تک الفرب تدب

 راطخ وه كشیارب شاکردق هرلهحرد و هسا

 قهراقبح هل ہد ند ه وق ییدصقم لوا نآ رب لب هعر

 هک رد هللد ال وا زوس وا يا هدوا هسرا و هراح

 4 وان ی کلب هک ود یٹایزوک قرهنااق 4طظ

 هرلرب یک ینیدل' یاروا هس 6 مهتاب ینکح هل

 هح كي ولاتنا هد یر اا بونا یییکحو

 ۰ ید وق

 یراسح كح هل هرک هنس هط وا كمركم قثرا

 یبدوس هدایز ندنناح یک مرکم . یدشمالاق



 ۱ 0 .E مو ۳ ۱ دقت ردف یاحو

 كناو تسانم دقع هلککرا رب نالوا یتدسانم
 ..زسفالخا ردق كحهدا لوق نسح یوتکم

 یارخ وار نوجا یرامعا كوك یدنک
 هب هزانطر رساادحو هدهحرد كح لابا فاکت

 هجرت كيلق ر هوا بوتکموا :یدشلوا رسا

 هسناوا حرش ردق هتقو نیم کیدا یتابسح

 .یدنم هل ر وکی شرب هقش ندنلاخ كب هروحپ»

 هدساف تو . یدنا هدمرکم هقداص تحوا

 ۰ رونار وک هدنا 4

 هرک كم زو كموحص ىدا فک أ

 سرتسد هءروحهم هدیودیا احلا هنفطاع نماد

 . یدنا مرکم ندا ناب یتکح هلوا هسزم هل وا

 یاوه كيهتفشآ رب هنتسواكنهروحهم نوکوب

 وا هنن ناشیااح هکمربک هل سادو

 ۹ رامتعا ندنوک یشدلا ییهروحه+ مرکم



 ِ  e STOLE. ۲ھا ۳ اب -

۱ E OTE 
  ۳ 2 2لی

\ A ##هروع , 

 هدکماعا لیاغو تغر هنسهقش ندنعورشه -

 طقف . یدشمرتسوک تئاتم ردق نیداقرب اندام

 .یدلسهدنا ماود ردق هن دلون كیهسا تا اتمو

 كف قفوا هل.دح یرادتفا دما هرک وص ندنا

 هقشب ندکدروک تردت رب هدندنک هراهحناکا
 بابحا نالوا نواعم هناطبش هدقعادلا ناسنا

 تاوهس هدم نع یرلنالم نادحو ضم یلتفاف

 تقوم كبو ردان كب قحا هرصهرا كرەرتسوك

 . یدشمالشا هنرایز یرابغا سلاح هدنروص

 هو ییدوس اتمب یدهروحهم زونه طقف

 هسا ینامرحم ات نالوا لخاد هنتفلا هاکمرح هاک

 ییدتا یتات یهجاکا سوه كلتعاس ییا رب
 هلوصوش . یدمر و كبر الدا ندنااح هلته

 نوتي س تیهام كردبا وع هدیتاکموا الا

 . یدقح هادم

۱ 
 :بطاسخم هب همانتحم ررح یتروص هدب راقوب



 ت انعر ن وا هس هیات رواج iy مه یل

 ییاتندنت دنتفاص لاک زا وات یاد وا لقام لب رابتعا

 لاک هنسهح روش ود هلت era كا

 كياطبش هل راتعا تیهام طقف یس هع زک كناذرب
 تلسانحیعا نوعامردق ك هاد یربغ لوصح

 . ئا یسامسخ لاخر شمرگهنتفایق نانا
 دوحوم هدنعمط « شلوا نلاک هدنشاب زکسنوا

 جوژرب قحوز هلته اس توش صرح نالوا
 هداژ كب هرزوا قاواشو» هم زار طف لکد

 هنظنضا دلم ۰ كتتحوا قحا ۰ ید شاول
 هک ن یراودها" تاکرح »یه دم هل وا ردتقم

 تیدنا e تاککر ار راکسومان

 یحوز" ند هلو "تام یس هنس یحرب كنلهأت

 هنس ههاخ كرد بوللوا قلطت و در ندنفرط

i 1۰ یدرو تسم  

 لثاع زمکیدتا ثح ندنناشو لاح هد راقوب

 رار هلا یتفاص هدن هحرد تهالب هسا یدنفا



 باج تابنا هوا یاسرتربح تمکح نالوا _
 ۳ ل ر رق هدراهجرد قج لوا ناهرب هنتیهام

 ِ تم هناکرک لوس هع + ءاس 9 یدبا قالخالا

 E قلاتف ندانعر یسهاردت تقفش نالوا

 شمتلکون هددامادیتحا كىا ر ههر در ولاعحا

 بوروک تجسم نایاش و وودغم یزه سکلابو

 فوزک یک ییدنکسا فوم یجارشزا ناما

 قالخا هجعدک هانعر ۰ د دش لار رح هدکع رو

 ید «لبتهج نا و نسح رظن فرصندنسهچ رب و
 سکماا لکد كم هزکب ردف هرذ ه هر وحه»

 رب قج هوا نظ شاداراب نوجا كمام هزکب
 : کیدا كلام هب غ یاهس

 هاکز ا ه4 ا 3 ۱

 7 . .مارکتسا بودیا هنا کجاس

 کا هنآ هه هسا و

 ہارک | ناچ ناچ ررئس وک

 رب د مر هو را 0 ۱ ندبآ 1
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 دراب ردق توم ut 23آ یشیالغا نا ربح

 قکتر E هرظن ییدسا فاطمنا . یدا

 یک كلف مثچ یرازوک نالوا هابس هتسهحررتسوک

 .نکریچ ردق یقالخا ۰ رلکید هراذکوک دوعسم لا
 كرب هدنتلا یراوسدک نالوا خم ردق ینادخ و

 یراص ناردک ا یحور ید مر ر كمرون

 مرو نشکچ ناج هدرلجک قاکارق یماهس

 یک تافو ران یعالک . رزکب هنسهتسخ

 ندتبیصم یک شوقاب یمادص « رلءراب رارکج
 1 . یدرر و ريح

 یجنر هلبیسح یعولعهبرشم رارهلقلوا هلو
 بولوا ثالزوک نالوا مزال هنسیدنک هدهحرد

 وا تا مورح ردق ۲ ات هب هاد مص تفطاعوا

 ره هکاب نو ره نراس .یدا جاتسحم هدتسن

 نرتسوک لاعضانح یشراق هنسیدنکیشیا تعاس

 نیوتن

E jg ق هنت 



CeO ORs 

 ۱۸۷ هرو

 یک یل ث هاو نوکزود بوک هنسشراق كنهنيا

 ریشبلاج کم رر دشک دیف-ایسءلکت هلرایش یاب
 كج همەدا ص خشت یدنک یندنک هکلبو

 اباد هقشد دیو .یدرابا كير لیدم هدرل هج رد

 هلتقفش و توا رظن رب یمبمص .یدح هنیدنک

 نالوایت ور هصالخ كرظن وا كنس رد و ءدلا و ناقاب
 یراشیاتس والوب «موروای كل« مع «مزبق لزوک منو
 هنسهلح كنمارقاو احا ییدشروک ییدلسو

 هنآ بوروص یتسهجرد كنکللزوک رب هدکبا
 كننادوهشم یدنک یک شمشقناق هاعدا هلا
 ولردوا ندنشب دل وا E قمارآ دهاش هنسکع

 ءاو.۲ » یرلکدر و اروبح كرانابایغوا هبهلتسا

 ناصقیراباوج « .نیسیلعوس « نی ریش نس
 ردا لافغا هحردوا یتدیدنک هلبسح یەک اج

 یادوس هکیدرلبا نظ نبرش ردق وا یدنک و
 یسمشچه هدزکح هديا داهرف یرلنشودهنفأز



 زان هسیازآ ردق هل ینسح هیفامم۰ . یدبا قوب
 یراهم هدقعادلا لکوک و هدایز هحردوا یالدو "

 قروص ایوب "ةقیقح هکیدبا هداعلاقرف ردقوا

 یراتفر هوش 1 ینادلوا روتسم هلراح

 كلمر وب تو و ؟رذ هط ولب ندط ولبرانروک
 . یدرلرلاق رطضم ہدکما ساق

 ییدروکن ذنرد هرکودندقاللار | ندنعوژ

 دع تصرف تمعار بولطا قو یهدعاسم

 هم ت یحتهدخ یرانوک رازا و هع یه كرد

 رس بولآ هاي ی رشه مغر ناو هدنراهناخ
 تروص كن هکر جیهزونه؛ریشالوط هدنرارب

 نوا ییا دلوا یعزب نشدم هدهعورشم ربع

 لىم یهدندادعتسا هدهسنمهلشد رازاب دهاش

 هقشن ندقذلوا ناهرب هالو كنسد: تاد
 هراهتفشآ فاح لا یراتفر زرط ی هدرا هیس

 یفرافه باسا ندنح وز . یدرولوا ناسرهلو
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 ییاث یک ها ندنراف رط جت دو ۱

 رانابقا هل ران بیر « انار هتسیدنک هدهسشملوا

 ۱ لدا هل هح یرلفدلوا علطم زارب هلاح تشک

 لب وب .یدباء کمان اره بلاط ز چیه هرکوص
 ناک هنک وا یدصتمندکمرو و قآفوس نوک یھ

 كمر دنا | ینلکوکمه كردبا ادم قاانشا لینک
 و ود ماد یمانشانناهح رب هلتروصوا هده

 e ید كم رک حک

 هکیدیا ردا ییا بص ردقوا 4... یحاودزا

 ردق ند كنار هاکدالوجنرب عسأو ودق ماع
 ورده یاسنا ندنفرط یسهلا نو افر سدقم

 اهدء گمرک هاد قرهلوا یراع ندماعم

 كن دالوا هابب رو كنسابب همدآ رب یمبضوط
 شهلوا عضو نوجا كم رد یتیدلوا مک

 رکد ناهج كم زو لکدرب یک سومان بولوا
 جاودزا نالوا ننهآ هظفح هتناسنا یهوجرب



 هک ګر ار نوجماهیاش تاسوهنکسن رک لا هدندنع

 . یدیا هطساورب ص و صحم لر ی داقرب

 کعمد هاتسرا ى وک یبدشودهزکد یسابض كاتم

 زا نم هد | هدمربقم مسورم هد رک د طف . ردا

 ناب ردق 9 هن یسا ادس Se رب هداکوک

 هکراو ردقوش . ردقةح لوفر لبات ریعو 3

 تلباق .كنسکمم ناولا ا راهطا تگ
 لوا ندبشیه هداند یک انعر . ردمات هنحاوا

 ظفح هل یی-دصخش سوما نلکمزال یسهففاحم

 . ود زا هم تاادرر شمام هل وا قفوم «+افوو

 ا زهره اه دل كق كسان
 لقع کلا < زلروک قوح هس زاوا رداف هنز ها

 هل ندنرل ت سلاو تفلا دل را هل وقمر ا ر و

 هے دل ا ی مک و نو با رتسوک یزا رتحاو قو

شماشاب هبا راکسومانو شمروک هم ر لزوت
 7 

 ف ی نر ی ی تا



 ۰ ردقسا قا یتش دو كمدأ

 ۵و تایدام کیدا توع رو ر هرو>هم

 : یادح و “لەش هسلو انکم كمر و كىر ا

 ر هسا اعر . یدرلبا ف ام یحانص رهم

 هردو هغلاب نر ست هک یدنا تاسخ تعلط

 هحایص هلیلما كمرت. سوک هداعل قراخ ناهرب رب

 كنلظوا هست یا كمرب و یکنر لیلا تم
 . ریاهدیآ متقن یسمش عاعش هلیسکع زکلاپ

 یا راو و+ | جا جیب هرو
 روا ۳ یک ید رار وک تام رکم هک ملک مزال

 . یدشع وس یادحو رو هد ور رداق

 یس رویا نوجا ته مم یاعدتسا هروحهم

 هر ر شمشود هزح نمز قرەصاب هم رغ

 كنر هغدو ر یزرک يه هبلقا اک لا
 تام راهطا كس ها رخ نودرک وک نایاب هلا

 یتداوا ردتفم هنعاقا رار ببرغ هن نوجا



ot:تک ۳  

 یر 1 تیپ ی ا 0
 شقاط < رای یراشید + شر هننرارکج ۱ 3

 کی درتسوک ی راق هماحرتساواهک یدرا رب تفآ رب ۱
 | ابنا لک ًاضب هدكعابس رانروک ۱

 . یدرلرولوا لئاق هنکح 7 هدیا نل

e رز 

 ی زع و وزرا ۵ دب و

 ۰ نر !رطشا یا رعل

 رم هلته ییدموس یلهلغ 1 هک ۳ 5

 ييدتا قالخا لید هدهساکد یساقام
€ 

 E هدب رل رب ریس هرص هر ۱ 8 او

 ۱ ۰ ی شم دیا داىتعا

 اس تفت

 صوص اب تمسوم هک یدیا و هه رب

 كن رب ندنسایحا هن رزوا ییهدعاسم كاوه

 ووو وو قوق



 لوق هبونمااعم ینفاکت كمتک ههناخ دغا
 ندن رالحم هدیرلهدار ش ترد تعاس . ید

 یضوط هلا بقا یتفارطا كروس قرمهقلا

 یراق دلاارکهداروا * ری دما هنس هلکسا ناطاسبو

 هدنروص رب ناور.هتسها تاغ اک ار هغباق

 . شدراو هباقا رادحلا

 و 7 كه هج ردوا نوکوا راح هنراءلاط "

 .هدابعلاقوف ردق وا یزکنا رشح ماحدزا كف

e:ضا یلهایس.یللبشب «یللآ  

 نیهرکب 7 هنسمد كح > ررب هل را سابل و راح

 فنر شفا وا کشت راز هلال رب عیسو ند رامناخ

 ودقیرآ هلا ,رلکب نایثدلاح ها | لاب هدیرل

 . يدق شکت

 ۳ یاد لوا ضرع هدءدالا

 هاکریهثن رب هدهسزاوا ظوظح ردقوا نیکلهلغ
 هیلع ءان « یدیانو# نوجا ینیدلوا نا و سح



ANS و ENED 

ETD EERE 
  ۳نالواهدقما هنسدنک هنسهجانشا

 یدسا فداصت هنداقز نالوا ۰ ۰۰

 ] تم [ ؟ ردمک نداق» اع . هاناحبس

 هلروصو « هاب لتفد یلتقد هدوآ لر شود

 سا یتکرح وب" ۰ رایدالشاب هرظن "یطاعت رب
 د تفد بوللوا یتات هلاقمرب ندنفرط نداق
 ۳ ۳ . یدشلهدایز

 1 مس هدرا یاد ا اوا هد

 : و اچ

 ۱ ]ویو و عمدتا نام تا و 4 د٤د

 هد نشاک د نوع ند نداق یر

 اسوا نومیم هدر وص یک شم رش رااح SA حس

 م رکم هع الشاب هن زارا راک رح اط ر هنس هج را

 . رادشالقا هعاخ كرهرود یتشادقرا هللوف



 ۵ ا
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 اذ مرکم هنضرزوا بره 7
 ی وزل ك داق

 هلاقم روق, الب ندنخب دلوا :شمروک یتاغلا ردق

 تراتسح هکملبا راظتناه هلاقم هلتدشو کما

 هآراکتاکم تباخ یشراقاک | هسیا نتداق ,«یدتسا

 : هللا روطر
 قاخهارو ؟زکسروتسیاه . یدنفا كب 3

 . زکیدلک ین وجا كماٌرستحار

 یک تیاکش ندنناکرح كمرکم اب وک والوب
 مرکم . یدو هدشزانروفر هناهاباو دراب

 هدهسیا شمشب روک هلن.داق چاق رب ردق هنامزوآ

 ندقاط نمرتسوک تالکعم قلا یک الو
 فداصت جاقرب مدرءیسم هلو یک یراقدلوا
 تالماعم هحردواز ونه هدهسشهآ عوار هده وم

 بوک ندا هلروہ لاکن دنغیدمهشرلا هبهنار قحم

۳ 



 . Rtهرو ۱ : "۳

 هب اف وشزاف اتو دک هب زماکح نیلیکح

 iG د مه هز و ۰ یر وک دخل

 . یدتنا بلح یبحمت

 تنقعآ و یل ویب ررب هللروصو رل سوت «رلرظن
 نانا وا رلاوه هدسنفلز كنراق مرکم هجندا

 . كيیاصو عاتم هيلع ءان و ینشیدلوا ندرافالع
 هد ره ند دل دالک 1 یتفح هلوا تمشارک

 هلا له هانغساو زانرب هدییبح نیح ییدرتسوک

 «یدتسابرق دن قر هلآ را و

 نوکوا ندنکیدروک تالا سکعلاب هسبا هعفدوت

 يه : یدلبا تا روح هب الت چاقرب ردق هماشقا

 ۰ یدلوا ت تافتلا رهلظطم هدناقالم

 دوحو تارا هدر اح هحعا ۹ هدیوک راژاب ۱

 شهر و توفیک قرک هلاصو دما مردم

9 
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 ۱۹۷ هروع# ۱

 هرص هرآ ینسهنادنول ءوشع كنمراق اذهم
 شاو نرش اهد ندزلانشا رازه ییدرو

 ,ریدشآ و هدناقالم دعوم قوک رازاب ندنغیدلو

 قرنانوا .قملقبص قعانوا هدنافالم یحنکیا
 قعل زا 4هسزلوا چیه كعاتکرح قرهلءقس

 ررکت هسفد ج وا یراب یاحح نالوا نو
 ندفرط یدنفا ماخ ناشوا یداتعم كمردت

 ۸یدفلوا تخراهطا هلازوطر تا €
 ی رچ ید یو هعمج هق شب نانو
 هس مرکم ۰ یدلدبا فیلکت كمشلرب هدنراع

 هدهسلدلقص هحروک یغیدلاق هادرف دع,

 ردق رامط يهدنلا كنزاق یناحح هدر زونف

 یتقفاوملر همه وس یثرب چیه ندا دملوا كاح

 یداق هدمرکم تاقالم کیا . یدلنآ اع

 . یدلیا اد سح ر یک كم وشود هح هدانر

 زوحوا ردق ی یک هلص وصخ



 نوجا سس 7 1 يال نیر

 ندس ره كردا راط یهمج ید 1 یاتشا

 , يدلبا د را رج لوا
 .یدلوا لئا هقرش تاقالب یجاحوا ن وک وا

 | قهشولوینوک رازه ندراق هسیا هعفدو

 مزوک کیا » قرهریدلاق ینابح هجو وط ینفیاکت
 EY زك ةه روک ن53 ە زەم هلو ردق هتماق

 کید ۳۰۰۹ نکس زما سماص وصخم لعرب

 نددهقهف ر نوزوا هس !ماخ ... ىدا تراسح

 | نظ یعالوق ردقوا زک وزرا » : هرکوص

 ۱ الو وا لبا هسک من زکسردا

 هجر وی اوج«... ؟ یم زکیدتدیا یمکیدشی روک
 ٠ كنىراقهدنجلا هلو وا ... یدرشاش ةلهو مرکم

 ۴ موا طقف" ۰ یدعد یشر هقشا زدنففاوم هنفیاکت

 كلتعاس یار هلوا كنو نامز يدسا تدوع

  قعاب هقشاعمرب یدج هکیاب « هنغح هم هلوا راي



 ۳3 یضوط ۳ 1 1 ۱ هک هر

 یغح همهلوا هدافتسا رب ندنآ هنسدنک كرمرو

 ندکمتک هر ییدید یوک راژاب هس هدهتبدالکا
 هدنس دام كشيا كم رکم هتشب. یدمه | یندنک

 یروصق ر كون :ندکما تالءزادنز نکا لوا
 هشسح و لم ءاتداف هدنتشدنک هدوا اا

 یکوا كشبا ندهموس هدلاح ییدروک نا دنا

 هددب یدنک یرلءهراحره .یرادبماره هدبوشا

 رلالب زلدون وا زلوتوا هنشاب كنسهلا نالوا

 هم ردنسمر و نادىم هيا

 هدیاهدیا بیقعت همه رب یرازاب ۳ رب ین هع

 . یدشاهدایززلتفلا رل قالا

 یراتاقالموب ندیا بیقمل و یلو ین رب رب مرکم
 اعثاو هدلاح ییدتمیا ثكعارحنم ه هیفخ تفلار

 اساسا ەد هسیلکد ا هبت شفای

 نوا ینیدلوا كم رک . هنحاکن تحب یرکف



3 EET و هئس وز را E 

 مه یاوهو قشع کیدروک هدنسیدن هدصا لوا ۱

 هلتروص رکید هد مه كما دم زت هما انغساو زان

 نام لو یلاسو

 قالخا كمرکمهتشب ندنوب .یدرتسیا كملياروبج
 ادوس کیدروشود هنلاسحا ماد ا یناداو -

 دقع الب هلاهح ییدروک هقش نوت ندنرلشک

 - اک ین داق رب شاوا تاصو مز هلی دنک ع ورشم

 نههبلع ءا .یدرلبا ددرآ هدنکح هديا لوق هح

 ۔روکی ا جوا ًاماتهرزوا قهامریچ اق ی رازاب یه همه

 هلو لوصو لاحا هم دیما مرکمددلاح یراکدشب

 ترس +0۱۰" یتماضتساو زا كن راقیک نرم
 هسحردوا هیلطموا « هلءاوا ینلکوک نالکثمو
 هدننافیلکت *یداتیم كنا-نعر هکیدشعا هلاما

 بویمریک لب ندلاخو رطاخ یلهأت رب یحنکیآ
 تقفاوم من نوسما لافغا ییراق قم



 هل-هأت ارزکم نام روم هدلاح یدرتدوک

 ۰ یدالشا هدناوت یتسهرطاخ ید وذام نال زا

 هراح ۸ هدکم هاضرآ یهزوحهمرک | هک ردق وا

 ےن

 .ىدرىشيةلق هنن اشك دقعناهیدیآهسام هوش ود

 هما هنقالخا كنمرح كل نس یدب یتا طقف

 هحیاسل دنک هلا حیتسا و ترسعیهدنو هد ینوقو

 هک یدیا هر نم تاتسحوب هتتشا ىدا مولعم

 مارح یتحارزودنوک . ینسوقوا هتحک همرکم
 ,:ییشلبا نونعن ر وا وا

 هک تح ط ةف یدلکد نم و تیم کم هحینلک ةنانعر

 ندهمیدب ره یاتسح حسو ام یراکدید لکوک
 كا كهللا نوجا كمتا باسقرذ هقتعب

 رب هدرشم انعر ردیسهروکشم ةطغ كود
 هدننادخو نالوا باالاهلتادر باکرج كقول

 . یدروس ولردزا هسراک مزال یفلو وردە

 هقسش هک ید زهاب یشر هقشا ندنومش هداند



 42 شا یا ا هک یدزع وش رد یر

 . نوسم هوشود ینغیدلوا یہا ورد«

 زکلاب نوا قعالک ا ینتیهامک رد كن داق

 نجات كيم 4 زدفاک.كغآ ضرع نوش

 ندکدتشیاینغیدلوا یسابابدالوا کیا صوصخابو
 نوجا كمري زاو ندنمرح کسا هرکوص

 . یدیوشود .ینبیه «سراو هراح رده هدابند

 نالوا دوج وم هسیا ریبدن یفادلود قفاوم كا
 بولوا كمردنلتدش اهد تاقرب یادوسو تج

 رخو هودج مو
 . ۰ یدلیا اذا یرادنقا لصحام هدیابوب رکاب
 باما قالق دا قلب هکر وا هریزآ كم کم
 راد هنارک !ذم یرلکدمهدبا لاک | نامز یراق

 هل داق رابتخارب ندیا طوت _هبهرباخم هدنرلهرا
 ا تحف یی اعر. یدا نوجا ك.یشیروک



E :کم نشت  

 El یدراو اک كاذرب ندنساجا

 شارو یبوس جاودزارب هدهعورشم تروص
 هباروآ هلتفص قازوغالفنداف دوهەم ند غي دلوا

 E AR ک «یدازوا ن رم

۱۵ 
 هک هحک ییدلوا ما هناعوق و كنررجپ«

 هسراو یتک الفو ساق مالط ردقه کنن ر

 یدشعا لک.هن ندنآ قرهالبویبط هدرا رب

 ندناعوق ومرکم . یدلوا حابصهلاتالکشم كي
 تو ی e هل-تهح ینادلوا رب اک
 ندوا هللا راخا یت کح هبم هلک ماسشقا وا هدم

 تقیقح عطلأب ا هسا هروحهه ۰ یدقچ

 ه) يبدلبا ق چ4 "تاق كس لد سوراخ

 هسا را٠ نکسا یرازوک یبا ردق هنانشفا



 مت ها 1 تاج نا وا

 ۱ دک دز یردار هلا هسا كردنا تد

 العا کوک هلدسح یون« نالوا یثا
 هجون تقفش رظن رو هدهنسنکیاره هروحمم

 یهدنرالابقتسا هدرب كراهزا هزکوص ندکدتا
 قوج یرلهدنخ هالفاغوا هو شود یکم

 یهز رپ نابوق ندنرارکج «ندنبلق ,یدروک
 كردا مو هنرازوک یک هقر "لایس نیشنا
 هرلنآ یس رک طقف ۰ یدالسشاب هغهالغا هب

 .یدریوچ بهر یتداب ندنکیدمتسیا كمر دوك
 یاب غ ماش قرهلوا هعفد كلبا ماشقا وا هتشبا

 « یدلبا اشامت هنام رغ هقرقح
 | لوا هرزوا كمامر و كلر هراقحوح

 ه۹ رج - ی همقل هل چاق رب ینبدلوا روح

 ترد چ وا بوربحک ندن زاغوب--یک رافوص ليف

 | رب قاک ارق قرهریاپ هس رلرب هرکوص تعاس



 هراح هسدرد ها راتملط یک راوآ هم

 رکف باعا ردق هی هک افیح یدال ڈا 42س ر

 هد لق E ی ردق م 4 هديا

 ناق هسا هدیراز 7 1 ر زوساد .ردق ش ۹1

 هلو لوصح هقش ندغام كشارب شدم ردق

 . یدلک همای كس راقجوج ًاررکت . ید
 هرودرب شکنوت ز كب نوا یرلرنآ کلات
 موصعم یا یشدلوا هدکعا راعا تک الف

 ٠ لشام هدنشا تحارو تافغ رت رب

 هدنکشود تحار هدنرظن یرلهتووا لیشم

 . ی دیار وم ردق قعاب

 . یدنامف هتمظع ءاکرد ملا ز وسن اعاخ لاحوا

 ندنرکج غادهدنرزوا كن: زامق رهنایلماطندنزوک
 رون روک فوخ كنر هنسهجررتسوک هوم
 قلئاعاو :هنلکوک رسجن,هآ ره ؛زاقنخ ن کوک

 .یدرلهچراب بونابینج رخ یدنک_هنسهچجثمردیآ

 "هدلابقتسا مناهل ات وا



 ین

IEE 
  5ص

 داس س

 هدا تلذم لاحوا

 . یدلک هنرطاخ كمعاترایز ینیرد هحنالشاب

 AC هسه وند تداعس 4 كن داق تحد

 ندیم رب الت هده عاص اروص یحوز نالوا

 تنساا تیوو 4 یتیدنک ىو قرف
 . یدنشمالاق هاکاحتلارب هقشب ندنرانم كنس

 ینیدلوا نیق ًاتاذ هربقم بوتروا ییراج ناه
 عولط .یدلوا ناباتش هلو ق راقح ندوا هلتهح

 تابح . یدشلوا تافتلا یاشک هرهح زونه

 ورد كم كح هلک هلاخو رطاخ س زمکیدبد
 كتلفغ هداح ون نالوا هاك اشام هناسرهلو تاعوتو
 یارسم دعوا ناد قارانمین ب یساهننم

 كنررب جهم كب هلبراونا سکع كرحس باهت
 هدایژ ندا دياب رلوس ۰ یدشمالغا تشهد

 ثااعنالواقوج ندنرو مهم یبا رخ نوا ین دق

 ٠ هقمراغ | یک ناکدیدلاس یوسک قاهروا.ی دلو



 بوت : هر ی oe رو

 نوغرو شهاق ندنفاشمو نم نیما كمنکوت

  یدشنک - كردا لوق هراس یرادوج و

 یامتفاع هلکمرتهوک لاوزرب نوکره هلم هدنشن

 نامت هلا ظفح ندننا رات كشن وک نالوا لاوحا

 هتسفص 2 شکر یک شلاح هنس ناجا رتسا

 ۰. . یدناعاوا ماتخا

 ثرابع ند هکر یاقرب كباح حرار یربیه
 راشااط نالوا › یواح یس هدودح 4.صالخ

 یراکدات ررب رادباب ان یک یراتاسبخ كنم ولتابح

 كح هارد وک ی نانمسا هلداسحا یرلقدلوا

 شوماخ مداخ هنم رامان یاقنا هدن راح وا شاب كلردنا
 هداس تاغ « مدقتبا یکتربع «یداننم ررب

 «ثاسعمط رازابرب «فكنژش ماعرب هحنوق طقف

 كج هديا تیافک هتبهام راهظا كتلفغ تنایشرب
 ۰ نیدیا ن هلرطس ترد چوآ



EEاا  
 e وه ٹل هدا راطخا نانش ماشا

 1 2 هنادتقال ء شمالشا هفاشکنا ی ید

 اا ا هدوآ رظ رب كد ج چ اقرب رک

 ندم زار لم ٤موا لاج "نام ناومآ كم ورنخ
 یدروشروک هف وکش اقارب هد ضب شاوص

 مونهظفاحم كغارف ناکدساوخ هدفارطا

 صوص لا قاربطثخ رخ نوجا یراتحارتسا
 هرواوا اهرغمکح توکسرب قج هوا نطیانعرب

 یادم كشواپر نتن ةنا روا اک: ءاک ؛یتوکسوا

 زی دارج( كرا ما 1-یا راہا لالخ ا .یسهم
  .هرظن رهنرلق ناجاخ كيهر وحهم هرا هنسنا

 هننشهافردیما لراقح ر واب بب یعرءربقم بارخ
  ندشاطكمرکم زاشاط مت وقر رق « هاکباوخ ورب

 ۱ « یذیا لدهورهناکوک نالوا ناق

 هدا دوحو قرهبشپ راق هدوحو كم دع



 داموا ؛یدنا فوم : ,یاح وب هرو چم

 ی الم ر هقشب ندرارف « یدیمأرب هقشن

 . ىدىشءاملاق/

 ام كن ابب هلا كلام شال

 باداشیک اع امدید نر ناکود نینرازوک
 هلامزیسهعقاو تک الن اب وکهسیایلکوک . یدلیا

 ثنسوا ی 1 شعا یشانندنکیدسا لعفنم یردب

 دنا نآ 2 . یدربشلاح هلالحتسا ندتءاص

 ۱ : هدنباق هسناوا م رشت
 نالوا زارمب ندا هو مولوأ

 ما. رام ؟ ناسهدمر یزاسهراح ار سلاط
 ؟ ناسهدهرت یتا لزل ع نایمهتیراب هداند

 كوا تچ یادو دم قاری! لخا
 یرافدارا هدا د كرا اغ زامل زارا د رخ ندزااح

 ندا منحت راد كدا كاس یس اش وک تحارتسا

 ۰ یدزلروک "یئرب هعشا



 ê ها طاقت لا زدن توت

 یرانمنیداقرب" شملباپهحیلاتتعا نیش هنککترد

 وف یددلیز زوا كشاط . یدل وایرظن فداصم

 ۱ : یدوفوا یر طاق رب

 امساجع بالود یا ناهج
 امام ر هة شل هدک رودره کد 0

 "تربسح راحود یرارظن بودنا

 تافغ هرالد بولک ندنریسح وا
 تا. لاح تھام زماس

 تافلارب هک یوک مسرره

 هکیدنک بودی بول هل روص و

 هکر دنسیلد و هدننخ یروصوا

 نکیا باسیترا یب مولوا هسکره
 نکبآ بارخ تشفاع كهرومعمره

 لا الب هد راث سنا هش



 ۲ هنر ید ور رو

 6 هاک نی ردا غل رد ا

 ءانوک نوتاسا ینایح كلنوک چوا

 نایب هدا تربقم فن ره
 ناشخرد یدا رتخارب تعلطوت

 هدنسر بولوا هنشاب ید نوا

 هدیما هګ یلکوک نکهک هواج
 هدنحشا باش ءونشن ر زونه

 دعا ناو کا او

 كرهت "لس یراکحدد مرو

 لرهزیحا كلا ؛كحالاس یوق هل
 ندنلاع «ندنرم بودیا مورح

 نةك هدیزاشود یدلوا ینا

 نالوا تر ەدو یه 7

 نالوا تئاما ههانتش فلاح ِ

 دوحو كزا وا < نمادهزک ابوا ۱



 3 ترفغم رهلم بولوا ,
 تمصعهمطاف یاحنوسارا سودرف

 یساط حانح یه غاص ران هل وب كد

 ۰ یدروک رطعس اقرب هلآ طح ها هدنرزوا

 كردیامکح هنغج هلوا لاح ۀمحرت یعرط هد كنو
 : یدیاررح رال یودس | .یدالشا هغموقوا

 لصن ندیهارهش و هدنجا نآ وش ۰ راز

 هل وا هدندلاع كکیدتا تماقا دلهسروب

 فوت نس نکدوقوا .یرارامبوب . نیسروبک
 د یدعا فق ون هل های تیش# لو مه 2 دا

 ید
 : تابح ۰ نیسمدنلا تانا هقر رول داد

 هک ردلامالام هلا تامبهبم قوجر لا دا

 را نه یقرهل وا یسهعاخ كياند یتثهام تلدس هل



 قوفد ر طز هکر درب هاکساضوا ع 5

 هب هل اق ترفاسم نلشد ربع كەسراقاب هل رکفت و

 ندتحارتسا مون ناشد توم «دشا قاذشا هوب

 . رونروت لحمات كب بانتجاوساره هجردوب
 ر كدع روح يه ولوا هدنسهشوک رب چیه

 كکيدربدلوا « ینیلاو-صح .كغارو_ط ناسبلاق
 ۰ ندوت ولوا « كسررردش:راق ها كقول

 رک قابو نا ن
 ندنکاخولوا . هدنمزنالوا یهاکباوخ ,كرلولوا
 هناکحرکفرب ۰ نیسربروطواهدنک اما نالا
 هدنیس هر | راولوا « رامولوا ك هسا وشود هلا
 یفوخوب اکس . ناسرافروق ندکلواهن نسرزک

 یتوهامهدكیا تاهره ؟ رد ءاح تح ندا اقلا

 ۰ نیسرویمهوشود



 اد یاب ٠ ۰ رو اار ینابوا

 ۸ .N تبحو تفلا « تارف سح نالوا

 قوچرب یک ییدتا نوتفم هنسنجمه قوچ
 رانا یادش هشف اک هد یس

 هکد مشب روک« هکدمروکه دای اننا هکردقوا

 باس ینزار وصح هس زمر وک ی هم هدا تحار

 . رولو یناشروخو ابحا قوج كبیحهلبا
 «رولب رو هفاخ ترمع ناوآ بقال هکاتقو

 ۰ سفنرب «نآ رب رولوا عطقنم یسهینایح ةقالع

 لعوسوا هکرردشکد هحردوا یندیدنکنوکسرب ی

 قوح ۱ یدوحو .رولوا جروف دوحو

 ۰ رولبروک
 ۲ يا ازا كا ىوش ةه لا

 كر هر دنا هعادو ةنودرک ناشد تواتیمابرقاو
 . رردبا لاصرا هرانم



 تب كەباض قول ورا نایت نکو

 ی - یک شمرونلوا زات ندنندوع

 مکحو دسهلب رلهچ رابهتحت e :هلرلشاط

 . رارلبا

 هدا زا ید تفکر و یدلک هلاع یدمش

 .نداوخ لف تدمرب نامز ندا نارذک

 ندا :یوفروفر سا یس-هتایح تادوهشم

 ینجهفارب هداند كمودسعموا نالوا ترابع

 ترسح هبحرح ینحهجا هرالکوک هنابشن

 ۱ . تامه ؟ ردکد

 ین رارسحیتم یرسح رأت کردراوولوا کناه

 ؟ نودنالغا هدایز ندا یاو تاچ

 ندنرلیدنک هدبوربدلاقین راشابهرکرب ران دیک

 هدهچ رد كج هلبا دوح و رصحهن رام هک وص

 را هسرول ینااح كنابندیراکدرتسوک تب و لم



 ۱ نوک لا نت اک یراق ا ا
 كکيدسا حارسا ندئللد هح راک یةقحو

 نیسرطض» هدتلوا یهود كکنانح هنن هدلاخ

 قماشاب . زدنام همدقم لکد تابحوا . تاع

 راز. ردلکدیشر چیه هقشب ندقفل رضاح هکدوا

 كراناغوط ی لکد ( تولانممآ ) هراشاط

 یرغوط اهد هسلزاب [ تابلانمهاو ] 4 راثا

 دوجو ندا دیومهاکباوخ یهایس اخ وشء.رولوا
 لاهنرب سوب اغوو- شن یی كنابح مع نیئزان
 هدبولجا یرازب یخ كا كالکوک هک یدا نزا

 لما ء6 هلححر هسلفاب رادیما ییتمبق كا

 هک گلو زرا تدومسم شارف رب هدنما

 . یدزاروک یثر

Ey۱ تا «یقور كن وا تقاخ  

 یدبا ی اها بام رگ

 هژرنایح رام ضو كاما رازغاب یاق سحبت



 دلم .سکع «نامز رب يبدملیا كشا باداش

 شمامالغاهلسادص نیت «میسن رب شمالک مژازتها
 زا دوحووا یدمش ۰ یدضشما#ا رب لیبر

 .یرلدما كنلکوک «یرکف ؛یلکوک .یدتک

 .یدلوادوانو وع رار هللا یراوزرا كاد رکف

 . یدلب رس هرانم كاخ هرب تاصو رتسب

 . توکم لاوع تاز یا

 ا دقات زوده هد رطاخ هناخ كدمقح

 هد نادرغ ساخ نالی دارنا هچرک
 ندا درو هتقاد_ص نال یما كرس

 هناشنرب لصن هدنرزوا كتحم داب جوهر و

 دل د, قس کس وس هج هل وا هسا دلوا مام ك رس

 سرد از ها ےس روطس وش قهدنرز وا

 ۰ نوسلوا هادا

 :هسدنک یدنک هرکوص ندقدوفوا هروح



 j : قجوچ یلاوز وز
 1 تابحا و یرنجآ هندگ . مو

 کنافوكنم ,ردبلعا كىرى نالى روق ندالب رابوا
 سانماهد رلهسالغا هنرلتاح یدنک رانایالغا

 .. هدرولوادوعس کد نس.هکز منا طقف ۰ رولوا

 هد لهسلوا كاد هلوا رخ ريخ [ لمألادهب 1

 2 هالک |یتغح هل وا هه كنامدهدنس هیدیا تق وم

 یراشاطوشیک من هد بواک ارو نامزوا ,كدقح

 یدک هدوعسم یرلنال-روق نکربا كەسوقوا
 . نیناسدوعسه وایدمشهتشیا .كدکج هروک تحندب

 ۰ ن هد تحد وا

 ۳ كردن حرح ی رکو یدنک هن بقاعتم یهر اخ وب

 مرکم ریز نه | سورس رله هدن س

 هاند هسا وا رسعلاط یک ی نداق یه. | لکد

 ۰ یدژزعلو ان آ كح هریدشت

 هرفحنخ و ایفلعتم < یدنوشود زا

 قرهالعا



SAG 
 ؟ یدک وط 5 یدو «یدلوا

 كونوا لصن یهروحهم كکح هلوا هلو .
 ؟ كدلوا هل نس . مهروحهموا هس نب هتشیا

 هقبفد نواشب یسهرکنایالشاب هلبا ناجیلخ وب
 یکی دوعسم دما هرکوص ندکدّسا ماود ردو

 : یدذبا تدوع كردا عادو هدهرا نم كنم ردب

 ندوه وا زوله راقخوح نامز ییدرک هوا
 ندکدهلکب ودق تعاس مے رای ۰ یدرلشهاعاب وا

 .یدردنوک هبنکم . یدردنایوا یتهکح هرکوص

 هکردىلمالکا ندب و ن كجا را ةف

 ینا سن مالط كدضام یک یضام ینابح راع

 :شلرآا ند رم قاوذا وع هد

AEتبمر یک یسنآ دیما یشراق هنس | دیما  

 SAE هدلاح ینا ذلوا شمرکر هنلاح مودعم

 هدلاح « نمراقبح ندنرطاخ نآ رب ین رالابقتسا



 .E ناز sak 3 و ی ا ۷ ۱ ۳ ۳

BRONرو  

 هروع ۱ ۷۲۰

 یدنک یدنک هلی سح مظع لدبن یکی درؤک
 هم رهحرد قعونوا یتهساهدبوصهدا ص خشت

 :یدزفونوای زاتمادخ كرات | هل هدرانامز ییداک

 هب هسک چیه هلبسح تح یالا هروح

 زجاعندفلاو ىف ءراح تعهد رس ییدم4بوس
 یدنکردسوهرب تقوم هکلامحا تفاع . یدلاق

 كرت هنسعسط نایرح یشیا هلدیما رک هسدنک

 سکملاب لکد تقوم كمرکم هکوباح ۰ یدلبا
 هنوک ندنوک قانشا نالوا دوم هدسسن ینمائش

 ۰ یدیآ هرزوا دایدزا

 فاش یک دز وک هم رک ئراق نوک و یت

 یهو ثم دضقم هد بور وی رک هشلا هتنرزوا
 ڭرەشود هسروصت قمراقح هلءف ندهوقلوا نآ رب

 . یدلبا عاقا قانیغراطرب ندنالاب نوجما كنوب
 هدنفرظ نوک تزد یبدسا ماود كاافنا وا

 یتیدلوا سوهر تقوم هلهحوینادموآ كسوه



۱ 

 . یدشمقح هنادس الماک یک یتیهام كمرذم

 هدیزاقب یراتتشعم زرط كل رافحوج و كوا

 کمین تاتسا ندنا جاتنایلاحوا .یدشعل وا ضرع

 هنناسوه لک | كناعر نجا زق نوت مرکم

 یحتمدخ كوا اتاذالت روصوا تیدبایسمت ارصح
 كنهروحیهم تمدخ نوتو شلواص یسهراسو

 درون شول ەچ راب هقشندقدلوا شااقه رزوا

 هدنتلآ نارکرابهحنو عفو ا رکف اداس رب شل ءدز

  زک الالع 2 هدر یک شهری تیافک یسلیزا
 كن راق> وج نالاقیآ ردقهدرد هح وا یرلهخیک

 مه هک ناشنا ؛یدوونوشود ینراتلأفس یلاح

 قوام ر ر ءمسه هک هل رادقا 2 0 كز

 تش ١ قّوح « قمشالا هش قوح رد رغ

 بوشلا هتسیا ىيا مکح لضن كاتا لمح
 هج دیا زواج ییامتمادج راسسش یبدتا لمح

 نص رج هح هل وا هدكمامهدنا تمواتش

aa 4 " a 
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 سرم هروجهم هيلع ءا 3 ا

 ییدم رک. هل ندنرطاخ : ینادس# وا چره

 هسراو یوفو تئاتم ردقه هيه یغ لاوحا
 . یدنایط زدقهراهچ رد كلاوصقر هال وط ینسج
 تناتم ییدرتسوک هجن یهجرد كوص طقف
 هنمزارکج قرهلوا نین ا ماهسرر لمحو
 . یدالشاب هابط

 كلتعاس ییا نالوا تابح ؛:یادغ هزوحهم

 ؛یداوا دیتا هک ی! «مورج ندنس وقوا "

 رہ دب یاو وبا ٠ یدشودنوتب نوت نددوحو

 ۰ یدلواوح ی ۲ یهافر

 یسهک هراقازپط بوناهچراب هبسیا .مرکم
 موکح هحردوا هنسوزرا یمهلواوحم « هناک وک
 ضرر ةمدقمنایالشاب هنر وص وب كن هر وجي «هک ىدا
 كر هر د شک دینکنرین-اس هدنفرظیآ قح رب رب

 ٠ نکیآ شا بلج ین راف ساو تقد رظن هل ك راقج وچ



re هر A E 

 ندري غ ییدمتسیا قشارب نا ی ہرا

Eردق هب شو شود هغاسههبزلوا مورح  

 ۔ اسا یح ۰ یدلکد فالو هل هتفثدلوا هتسخ

 شارف هروجهم هکرد ب نغا هداحرد قحهیملن
 ر كحهرو وص مودو زو هدب ول رسا هغاډا

 شادلوآ راظت ردنق لخا هتشدورو سرددم

 هشارلد حول ییدرتوک كنخدب وا مرک«نامز
 هنحاکن یانعر هدلاح یه قترا هدایز ندقمنخآ

 قاهرآ وازدشدلوا شمرو ی رارف كما لوق

 فدا هنکیدتا روهظ عامر روش هلن وب
 . یدبا هدکملبا

 ًاعاذ طقف : یدشاوا دمونندننانعت هروحهم
 هنشت هنلحا هلتهح" ینیدعلوب نون نداد حوا

 هدنشاغاص أكن روان هد هنيا هدلاخز كاج هل ید
 ژوسک و ا هدرا یتدالوا موصعم یبا شاق

 : یدزایاوزرا ینفاع داما ندنکیدنهتسپاكما



 ۱ تافوشودهبریاقاح یدنکهیماما هر و
 لر دیا.ظاقنا یعرکم یندالک | یتیدلوا یلاتحا
 هدایزندنتک داع مرکم , یدتبا بلط بلاط رب

 قمالکآ .یکع مدیا دادتما دقو كلوا هت سخ

 روتف ودناک.یدروک هداف هدنلج كب نوجا
 : هدف تروص هنسدنک هسا

 قعارواط لوا زارب : ردلکلم هتسخ بس

 روصق هدنربغ ناک .ندلا هیفامعم .. یدربلک مزال
 ۱ . ندهالا تیانع طقف ۰ زعلوا

 كراج الع یی بیت یلست یارب بار هلاوچ
 . ... یدلا تدوع كرمر و یتسهنحر

 هما ود هرودیهه ۰ ید ر دناب یرلجالع مرکم

 یروبکوا هلا پارطضا ی هدننکوک «یدالشاب

 نلروک یتهدخ هقسشا ندففح ردق هب هحرد رب

 راجالع نالوا شقلوا ببترت هلدصقموا ًاتاذو
 1 بفءص هد تنی هدر زنا ایا ی رلتمدج اقوم



 رد لوله لا هک 4
PE E, 

 ۳۳۱ ةزوخ

 هرزوا دیازت هنوکندنوک قازسامشا قلزسنامر
 ۰ ی

 تیرو E هک یدک هلاحر اردت

 هلياج بدبط رب هدنوک ییا ناه هنرژوا هب
 هسا رانا و بولوا لصاح جای

 . یدراردنا نام یغندلوا دما الصا ندنس دن

 ضورعم ردقه هناعوقو الق همناسنا راکفا
 .رددمتسم ردق وا هدهنداحا تاعوق و با یعهسپ

 هل بلا ندا ترسحو هلو راحود یراکف
 . رولوا لصاح ندشنالدمت كراکفا و

 یاجردنم هکرزکب لامار وم باتکوا شب عبط
 . رتالغا هل E رار هلک س

 تامدقم كم رک م لاح زمکج هديا ضرع هدنآ
 ماع هقشب ندقدلوا سوکعم "الماک هلبلاوح
 هل هنعوفو تح كاعیاقو ولردو هديا

 ینا هکوب لاح . ربلک ینحهبمهلوا لاق كناس
۸ 



Eلوا لل 1 تی 1  

 ینهروجمم هم رزوا ق ږضت تدش ییدوک ندیراق
 . هتتقفاوم لوصح هدقع ینکیا هدبودا اضرا

  یرومظ لکشم عنامر هدلویوب نکیا وج هراچ
 1 ءا < یدشملوا > وم ا هدایز كب

 ل , نآ رهن وام لا قحا لکد نوجا یتفاع كا

 هلا ذج راچ هنتیفاع ةداعا نوجا قلوا لصاو

 تدوع لباقان فلنءرظتنم تح نداطانکیآ رظتنم

 هدناشنتماق نامزواهتشبا.یداباراضیتسا ین دلوا
 رایوصولوا یسل ضوط اهدرار | هننفدهدهربقممرکم

 هدنوحم كنسالا وز هروحهم ین ولطم یدنک یک

 ۳۳ ترا قم هدنادنز لاو صا درهوقک
 ءروک هنسبرطف دادعتسا یناسنا .یدالشابهکم هلکب



 بوق نالوآ راحیرمات كو اذواق

 شهروس نوکزود ردت 5 ۳

 نايل وایت سم هقشب ندهسرر یروص ی ۲

i. ۱وایت لم هد زار  

 رب قیالریغ.عورشمریغ.لوقعمریغهلهج ییدروت 4
 یوم كدوجحورب نوجا یرطاخ تیدومسم

 هدنک وا كنمزوک یدشهروشود هن را #

 رز یرابروای نالوا شوک و یرادوبوت 3 ۱

 یتوا هدننلا ا مس نارک را ی رلف دلاو هدنر تک

 لاحرب قحهنالغا لینارزع یک تاوما شمنلکوب
 ندندما یهدنسنا واهدلاحیراکدرتسوک راسکنا
 ةه ىدا هدکمامروک یشرا جته هقشا

 = هدیراس حا شارف هدنجا راهجیک مم

 رتخا ر فیض شبا سکع هرازکد لک ارف

 هدژم یو كەر وهه ناردک | ینکع

TT 



 زاس كنها نوجما ینیداوا نافو

 ت . یدراکد قرەلوا

 هوا هکردیساروش عیفشت نایاش كا اصوصخ

 تحار هدلح ییدنلوا هنرزوا كد ر و>م»

 هد رواهدهسش2 اف هقیلطت ی | :یلامحا كمل هدا

 4 یدلوا رب 0 0005 هدا لوقنم بيسر هت

 ۰ هلتهج ین هقلاق نوتس یدوحو یدمش هدلاح

 ن وچ یسدنک یسهلکشم ربغ تروص و كلما

 TR . یدبا هدکلروک قفاوم اهد
 ۲ 9 ی توس اکا هحرک ادو

 هدوا هسراو یش رب نیما ندنک الهاو وع هڪ

 رب چیه ب باق 11 یدج .ردملس نادحو

 - زو EE هرات كن اول ی یه

 ۰ یا نم كرد ال وا ناسا )مت هل

 تالاح یتادلوا ولرد هقش هل یراتنح

 . ردتات هلیعونت كنحو رکس



 نالوایراخفا هلسو و ههاط تفص كناسنا

 عیاقو وارد وب یتقابل هجرد هتئاسنا یهوج
 كمللوس ا هسفو . ردیا نیس همهم

 .ردنکع نوجا س کھ كم زک بوناشوق بونک

 ندناس یتاروصت نالوا مولعم هبا كمرکم
 .رددناز قعلو هده2 ام راد هنت هام هر وص

 نایرح وش ندا داذتما ردق یآ ییا رب

 ققد كنانعر هدر هدفرط یدم ه-قو

 یلاحوا یراظتنا تدش هسرلک مزال یلاوحآ

 تاغ یرلستفا ؛یدام هلمرکم هک یدشاو
 هاق شاع هن یرلهربوص اهد و هناک زان

 شک و یاب نکی هدقلو عوقو هنازا ون رطاخ و

 جافرب یک میم روت تدش بدر و «یراق

 یراق ؛شجا نادم ردق ههلدا حو عار 3

 رر دک |یمأی تاجاهم یکراذکوکش اربآ ندندیما
 هدر یدروک هلا زادنارب تمواقم تلوصر



ِ 
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 یس | لیحمت قر هروواق بوصاق "یعرکم

 كنهروحتهم 4 هدرانامز لوصیتح .یدشملا

 ناتمرد ندنفرط ابطا دلو" لاح یتح ءداعا

 تالش یبدروک ندانعر مرکم ۰ ید هدقعل ما

 كراق بولاق هدنسهرآ شنا یبا هسرزوا قضا
 : نوجا قعازات یتاهم اهد تدمر

 ِِ هتسا یس نهد نیس رتس | ی نس ۹ م های# «

 كدصق» هدلاحوش طقف ؟نیسروندبا نظ مسی نم

 تقفاوم هدرتسوک هسراو هراح ر هنسارحا

 تسح لصن هدوا نالوا یسهتسخ مولوا ؟عەدا

 كش دلوا قاتشم كنس هکرددهاش ها ؟ ربلس هلی

 ۳ ی ماتشم هدایز تاق كم ندنس نب هلما

 .ردع ولطم هدابز هح رد كم ندنس كم ولطم

 .مکنس نب .هلکب اهد زار تاوفع مرودعم طقف

 ۲ كن هسمک هقشب ندنم کب .؟هراج كس «لهدنم كنس

۱ 



۹ 

۱ 
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 قسضتهح ردوب ی نوجا RE eR كعادجو

 .مسهلا یناج کد لیئارزع ؟ییلک# ندملا . همتا
 هک قو مرب . م هردلوا لوا نآ رب هک کد مرو
 زمکیدت سل هد مدیا لسو قو هراح, مهردنوک

 اد ِ 2 هربتک هد وح و یدگیدتشآ تق و

 ءذخ | ومهسدقادص لدصقم نیذیم ۲ ندنلاکهستح

 هسا لاصو كدصقم نين هلو لع كحهدیآ

 هک کد نامز. زریلم هلوا قفومهلا راظتسنا جزا ۱

 هک کد كف ےک قواح رد كکر دیس

 ی ۰ عالم هديا قرطت و ف

 ةکراظتا تدسش . روک روذعم . تا وقع

 اک نھوشیکدربک < نآ رکرابوش مک Sz رار

 مه هللا لیناررع ةه ar مدآ کال
 ا ماود هدناحوب هسا موحم كدصقم هردب و

 نوتبس یلاصو دیماه بو ر دلوای لوا ندهتس>

 .نیسەقار : هنرخآ 1



 ام ا لنز رس یاد ازا 5

 EE یدرو یاوح جردنم یتروص

 ra سو و
 ! یدنفا كي

Rsهجعالک ار هزکدکوک هدنرارب ریس ر  

 لرهشودهماد زکشدروف هک قي زاب اکب.شعاقهارآ

 2 مدل را ندمدیما ؛ ندمتحار

 )هو شود لهدبا هرک اذم یا چرا یا ین
 کج هدبایضار یمرح تقورب ,زکیدالتاص و اصهد
 ۰ راوهتسخ هدوا هدیدمش. زکید رب تفو*د

 . زکسر وید( هابیزمغج هاهرکوصهدنوسلوا باوا
 نط ند دا تکرخ ر قفاوم 6 ترا

 ۰ مردی

 » هل لوانا را رب یناج هک مک دلار رع » هدرب

 هده یزکلوا لسارنع هب هز ۰ رکشزوسد

 طقف .مدتبا فلکت یزکلآ یناج زکمرح



۳۳۹ 

 ولردیه ین نو هسقو زکسوه هغاآ ناج

 ! زکیدنزکب هتيم رب هدنیمورح ندهئدن
 و « مدیا وح لوا نوک رب هک کد د مرو »

 یک ت لکد یک مرو یزس نب .زکسرومر
 کروم قوذ ندقفاب ن لاح زق لَو . مر روت

 نب ؟یلکد قیزای ؟ زکیدقای نوح یماج من
 تذل هن ہدکمنا وح یناسنا رب ؟ ےیلکد ناسنا

 ؟ رکسرولوب
 قاو هحاک | ر هزکلکوک زکدصقم هکمادام

 ؟زکیدتا با ا یهراع یک من نوڪ ىدا

 تجاوز لکوت ی یدو یک

 ؟ رکسیمریلیب ینثیداوا تکرحرب لصن
 یلزک كا كلکوک .زکیدلوا دیمارب نوجا من

 OEE IT زکیدرک هنس رلهشوک

 روپ نیم یر اھا ھی ی زکیدتا موکحم

 , یدراو مهانک هل من .رکسروټ یا كمرپوچ



 ۴ راک تی ۱ :

 یا هما ۳ ؟رکیدشود هنش)

 هلماههرب یذحن#لا یشراق هبلقرب یدج لا نوحه

 كر هرتسوک ینووصوا هک مادام .کیدرتنوک یروص
 - و وخزو نوڪ یدمش یکیدلوا بیس هلاحو

 مد دل دنا قطن یزکمرح هزس ن کسر

 لهأتم نامز مکیدشبا ادیب تقلا كلبا هلکزم.یتح
 ما ظقف . مدلکد رادربخ هلس ندکشدلوا

 .مدلتوط هرکرب . مدشود هرکر .یدلوا هرکرب

 ۳ یر یا هو ىس راج یتشتروف
 + مدرشنااح هکماعا

 ۱ نودا قساوا لصاح كند. صقم یدنک

 كنج رب فحم ردق كم هلكب یتسلوا كزکمرح

 ۰م هناا هنسلوا دوحوم هدزبس

 . ردهلیحرب یجادلا ی یک رک رادعو هدو

 کهتشردبا ماود هلو . ردق ی ردهانک الف



 : و برس E هد 1 كىا رحلاب

 كزکمرح « ۰ میدیا ضرع یعرارق كوص م مرش

 .رکسةح هلوا رظتنم هنسهعا تباع داما

 عام زکه فبظو هردهفط ور نوت
 ۰ عهتسیا قاواو مهلوا

 -هیمشدقایهزسول ر هک هسکح هاب کب یافوك زکمرح

 م هديا قوس هلاح رب ق> هیمشقاییزس.ردلاح رب قج
 . ما وزرا كّماو

 کلب لکدرب رب همدنک هد هکراو ردقوش

 یتح یسیرب ندرانوب کراو مرهفیظو قوچرب
 قمراو هنر ندرت اسا ا ی یدمش یسح رت

 ین رلصاندیاماودزودنوک هجک كمردب نوجا
 ۰ زدکم تک هو ۱

 - اصواتص ردق یدک ندلآ رد ق هب یدمش

 روصت ولردر ترذعم ولردر هس رنه ٠ مدالاق

 کش دنادلا ین كزمم ۰ مدواسص یتسیه «مداوت
 . مدنا دل یعردم یهدلآ و هدنب همدم



 ۳ نوا REE 1 ها رس

 هعفد كلبا هدم ر هع همان. زکسرو .ءاص واندا دلا

 ند« غن دالاشاب كمل وس نال 4م رژوا هعق و وب

 قشاع زس هل.ص وصح. .عهرد روس يل و نوزوا

 یر ۱ یعهدلاو 4 ہا نت ۰ زکسرونادلا

 ٠ مروج ہا دلا

 یسح هدا تګ بک نامز ه كزکمرح

 - روط بویلکب نوجا دیمارب لوهح . نمەنلي
 .ردلکدقفاومهدقم

 ن ۰ زکسروبم هارجا یزک هظووا زس
 ۱ رخ ات قا را یەو نالوا یراق همردب هسا

 ردقهوک نوا تیام نوجا كلوب . مکجهیمهدیا
 چیه « تع یا ۰ سرب و یف باوح اکب

 نال ینامز حاکن 4س رز وأ
 نوا یک هسزملیا

۱ 

 . زکسلعاط هتاک ارب ین آرانتعا ندنوک یجنرب

 نوک نوا مکیدنا نییعت هک هیلب وس هدیوش



 هدوهب كراظتناو ناجاخ مکجکچ ک ہدقرظ 1

 یمهقرا كشپا رس اتاذ . مرو یغیدلوا

 تکرح ر هدلووت ندقرط € نوجا كماسک

 . زکسقح هلوا زک.دلوا قفوم هتشیا . زکیدهلکب
 نکعیلدونوادا هحورب چیه هدکوک طقف

 ندراطخا كوصوش هلق وشن كزکتحم ناسهلرا

 -روک قیال کب 4 کج یمهدی علم یکدنک

 .كیعا ارحا هدنفح یرلهقشب ینهلماعم رککید

 . ردلکد یش یا قلا راسکنآ

 . قحهیملت را کوک طقف 5 ج هل را ند رس ن

 ون وا یّزرس کوک طقف . زکسقح هنو وا ی زس

 وک ن ۰ زکسقح ها شاب دوعسم رس ۰ قج هن

 ییارح امیهدنهرآ زسهکقح هلوانامز .غسهلوا

 : تقو زکگیدتا دا
 هدارحام رب هل وا هدنجا مهم ابح تام ےک

 ۰ شمروس ی كحرک ٠ اعر مدشم رک



  a iیرالابخ تام سم ر ۱

 زککیدشا دای ردقوا کوب لاح ۰ قحهردو وا

 هکلامحا . قح هلوا عادو هزر ارحاموا هیانعر

 هل کیکرب قدلوا قاربط هدنتلا قارمط نامز وا

 -( قج ها
 هسندکمووک, یزنس , مثعا تحدب هن خو

 هزاق يهدعا هسزلوا چیه مدیا هسلوا روک

 یررض .مدربانروق ندنسالب كمروک یرانوک .

 .نوساوا هرطاخرب هد زکر مع باتک هدوب . قو

 :i قرذندکما لئاف هز هرمعر یزک رع

 قاب . زکسردا رط ینا هحیقدلاق یاب زکتداع

 . زکلوا رظتنم هعادو و نوک نوا

 اضما

 (انعر)

 ترم نامز یفیدوقوا ییهماناوج مرکم



 وه رو )جن
 شاملا رب كنمراق . یدرک هنلاحدنجشم محو |

 هرلهدافا هناق شاع یک رانو ص رهز هلسحدق

 هک یدتیاریثاتهلب وا تبح یلمج ییدرتسوک قرهغوب
 یدادمتسادایرف كتفع هحاص رب هدزکلف ایوک
 . یدآ

 وش صوصخاب یتسیواسم یدنک نازاب ینو
 هلا رم رب شعا تارا اهد تاقرب لدغ ین د زاب

 همدقم نسح هحاودزا رب ع ورشم ٠ یدااوه

 ا داعوب لکد هراخ هدنسهزاد بدا هرژوا قلوا

 ینهما-تتحم هککرارب لهأتم كتشیداقّ لوط
 هل واو كح وا ٠ كن هما وا « یدا

 هسایتیهام كيازاب یهمانتبحم وا بولوا سستم

 . ریلپشالک | هللا لمت ادا
 ندا دایرف هدنکشود لحا یمرح اصوضخ

 - درب و تلسس هلاح وادد بود (لآ ی ( همدآ رب

 هل وصح یدصقم لوا نوکر هدرب هرکوص ندک



 نا 5 فا
ASEا ا  

 نال“ * كامرتسوک ناف هحردون نوجا كمرتک

 مه هالا ییدتبا نایب یتیدشبلا کی کملبوس
 یردب:یبفلوب یرلرلاط قوج كب هدمه یلوقو
 هدة الب هلسادافا یب ۲: ستم وآ رابحا ندنف رط

 قعالکا یثیدل وا از هلماک تراهم ردذو هب

 یدلوا شملبد ندناطبش كن راق تاکرح یک

 نکا تقد نااش هدایز ندنسهه ور a> تر وص

 ۰ یدشلوا هلا ا داع مرکم

 هدنشد وقوا سه . یدوف وا هرکزو نوتکم

 .یدریک سح ولرد كيب ببر برع ندنرکف

 یک تح ا ەدب وشوق هن رزوا ڭىەرو>ە ناه

 ینهاکناجیک مولوادوخای هغایاكرهرک هنیدوج و
 هس 2 هدلاح وا قمر دلاق یدوحو لر هبل

 : هلا

 ؟ نیسرویلوا نو
 یدنک . یدلک هن رهحرد اش رک هنعاز



 ۷:۷ جو رم و

 یسوزرآ یدنک ۰ شوا نابرق هنسوزرآ

 هار شملپرسهتک الف شارفنوجمایرشاخ

 نالوا هاکب بیس هلاحوا .یدلکد تمه مم نایاش
 نوجا ینداعس نام عليا یدیا تحد اکو

 ؟یدیاغاصالاحنوجینکریلک مزال یسلوا كنود
 هلاصوشارفهد بول وا ح رەلرلشاط یک ناطیش

 قسح كتنناسنا هک هسلربتب هرانم لاخ لدب

 كننوملم انعر مرکم ینج هم هلوا شمریدنلازج
 نوک نوا ییدربو نوا یماطعا یطق رارف

 تام و, حر شی ای دلا ره هنر
 كما میمسصت یتوک دقع هسزلوا جيه یی
 .هروحهمطقف ۰ یدر و توقیک یرکهسروصت

 لوا لوا نوک رب ی بلوا تا
 كقلخ هدهسنلو یتمها هلح ےک بجوم
 قالخا نسح هحادلوا هدر ندنعذشت و نعط

 لقاع نالو مولعم هحردنک یتیدلوا یحاص



 1 3 راد 1135 س رح تن دشا

 ةا و مو روز همذآ ر ناشقلاق هاش

 . یدراقروف ندنسهلوتعم

 هدنما یجاتحاو فعض لاحوا كنهروحهم

 یدادتما كنامز بولوا هرزوا دياز هنوکندنوک

 هدراوشموقنانلو ادد فاز هلک -4ب وانم هلدسح

 یرلعدسا راذتعا هجیقدلریغاح ندنراقدلوا رازپ
 كرك قاارآ وا هتسزاوا جبه كمرکم هدلاح

 یتعنارتسا نامأت كشارفراساوا هلرک كراقح وج
 لند هر ییدشا فرص هتاسوه لدن نوجا

 هن رطاخ كم ال رادنیت هدخ رەد بورا مش ر

 ۰ شا کا

 e ندقدلو یرلهح ردوا هسا هروحهم

 ندع وز ناه ر۸س وک تھ ص یورر هنسا 2

 ییدلرآ یقات لحعا لزتترب ییناعتسا ولرده

 روح قجنآ .یدزمروک موزلءراطخا _هلستهج



 رشک e نالرا هتمدخو E هو 1

 كنج هدهسیآ كح ك زونههسی یکی یدتبا 1
 هدر هدلاح تا دلوا یک تةشم ییدکج اذ

 یلدا غوا هللا یروص كم هنتمدخ كنسهدلاو

 .ىدالشاب هغمالەجراب کرو نوتيسا تالکثم

 تنواسعم حانحم لعفاب هدننکرحره ه راح

 ندا تیلست رب هلا تساتم ناسل هدلاح یتیدلوا

 ۔دنک كلم ضفوش ینادارغوا هک یدبا قرب هلس

 بابلا عسو كلا كتناسنا نوجا ابر یک یس

 هش رطاخ ینهناخهتسخ نالوا یهاک احتار

 ۰ یدیآ هدکمرتک

 تدمنوک نوا وش هدنلاع یدنک هنسا مرکم

 هنلما كءاخ انعرهدبولو هراح هدلو هب هدق رظ

 _ دلوا هدکغوشود ینکح هل هلو لاتحا هارهشر

 كمردنوک هناخهتسخ یهروحهم هدهرص یا

 هسلصت هدهساکد یداک چیه هن رطاخ یربیدت



 ی[ TE ٩ ا كب قو

 ۰ نقد

N 
 هنس اج ردا یظنت یرانم هشوک كکلف

 ق هک ی دیا یدولآ نزح لر یقاکارف

 كغات مرکم باب هدنغاس هروجههندنارطضا
 هلا راکفا محام هدنرزوا كردنمکهدنجوا شاب

 هسرولوا لصن قارا هررحهم رابدا روضحم

 ر هسزلوا چیه ۳ ناحهب هاخ هتسخ نول وا

 یزو مدآ ا باشلست و ۰ كجەشب روك

 هدمرکمهکردسض . یددمرو ینرارق كمروک
 قمالکا ی راکفا كنسدنک هدیابون ماشقا وا

 نیمزر بسانم تانهیلع ءاس . یدیاهدنروصت
 2 هکیدندقر هلون

 ین كيارطضا وكنس . روج ها سس

 . رویلهچراب گروب هحیقدقاب.كجهدبا كاله
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 ا )4ا مسنرب جآ تاغوهبایزمسم) سد

 ؟ روند هنلک ندوهالا

 . یدیدردقوب یشرپ قح هلبقروفروتقود س
 . یدنادلا هلوا هد توا س

 . یدلروس یتققح ؟ كعد ه یدنادلا -

 . روید مزالققاب یلتقدكب طقف

 لصن یا ندنو . | مروللیقاب هتسشیا
 ؟ ریلیقاب

 یکیرلکدید ؟هروجهمآ نسرویلبقاندرآ س
 ؟ نمنکغ یاد

 نک هسلکد نک۶# قاب یک یراکدید س
 ردقوا ادن: االس اقای نورا ود شال

 . مرویلیفاب

 یغیدلوا لصن هماقاب .رازعد قملقاب اکو
 ؟ عاج ه اما مریلس لب

 ؟ كعد هه



 ۳ ۳ می a 4 نا ؟ثلرسه

 . ردا فقوت هنلثم

 كج هدبا 2 .قوموزل هد هنردقوا

 ۰ ردق

 نا.یلوا تيما جه . قو موزل لصا

 را هاو یادترادقا كةر
 جوایئیشرب كج هت هدنوک جواهدبوریو نادیم
 ؟ شح یا قعازوا یآ

 .نوسلوایشر یا 4تباضرف ؟رود ه

 ؟ ربلک هب ندلا

 اهد رونقود رب کیدلمب من [ لمأثادمب ]
 (هرغاج ینا هدربنرای.كدمریتک چه یا. یدراو
 . كجەيدەئ بقا

 هدشا . | لکد قح هوفوا ؟ كح هد هب د

 . قجەلوا هلاءراب يحهد



 انا یراعالع نالوا ۳ ۱ مژرشیرزک اا

 روا واک

 هنغالوق ردقوب ینیدرقل هناخهتسخ مرکم

 بوسه هناخ هتسخ ثادط كح هلک ین ندقدب وق

 كلبا یتوک یس را هرکوص ندقدنالکآ یت دلوا

 . یدلواكعا بلح یروتفود بودک یشیا

 یهدنقح كم درحا ی.هطرس یسهناخ هتسخ اب رع

 بابرا شعا مع نارقالا نیب هدنسهاس یتراهم

 مدقكب یرلقوقح هللا مرکم بولوا ندتقاذح

 هنرصوصخ لاوحا كنم رارکیدکی هد4سنا

 . یدنکدهدهحردقح هلوا فقاو

 ینا هتسخ كنمرح نکربلک هلروتقود مرکم
 هنشدنک ینرلهدافا كردن رکید ندا هتباعم

 : نوجآ محترم بلح هدهرص ییدنالک |

RES:هلح اهدنکشود مولوالدوحور مدا  



 دنا شما 1 ی ردق ا | راتا
 . عیضا رهرک كس هکمام روکهدبولوا لوا

 ناسلر قبال هنتفص هسا كیدجا . یدید

 : هللا هنآراکتیلست

 ءآ زلک مزال یبلوا كناتسخره مناج بس
 ّ !شمرولوایئرو هلکع د مرو روتفود یا ناه

 ٠ هرولوا عقاو قرچ كب قلک اي هدنصخشت ضرع

 تفاع رولبقاب هده لز وک .زمقبح هل وا ه'ءاشنا

 . رولو
 «لکشمهدوا طقف ماعاش ناب بس

 ؟ نوح

 -ادنفا .مولعم زلاح مزب نوسلوا نوح س
 هدلاع وا .یناک هکمنیع لاح لک ىلع قحنا نمر

 هدیسدنک «قح هیم هلیقاب هدنسهج ردیم وز لیعیبط

 هسرولوا هدلاحوب هله ..... هدز هدنما تلافس

 ۰ قحهلوادرد؛2رو ردق هتماف



 794 : هروع#

 كزوک سلوا هل رستتهایاهتنخ توآ 2 ۰
 .ر وات زآ ها عمق

 .دوقفم یانحا كملس هفاب لزوک هتشیا
 . ودهاغ هتسخ هراخ یک ر هل نوا فو
 . لاد نک هدوا طة

 یسهیلعج تروصنرب و سرد هراناطبش كامركم
 ! اباوسروقود ٠ قنا راف قم یر ولوو

 ؟ لکد نکمع لند .س

 - هتسخ كنداف هققح بودا دارا ناوم

 هسسرالک | یکجهلیهلوا یا هلکمتک ههناخ
 ههدقمر نوجا قاوا قفوم یراب هت:دخوا

 . یدتساا قعاب

 فیلکت هناخ هتسخ یدمش هداق مدنفا ا

 زالغا ةداترف كرر و اسم ارد 8
 هر ر ییح هلو افش « هسدایرف كناقارا س

 ؟ ی رقاب هن الب واو ریتشسانم كمدآ ندک



e 8یوم او تل  

 8 ردنامردن و بو. هلکب د

 ۰ مدا فک و مدنفاناما سم

 ۱ زکسکح هر دلوا یمهژروز. كەدە مج س

 ۰ مرایوسن رک هس نم هديا فااکت زس

 و ردقو ؟ کسهدرکف ب ع بس

» OO To لد زس ۰ روس ردوا هد ی رس ییط نداقر 

 ؟ نوسل«م نوڪ

 . ردنداق مدنفا

 ۰ لکد مزال كعو شود ه افق دم زدق وا =

 یلو تبفاع رک | هد)هنابءرکرب بودیک یدمش

 ندیوا هدار وا و هب هب اځ هسسخ ناه هساا نام

 ۰ مر ردا تعحار هدایژ

 باج یھ دروس ود هل روصو مرکم

 ی ۱ 3 ج

iا  



 و ن قاشا 1 او لآ ۳ ا

 تیاغ كدحا . یدرتسوک یهروحهم بوریتک
 راروتفود يلوا طقف . یدسا هشاعم هلتفد

 لزوک ینلهتسخ قرهلک اب یدنک سکملاب لکد
 . یدروک لمتح ینسملو اینا بویمهدبا صحت

 ِ هک یدید قرهروط وا هاي كىەروحهم

 رو ود

 . ردلکد یر كلهم كل هتتسخ مزيف بس

 . رتسیا قملقاب یبا نوا قلوا یبا نکل
 كنو . لکد دعاسم لح كتدقا هسا 6 |

 ههناخ هتسخینس لهسراکبد ی رک | نوجا
 ۰ مهردنوک

 قوا یا ن«كر هسک ی زوس 8 س هز وحهم

 .٠ مروه تسل |

 ؟ كعد 4 سس روتف ءد

 ً مرویم هتسیا قلوا یا بس هرز و>عهم

 رانا تيا ك هسر وم هلا نس بس روتقود



 ۱ هرم r كئاح كنس .راو

 . ردمزال نوجا

 . لکد مزال ههسک متایح من س هروجهم
 ءآ مراقحوج ِ لکد مزال هدنوجا مدنک یتح

 هلب و ها ؟مامه طقف . مزال نوجاراقحروایوا

 كج هلوا نراب هدمهسلوا یانوکو.شعار دن

 رد

 لصن طقف . ردکع هلوا س ؟ یه = روتفود

 1 موش فو هل وا هسلوا

 ؟یمهدروک یناشاب هدنک ینابمرو تیما

  ردزکس_همامروکهد رس وا هروحهم

 ندناسح هدنشاب شب یرکب هکلروک طقف
 . رولو هدراناقم

 هرونلبوسهزک هدسمدنفا « هروتقود » م رکم

 هغلراکادف هد هحرد ییدلک ندملا ؟ مس هل ن

 .مرلس هده هنس هدایز طقف , مرضاح نامزیه



 .شم#هبسروا هج هدایزینس قلتم بت
 كکحوز . رد ربثات كنا یرابدنقبص ناحو

 هک ندنلا تلا ۰ نسرلس هدالدنکیبرادتقا
 هدنلا كنا نوسباب هن طقف .راباي ردقینیدلوامزال
 را

 .یدمر و كنر ج-ههدناب كروتفودهروحهم

 رادربخ ندنفوقو هنس«؛م انعركيهر وحهمنالا

 ندشواعمهنس دنک كکی دحاهسا مرکم نا وا

 : هدافتسالاب

 ناسنا .لکشم ك.هقعارای هران.داق مدنفا

 ند یتفاعكنا < رویملس هست ادف قا

 ندعاح یتح ندلا بل ها ؟ رارآ مک هدايز

 : ما غرد هسلک تمدخر كرهر و

 قمعازوانیدرقل هنرزوآ زوسو هروجهم

 : نونا



YS 

 OT و و نو یو او

Nزروشروک تنور  
 باوح و هد كيده ا . یدلبا لاقممتخ هلا اوج

  هیاخ هس بودک قرازاب هتحررب اروا

 هنوکچ اقربو ندم همرکم ینسملا ندنسهناخازجا

 .یدقیچندوآ ءرک وص ندک دل بوس کج هلک ت ردق
 هشرزوا دعو یفیدآ ندهروجهم مرکم

 نوجا نوسعاح ًارارکت ء یدلوا نون ردقوا
 ایوک کیدرتسوک تافتلاو تقفش یور ردق وا

 هتک یدصقم ندکم ردن وآ ههناخهتخ هقیقح

 E شه تم
 اهد ههروحه»ه یرخدف كمتک ه هناخ هتسخ

 ڭا [ هاخهتسخ ] هدلاح شدوا شالوا
 ۱ لصاح هلمهدراککرا لکد هدرانداق زکلای

 رب تسوکز و تابلمف هکر ديل لوا یرتا شحوتییدحا
 هجردرپ كج هيما باتجاهلس ندرازع نعرتسوک
£ 



e pirیا اک ۴ 0  

 لوکنندنا ندنکیدتا یتا فطا دعور هلدسح

 ۰ یدرتمسوک ؟ تافتل ی ور ردقوا نوجماكمامربدسا ,

 هجردوا « یدتا زارا .تقفشو تح ردقوآ
 كن داق هزا- 4 یدر د دک د ییسهلماعم

 نادح نالوا ریظن هدشروخرون هدقاز وسنماط

 مد یارشو ساب مالظ وارده  ناهنام یناص
 : هندنکیدنک كردنااماو

 . یدلکد مدآ رب ناخ ردقوب اساسا عاج سس
 هل هدایور هنکحهدبا تراسح هرالاحو كمرکم

 ... یدلنوط هسلصت۰ یدزلک«ع رطاخ مکح هروآ

 طض یدنک . یدلتوط هالب رب 4سلاصت تو

 .ES شلوآنامش كعد ۰۰۰۰ یدمهدیا

 ع ود ی م یدو ےک د ی

 نر و تَمقج و توی

o» 

E ی 



 ندنح رو كهللا رهروشود هناروصت

 یبدکح ردق هنامزوا 0 اب باق ال
 . یدیونوا یتسهلمح كاب »من

 رسکنم هرکر یدنک سیا هن رزوا لاحو

 هدهسمر و تما ردفوا هلاقتسا هلتهج یتیدلوا

 كعد یتبسام ءداما كن راقحوج یتفاع دعا
 > لکد هدهناخ هتسخ تح نوجا یتج هلوا

 بودک هن هساوا هدمنيح « هدرانم « هدن

 . یدرر و رارف هغلوب

 لما دوخاب یلمالا حور كناسنا هفام عم
 قفوا كا ییدنا شح هک دما نالوا یحور "

 3 ۱ یه ون ها نحترب
 كما هلوا یا هدندمنک ههناخهتسخ هنسیدنک

 هسالو هراحر هدلو وا هکدلبا راطخا یتالاحا



 ۷ هرو

 م ب ندا وا تتم هاح ءرک كم ید

 اباطخ همرکم هک

 منکهر موشموا ۰.۰۱4 هناخ هتسخ یک بس

 ؟ یلکد :نکع قوا نیا
 تقو هه امقاو . لکد هروحه« لکد بس

 هد یراج الع یجهرب وز ریل هریک یب یا ود هساوا

 قملقاب هداکس طیقف زرا هلا ندهناخ هتسخ

 یعوزا هنب مهسقاب ردق « نب ؟قجهابمل ۰ مزال
 , مامهفای ردق

 (كردکچینجا هرکوصندلءاتر هنانوزحم) س |
 . غ هلرقص ردقهن ریلی مک هدهداروا ها

 ؟زغج هاب هنری هدارون اما كس زاملقبص نس ح

 ۰.۰ هدنس مدا ( هنالعقنم) س

 هشب روکهداروا نس ۰.۰. هد مدا لص سس

 ندحاببص نوک ره نب . كسرولوب مدا كج
 .راربلک نوک ره راقحوج . مربارب ردف هماشقا

۹ 



 رب تباه كەسلاق كەسلاق ًاتاذ
 1 IE لصا

 | ؟مکچهشیروک هلمک هداروا نب مدآ

 (  هللا ساب جات كرەروج هفرط رکید ینشاب)
 كح هشیروک هللا هسمک ء مکح هشب روک هلمک

 هساواهدهرن.. . ؟ یلکد هللسارنع . یدلاق لاج

 كناحتما تلا ء١ برای ها... کج هشیروک

 . ردصوصخ کی رالوق یلیکوس
 طقف ىلج هننارتاتو سأی كنهروجهم مركم

 : كرهرتسوک لارتشا تروصرب هنارهام تباغ

 0 اس 4 هروح هملقص ۰ . هملقص س

 زس ەك ام ردق كح هی هلس ینشیذلواهن كلاع نس

 ندیش ییدروک سه هدنجمایرمع ناسنا . نساکد

 ۶ یعرکب لکد شمع یییطزم هسلوا راد ردقو
 ؟ ریا ای هیاضف ؟ روند یدنمهلوا هل هنس "

 ر هو



rs ردف < اصو توا ۳1 ۰۰ توا ES 

 هن دکمکج یتحزو هج راباهد بول وډ دارو

 نوک چاق رب قراقیسص یزهشید زب مه نس مه
 . ردلوععم اهد بط قلو تفاع هدنجآ

 هدک ( هرکوص ندرکف تدم نوژوا)

 4سریلک مزال ۰ کج هدک هب هناخ هتسخ .مکج

 نوجا مدنک طقف .مکحهدک ... مکحهدک همنهح

 ینیدلوا هل كنار اکب الب مکیدکج ۰.۰ لکد
 یتهقو ردق ردق هرذ كرمع هدمرظن . یدالکا

 ییا مح مب طقف . نوسلوا محایتحاهتک هکردقوب

 كنج ر وایلوکوب یتوب کیا ءیتح كغجوچ مت
 .مكجەدكنوچمارانا .رددماكسکس یبا«یتحار

 فیض هسید هرارب یک مدیما تح میدارا
 هسیدقبج هرلکوک «مغج هزاقیراقارپط هلمراقا رط

 هع رلاعد کد ردنوک ههللا ردقهرابراپ هجک

 . نجولیزابس



۷۰ 

 مزال ردق# هز نسهسمزال اکس كتح

 . یزمهلح كلاحو كنس . نسرلی یغیدلوا
 یررض ةروخهم تک. یدششات رتب ندکدنک
 هزعرفش ۰ رشلا هتکالف" ولردیه ناسنا . قو

 ۲ قا هت او یت «یرفاضطاد راسب ) نشاط
 , قابهنت

 تقوه نوک . ۰۰۰ مکجهدکابمدل وس س

 خج هيم روط چیه هعمزال كدتک تعاسهب

 رب ینهتسخ كيیاود بط نوک یسریا
 «یداباارحا ینسهناراکتناسن اهف ظو قمالق» اهد
 یردقکح هدنلافغا كنءهروجهم ہرا هکر دم

 مدراب هدایژ ك همرکم فداصت نالوا كعد

 ییدریو هللا صدا شاکای فاکبیاود كردنا

 ۲ یدهلروک یرفأت نسح".كلرلحالع شلک اب

 نارکشراهطا یالوط ندنو هروحه» هلع هان

 هرب سما رب هلو اصوصخ هد هرص ييدتا



٣۹۱ r 

 هلت رسم لاک كم اود یشا ن ندنت ةف وم یهدنطوت :
 نجس 4وا قاتلا تب ی قدس .

 هزکرب هله.نکجهروک ینریثأت نیسح تبا
 ن را اهد كەساقاب هلزوک هدتولک هب هب اخ هّتسخ

 نسرولوا یا

 ؟ اع ی

 یقعشمو هداروب ۰ مزفآ كعد هب اع

 هدارو ؟ ردیمر قلقا لمکم هداروا هاکهکح

 هزود هدنوک نوا هداروا كهسقج هلوا ییا هديا ر -

 نسل
 ا

 ؟ و دا
 جقروف كب ىمسا .

 ) نظ قج وچ یس! ها ها ( كرهلوک
 هغل وا یتا لکد هغلوا 4:سح هاروآ . مروندآ

 جۆروق ر ینحهل« تفاع ھاسنا . نسروسدک

 ؟ ی رول وا



 : من زولوا

 ردق قح4هشلا یک یوا هدنرمع تدم بس

 تسلا هتسزامشفلآ

 . ردقو چه کلب نلک بودم ه هناخ هتسخ

 روصت هدمدا ر شموو بوعوط هدهناخهت سخ

 وشودیشولرد كیب هلب وب سک یھ ۰ نسنمهدیا
 اف : سفوا یواد . شمتک هدا ی

 . ردق هب هج دیک هرکر شا ۶ ردشلو

 ردقهب هشدک طقف ۰ یرغوط یساروا

 هدنینفح هلوا یا 9 .انفیماروا . لکشم

 . مرویدبآ دیما
 نس.قویثرپ كحهد اف كلوب چیه

 . نسرویدنا ماظعا كدنک

 هدردقوا . مرو دنا ماظعا نن لصا س

 یاهجرب چیه . مدقا كيم روشود ندنیمهآ
 ۰ ردکلم ی هسزلوا چیه هل لهسعوشود

 ؟ كل ع لصا



 2 ا

۴ 

 هنس راه توك هناخهتتسخ« هنس رالا لا .مهسلم
 ات میم رتسیا ثكمشود

 متردق . زال وا زه لهسراقاب اک |

 هاخهتسخ هدن مهسملوا روح هغمشلاح هدهساوا

 مهفيطو مع نيا هتسیا كعا یت
 ` ردلکشم ندنعلهتنخ كتس

 2 ولت یناز وا
 مەي قو ۰ یس هش وک هناخهتسخ هد مه سس

 ,زاقبح ندکرطاخ یرلثو نالف ... یرالا لا

 تلبط كتهناخ هتسخ . ردهدم هرادا ۴ یاروا

 کس . رولواوا مهسر د« نب هداروا . م یل وا

 هشوغق كکیدتسبا . مردبا نم یحتمدخ ییا

 هکلوا نیما ۰ مرد ردندماب رقا من ۰ مربرتاب
 . راراقاب یا ندک اباب ندک انا

 . نوسر و ربع ها

 سس سس سو سا



N i 2۳ کا 2  

 | < قجهلوایمشیا قشارضوا هدبوچآ تالکتم

 . یدمشهسا مزال «نوکو . مکجەدک زک هسردا

 ۴ مک
 . مزال تناتمزارب ؟یمکدروک . هل وشاه بس

 زکلاب . مرویعد ممتک اذ ن

 . مرروکرب هدنوک جاق یراقجوچ زکلای
 تعاسره < نوکره ؟ كءدهب نوک چاق =

 هدکنای ردق هماشقا ندحابص . نیسرر
 اما رارلسهلاق هل هک كهسرتبا . راروناوب

 وا روج
 . را نم هاو حک را . مدقا زلوا س

 . رازاقروف

 « واریلیقیض اما قول یشرب ج هلک روف: بس
 زلوا . ردراو هدیش قحهلسفروف س

 ؟ یمرولوا



 ۳۹ هررع#

 ؟ راقحهفروف ندهب ۹

 «راقر و ندا 4 یلکد قحوح س

 مک هآ ۰۰۰ ندولراایهلوا ۰۰۰ .راقروق ندولوا
 . رولوآ اسس راق 5 راک

 هدر كه سرولوشود یراب شهلو نس س

 . رولوا ناک یلدجا . نسنمهلوا یبا كەساوا
 . قاب هکنح یدنک نس:مزال ٭ كمنوشود ینا

 كردم هتاعم رارکت یهروجه« كى روتقود

 .یدر وی راهتخر كراحالع ناک مزالكلنوک زا
 ر ندهناخ هتسخ هشرولوآ دعاسماوه نوک یمن را

 .یدقخندواقر هنل وا هلواقمهرزواكلردن و هب دس

 ی م طرف نالوا یاب ولعیاض:84كب نا ود

 - دنا یتفاع داما ادد كمارو ھم هللاسخ
 ترغ هنساضراو عاف هلروصو ندنک

 هب هب اخ همس یادنلو یدظرس هسفو . یدشملا

 نوا هروجیم يک ینج هیفلوا لوبق نیداف



  Erھروڪ ٠

 تیرومآمرپ كنسیدنک هدهناخ هتسخ ناناوا ممصت

 یقوقحو تفلأ یخد هل ایل وا بابط یمهباخ هتسخ

 :نوجا هروجهم نوکوا ناهبوذلو یوقو مدق
 هلص وصح تواعمو تاد ردفوا هسم ز ال ردف هب

 ۰ یدرلا هصوت و تابص

۱۷ 
 هدیرلهدار یدب ق ۳ تعا نوک یس را

 كنود هب دس نالوا شفلوا هاب لوا نوک ر

 كنک رحم تبم ئک رازم شوغا كرهلک هنک وا

 ربح لب هب دس ۰ ید وآ فو هنمردق راظتا

 شخبمابب .ههروجهم یک موب یادص یدورو
 مایف هل و رس 4 ءالم هروحم» ۰ یدل وا تدرصم

 ندنلا ناردک | قوا هن یک تاوما ردا

 شهدم رظن رب ردماربس رمشح هل ول و. ید رب دلاق یا

 وش لکد هب دس نشیروک ۰ یدفاب نده هلبا
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 هروع# ۲۳2۷

 ہلا یرف رظن كنررب كنربسح كنراکنر مام

 . یدا توانو شعابو

 هم لاکشا كرادولوا عیحفلا زوسهاخ كا

 ینشاب هلراترب نکشمکنردق ردنا قاف ق
 ۳1 سعی رظن هسیا نامزوا . یدروح

 ی وسم یرسح ۰ ردبا حور ةضاقا هناوما

 .لتاط ردقیاج یدوجو هرریآ ندندسجیور
 ناهج یملحم .یجآ ردق مولوا یدوجو مدع
 راکدای کیا لظم ردق ربقمیباسرغ ۰ یلقنور ردق

 ینلاحوا كن سهدلاو یر هکیدلبافداصت هنایح

 رحنخ  نکیآرادم نوجا ینیدلوا ردتقم هکاردا

 هتسا یرکید تمکح نالوا نایرک یک ی

 نیا تسم هلرسح یرادتا مدع ه وین یناح

 یشراف هتک الفرب قحهنالغا یک شرک هنادنز

 . یدناهسا نرتسوک راهدنخ

 هنن راضتحا دیهش هدنجوا یثاب هسیا مرکم



۳ ED 
 .هر رم ۳۹۸

 ۳ TL كر هلوک یک لار نع شمشبت

 :یدیاه دةم رضاح هنتمدخ هللا برف رطح تربع

 هدر و یک نهج یر ینادنلوب هروح هم

 تیم ؛ قجهاصوا هّدکچ یک تلع ۰ جنب

 یک رلهتسخ ناشی اح هغحاس روف هدبولوا نوجا

 مو یدصقم ۰ یدتساا قمقیح لوا نا ر

 . یدنالکا

 ىج اب یک یرومغپ رام كلبا هسیا مرکم

 یرامدآ ییدشاراضحا قرهالغا هبا یشایزوکرب

 ۰ یدربعاح
 یبکر تروا ولوا.رایدالءابینشابیکرالغابینهکج

 هنسون روآ كلتا یک ,دچنبحب ۰ شیدن روا یدشراح

 . ایدی وط ندنحوا ترد یک توان ۰ رلود رتاي

 ا ا ك ضاشا: یک ولو
 ندنلاما لاک هدنجا ساب لاح وا هرو>ه»



 اچو لمة میدیا باب ردق تیمرب چ

 یاوجا «یدرولوا راک ردق حورر هجقدفاب

 كنسهدلاو عوقولا لق رارب هلغلوا كاردا لباق

 تربح و هلو و نوا رادربخ ندنکح هدک 1

 نیر مه كياد هسا هسا .یدلاقه دما

 چه هقشل ندکل وک هدامد یتا داوا رادربح

 هحرلهنتس جالب ردق هدلاح ییدملس یشر

 هنس هج ر رتسوک یتسهمدقم كنسهزک كحهروس

 .یدلووف هناکب و دایرف رب هنأ مه لکد هنالفط

 : یدلکهاب كنسهدلاو هدا كیوق تمکح

E 
 وروي

  ( eکج هننآ ( قردالغا ۶

 ! مورواب .مدالوا ( قرهالغا اذک )

 ؟ نسروادک هر ( قرهرق>ح> ) سس

 : مدالوا چیه ( هلا ماود هدنش هنرک ) ۸

 ۰ مرویمت هروب



۸ E 
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 كوف 100| نده هیاروب هسیا هلیوا
 نو یس راش رح ون ؟ رد ه ناروط هدنک وا

 / رارویاکب

 باوح هدهروحهم هجنلک ردق هارو هلاکم

 ك شيا هسا مرکم . یدلاف تردق هنساطعا

 : ندنغیدالک ا یتنح هازوا

aeیمةج وچ نس ملغوا ..! تمکح .  

 یاوا .نسروسالغا یهنآ نوچ ..؟ كدلوا

 . رویدیک هغملوا
 ؟ یهغاوا یا اقا

 هم وا كروتقود « ایرو دک هغفلوا یا

 ۰ كج هلک هنس بولوا یا ۰ رود

 ؟ رولوا یا هدارو نوع شم

 هسزعلو هدا روتفود نوکیه . لغوا

 نوک یه یروتقود ۰۰۰ ؟ یرولوا یا ج »
 ؟ لهریتک لصن هارو

۱ NEI 2 0 #هروع / ARE ۳۷۰ LAR ےس i ANE OE TEAS AE 
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 0 ۱ یه دوم 5 ۱

 . نوسروتوک ریارب هدیزب هسیا هللوا س
 . قاب روط هله ۰ قکسح هدک هدزس ی

 . کج هرون هد ی رس هد ەر د شارب !:رونوک ینا

 هسآ تو یسهلاکم كثب ردي هل ردارب

 هدقمالعا هدلاح ینا دلوا ش٤ وط یکتا كنسهدلا و

 رفج زبق نکیارب راقچندوبق ییهروجهم ۰ یدنا
 هک ت مکح هع الشاب هدای رف هلسادص هحالوا

 نرکب هنبداق شوق شا ریق دنیا یاسر
 ۳ قزل راصهند ون كانسهرمشمه هل رلل وف فوض

 مەنا مشاد رق همالغا ! هسا همالعا س .

 هن هرکوص ندقدلوایآ شمزویدک هغل وا یا

 صوص .زکح هدکه دز هرکوص " شا كح هلک

 ۰ صوص مشادرف

 كنو 5 هک و ۰ رلود رب دزد با یهروحهم

 نالوا رسحت زبرکشا هغاجوق قاحوق هدنسهقرآ

 ۔رتس وک كنر هتخاس هرکر ۰ یدفا هن راقحوح



LESS er E 
  5 ۰ر

  wrهنر 1
f . یدل ظا ع هنرکم نالوا هدکم 

 ندزوکیوا ییدتبا عادو هدنروص زوساد كا

 نیزح ردق رریوچ نداد یزو .یدری
 ردق وز ةدام . یدرنوج هنکوا هللا لاعغارب
 تاراعقنالوا هلو ردق)اعرک اعم طقفكچ وک
 ندنرب هدس كردبا:رسح كان یتاماد کشا

 :E ۰ ىدا تک

 هلا هتسم> بسعر «موصعم هدزکلف يا

 برف یاتتسخر « هدزکلف یعوصعم ییا

 نالوا بکنم ندنناخرب لدکنس ردق كحهدبا

 لکشا هح ولرب قجهیلهراب رارکج هوا تیبچ وا
 هنا اد تفد رظن نالوا فداصم هک یدشعا

 : ۰ یدرولوا نامش هنکیدنک

 .یدیا ریسلا یدپا ۂنیفسرب لکد هیدس ندیک
 .شمریآ ندنحور یدوجورب «ندندیما یاقرب
 تربسح« كنک الف نامعر حاملا ع-او ردقسأب



a Saha EPOSA ANO AF 
O ۲ 1 . 

 یشراق هنبریذبان لحاس :تاهج نالوا نم ا

 ریل مک قرهناقااج هدنجما تنجح ماعالت یک لکوک

 ؟ ید روب روت وک ههر
 یرلهغلاط یلتدنهد كلا لر لکد هتیفس ندک

 رل ک٠ یدنا تواب رز نا هن چک

 یدل ەدز ۰ كح هدا هن املاح هن اات رد۶ هل و رت

 ینشاب كدوجو یفیدلوا لماح یک شمر شی
 ؟ ید قمتهراج هراشاط یتناه ریا مک
 شما مسج هلیهارس كنر لکد توبات ندک
 هدنجا رسخت دابا تملظوا . یدبا زاسان علاطرب

 هابسرغ تیشمرب . یک ردا بیقعت تایح فراح
 هعادو تسر شدم ند یونس

 . ید هدکعا قوس

 سشرآ ندنلمایه .ندند.مایه لا ءااط نا

 لا  هتیرلشوک ةه لإ كيا ٠ ا لکوک رب

 ۱ ,رابادرک قرمع



 2 ۱ VEو روتقم ۱

 یدنا هدسر رکاب لکد یشر چیه ندک .

  1 ۳«شهربیآ ندنعاس یهتسخ رب «ندندالوا ناب

 :یورو رونوک تنا هتسخ ندنوا یبرغر
 هناراب راةحوح ردق هه الص نهشوک هیدس

 هدنجما یرامدامد كشا یکباتهامشا فداصت
 هل رل رح ےشچ نالوا دوهشم كوئوس كوئوس
 باغ ندزوک هل را لوا زادنا رظن هنرلهدلاو
 . رایدقبح 4 یراقو بوبا یبوش هحناوا

 «یناغرو کلات شمالر دلاقیغاتس كن راهدلاو

 ضاس ندشیدلوا شمشود هفرطرر یتادصای

 « یدبآ شمهزکب هنکشود تحار هلیسوتروا
 یزو .یدالنا هنا كعاس قرهشوف هسا

 لب اه رکرب رردک ۲ یافوسط . یدناد نو وف

 از تی ریش ب 7. ثیکح . یدالشا هدابرف

 .یدردلافقرهوط ندنلوف

 قج هالغآ ۰ |هروطهد رازب لک .مشادرق لک
 و زکح هدک هد زا مه. كح هكهن مهننا؟را وه



` Vo 

 كنبردب نانلوب هدنشیشب زوتوا زوتوا وللوب
 ینبدچاندنزوب یلکوک یم هلوا هچراب كی زونوا
 زاساود قج وج یهدنشاب شب چواوا هبه رج
 ۱ . یدرشنااح هغاوا

 هدنشازکنا رشح «هلولو ینیدللوب هسا مرکم

 یرک ذ رار هلقلاق هدنجمآ تربحو تم رب

 ییدتا ریس ینومتتماق هرظنموا ناقای راناج
 كمر و هدژم هاسنعر نوک وا ناه ًابلق هدلاح
 . یدیا هدکءوشود باسا نوجا

۱۹ 
 ضاصابول, رونوک هنسهناخ هتسخاس هروحه»

 یدوحوم كشوغفرب صوص2 هک هلخاد

 . یدنلوا لاخدا هتاىم

 ینتحار ایوک بولک مرکم ءرکوص تعاس مراب

 ینکجهریتک یراقجوچ نوکهو ندکدتبا نیمأت

 . یدلبا تدوع هرک وص ندک دلروس



#7 ۲۰ ۳۷۹ 

 تب یرادرب هدسنما یکلء هروح هر

 .یدمهلوب انشا رب چه هدرسحت یاجوا نالوا
 مرور جک رشایغوا هلساح . یدفا هنعاص

 یدقاب هتسشراق «نیداق رب ناغپاب ربشبلاح مدیلقت
 یلصاح .یجتءدخ ییا ر ش۶ ورونهراضام یک ولوا

 هنسردنک ردق شما هدنحراخ كناید یمهلج
 . رلبدنا هناکس

 ینتم هنتسهناهاوخربخ راکف! كب یا ود بط

 نوکوا هرزوا قلوا هم مضر همدخ نالوا

 رد یعوزل یهروحه» ۰ یدلک ه هاخهتسخ

 هتسخ هح را یخو هدنناب یدنک .یدلبا هیلست
 .یدتناتدوع هلاهبصوت هاوا ببط هاخ

 یزکوا هلا تالکسشم كب هروجهم هراچ
 قلهنزوا "یدلوا مانعفا هک اقوا ,یدربک

 یرزلها.س علاط تناکتسخ یابرغ بوک یدرارف

 یارطا هدنلاح هفذک تعماظر قر هال, وط هر رب

۱ 



 O ا 1

 هوا كرلهرا یراقدرانروق ندسلکارف
 لک دې شعافداصت هتک الف ماشر ماظم

 «كلزج اعهلبرلایض ونوس ندا ریظنن ی راتابح
  هرهچ ىك لتبخ كازسهسک .كلزىمەراج
 هلوصح نشت آ نار هدلم اتو ,تقفش طا :هدنرا

 . یدراردیا راهظا ساب مالع نرتک

 لصن ین-هذاک ناولا كناهح یتلط كيهحک

 حضاو ردعفوا هدیابهام قیاقح هسردا مک

 هر ناو تس اس

 ہدایزب كا رلاکوک نوزحم كا ۰ راهدزتب سکس
 رل ؤمكا ۰ رارولوا سو آهو برطض.یرلهجیک
 . رتسوکر اک ینزحزوسناج لا « یلاعغا

 نوتسیشراقهنهاس هءرهحوا كکلف هروحپ»

 کردی هبنیا یررکف . یدلاق هدا ساب

 . یدبا قلعتم هس راقجوج هدایز ندنتح



 هروعک* ۳۷۸

 هکیدبا جک ب هدنراشایرب یعرکی « یعرکی زونه
 ینیدلواشعا زواح ی آ یا یلهلک هب هناخ هتسخ
 هرغرب چیه یرلهاقفدم تربغ كنابطا هدلاح

 كنضمه رب تحهنوک ندنوک . یدشماعا جاتا

 عطقنم یدیما كنهلج تبام قرەرا یدش
 ندفارطا هل نوجمآقعنادل2هدناكنغاس «شاوا

 ,یدشلک هلاحر قح هلواروسحم هدادمتساوهناعتسا
 عاحوا و هدنرلهدار تج یا تعاس هحک

 ندهتسخ یار نالوا بارطضا شک دایرف هللا

 ۱ . رایدوبوا سکره هقشب
 هنسناح هدانم ماع زكلاب كن ردق یمک
 - اوریمک «شلو وقهاشامن اما ییدتاهدعاسم
 روض ندهشهدم ماع قوچ رب ینا دم هلی روف ەدەد

 تحار ندفرطر یرلبتلکا كاکدباوخنالوا

 نوردغادیاودالرلهرا نالواورحمنداوخ و

۳ 
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 هتسهآ من هنابس ض هآ یراق دمریبآ ندنرلنغایک
 هدنما یمهاش توکس كااع قرهشی راق هنازو

 قح هنقوط «تربع ةعماس كح هرک هشال وطهشال وط

 . یدرارآ تهم باد

 تامجاهم هروحهم هد رهدار شر «تردتعاس

 انداع لکد وشوا.یدووا قرهلاق بات نا

 نوسلوا ردقوا ردق طقف . یدک قانغلاطرب

 تعاس ییا هکردللوا شمروک قوح ینتحارتسا
 نالوا زادنا,هلولو هد وژد ك وقف هوم
 «یدردنایوا ینسدنک شارخاح ها رب

 کیا ر رکید ناو هدقایآ هلا رایحتهدخ

 كن هتسخ جنک ندبابلج هلا هآ رب یرابدنکی شک

 ین رازوک هدهزوجه . یدرل شمال, وط هنشاب
 . یدکید کا

 قملیرغوط ندسنغان هرکرب هتسخ جک

 ییدلوا هل هلتهح ییادلوا نامرد , یدتسا



ATTNهروع#*  

 مودو رب هللا تالکثم كنم اقاعتم . یدشود هرب

 هنت هرکوص ندکدجا یقوع.یدل- هنسیا وص

 اخ یا ناقیخ سارا لا فاکشهنس هآ رب
 هکراب ییهوضعم حور قرهلوا یسهایح ساقلا
 یراتفولام رابحیهدخ .یدلبا لاتصبا هتدحا

 كهم وح م هلاروطر هنادنفال تاغ هلرسح

 صوصخ هاوما بورداق .رابدالغاب ینترکج
 ٠ .رایدروتوک هلحمرب

 تاک هلس هعفدر هکاب ردق هتفووا هعقوو

 كوكب «هروج(» نالّوا شمامروک یلاح توم
 ۰ ىدا املا تشهدرب

 ناک نوجا یرطاخ راسفتسا نوک یمث ربا
 لت هداروا قرهنربتغاح یمرکع هلا یلغوا

 ىدا احر ینسهمرونوک هوا ندنکح هيم هدا

 یادزاص ندنشاب ا هلا الب ك مرکم هدهسا

 كهریتک هلس هش رطاخ ینهداعا ارارکت يمام



 رد ر  E Eدوو 1 ۳۸۱
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 فرص زدنرکف هلا سیاسدوآرد نوکیا

 ۰. یدردتا رظن

 ھ ءرش زور و هللا ینوک ره هروحیهم
 هتسخ هرزوا كما ریظنن اذلب بشر هلیسهحک

 .هکشالاقرب طقف . یدلاق ردق نوک یعرک هدهناخ

 ندربق کلب هسنلوا سبح مربق ندهلوا . هابذومن

 هح ور باذع ییدکح هدرسح ءاعوا نالوا رتدب

 :م ید سعوا

 ك راردب ۰ یدراریک نوک ره راق بج وچ
 هے ږارزوا یک سواک یر ندندااوحا لدر

 نوتبس هعفدو یاشیر و تلافس نالوا ش وج

 نوحجا هل س یسیدنک .ندنشدلوا شعا دیازت

 هنا سض لاح یرلکدرتسول .هدلاح ی راکدلک

 ندنتلع «ندندرد نوجا قعالعا ناف کا

 . .یدردنا لصاح ۳1 دیدش اهد

 :هلصاف الب ردق نوک ترد جوا هسیا ۳



 روق هدیدابع جک ر هدنوک ترد وا ًافاعتم

 هرک ر کلا یربثدهتشه ر هدهساا شماعا

 . یدنا شی وروک
 رار هلغلوا ناره ءاک ت غرب هناخ هنسخ

 ترغ هلاکا ینتخارتسا بابسا ادح كنەروجه»
 کلا :ی شیک كب ینا ود . ىدا هدتعهل وا

 هفظو ترایز ییدرتسموک نوک یرلکدریتک
 .یدار رصحتم _ هباعد رب یسهناراکتاسنا

 یتح ینهصوت كکب یاود ؛یدبط رس هناخ هتسخ
 هقش ندو . یدشیلاح هارحا هداز ندنموزل

 یالماسعم فعل :یقالخا تک ازن كنهروحهم

 بلج هدنسهحرد تبنوتفم ی رلکدشبروک نوت
 یمرکب رانالو هدنشوغف هبلع هان ة یدشمانا

 وقح .تشودزا؛قللب قرف لکدءانشآ رب كلنوک

 یساحتمدخ هناخهتسخر راحتمدخ ءراروس ردق

 هرا- طوف . یدرلراقاب هلزوک انار لکد



 YAY ا : ۱

 .یدشلوا تماقا روم هدهارخرب ینیدبای هنشاب

 کلب قلبا رور سم ندرظن وا . ندتنموا لکد

 منچ هنر رست هدبولوا ناروح مزبمه هدتنج
 ؛ندهمرک یشراقهرالوک هنب هسناوب روم ناوضر
 كملببهرتسوک هل اقمر هقشب ندلاعفنا شراقهرلنوس
 ..یدلک دّزاح یترادتقا

 لسغكتیم رب هسیاتریغ نابرتسوک هدنقح
 ندنلسف تمدح كوص نانل وا فرص هنفکتو

 هکیدبا رریک اهن ردق وا یتقو یتح .یدبا
 هدلاعت شدو هداروایربدنوک یعرکی

 ۔ وس ًاماق ههسمک یت ددک رس هلیبسح یسهیرت

 امسم هللا مما ه و یحه یحوز هدهسنمهلب
 ثحرب راد هضیدنلوب هدرا یرلهاخو هتنیدلوا
 زاردو رود هلا همک نوسلوا ردق كه

 . یدشمامش رک هب هبحاصم



 هر و ۲۸

۳۰ 

 ۱ لداعم هن لن وک تماق ییدربک هدهناخ هرس

 یدیا ینهجعیک یلاصرب هکیعاشقا یج مرکب كني
 وا هلاهح ییدتا داز عض اردن هروحمم

 ندشیدلوا ششلا هفغاب نربا كم قاهرا

 ؛یتسم وب هللیمان وقت وا هدنراهدار چوا تعا
 تحار كب تعاس جاقرب یتح.یزلاط هارعضا

 ناح یکیمام ناق تحار وا هک اح . یدووا

 ردنا وا هکردنللاوا شابریو دم فقل
 ندنآ هلنا .یماسرفتقاط تایدمت هلا ییدکح
 ۔وط هررب كلف تالاءفا نج هاتوا هرکوص

 تشهد, هخولرب هنشح ون رظن هلیما یو رقرهالپ
 یرشات كس هعفاو تادوهذم . یدلبا ضرع

 كن رکح «یدنایوا لوا تعءاسییا ندرحیس هللا

 هدرابلا رله شوک یلترارح لا « ح رحم كلا

 عاجواروم ردق شاوفوص رارحنخ اسرفان كلا



 ۳۸۰ هر وی ۱

 اؤر شهدم . یدرونوا هدننجما كنغادت هللا

 .دتعاس اقرب هدلاح ییداک نوا قفالغآ هارند
 ههراح نالوا شمراو هنحار باوخ یرب

 وع اردن كن هحیک .یدشنا رالدخا یتسهف ظو

 ؛یاط نازک ۲ SEAT ام هنوز - یرالوا

 کمالط سا ی اما دنا ی زا - كحبص
 نیل روت" ارق "نکع هلنا یتازآ اف
 ردو قح هلوا یایدعت نار كاع < 9

 . یدک ود یشاب زوک

 لکد هی رار هلتشهد . یدشهدم انور

 شخ رخ كنومنتشهد هعقورب قلعتم هىضام

 هروهظ نوک وا ناه یرست هکیدشلوا یعوقو
 ۰ یدالک

 - ولعم لوصانالوا ىع ص نوجا رلهناخ هتسخ

 شد هدنسهصوصخ مایا هدر ضمب گردم
 یرلابرقاو ابجا كناکتسخ نوک یه هسا هدرارب



Aرویم  

 .. نداق غاسم هنرلعل وا ترایز ندنرافرط

 هدعاسم نالوا لود هنو ا نوکه هداروب

 داره رکود یک هسا هللا تمکح هنیرزوا
 هلص وص> . یدروسلوب راذلک ندن را هلاع یخد

 ناپ هدفاش یمدفررط لو كنمروب جم

 هدنراوج هاب کب هک - ( مناخ هشياء )
 تدش یدا بوم هب هلناع رب ردا تماقا

 هدهسشُهل وا مانعا ه هناخ هتسخ لس هش اسهفاف ور قف

 ندنندنلوب یرلتیحم كوكب هدنقح كنناقلعتم

 بولک نوک یه ( ماخهمیلح ) نالوا یسهریشمه

 یلوا نوکرب ندنازکلا . یدرالفو ییسدنک

 شا روصق هدنرابز هفیظو ینوک یستریا رازا

 مناخ هشیاع نامز یبداک نوک وا ندغیدلوا

 قرههارغوا هراشنزرس هراهتسقوحر ندنفرط

 . یدالشا هایرح هرواح وش هدنراهرا

 قازوا ندزوک .ن و تک زسا ها. هدا

 و
o1  

a 



 ی تی رو و 1 

ioe Rs2 %  
FAV 4 *#هروع : 

 شمع رارد رولواقازوا هدنداک وک نالوا

 .راقج هدونوا نوت نوتب راهسمروکنون چاقرب
 ؟ یدیو وا ےک یس ٠ الرآ بس همیلح

 . زکیدرالقو ریلک زکه سمونوا

 ؟ میمرویلک نوکیه چ

 ی نود.« مزال هم هک رتسیا لک رتنیا
 ... هرک وصندک دناکب ردق هماشقا

 .یدل وا یآ قم یکی ی هلکهیاروش .مجالبآ س

 ات ؟یمدناکب نوک ر چیه ردق ه یدمش

 . رووا زیاد كب هد كەلەت > كنس هاو

 لک نوک رسا ها . نسرتاصهل وا توا س

 لصن كمهلکب ناسنا !قاب .دناب هعر من هداروب

 ۰ نسرالک | یشدلوا

 مهسلوا شمتلکب یش ردق هیدمش قو ےس

 هدبوتونوا ینسبههلناكمالک نوکرب ۰ زعای گروب
 هسسلرا مشیا .. مروشاش کفردقاب یماح

 ۰ مدرباک تلا



 لر 4 ۳ ینرا نر ید ۷
 و گیدملب د وص

 ۱ EE ینثح هلوا مشيا نب موزوق بس
 ؟ ناد نس ۰ ا

 ندارو نوک لو. منجالبآ لکد هلب وا

 ا

 ن ن

 ۰ راددربغاح هر وص لادک دنک

 ۳ ؟ هور س

 : Oxهدیدراو حکن هدوشهوق .

 نکا ۶ وس هدردقف# ( اف ۳

 یر A کهدهاخهتسخ . ابشمراو

 ؟ رولوا یمشیا لوس ندنوب . كمك هوکود

 سلب یمکیدتک هیات كاك ا
 . نسزما راط



 , دو وشود 3 هداروب ی

 كان وک ر هل رز ات قلهتسح نوا هام 9

 و و ینادلوا لعفنم هداز ك یالوط ندروصق

 ۳ هملح ییغح هم هلوا لباق , یمهلازا كل هقنا

 توکس رابتخا نوجا كماملبرلبا یشیا ندنخید
 یه رک ندبا ماودحایصبا هسزاهروجم .یدلبآ
 كنعاس ندضشدنوا شو تاوکبس زا 7

 هکمرک هنزوک هل نکیا قنایوا + هدقعاب هدنا

 كماشا "رطاخرد- ىلا تلالور ناتشداخ

 هاکمهاکید ین راحاصم یصوصخ كرانا نوا
 . یدا هدتمشناح هلاعتشا

 طقف دیدسش ك یک هقرب “هلایس مناخ هثیاع
 لا_ءهاو تدحرب رورم ا عد رسم هدتسن یندش

3 
^ 



 و

 ق ت تا وا مس ردقوب هیاع

 دن ین-هلماعم زرط كردا هلازا

 . یدلا ینروش هلاکم

 / ا ۳۳ و تک یا .هشی
 1 ۳ ؟ فا

 کن لکد نوکود س
 و کد اک ؟ انمدالکآ
 ۱ :دوس كب مه . كس رب ندرلوشموف بس

 . نیسقحهشاش مهملیوس . كەد أ رب

 e شمالروک هدهسمک قاوا حاکن س

 ؟ ا

 یک یشرب شماطروآ هدهسما ۰ رخ

 . مدزع وا چه یتغجهراو د هح وق كيوت

O 

 7 ۰ كعاخ زمکیدتک هنحاکن نود ےس

 ۱ و نر



 ؟یعهبمز واین كدلك یکم شير وک هارو نس سا
 ؟ را وهب كح هل زوا هدول تم

EEE س 

 وس دزقل نوڪ ڭ ەك هبم هل وس نر را

 لزک نوع لدا یک: كلا مه 3 هلرحآ

 1 7 ۱ 5 نوسلوا

  ۷ : 2۱ وا فحت رب نس او: اما ملیر اظ: البا

 ند,انایرح لوا ندهرواحم وب هسیا ملح .یدیا

 كنس هريش مه قرهایهفیطل رب قفواهن رز واتالماعم ۱

 ۰ یدشمشود دا كمردک ا یارات



 7 او ههفطأ وایدصم مک

  كرهلوک هکدشا لاوس هشياع هلبا
 هد | اضعب یت>وهدکمریو راباوج
 ۰ یدالاشاب 42 هرواح ۰ ید

 3 نیسمکح هبم هل وس لاح سس هشناع

 همای زاط نر جو ۰ مرلیوس تم

 ۰ هجا وس رس ۰ هلن وس شنا كیاح تم

 ۱ .یدل وا عفاو هنر ومم زار یاوحو ثیهشااع

 | نکرد اجا یآرتات یلوا هلا هفیطا همیلح
 قردالک | ینذح هجا نادم اه هلاعشا رب ندکی

 :یدلوا روح هاوح یاطعا

 .ثعاخ انعر .كدتک هنحاکن و

 . وشوف مزوش اه

 2 . یزبف كسدنفا لقاع . توا س

 ٠ ا كدروبد مدا ر قلکیاد واش فنا

 $ كدالكا نادر نكتو ئا



 و ر و در4 اوت

 هسلاتمدآ كاج لوس هتشب ندنآ هد 3
 باح هتفشآ لوا . نوکرسا ا

 ؟ ییرلیوسید
 اما مدههتسنا كمتک چیه هدن ر

 . راو یرطاخ كنسەدلاو

 ام ۱۰ رد داق یک كلء یسهدلاو . اھ س

 : قالشاداع یدنک

 قالیش هک قالب س

 : ندندوح و هد بول وادودهمندنایدام هک ت دما

 ا

 یدر وی یم هج قاط« هل ای نهب رود رب

 و تح تالاحر فااح هدصقم

 لامحا هما قتحم رد لد ة كوا كس

 ییدسا اطعا ه رشا عبط هدنص وصح كمامر و 1

 a دز EE کک با سح

 E ۰ یدتا مک 9 تف



 . یدلوا بها هن و هشم رب هقشا 13

 ا ا هدشام هثحابم ندیا نایرح هکویلاح

 : . ىدا هاس ةف ر شعلزک تک الف

 "چیه ۰۰۰ 1 شمراو هم یا س هشااع

 ۳ .-یزیبسومان یناه . یدزلوموا مدا قح هلا یا
ORE3%  

 7۷۳ لا هر O E ملا
 . زارومد سعوا ر یا هدیفدلوا

 4 ؟ یعربلا ینیراق هلوا مدا يا ! هدنسمدا -

 1 مه ودالبا 1: یل

 . ۰ شم رانوکوا موزوق ؟ ریلیب هل لصن
 . . وا  راووهزکب هناطبتش نلککرا ییدمش
 وا فا: رر اک یالوف یالوف
 ردشم رک وا ید



 روهزذب هيات. راک. را ا 3 1 ۰ ۱

 ۰ ربا دل هد یااعیش هسرمع هللاوا ا رود 3۹

 هدص وا اما . مريام یغیدلوا لام # توا سس ی

 هدرلاافو- رازا ره عح یهنک رب رو بورا
 O راهد ل: دا هل زب ی ردیاب هدرا ری

êاکد را لا ؟ ایرنادلا س  

 . 1 لکد ق>هنادلا ینداق
 نداق ۰ ريالا ر

 مروا وو ودود 9 هانا ب س

 عح هنس# . رد شرب یروص نوعام یراقوب
 . رلروسدیا

 ؟ باید یغاناعرش ام یارو ص نورم س
 ؟ یریایوس ناسنآ هل:اوا ناطرش مدنفا س

 سد دیبا:یالوار ی اع هیاط.ش هدب رع



 هدبوبقا هزوب نک رروطب هروک ق ا

 لکدوا ۰ قح ها ادا نگو N روس

 5 . مالسلاو زملعتط ر رله ر

 وص ه نوسروک ندر یا رات رح yl بس

 9درق ز کلا .روم روا یزو ۲ روایو یر

 ۰ راروم دشا

 رار ویمروک یم هدى سوب ۰ یو یاس

 1 لکد قحهقدح هاکسا رب «ءاق وس | ی

 . راو یسوا شوراقرب
 .| و وتناس وان دلتا . ماج اح مزال as بس

 هاب وس ینا ؟شمراو همک یا . قااکا نس

 . كدردشباهد راو یتسودر كلا یناه

 ۰ اه تس

  ۰ ےک - ۰

 ردو شگ رحنح هه و هدف كم هر وہم

 ۰ یدلوا لصاح هن رك ر یا



 ۱ ند سل دنک یهود یلوا و سم هملح

۷ 
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 ۰ شمروچ ذوب
 ؟ شمامراو 6 | كعد س

 . شمراو هنر هقش تسا اک اربخ سم

 ؟ یحوک قلو هحوق نوما انعر ایهلوا

 ندمروت تفاسعتم یک هب رض هروحعهم ۳

 سحنورد حارشار لومالا قوای وک شەلتروق

 . یدتا

 قرهبمهل و زون ندمرکم كبانعر یتاعومسم
 . یدا هدکعا ماهف: یغیدراو هنر هقتش

 یوا اک وک قمارا تسود هدانعر هکوللاخ

 كيا ندتاوروب نوجمآ یتادلوا ندنعون قمارآ

 هن هروام . یدزمقج اعم کیدا جارحتسا

 . ىدا هدکعا ماود

 ؟ یهدعوط شعاه یدا كغ رح س
 ۱ یوا رای او. اھا ےک



 a و مهس ری هلو مدنوشود
 r E ؟ اع شعا ی —

 ا مدآ رب لزوک ك , رھ ۰ شعا تاک تس

 . وچ فرح ینبداب هدایز لا مث . لکدوا
 ۰ "شمراو هدیرلة>

 2 ؟ یمرلقحوچ بب
 . هنادیبا هد مه ورا

 3 لتد ندا ك٤د بس

 ۰ شما تافو یعرح رخ

 كرلة>و> یللاوز هاو . اوو ا

 . 4 رلشاب

 ؟ راه رار مک یرلن ]ورا

 . رردلواردامرو 1 ؟ قحا ەل بس

 یرلقح انا نوا زو کوا یرله مک ها
 . یدرازلاق هنللا كن راق رزنخوا هساوا

 ؟ روده هردو كهللا  تمسف س

 . شمراو یراکج کج



 روک رب كمدآ و ب ا یرب ۳

 ر یهیدلواه E ؟ شقو ی دیت ودرب

 شماعلوب ی ەد یتا بوس

 ینوب قترا هسلوانیایوس تبلا ؟ ریا ےک س
 یدشیه هد شموس یدنک یداه . « هنگ ۱

 : مدد شماع وط یتالاذر دوخاب ۰ شما ۳ ی

 . ردکعدقعا هشت آ كتا جاست قحوج اکا
 یمبسکوک جا . ابیدمقم هدندندالوا فب رح

 ؟ شمرویلک
 یسکوک ما لسصت هلقوج یک ریخ س

 . روسدک هارواو ؟ كح هلک

 ؟ شا هدفرطهنیوا
 .هدنزاوج كرر

 .یدیوط اهد هیرض .یجا رب هداف هروجهم
 یک شاوب وت هنساشام ردسق ارم یزازوک



 اک یا کر کد یااخ هام

 : هرک وص نیل ات 42.8 و ۰

 یدآ كف رح . یدلک هع رطاخ ... اه س

 Re 5م

 هللا رار قوص ندمولوا هروحهم زعد و

 "یراق تجب قلتشابر رو ندمولژا 4

 تاعوقوبین هن رش مثج هکردلغا ۰2 ع

 ین دلوا كیمکخت نبرود ر صوص هاتف

 نوسلت هلک .

 هنعوفو تج "هلروج رز چیه نداق هراع
 یادومشمو تاعومسم ییدمهدا روصت ناکما

 نارکباوسخ ینبدنلوهلردا یتلتیک اؤر ادام

 هدنما كنغات یک یشلاح هنعایوا ندنک الف

 "وال هچ راغ یندوج و ال راف
 هنکح هلواهناوب هکر داغ وش ود یل اسم تمه



 ینافو ندنفرط ناخ او ندا یلناع .زادهع اف
 نانلوا عنصت EWES فا و ۰ ىد ےئل وا هعادا

 ولرد یه كي امد یک ریشیلاح هنتققح تاسا كبذک

 0 ردن ندم ر هدنبه و رج ندنفا ءدا و لاما

 هدندوح و طقف ۰ یدشهدع ندرقمر یقیدنوخ

 هدلاح یتا دلاق ناولو با هغیاشای اهد نآ رب

 بسانم تقو لیاززع نوجا یحور س
 هروک اهد هرک چافر یراق رواب یک شم راکت

 هلتس تابحر قحردقوا نیا نکم ىس

 هلا هعاشا یاقو كرەلروك ق قوح هی

 ردق یناح هس هنسمقح لوا نوکرب كنناح

 . ید هدقلوا بس یناحر یبدوس

 ۰ منت رنا یا ی ۰ یحار « یوا

  شلوا باغ رز یداعس ۰ یدما

 كتحاروا «یشتآ كواوا تحاروا « واوا طقف

 یدباشاوا برص هب هتف شارب نالوا یمشد



 تابحنالوا نا “لسو كنادرک | هس رزوآ

 - ریدشلرب اند نالوا ی روض لع ثلیاح هلا

 نسل ید رادقم هد ید هزار تشاو هدبول

 e هشاب هلماطر نشود ندنزوک هسنلوا
 . یدشلوا طقاس ندنرظن ردق كح هک

 شماغواهنن وشروق داص نداق تحدب طقف

 نابرق هنسوهرب لحعا كب كتسانشانلاعرب یک

 . یدعبتک شلوا
 كنسيدنك ىك باصت سانشانلاعوا اصوصخ

 و ا همش دتا تلا توش
 ۲ یدقح هالفاص

 نمشدیدنگ ۰ قمر ندوار یی دن ردق

 ندرسح ءاح نالوا هاشم هربقم هسا یتایح
 هوا رب یندلوا مورحم یدنک هدمه هوار
 ۰ یدکج هربت ک

  ەعقوكوصوش ی داخ هتالدبت كوي كب



 و ی 3 e هقشن بن

 دوق هنلاح زا لار رر كل رهدوب ون هلشاب
 ییا ی

 کی یدروییدبالسآهب یدعت بر هوا یدال وا سکس

 هدنلاحوا یت دلوا یرخ قعا هشنا ندققارب یا

 . یدشفلوا راطخا یشراق هو

 TE همك «یی ینکحهلیوس هب یتا

 ال لح ر كح هدنا احلا هدن رک. یدرشاش

 هتدحا هاکرد هدوا هک یدشلاقزوسرب كح هبلب وس

 كلوا كلم هللا ءآ و زو ركح هلا قرنابق

 «یداترابع ندکملیا ماحرتسا یبروهط تعرس

 نالوایحم تا ص هلاعدرسو مرک ولرد كم

 یه هلا تمکح هدلاح یندلوا كا یرلز :وک

 كندتکز و كلف ۰ یدرب-نک هنکوا كنزوک

 كدا لصن ینوک انوک یالب یج همدا لمع

 ك رلقح وح هدواهسدا یو ر دغبص4-] ردقمهفروح

 تشم نالوا كحهدبا ماود ارابتعا ندن وکوا
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 نار ی رەنا

 1 هدسح وا« هدلحم را ۰ هدعف وم وا ۰ هدلاح وا

 هنس48 د 6 ماسنا » هکردناعل وا روصت هدلاورب

 ردقه ندهاسنا تردف ولردیه قحهلوارادم

 مدقا نوجا كعد « مءهدلاو » هسا مور

 یک رک 4 هاردانتقف اف نازار لاح

 نشر 2 نا کش یتراف ها هد بوخآ هکوک
 هللا سحواو هدلاحوآ . یداكلامردق كج هدا

 :یدربتک هنک واكسزوک ۍاس | كنم راقح وج

 یماهر رد ندنفک هنسا دنک ییاخ تنکی

 شمالتغاب یژکبولوا « هد نجما كاموکق ترم
 شمشود هزاد یدوحو يه سا ؛ هدکنررب

 یدراقاب تایم او زد یدنروک هدنلاح موصعمر

 ش۶ هود ندسفوغص هدنحا یورو و فعضوا

 تک ۱ مایدرب نداسنعر قرهدازوا یناوق نالوا

 هلسرب لد. هک ۱ همقار ها ادب اقمهدکم هتسا



 ۳ كانغ یدرافاب هم هال | ۰ یدر رو ا

 . یدرولوب لبفس هدنتلا یرهق
 .یدتسا روصت لا صو هلل ر هدنلاخ مع

 یدنک هدننهطوا نالوا یلاما .کهلحح یدنک

 لک-ش « یدلیا نیز هطزوک یتداعس شارف
 سالا هح رک یدنک یانعر يیدملس یناهاشو

 هنداس شارفوا هدلما هاکهلحح وا . ید

 : یدک
 -ودک یتسهساا كل وک :.یدنوشود یعرجم

 تداعسوا هدنسهحگ ر قلکارف كا كااع . ید

 تح شوغا مه هللا انعر قرەقۇص هفافز هناخ

 . یدلبا

 یرطاخدراو هسنا هللا تمکح هن قاهرآ وا

 7 یرلعلاط سا زوسک وا ییا وا ۰ یدلوا

 ۳ كن ور نالوا شما ا5 یشراق هن رازوب

 فاخ دنا یہ ۹ع ا ك هک



  كشرارد ناشر و e ۰ نو
 1۳ یدراراوط مد هلرلغام نئا هنقاوذآ هاکبرط

 . یدتا ار ین راکح همها لي هلاح وب

 یراق دلواهرا یک یسیدنک ق رهنلهتسخ هد یسکیآ
 بوشود هنسهشوک هناخ هتسخ یک یسیدنک نوحا

 1 رلیدلپرس هغاس نکید یرکید«هغاتنرب یرب

 وشندبآ نار E ندننان هد جا دحا ا

 ردق شمرویروک ةقبقح یمرا تاروصت
 ندننورد یرابتخاربع هکر دیلا وا شا سای راحود

 هل وا و هدا كشوف نرح هارب ندا روهط

 *یسم دلو هلس ی-.دنک یتح بولوا زادنا

 ۰ یدربدنایوا ندنلفغ
 فداصتلابهک ید فداصت ه یز وک قلاراوا

 . یدبا هنکمرک هی رجا هدتمکح

 یشراق هنیدالوا هسدملبوط زونه هکلب

 ندنکیدمهتسیا كمر وربخ ندتدصم یک شواب



 یو طول عج هنا ا ی ۳

 ۳  شرداللشاب هب هر وام هدو وش

 ؟ وا ناداصت س هزو>حم

 دوو ۲
 ۰ فا جهش ۱ مهلوا لصا تب

 ؟ لدم تک نوحد 4 هد رب هاا س

 زارب اوه نک را ةج ن ۰ ىدا هد وا س

 .oo هدیدیا قوزو

 1 یهدوآ كابات بسم

 را
 ؟ یدتک ههر سس

 ۰ یدلک هدماشقا نود ۰ ماي هاو

 5 یوا =

 O E E يا زمد مغ وا ى لھ

 . یدقأر هوشموق یز . ريح ب
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 یی« یدمهلوس یشرپ < ممل او

 ۰ یدتک هاروا شمواه هل شم غاح

 ؟ یمکج هلک هارو بجع -
 . عەلی هک مدمروک نوک وب 5

 كوي كب نوجا طیض ینیدنک هروحهم

 هدنسشراق كتمکح ندنغب دلواهدکمکح تالکدم

 با هبلع ءا «یدا هدلاح ر یک ریروطوا هشنا

 هل.اما قماغالک | ۳ کیا عطقنم یو

 « یدالشاب کمو شود یاسا ییفد كغجوج

 یحور ندندوجو نوا یسیدنک هسیاو
 ردقراعا نوجا یشدلوا كعد ك-2ا درط

 یدربدل | هزوک 1۳ ۷

 .کجهردنوک هرب ربط + مورواب ۰ ۰ مغوا 1

 ۰ مودک كەس رتي ھر ۱ كاا | هللوس تس

 ؟ نیسیه لس هلون یک ابب اکب



 ؟ نیسمرویملع نوبت ؟ نو

 “یم رلوا ل ەسرغاح و ک

 تک یدمش هد مه 5 مورواب تک یداه هو

 ؟ مەدەت ا ی 3

 . یدروشساییس یدمش مهننآ

 ا
 كيهروحهم . یدک هققد ییارب ندهرا

 ردق هن راز وک هرطق هرطق ۳۳ تایسح

 كمردنوك ینحوح ندمروک یتسمالغا . یدلک

 : هلسوزرا

 تک دم یداه < معوا یداهاتنس

 مرهدکیدمش < کج هتنآ ه مووس دیک س



 ۰ en و بس

 ۱ هلک نس طةف نوسالک یدمش

 ۱ ؟ نوڪ بت

 . لک هرک وص ندکدنیک الباب . موروای هلک س
 ه كدزمغوق هل وب یب نس مکجهنلا س

 ؟كدلوأ

 هرقحنخ بویمهدا طض ینردسنکر) —

 .مرویح وق مورواب .مرویم وق (قرهالعاهرقجنخ
 ی . تک ندعاب من .تک ندارو . تک طقف

 :ردنوک ی ابا تک ۰ همروک ی مدال وا . همروک

 تل ید شا: یدمش ء یداه

 قر+,مهلواردتقم هللد رب چ هد رح قج وج

 یدتک هننای كم رد هب وبا بوقلاق یرغوط
۰ ۳۹ ۲ : 

 مرکم هله و یی. دل هالک | ندهدو مس« تا د اقا



 نیکو 3 < وات
 ینوک نوا نالوا نیم هدن ةا ۳ دا 3

 ۱ . یدبا شمامهلک

 یمانعا ههاخهتسخ كهروحهم ینعب

 كح هاش هح ا کلب هدرانادحو هدرلاکو

 هدمرکم نا راکمزال یف رله رح زوز امام

Eهب و وق هسا یلکو ؛یندولوب نادحو  

 هدندنوه هاح كنوءلمر - یک رهو شمشو,

 5 چھ هی درک نو-#ا ین دلوا با

 . یدشماعا لصاح

 لا هاو نر
 .یدلبا بلط یناانعرلردا تمحاص هب ید

 هسا یدنفا لئاع نالوا روکذم وا یتفام

 مسج یادافا كل زق یک ها هدیشادح

 هلتاهح ییدماس یثر چیه هقشب ندکمریدتس

 لاصحتا جانم هقشب ندنتقفاوم كيانع,



 نامز ینیدنلوا غلبت هنسیدنک یافو لوا یا
 یخاص قحوح کا «نشعا لمأت لوا

 را 4هسفهرح یا تمدآ ر نالوا ش

 هدنکلهتسخ اصوصخ :ینکیدتا هلماعم ا ون هن

 كنا قیقح «ینکیدرتسوک تکرح تروصەن
 سدنولقع یاضتقم نوجا قعالکا یلاقتسا

 .یدشمامر وک تحاح هل اکو زکعدا فاص نکا ۰

 .یدنلوا اطءاتقفاومباوح ینوک یس ر اكىلط

 هدنسهناخ كنسدنفا لقاع هرکوص نوک ترد چوا
 كفافز هرک وص هتفهر تح . یدلدبا دقع حاکن

 . یدشملا هرارق تحن یخد یسارحا
 یضوط قرهقح ندای كنسهدلاو تمکح

 . یدتک هنسهط وا كرد < هوش

 هلنفرش كنتمدوعسه همدقمیلوانوت رب مرکم
 هحشروک یمکح.یدنا هدلاحرب ناداشو نادنخ

 , یدرشاش



 رد نا یشر تربح - نایت قفلوا

 عوق لار دنا سکه وت كتمکح هلتهج یدک مرز
 یغیدلوا یدح بسر هدوب نيران ۰ ىدا
 : یداکهنای كدحوح . یدالکا

 ۲ ته. 5 تا

 هههاخهتسح نیمد ۰ قون یشرب .. چیه س

 ۰۰۰ هدمدا عوا

 3 اداذزوک تا <

 : مرو
 ؟ كدلک نو هأروب < یا س

 .یداللوب مەنلا س
 ؟ نوو

 ۰ روتسا یاس بسچ

 1 روسيا یمیلب س

 هماشقآ . نوساک یدمش مه . توا ب
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 ؟ ندا قدرضح هل ردقوب یا س
 .ید:روط وا چ هه داپ ی ۰ مدام هاو نخ

 چ خو ۴

 ۰ یدردب و هب د سا یقه ۱

 ۱ هلع رمو ترد ردقرب ندق رط هروح يه مرکم

a E NTهدنشآ دود نامزر ردقوا  

 ینآ رعضاد وخاب 3 قروه به یلاح ها ترب هلب ریان

 ب»ذ هنک دتا A ہا دک كر دنا ەدايز
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 یادم كز هاایاترب هجوق هل وا هد وا ولو
 | چه یراق هنسها-اخ تکرح ندا جاتا
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 رره نو عما نیت ةتقح را

 هتسوووا ۳ قحردق وا كتحاو هرو>حهم ر یک

 ك مدت ین دلوا تساساا همزال تقفاوم

 راضح الادوعوم هدنما طار لاح وا ىدا

 هل زاظتنا ی وخد تق و لولح كئاما هاکهادیح نالوا

 ۲ مرار توس رک یک هاخهتسح نکیآ لوغتم
 یمایحا لاقت سا نسحر 43 ہا دنک ٤ یمتک

 هنر رب نانل مضاح کلوا ن کیا هد رع

 ۰ یدمهتساا یم هلک د یسایاصو رّومو جنم

 : یدشدقا ۱۵42م واص 0

 . مرک. هدتک ن * وا و ج

 . یدید نوساک یدمش مهنا س

 : ممد هوا ن هسا هلن وا یک

 هاب كەن نوع لمة ۰ نسریلم نس

 ؟ نیسرویمتک



 ر ۳ تی

 4 یر اکسوا چیه ؟ ثعده

 ۰ یدید تم

 0 یدردنآوکیعاهد هراز هنقو بت

 ۱ هری ف
 وااو یان

 نو تو ضا ی اب تک داس مليا 1
 «یدبدل اک رک وطندنآ هدلهسربلک یدیدهلکنس

 یر یر اکب ك٤د . هاناحیس

 ۲ گاهی و
 . ردقوب ییدلی وساکب « مملیهاو نم

 ٩ یدیا یماتدح . یدلصن ییدنک -

 یدقو یتدح . یدقو نالف یقدحریخ

 . یدرولغا قوجاما
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 «یدرولعا هدایز كەد مه یدرولعاتوا س
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 هدرروک یک زالغا- )ین سا

 ؟ یعنعروص هد كدلوا هب

 ۱ . مدمروص اما راروص س

 3 ؟ نده بس

 ۲ کیدای تفو ووو

 ؟ یدروالعا قوح ردق وا كعد تی

 ید روطوا.ی هد مه ید روبلعا ق وچ مه د
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 .رولوا یبا كلهسرو ربخ یمکح هلک ەدكەستک

 ..هتسخیضوط هنب قرهلب یا ندنساباپ تمکح
 هلتدشهدورو كم رکم هروحهم. یدتک «هناخ

 : هن روک یتمکح «یدرظتنم
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 هروع* ۳۸

 . یمک دمهلوت

 ۰ کجا مدلو س

acیگدلیوس یمکیدید  

 دو
a.؟ یدلک نوح  

 . كح هک ح

 ؟ تو و

 ۰ یدد مراک یدمشن هدتل نس

 نوح ردقهارو ینسشعا كح هلکهکمادام ب

 ؟ یدرو

 ندکشی كنس نب ؟ مکحهننآ راو یررضع ب

 ؟ یر ولی روب

 .یدق وی ,زلاما مرام هد نن یفحهلرو 2

 . یدیدهل وا 8 مملس ۳۹

 ٩ ید د هب تم



 ۳۹ هر وع

 هد هد و رح یمکحتهک تک ند ےس

 . یدید مرویلک
 ؟ یدمقج رار کا كد ا

 ٠ یدیا هدو ۰ ربح تسس

E؟ كج هلک یک رزوا ماشقا هسف ول  

 ۰ ماد روو نوسلک یدمش نوسلاق 1

 ا

 یدید مروک یدمش يب س

 .مدد رود لا یدمش قاطم . مدلی وس س

 ى
 ۰ یدید یدرمعاح نوڪ اع . یدروص س

 ؟ دید هل نس س

 e مديد رونالغا قوح كب ۰ مدید ماي س



 و نا 2 ۱ م ۳ ۳

 و ؟ یهدلب وس نیم داللغا ےن

aEمنا  
EL؟ دنا هسي وس نآ  

 : هک کید | هیت یشرب زس ۰ مهلیب هل

 یدمش هکمادام ... قو یر رخ هسنا هل بس

 .موروای تک نس یدباه. ردکچ هلک
 . مکحهننآ یپ ( هانوزحم ) س

 راتعاسندهرا« یدقیح ندنناب كنسهدلاو بود

 ینوا یزوقط تعاس.قوبرثا ندمرکمزو »ید
 ۰ یدنلتدش«ه دتک e راظتا.یدلو

 مرکمهشس . یدلوا ق روا . یدلوار وا ۳

 یئار هدو کلامجا ردق هنامزوا هرر>هم

 ۱ هیتلر رو ابا ات نوا ی اووه
 هع الشاب ههلل هک یالعا لذ وم ,ندرلهراذم نکی
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 السا ت قو وا. یدلوا عطقنم نوشسا یدسما

 هنر كوض ۱۹ 9 یسدنک و هک یدالکا

 تب نوسلوا ردقكجهرردشش وص مودوبرپ
 . یدش+الاق یتقفشو

 دافلا رنو بانک تالف هم یالوا هحک هکاتقو

 هرف یتاحردسم قرهحا ا هغ رب ندناتاک

 هن راکفا هن الار كن هرا> یک ررب دلوط قا رب وط

 ۰ یدر دل وط

 كنوكر هدا هدودح تدم زمکیدبد تابح

 ا راظن هلتغقح ناکما مدع دا شم هنوک ر

 هدەروحچ ییسط . رد هناکس هننوک نه ناسنا

 نوک يا رک همر رب هدنرمع تدعم

 رظن كم وحصیدنفا فک اعالث«.یدشمامروک

 هدنناحو تع شوغا كنسهدلاو هدنللا ی ةفش

 ورک هبا وا هلوک بول وا زان باشرور -

 هروکزوک هرکوص هدبولوا هدلاور یدنک ۱
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 ِ سکه TE ندندالوا زا

 .؟ ید

 ناسنارب نامزیرلکدتا و هلم رکم الثم
 هدبولآ ندنرب هل ییسهدهر قفوا كلا نوجا

 كمرکم نکا بویعهو مومذم كمريو هنیرکید
 ثنسهبناسنا لئاصخ یکلکوک هدنجما تفوزا
 زار هلا وادتمق ور نالوا كغف یرهوج
 ندنلایلانقتسا دما ییادلوا شما ادها هتسدنک

 ینکج هدا یاب شرف كشف یاوهردرسر هد بول ١|

 ؟ یدبا یملباق كمربتک هرطاخ
 هدب ول | هنتففش شوغآ قسهسا ؛ینتمکحالثم

 یک كلم باشا ندکوک نوجا یداوف ربرست
 هنس هحردنا زارتحا ندنرادوعص هاوامس رارکت

 ٠ غاص یرلااب كرلهراع وا تقو ینلدقیص هدنرغب
 " هدبولوازوسکوا کیا دوجومیرلاا «متب نکیا
 یسنابز مهجرب هلیا انا یوا هنراشا كردق



 ؟ یدیمریاهروک هل هدایژر ینکج هديا طبس
 یثم چاقرب كنعبط رمع هسلوا نکم یی ۰

 لوصح یبازکلاب هدنماتدموا هددونازوا ردق

 تاقوارصح هن راتداعسو تحار لاکا كندأوف
 دومسم هل راتدومسم كراناو كما راکفاو

 ندنرخا كکلف نكر سلا قوا ماکسیشو
 نوزوا ودق یرلتعاس مج ی-فققدره

  لابقتسارب قلکارق ردق یرلهحیکمنام یحایصرره
 هنادرد کیا ییدکساندنرظن.رون هدبوردنوک

 هتفسشآ رب نالوا یسوه ةمزاب كنب رلباب ینابح

 ا

 نارت الراوو E TE RA ریقحو راوخ هدندن

 کج هرو ناج هدنراهشرکهناخ هتسخ كنسیدنک

 لامحا بج رله ربو ربخ ندیفلا فناه یتح
 ؟ یدا یریلس هديا روصت

 یندلوا هسکیه هک راج تاعوفو وش هتشا ۲

 كلاعهدههروحهم هدنروهر دی دش اهد طقف یک
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 یتعرسو یتعربس ا لو
 ۰ E 8 ر جه «ةش ندلدتلا عیرس

 ردقه# هدامد ایوک لکد بش هک هحک وا طةف

 دادم كنسهلح هسراو فا شا زاب رخ هراق

 تقیقحكير راتهظا یقرهالر وط هرب رب یهاتس

 ههروحه» هراچ . یدشملباب هاوس نوجا
 ییدرک هلا هاو ها شک الالع هدنرنع تدسم
 ۰ یداک رتدب ندنسده كنعام لال

 رو چیه ندرش یاتا هدنجا ڭغا

 هنشاب یتاغرو هلتهج یتیدلاق یزوک كجهروک
 ندنکر ا نیلحابسص ۰ ۍدالغآ حایصبان كرکچ
 : یذنربغاح یعرکم 4 كرهردنوک یجتهدخرب

 ندنف ر طه روحهم تم دخ, . یدیاهدوا مرکم

 ۱ : تفو ییدلب وس یخ دلربعاح
 ا# ۰ مالک نتهدتنکنس یداه یی سم
 نوکر هددعووا طقف ء یدراص هلا یاوح
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 و تعاس 1 قرهلف دعوت یک ی

 : هروحم : یدلک تمکح هنر "ثلمرکم

 ؟ هدر كايا وا

 .هدوا تب

 ؟ یمکج ەي
 یدلک یتهدخ نالحاسص . میل هاو

 یدا

 . مدردنوک ن توا -

 .یدید مروبلک یدمش هب یحتفدح ۴

 ها ایا

 .یدبدمربلک نب هدتک نسهداکب ی رک و

 ؟ شمالک نرحب نود

 ؟ یمدلک نود . مەليب ی

 همادقا نب هرک وص كدتک نس . ای یدلک ۱

 : یدلک. مد هلکب ۴

 . یدمل وس یر هر . مملی هاو س



 را ا ا رز زوسر

 : ءروجهم هجنیقیا روهظ ندیک ناک هنب طقف
 بیاد اا . تمکس لغوا

 ۱ . مکح هثنآ . مملس هاو سس

 کس لغوا و .ردک هروق هدیدمش ب

 هدتک اهد هرز اما قحهلوا تمحز هر ۲ ییا

 ۹ نوسلک هل وس

 1 کج هنآ یی. بس

 هداسلاقوف تعرس بوقج ندوف تمدح

 مرای ندنسردنک یرد قحا . یدشش هوا هلا
 وز قحوج هرا . یدشهقح لوا تعاس

 ها تا © ا قود هلا روط رب هان
 ۱ : یدک

 ۰ مجهتنآ تو

 ؟یکدلک ؟ مورواپ راو هن



 ۱ و ارس =

 kK تب

 هوم بان ےس
 ۽ یدمايعوا هن كعد 2۷

  Slزار  Eیدتا ماود و ۰

 شعابوا نكر روك اؤر یلوقروق هروجهم اقا
 ر هنسهفرا . یدقلاق ندنرب هلا لاحر ی

 یورو وا هدا قانع
 هن م یدزاب هلصو رب قفوا.یدتسا دغاک زا

 كرهرو هتم :

  هچراب هچراب کرو . مدالوا مزوک ییا س

 نوجاكنا .راو یعوزل كب ؟ میت اما در
 ۳ ۳ هکب ردب هل

 نس « ,قوب یررض . کجهننآ کپ س



 E و ۲۸

 مردک هنلکید ۰ هنلک.د ۱ هلوزوا

 ۱ ۰ یدالشاب تموف وا مرکم.یدر و

 توتکم تروص

 ادالوط ندیوآ را . كا نظ مدمتشا
 .یکناتوا ندرکبدنک لکد لد زکەسا بوحح

 كراع رب نانو هدنسوا ناح هدهاخ هتسخ

 رک | ؟رکسرویناوا ندنب هکر هلوا یمکحهن

 روک موزل هکهلوا هع رزوا مدیساوا ناسنا نب

 كج هلبوس نوجا مراقحوج هسیاه ره .زکیدنع

 ۱ ه ز 26

 ندنسهبن نامز ینلدوفوا ی وکم مرکم

 :رهبمرب دشنک دیکر هب رار هلکک ود هشل روا



 یهننهذ كککننا كالاتسخ ملغوا ؟ هنوا س 1
 یمایژر . هللوس تک یداه . یداه . شعوف وا
 هلوا . قو نالف کیدنلوا مت ؟ رد ه روروک
 . تکیدمش یداه ؟ هلبوم

 ؟ زکسیمکج هک زس 3
  Eمرلک ندزارب ۰

 اب موزوف .زکیدلک هدزکبدیدهل وا هدنود س

 .روالعا قوح كب !هدج رار

 : مرویلک ن هدتک نسیداه واھ تن

 كيهروحه» س هدهسآ یدواصیتمکح بود

 .یدلوا ماشقا هدنوکوا .یدعا فاعسا یسک

 نوک یترا . یدعا روهط رار ندمرکم هن

 ۰ یدزاب بوتکمر واک ەرو>4 حأبصلا ىلع

 هدوازونه مرکم ۰ یدردن وک همرکم هلا یحتمدخ

 . یدوقوا بول | نوتکم . یدیا

 بوتکم تروص
 رد فداق هباحتمدخ و تمکح یربثدن وکی یا



 بوتکمر نود 6 ساک مروسردنو يک یخ

 هدکلک U یاویح 4 .مدزاب

 یزسلکد یزکلکوکنب ؟زکسروینوشود قلانف هن
 . مرویلکب یرکبآ وجد لکد یزکتب . مرویتسیا

 ۰ مس ض + 4 هتشوگ هناخ هتسخ . مهتسخ

 قلکارف كلا یک زکسوه یا كمدالوا م . عانا

 ییزوس رب لوس .` ردشمشود  هروق

 < مدتنا اک ۵ هز  ردق كحهبمهلکید

 ند.شز i هان وا زا هسرومان وا ندیککیدلوا

 .آ لکدزال اکب رانوپ هسیا هب هزکیدمنکج نوچ
 مرمع هد. تالنوک, شد چوا کل هد هیارخ وش

 للطن یسکرههدنوسزانروق ین ها رد شمل اق

 ودر لو ضیا وهز هل هوا .هع سنا
 ا ود هدسعاک ميدزاب زاد وا

 .یداهیداه . یدوقوط یهنهذ یقلەتسخ »

 رک ] : زکسیشمر و ياوبج » قو يه وا ۱



 لک ی نا

 هدءرک وص لا اا میر راز
 یخجالاب ناب روک تقو منیدلوا لق ههناخ هتسخ

 یزا زوسو کلب « مدیسلواشماعادلا هزکتقف

 كناد كلف ی طقف , مدراکید همد حك

 نه :شعا ناما هللا یدرسو مرک واردب
 ندبراحردقو . ردشملناتلآ یّرس هناحتم

 تنا هک روس هکرواوا نکځ لک کو

 هب مهسسحا « راقخ# ها 9
 " یالاح رکلا | قو یتا كرانو ؟ رولو

 کیدنلوارس توا . رد رکهمشنلاح هععادل

 هدی وا رک رد ما ی وک یس را رازان و م

 اعر هدیمسا كعاح یکشالا . یداوا حک

 ها ؟یمعهنادلآ الاخ ؟ یلکد هلن وا . ودنا

 طف + نونا یون ها. نو

 یی وا هدبودبا حجر اکب ٩ مرا اکوسش



 هرو ۳۳۷

 . ردهشحافر نداق زکشد ردق- یمقرا
 .ردالبرب نوا مهراب رکج ییا هقشب ندنون

 مزوس ییارپ كجهیلبوس هدصوصخ وب هزس
 . مدن ەت أ كمروک یزس هسفو . راو

 رم هاب یکدالوا ۰ هنقشع هللا . زکلک

 مکیدتشیا راد هرکلاح . کاک نوک وب

 0 ۳ چا ةر ن .رولوامهزقادرابراکب

 اضما . زکبلک لوا ندلحا زکهسریلک

 هروحه«

 نوتکم یدردنوک هلأ یک لوا ندیو

 هن وک ندنوک طقف . یدشزاب ونک هروحپ»

 E یب وتکمو هلتهج یکیدتبا دیازت ینعض
 لوا نوک یا ندد لوب یناونو بات نامز

 هشیاع یفادلوا شعا ناب, ینتشذکرس هنسیدنک

۱ 

۱ : 

۱ 

۷ 
o 

 ۰ ید ردزاب 42 ردارب ثعاخ

 بنر هدهسا یدل وس یسدنت اع ی ا۰



 ۳ او۴ ۷

  SRی ۳۳۳

 مرک یدشعل وا حالصا ندو هلیتهج

 هدابلا ىلع -ردق هتب رارظس كوم :ی وتکم
 زکشدلا » نالوا ب رق هام طقف . یدوقوا

 مدقان رس هحروک یتسهل- « ردهشحافرب نداق
 . یدلاق دنا رۇ تضغ شن از

 كما زوس رب هدنفح انعو نوجا مرکم

 . ىدا ea ردق كع رح رب ندنلا نمشد

 هزکد هکدردتیا مست یلایخ «دنرظ اصوصخ

 شمقیچ ندتنج دوخای و رف سکعر شمشود

 ندنادلوا بحابص هد بویلیا سابق روحرب
 یهتشرفر يیدرتسوک انغتسا هرلاند یالوط

 نود كا كت رشب لکد كتِکلم یک شحف
 كنرتسوک ۰ ردبا لمحت لصن کهروک هدراهکرد
 ؟ یدربامهیلبآ مه لصن یسهلهاعم

 هشح اف زکلاپ ناطش ییدسان كلم هکوملاح

 ۰ یدرملاق اع, هنسف یررض یدا 4سلوا



 هروع# ۳۳

 نادحو « یقمشد تدا ءس لکد هشح اف هداس وا

 هش افر ی قراب «وا«ییضسم هلناع «یعرو
 ۰ ید

 حاکن یر ندنوک جواییا مرکمهقشب ندیو

 هدنتحوز ندنعیدلوا یحاصكياع رلبا عورمشم

 هنسومان كکب یسفلوا شحفدانسا4:داقر نانلوب
 . یدشمنق وط

 هنساسا هک - تکرح ییدتسا رابتخا هکوبلاح

 - كجهيکود شاپ یناقندنزوک هدبولوا علطم
 هقسش ندنسدنک نالوا هاشم هناسنا "الکش

 كم مم هشحق زکلاب یدمهلواروصت درفرب

 لقآ لکد كما لوسق هسنحاکن تحت ییداقرب
 یک رک نابرق یشراق هباضق - هدر یحهرنک

 ر ازش هنغصو كل ا یشراق هنم ودق كن آ

 طقف یدک ا لوق هل وا هد بوک ودیاق كبهراع

 یداهسلوا ردنقم +42 اع « هکاردایران و مرکم

 . یدزلک هعوقو تاکرحو ۳
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 ناهربرب لج كا هخ زوڭ دام ماکحاكننادح و

 دغاک زار قراقنح هنسهط وا هلرو لاک هرز واقاوا

 یشراق هتل هل یکم یدلآ یملف ۰ یدراقبح

 قحتسم هشرکف قالوطندنکیدما ناسل "هلاطا

 هدنسهشوک هناخهتسخ .هءهروحه» نالوا خوت

 وش یشراف هع نامهموا ناشاعوا هللا یناح

 : یدزای بوج رب هدلوب

 تاوتکماتسر و

 مشیا ۰ كسرویریغج یب ردنوک جوا ییا
 ؟مریاکل صن هسرولوا تیا . مدربلک یدا هل وا

 كيشه هداروا رکش+مللا ؟ نیسقح های نین مه
 یماج هکناج كنسهدبولک نب . لمکمو .دوجوم
 . نشمراقح یسدرقل كدلوا هدر ؟ مح ها

 یشیا . مدیاب لكن دملا نوجما قمامرووط اکس

 رده وا هک مادام . ندشعا قفح ندنساسا اب

 كبس عدلا طقف .مدناوا هکمرویلبوس هدن



u 2 5 ۷ 
 ؟دب ۰ 5

 ولرد هدبواک نوعلم یناه اکس ردم

 . نوسریو یتسسالب ها هسروینالک | رايش ولرد
 کر . نسروسردنو راناق اکب هد كدنل وا

 هدحوا؟مدریلس های هن هد بويل وا ۰آ هسا وشود

 هنفح و «هنم وا تاکرارب :مکک را ن؟یعراو نیدافر .

 هراقاتس یم وزب یتسدحهزک وص... ؟ ریلی هقاب ردق هن

 نامش «کیدنکهایند ر هدیکیآ ی هنقشع ما؟ هرس
 نآ ر بودا لاک ا یار هداروا نس . ها
 اب هل قم کسر و + نقاب هل تا لوا
 ه هل ردقوب . مریلک نیراپ نوکوب 5 یمدالکا

 اضما . قو موزل

 مرکم
 : یدرو ه یمدخ یوتکم

 فدا یو ی

3 

 4 ۴ لک ر
2 



 ۱ ی
 7 دو

Iهژوع۴  
 ® ېک 4 کا "۳2 0 ۱

A؟ هسرد ےک  

 هس زلوا مشيا 8K . مدزاب هب وتکم نب بم

 . :نیزای هسرولوا . مریلک نوکوب
 . روشلهداب ز ینلەتسخ هدرلنوک وب لجو تب

 . رولوا یازکهشار هم راب

 ؟ یزندیفا ءرووخ

 نده . نوس4ربسا i . مدا ری بس

 . مدنفا ردقل هتسخ اما لکد . نوسوا تسشما

 ۱ ؟ یریلک ک«زوا
 ى ەراج عە. تک نم «یداه . یداه-

 . مریلک نوک وب مهسرولوب
 و يترا

 . امدید ؟ نسروبر وص نوزواردق هاج =
 ۰ مریلک مهسریاس هلم روق را | راو مشیا

 نتسخوانوکوامازکسریلم زسمدنفا هاو تس
 . نمهلرا شيا كوي ندکمروک



 TE هب اخ هس نس تبسم

 ؟ نیسسهحاوخ لقع تلاع

 لعهزس ۰ مرقفر 3 ۰ مدنفا ها رفغتسا سس

 ؟ مدحهن كعرکوا

 كسك یه هدپاپ یمش ننایوس هسیا هلوا س

 ۰ هما راق هنشرا

 -ویمشیراق هنشلا كيهسمک ن . مدنفاربخ

 نامز یهزب . مرویلپوس یمکیدروک زکلاپ .مر
 چوا کرو وس 8 ره هدک هس نم هرک هاب

 كا اجود مه .شمرولعا زودنوک هحعک ی ردن وک

 نوجا ییدمهروک یزس . لکد نالف ندنسحا
 ۰ شمهروب غا

 ۰ رالعا تبلا ES اق نداق کک

 EOE تب راد 0 ۰ مجلس هاو ترس

 هدبودا دل رادب شو ۳۹ چ وا . مدا ر

 نوجا كمزود یتسهقف كهنجوج ۰ ك ولوچ



 NR هروع#

 كلنوک زکس متکلم ۰ مزوینورونس هدارون

 ی زلءعاط مهسا آ بخ رب هلو ن کو ءردلو

 . مدربشش ردک هدرنامریط یراشاط
 داد کک فرح ۰ فوا (هللدح)

 ؟ یمقج هیملتوط
 یئ ر قدح هزف هزس ن مدا ناما

 . مدملبوس

 . یددند راسحتمدخ هناخهتتسح یقلرا تب

 بولواعفد . مند تک . زکج هیلکید تحصن
 . 1 كهك

 ېا ) .مرویدب هتشا مدیا مرو
 یمعهد یشر هسراروص ( كرهود بوتا ےدا

 ؟ مدقأ

 هدیو کم فارح ٠۹ نسکح هد یا

 ؟ نیسهضالک | زوسءمروسد ییزاب

 یشیاكچهبلک . مهلبوس مدنف ملبوس اه س



۳4۰ 

 هدیو صاقالوق هتسمالغا :هرانمداف . شراو
 .معد روید ملا ندا

 . نسقج هبل ربا نده قایط ندورقوب نس
 . اکش مروید ه2وص هدرد یمشاب یداه

 - هتسخ ه یدلرآ بولا ید-۶غاک یتمدخ

 باش هب نا ندسا هروحم نامز ییداک هبهناخ

 زنگ اشیا شو طرف یدل | | یوتکم . ید

 هم.طم هلبا نادلخو فرخ كی یک روقوا ناذآ

 . هلااذومت طقف ۰ یدا

 ۰ ردمولعم ب هک تاحردتم

 هرالاح یک هن هدن سالا تارق كیهروحه»

 کول TA کلا نمهتسلا فا رعت ینکح هلک

 هاروا « یدیا هدنقح یتمصعو تفع كنانعر

 : هلا را زا لب هک

 :E یول وا ردیمس لک هک کس وما س

 . هنا هلوا نوداوا كرام . مرکم ھه کب

 نوا نثث ٠ یدک ندندنک بودا دایرف هید



i هروع 

 هداعا هرک وص ندک دتا روص نامز ردق هقفد

 یسهلکههاخهتسخ قترا كمرکم ب یدلبا شوه
 ردقوس . یدشمالکا یشدلوا دعب ندلامحا

 نالوا لاوز لباق هلس هدلاح وا كرک هکراو
 ناباش ادع a تایترف تی
 یشراف ههسا ها ترا ول تح ص

 سوهر یک رات | هزکد هدبوئوط ندنرلهقاي

 هنخرزوآ تنایخ ییدتبا رابتخا هلیساا نولم
 قحهنلاشو ین یهز ك.کوک هسزاوا چه همرکم

 هلع یهریو ناج ندهعا شازممو مسرب ردق
  دش لاعفنا وا یحور هایوک ۰ یدرروک لاح

 زودهدید ه وج هات مرکم هدیدیآ ترابع ندد

 . یدکجهدیا ماست هنلمارزع نالوا راظتنا

 کمرتسوک هلوم هعقورب شهدم هلع هک ادب رد

 لب را لیمح هبهرا- ردف كحدند شل

 نوساوا هنسوزرا ر قعردفوا كلف نلیا

 . یدربروک قوچ یتقفاوم



e ۳:۲پیش  

 لا نب رث یس هلک ههناخ هت س

 یارخا بر لب ءرکوسندقدالکا یشدلوا

 4ولاح .یدنوشود یتربدن كملس هديا دصقم

 ندقموقوا یهلکرب شازاب هکلب لکدقهزاب هر
 با كدوح و هدرهحرد قح هلاق زحاع 9

 هیلع ءاس . یدیا مورح ندرظن روت یا یو و

 .یدلیا یک ندنردار كعءاخ هشیاع هم یانعوب

 هرزوا قاوا یمهصوصخحم تویمر كفداصآ

 هب هناخهسح هرزوا مشي رود هلسهربشمه تاذوا

 هناعوقو ًاناذ , یدربغاح های ید دن یدشاک

 هدصقمنام زاردو رود هلدسحیعالطاو فوفو
 هدلو کید شا را N تحاح

 ینوک ی را لبا هنذصوت یس «هزاب بوتکمر

 3 یدا آ دع و یاد هنکج هاب تک

 ثنانعر هلم رکم ی هش کک نوک ی س را



۱ ۳۰:۳۲ 

 حایصلا ىلع كف یدا ی رام مو نالوا مم

 ر تک صندککراو نیداقهدنسناخ كنم دنفا لقاع

 ك ران ال وا رظ::ه و وعدم. ی داد اد وح و ضرع ال لع

 هلا یش ز كن راکدر سالءرک وصندقدنلایسهقرا

 لر هل ر دنه دارا زاسهنتف سو مع ون نال وا نامارخ

 هدلاح یییدلوا اهد هارآ جاقرب ر کد هدنرار

 یانعر مرکم ۰ یدنل وا لاتصرا هس وا كمرکم

 ناه و ناح یک دتمارون نیک مارتا ج

 لوصالا ىلع قرەىلىشراقەلىا هداعلاقراخ قو شرار د

 ِ یدراقبح هند هط وا بورک هتغونلوق

 قوم هنسز و هدا نوک جاقرب

i E ge 2هرح الاب ن  

 هتس> نوا كاوا كردا ها یتمدح الص هثلْس

 دسحنال وآ باس ندول وا نامزیدنردنوک هب هي اخ

 معح نوک وب ,یدشل رب دلاق ندهشوکو اه ينص
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 .یدیاهشوکو اهن نالواتیدوهسهاکمارا هناح

 تلآ هترزوا یہ ذلو راطخا كرد تمکح ۲

 لوغشم هللالاقتسا یرابح ربسو یو عد ناکہ داق
 راظتنا لحا هدکشود دوخاب دالح هدنادنز طقف
 .یدآ هدنشالاح ر ندا

 مدع هکاردا لاح عوقو هدیراقوب هیسا

 شوق راشوا هدنساوو نالس هلیسح یرادتقا
 زاربا لاح رب رطاتشو نش تاغ یک یسرواب
 قارضاح ییدروک نلجاببص طقف ۰ یدرلبا

 كلهن او و شمروص ینکج هلکمک هنیردبهنم رزوا
 ا توی او كح

 روهط یشر زون»ه نیا شاووف ههناداشاد

 كرها هناي كردار هبیعاشا هحینعا :

 ؟ ك اغا

 =  4؟ مئادرف كەرەي

 ؟ هدر مەن | یناه

 ا



 ؟ یدلروس مک ۰ قوب مریخ

 . یدید هل وا ماباب
 ؟ یدیدب

 هد دید زرو رضاح نوع كح هک مک

 ۰ یدد كح هلك كانا

 | هقیح یداه . قو مربخ ۱ ملي ق

 . ماروص

 تہکحال وا.رایدقبج هننایكنم رارد شاد رق ییا

 ناب رج هرواحم وش هدەرا قرە الشاب هزوس

 یدّسا

 ؟ روید هسنا | زکهنفاب - تمکح

 ؟ روید س مرکه

 لوا زس. روید كج هلک مهننآ س تیکح



 TET "؟كج هک تور تس تاک
 ؟ یعراو لاح

 . اب یداک هتشیا س مردم

 ؟ هدرت یناه (هلا شالت) س هوا

 . رویروطوا هدر چا  مرکم
 هد یتسنکیا كرلهطوا ییرجا قرهشوق هسا

 غ ر لک دام ندوشموف وک وق هدنرب .یدارآ
  هدنرلهرا هلا 2 هل وا هم هسا هدنرکبد

 ۔رتسوک زونانعر -یک یسولوا نالي شە زد

 تدوع هناي كرد اک هسدنا «یدیا هدکم

 3 . یدلا

 ار و یاشار ی ةا
 . مدمەلوب

 روسروط واهدهشوک هداروا (كر هلوک)- مرکم
 ؟ یگدمر

 . مدمروک ها



 راکحیچ «راسالا هنشاب ملاح . ما ها — مرکم ر
 . كدمروت لضخ شقاط

 اه تب هسا

 ؟یعرومروط وایسب ر هدهشوک هداروا س مردم

 .روروطوا س ها

 ۰ شەك باول ی قاه س مرکم

 ۰ مدروگ . اه س هسا

 ؟ یلکد كة كنسوا ةتشبا ےس مرکم

 مهسا 0 ؟ نوسلوامهسا نده هسا

 ؟ يفوب
 كەئا هدول امارا و — مرکم

 .مهتساهنا هلوان (قرهالغا) س هسا

 هم رتا یعهننآ یدنکن

 هب ان و رحم تباغ4 ردوا شمالك یشیا تمکح

 : قرهتوطندنلوق كن هسبنا بوکو بیو هباروط رب
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FERرو  

 بیتا ز یداه . . مشادرف داش هج

 ها , ] لکد د قو نمهنآ ۰ همالغا نس مد

 راوهب ,ربلک هدرولوا نا هءاشنلا . نوسر ورم

 ؟ قحهالعا

 ۰ یدردنآ هب یعاشا بولا ی۹ا رەد

 ندنامزوا اهد هن درسو مرک تاکلف هسا هرا
 یھام فااو ردق 4 هد ین دل وا ضورعم

 هدقمالعاد ی رکج ردام تربسح هدهسمهلوا

 ینانا كا داقر ییدهروک بول چھ نکبآ

 ندنفرط یرد یمیدلوا یمانا اصوصخ یسهلوا

 كنزوک هکیدشاب یأاحهحردوا یسعلوا نام

 شاوا نامجرت هننایسح كنم هدلاو نروک یا
 كنس هريش تمکح هلع ءان . یدردا نط

 ۳ : وا یک ینبدمهلوا ردتقم هنساکب

 ناب وا ندننیدنلو هدندنک هدیدیدش مقرب

 ثكسءدلا و یغوط قرهلا ین شاد رق هلنا شار 14

 ۰ :یدتک هنناب
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۳۹ 
 جم سه به

 یسفن هللا بارطضاو سأی مات هروجیهم
 هنسجرالافوف ییسف یه یک راحاق ندنسدنک

 هدزولاتاذ ناتن لاخ ییهزتسوکو ةدکما ارحا
 .هلازا نوت یتح دا نالو هدنسهحرد نوا

 .یدنا هدکملن هکی ندنف ر طرا تمدح ندنکیدل |

 ردقهنتشابیناب كنغات همسنا هللا تمکح یتح

 . یدعاط یرلبدنک هدصالوا نکیاراسشاک

 ردنتمهملکت تقور هداماایدماط ندهرکوص

 یسهحرد كنسهاردام تقفش هرفام عم. ی دم 4 وا

 هدلاح رب كج هل زن د شک 4- نغآ یناحهکردلمالکآ
 رظن مطق ًابدبا هرکوس نامززآ كییزوک نکيا

 هدلاح ییدمروک ینااحر چیه كالع یحهنیا

 یی را هب رک یهدنرازوک كسك موصعمییاوا
 یک ر دنا فاطمتسا ندکلف هلع ءان . یدخسرمک

 كمل هلیوسزوسربهد بوقیص ینیدوج و یندکوک
 . یدلبالاو- یو الوا هحیلوا كلام هنرادتقا



aS را TS 

EEE ۲۰.۰ مرابرواپ ء واهن سس 
  KEEرخ  ealقدمالغا ۰

 هنر تر یاب ندزکرازوک -- هروحهم
 « قدمالعا ت تماس

 ؟ لوالغا نوح مزیق م هم تا هروحهم
 -الغا هل کف كمامعا رتاتم ینسءدلا و تمکح

 هل شاقح وج هسانا هد هسا دشااح هم: یشد

 رهام الا رزوا نرو لاوس
 : هشروک یلاحو

 نوح ۰ مزیت هللوس ... مکجهلوا یبرای -
 ؟ سرواغا

 ۹ کچهتنآ س هسا

 ۰ مورواپ س هروجهم
 ... هکیدید ماباب نیاحابص س هسا

 ؟ یدید 4 س هروح

 . یدید كح هلک كەن س هسا



 ناو ۰ ی 9 س بي

 8 موروایآ ملک ندرت چرب هروح»

 . یدید هل ۳ هل س هسا

E۰ مدعد یش ر ن 5 قوا  

 ؟ یدل وس هل وا ۰۰ ندهب ٠ یا سسس

 .یدرا و تال هبلعرب هدوا ۰۰ هدوآ ۰ مما سس

 ؟۱ اه دقت

 0 ۰ مدروص هد مک رانوب
3 3 ۱ ۱ 9 

 ۰ یدید كج هلک لا حنا

 ۰ هرا وص سس

 ۰ كل راک مدلکب یا مد هلک هرک وص هسسنح

 ۰ تو ©

 i ۰ مدروص مدل هد ن هرا وص بس



 6 هرویمم وپ

 . یدید هدب رجا

 | یتش

 نداقرب هداروا . مدنهلوت مدارا مدنیکب 2

 + یدراو

 ۰.۰ ؟ یم داق س

 . یدیدوا هننآ هتشيا . اه س
 . هر وص ( هللا شالت ) س
 یدنگ ی م تسیا هننآ هل وا هد نن س

 .مداکهاروب قرهالغآ هسد ء مرتسلا یمن آ

 ایزه وا ر
 تفو هلا توکس هةقد ییا ر هدهرا

 بولمتاهنغاس كنسهدلاو هسینا هرکوصندک دریک
 . ید راص هنتون قرهلغا

 قت را هدلوا ییانس ٠ جهتنآ موزوق س

 ؟ یعا نوک نداقوا ناو لک

 هوا ۰ فاکش هنس هلوا نزح لاحوا هتشیا



Tori ۳ ۱ و 

 هراع 4یدنشعا لكما هار مرن زونسناح ا

 ردقم هدنجما تعاسوا یحور ضو كەر وجه
 و یدههد اب ره هل تولا كم هک لب هسا وا

 4 ین a ۰ یدنوشود نامزر هرو

 اا

 روئوک .روعدباقامكي تاشادرق . غوا <

 .زکیآضوا اک هم یرزوا ماشقا .ریدزک یو

 لزسوا . قوب یشر«قج هالغا كچهدیا قم
 کز من وط كلم نال . سهلوا که |

 کلا زار هدی كك یدمش «یداه« یداه

 . كقار

 ؟ لهدک یه وا مس

 اس .هنهد ب ودك هوا یر زکسقحاس 4 س

 3 5 ج۷ زکسقح

 اب هدکمزکزب ۰ کج سس ۱

۱ 
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 اا اف نوک: : لک کمک
 ..كيعونوا یرزواماشفا اما .یداه .نوسلیجآ
 , كىا سعوا هن

 قو 4 ےک, الثمان صا هات

 ندیدلوا نکریا تقوزونه.رایدقج یراشبط
 یی راکحهدنا تاعاس راما هلو وص «ردق هماشقا

 . یدرازملس  هدیرایدنک
 هشاع هروحهم تکاعتم ینئدوع كراةح وخ

 .یدنا هدار وا هدیردار زوله .یدرءاحیماخ

 نالوا كج هلن ريتك نوکوا بولیزای هدوا هجک
 صا كن هروجهم هدهشاک اضقاو بونکسم
 ینردار كءاخ هشاع .یدنرم قآ ندشدلو

 .یدنروطواهنای كنغاس

 ءاح یشدناوب هروحهم . رایدنربتک مند غاکرب

 نامحرت یرا یرا ینومیه ااترس هدنجا تکالف

 یدلیوسیک ی یدنسیهدلاح رب ناشر رب ردق شاوا یمأب



 ۱ هدا د قحا.یدزابهح هل وا هسا دل وس صن واررحم

  داماباادمزوسلاعشتآ و هدبودبا سکع هبلقر چیه
 كەر والا هلّوم ةعقووا نایههلوا نکم یسم
 . یدبا هدقغالغا ردق یسدنک هدیازاب یادافا

 اک نروس رلتعاس یر رج اع ءا

 روم هدنتن یقومو لاح ندنفرط هروحپ»

 یررح هد کاج ندکدس یک ییدنلل وس

 طقف :هدنزونصارت رل ا هظفاحم ی ارا
 تعاس. یدلبا حج..حصتو بدر هداخاد یتردق

 اقامتم.یدنلزا رفا بوتکم هدنراهداو رثوا
 هتسخ هللا هجو هبش یراقدلا هسنا هللا تمکح

 .یدردنوک هخارکم ادو هتمکح كر هلک هب هاخ

 هدین-دکیآ هروهحهم نکربلبرندنناب راقح وج
 .یدقاب هض رازو تفو رب قرءغاح ارارکت
 . ید واندنرازوک بولا هنجما كنغات هرکوص

 :یدرلرویدیک هوا ان | یواماشقاوا راهراخ وا



 نیز یاصو قوش ر مزب ك راردب |

 ۱ یدقج ه وا لما لصاو انعر ۰ یدقح 8 و

 ۰۰۰ ینیادنک طقف یدرلقح هناب زرکلاب هند و

 2 ۹3 . یدقح هلوا هب ریل م ۱

 1# TEPE ی
 ۳ بوكو ی ران ون و قرهقبح ندهناخ هته رک وص

 . شدراو هش رلوا نوزحم ۰ نوزع

 ۰ یدباقوب مرکم نامز یراکدلک هواراقحوج
 لوا نا رب ین ما كن_سهدلاو تمکح هرک وص
 دب بوقیج هغاقو س هلیلما كما ارجا

 وچ مرک یدرب وی. 6. یدلوب رو هام

 : یدالشاب هغءوق وا

E 

 وش کس رارب مدارا لزبترب لوس كا انادحو

 .مهداسد نت ۰ مدمهل | یانگ ندةم زا یوتکم

 هع ءان ۰ ردشل وا بارد ردو رقم کوک طنف



 و ندنرخآ لک نداسد یهو قورت

 i نس ۰ ردشهدم ردق ادص شادیشپ ندرانم

 8 . رایوطما تر
 کیا ۰ مدردنوکربخ هرک جاقردربادنوک چوا

 دورو ؟ندءعنامرد ء كدلك . مدزاب دغاک هعفد
 ید مرولوا الب هکشاب هدردبا هداعا یعتفاع
 -رولو هقفدشهدعاب ؟نسمءابح؟ناسروفروف

 ؟ سروپ دا. نظ ثكجهدیا ریقنیمردقم گم
 -ر رتسوک تقفاوم هموزرارب كوص 3 نسممعلاط ۱

 نوک e وا شەرردنچوک ىج 3 ده ِ ج

 ۳ هاا نس ۰ یا i دیدش 3

Eنوجا قءهانروف لوا نآ رب ندهناجادحم وش  

 هدرلبا تح مدیا هہتا توعد یتوملا تلم

 8 یدربلک ۱

 هسک قج هقابءراقج وچ هدب ونکم كکیدودنوک



 ی 4 روڪ 1

 نوا یندسنلو كاا هنداقر و یندلوا

 RRS ل۹س رد قو منو 0 یدک 3

 فرصم یم هدردف كج هل رو هیتمدخ

 كس نک رب رنضاح راقارب وط هراقاکب ؟ قحههلوا

 كلاتص و مز هدلما هاکهلحیح تک د سا راضحا

 یتهدشر ۰ نشمزاب یکیدنلوا "

 ندمر .قلکارف ندمءاط هداروش «قح هلوا

 ناشر ندمرکف بارخ ندمدوحو + زرسدما

 یورو کا ید دنیا ام لر
 هدکزای شوغآ كنس نکربرب و ناج هجارزع
 1 بجع هعاخ اعر كح هصاب رکن رفت یک دما

 3 ۳ قح ها وا زک هد»هیم.دردق ینابآ اش

 هرشعمز كءدروق هدنعالصم كس كتمر

 لا کم رتسوک تب سینکلزوسک وا هلزوسک وا ییا

 یدنک هک ما ضرف ؟ نیسروسدیا تراسح

 .نیسریاب هریدتنا لوبفقوب هرانال و هدکنادج و



 قلا .یماغ.ایتعر یک من هدیراةب

 ۔راو رب كەجەءەردباأ کیدا نا :

 ن د-هدیرب «ن یر» نس یرب هدكلآ هس
 . ردهللآ نروک ی و

 ةراقخوح یدمش یهاخ اعر هکر لا و-ط

 - وس نوجاه هلبقو . لدلا نوجا قهردقاب
 ؛«هقبفررب نس« هراکتمدخ رب كراقح وج ؟ءلدشم

 نناو 1 هدنراهشوک هب اخ هت هلون هسا ن 1

 زمشیدلوا جاستحو روح کرو نا هللا
 یاس یادو س كعاخ اعر نوح هدامز

 كەس نمەشوواق اک ؟ یدشعوطرب هدکلکوک

 هلکاق كف دزا .یفج هل ربا ندکنیح نداد
 یا هدنما هد بودا دوست رل همان هعاخ انعر

۴ 

 نس نیلا هسشل هماطم بشر ی یدیما رولر

 هدنحا بارطضاو ساب شرف ن ؟ نیسلکد

 ٠ غیدلا ن وجا قشا هراقج وچ ی٤اخ اعر طةف



 )ی ۳۹

 - هراقوهعراقجوج زکلای طقف لکد نوجا مدنک
 .ادمص فطاوع كهلل نوجا كمامرتس وک نوک

 نوکر نامز ۰ دتا تذاع ماحرتسا ندنسهن

 هناخ هتسخ نوجما كتا لصاح یدصقم لوا

 مگیدکچ وش ؟ نیسباکد نس ندبا عفدهنیراهشوک
 زارتحا ندم راقم هلس مولوا هدنشا زوسلد لاح

 ا تبار 0 ارو اروا کز
 كکدموک هرق نکا غاس هدب ومه دنا

 2 9 ا هدنوک ندالوا یک شمزمشش

 مع ۰ مآ ؟ نیسالکد نس نردکج ا

 بس ۰ قو ررض ...؟ شا مج یتشهد+

 یش رههتشلآ . لوا قفوم نس ۰ لوا دوعسم

 2 وسدک گراف لو هدنخاذ كورا اکس
 ...نسنلگوشود لدنك یک رح یدنک طةف

 هک لدبا شعا شوعارد هدنامز ر هل وا ی نس

 كنر یرلکدد عاط كن هار و ناد ناهج



 هدنما o و٠ 24 ی اب سا و

 کا . یدلک  هنراهشوک ینخ دا ككك ك تبع

 یک تمکح.مدرب و یاابقتسا «یعرمع اکسلباقم
 . مدردشن تح لوصحم یا یک ھالا

 . مدیا هایس هلاخ رب یک مدوج و بکرا لل
 ر سستم ترس ن ۰ كدلوا نس مدد ضف

 . یدشلوا قوذمم اکب كم لابخ . مدلکوک
 ثكیادح و وا نس . مدیا فاص نادحو دن

 نس «مدبا حور ېب بااق رب نب . كديا یتفعروت

 ن هدهاکسفوت ا : ادشملوا مح ¢

 e A یانیشآ, اکب نسب مدیا بی رب

 نادچ ور ميان لک نر وز
  ندافش هتسح ر « ندحور دسح رب « ندتفع

 ندنسیسه ن هسراکب ه سه ناتا بب عرب

 :ترسحهلکوک .نازخ ههر هسانس .مد راکب

 ]شور



 وس عا ا E هيا نیشناو ردق هب

 دام ردق هن كن لئاوا . یدمح

 ا . یدللا روهط ناسا زدق وا سو

 0 2 کک
 ءدلاو یراکدید دما ا اللو رها

 او دما اکب ا نکرولو هادنس ركاب یلامقتسا

 a : كدقح ا

 لوا ناعتما هل رامتس یا كاك

 لم هدمت . مرشب طدقف  میلوقرپ و
 شارفنس ماعقا و هدوا راو الب ر مکح هب هىمەديا

 كوخ نک رولوا مز هلک کند واتس کا

 ندکلزونک وا ۰ شقروق ندنلاهنت اود د وا

 یا كا یرزوک « قترب یراهفای ۰ شمنا
 راب اکو كس ماشفاو . رد هلأاون موصعم

 طط قف . راردرومآف هزکمدخ كلبا كنالوا



 جور ی هد اا رب E غ
 ندنتمدخكوص كن رلات 1 1 یدنکنال راز ك 6 ۳

 EN LS ها . ۰ هعای + ۳ ورم

 یزوسک وایماوا « هءای نوجا یا كکگیدوس

 :نودل وا لالح مقح يه اکب 2) هس زم ڪا

 یا ی راکدید لو هک نسیمریلیب نس ! مرکم
 هسک رب ۰ ردرا رضا ناهجرب لک د ناک« )اعرب

  هبهظفاحم یتتدوعسم_ « 46 اینلامآ هکنسالع

 نسحكهللا نكيأ جاك نن نوسلجهلوا ردتقم
 ههنا رب  مدیا رهظم هنتفطاع رب لسور

 کد شا رظن فمع هءدنک هدبولوا لباقم

 ی اي وک هکمدرب روک لابقتسا رب هلل وا هدمدنک :

 كوص هدا تقوم هارہشو كکیدید تاح

 .یدکح هروتک هلا زب زم هنودرکر ردق هب هل> سم

 لاعوا 4 هب هلح سم كل وصوا نسرو روک نوکوب

 خلوا یضار کک با عادو توا هدنابابش

 ۷۱ هه



  ECدالر 7 وا كع 1 ِ

 لو هتشي ۰ رویروک قوح یر

  eهد لس و > 9 ۰

 صوصخم لحرب قحجنا نوجا ببر یک م
 «بواکود مراشد هدنتلا هایس كاخ قح هلوا

 هراذالس هرادروف مدوجو .بوقآ مرلزوک غدا 
 وا یسهاشن كمکیداک هاند ەد بولوا

 یم داف کت جافرب هقشب ندنشاط كمرانم

 نتطیساط كمشاهدبوروا كنسر كلف تقو

 «؟ ردهدلاح هت «مراقحوح» ندنا هسلوا زادا

 طة . مر وندک ۰ ردکج هل د. شا یسادص

 نکل . مکچ هدیک نب ۰ مرویقارب هرم ییا اکب
 هدننع هاکرد محور وارا ندرلنا کوک

 هنقشع ها . هعونوا . ردقح هلوا ناک هرانا

 هعونوا یمش یباوا ۱ . ۱



 ینشیهاکس هداج كع .Al م ب ۱

 یزننا . تونوا ی طّف . رد-ةجهردنونوا

 .نسهدنجا تبع منسور یدمش نس . همون

 یشر چیه هقش نددښا لک تکیدروک

 ۰ نسزن وشود
 هل تکاوازآن لک .مدس ما عسیو مسومرپ طقف

 کس یکی دهاشی الاكتر هکنسرب روک اک

 كرد راقیج .راقچ ندنرب یتسهنادرب .رلوک ی 5

 هک نیسیمریلب هلوب :هشوکرپ قاب + زاق یعارب وط
 هلدیمایه هدامند .نوساوا ظوفح كم داقرب
 قکوصهدبواساق«یداشو قوشءردوب یسهحیت

 , نشرات دن اس
 ندو خيا كب هلامأعم کاک ورس وک نوک و 1

 هد الف ماعرب هلی اور لوا نوک چاق 7

 هکر ودل وا مراکدای كوص اکس انوزوا .مدشهروک

 کلب هداکس یک ینیدلوا بیغلا فتاسهرب اکب



 هگ رک 4 مارطاع + و ها دا مخرب

 زکح کز هزءاخ و ۰ رویللهچرا عروب الاح

 3 . ید ماشفا ین دلوا

 كلبا مسوم ۰ مشا هدأ ر# ر شک هدایور

 اوه و و « حایص تفو . رام

 ۰ قدروطوا هدنراےنک رم رب ۰ فذطل تاغ

 مهد۶ایهدنس 6 هدد وا یزتکوخ ۰ ردر احوف 4اا

 ٣ . لدا

 هن شاد زف بوالب وط كح ندرب تمکح

 هرلن وا هدزب ۰ روش وا 4 رلدا ها ۰ روس ر و

 ۰ زرویاکا بوقاب
 نوار کما یدبا لکشتم ندفایل ییا ره

 نامز رب . یدشوا ,رهنرب .كرهشلرب وص ناقآ

 : هکنلدید هنانوزح.هلدقاباکب تقور .كلدقاب هره

 ؟ رویزکب هه رموش هروحپب» قابا س

 هدکزوس نس هش ۰ مدرروچ اکس ییزو



 هل داق ر 1 ٤ كن هلناعرب ین

 . قاب ,روسدا روصت یناح اح ثککراو ق

 هدهطقنرب كرهلک الام یرلوص كنار ی

 ۰. هد یر. ردکر عكس یوا: راشمشآو

 رر یراتایح ۰ شاوارب ,دوتجو ییا
 ۰ رویبدک بوق أ ىلتاط ىلتاط . شمشیر اق

 راب مکیدکچ .مدسةاکیزو نوزحم نوزح نب
 ا ک٤ قغونوا هلس دايز 1

 . مدناتا کیزوس هسا

 . نوسمرما ها س

 هر ندر نکرولوالونشمهللا اشا واز ۰. مديد

 شا وک. یدرارق قاهنروا . یدقج هنطروف ر

 .یدشب راقه رب رب لوک رب . یدلوا تاغاتداع

 هقش مع . یدلقس رادس . ید رود راعاغآ

 4 یدک هلاح رب



 9 رم E 3 9 N رد
 i rt فرطره كرهشود هنکوا ء زور

 ةدلالا . یدالسشاب ةغملاطلا رضا سض٠ تيا
 ۷ ۲: یدلاحطا هک دلوجنوک . یدلوخوک
 هلوحوک هلوج وک « یدنما ردق هزمشا هل[

 قره راح هرې هلبدشر هربدرپ .یدلاقردقراحرب

 :.یدرمآ ندنزب ریرلارم.. یدتغاط ,یراوص
 هغهقجاسشن آ ندنرب . یدیروق ینابارب كرم

 .یدربک. هنلاح , یسووق منهجرب ارج یدالشا
 .یدروکسو رل->لفق ؛راشتا .یدلوا غاطرام رب

 روا یوق یک وص انداع ینامود هایس كشنا
 کارکرد 8 ىر ر درا تؤ )لک ندارجم
 .. ىجا جازنما.نشآ و با

 یف رطالرهلکهع راباخ نسهلراق> وج هدانناوا

 یمن وص بجی ۰ مدم هزوک یزکیرب چ ,ه .مدنارا
 یزکسکع زکلاب . مدشوق هرې هد رایدشود



: ۹ E O N ہن هر 
  1هرو دال ۳-۹

 ها .. مدروک هدوص ۱

 یرا داب «یرادوجو كتمکح « كنون
 هراقوا هد ناوم كنس ..شفاب 4 رشت تاوتاوا

 هک د١۱ شمارو یاب نامود ییسشتاوا. طواب

 « كدرشا رعوا

 افرح مدتسیا قلا یراقجو-چ بوئوط
 لاخر هدننلاوص ۰ هکدرکرب هدنجماوص کیدروک
 هقی کن اک. دک قلب «قکوط + ید

 ل چر ناسارا دھو هدم هدلاعرب

 نک كمرد شی رالا هر زکنیدلوب,مشهروندیا

 . یدمهل وا

 انآ طقف «:ردشما راک كلفة یاو ر وش
 یگ رلقج وچ هنقشعهآ ندنمسق كحهدنآ قلعت ءزمس

 شت 1 كنهشحافرب !مرکم  هعای « تبا هظفاح
 . همردئاب یت روا ياوا هنسوه

 ردق مرم هل كنيم ء كدوجو ۱ مرکم



 Ss E E 2 "قفس ۰ یدآ ىل مىق

 ۲ .مرویاب را هدندماند,ندمرعع هرک وصندقدلرا

 ندنوکو ۰ تروا ین هنقذع ها . «غونوا ین
 یانعر کوس هدنحشا كنداعس مایا ندبا ادا

 کالا رظاخرد هدیهراح وا گدا شوغارد
 :ارود یدمش نیا كل غاح وف ام تقور

 و ره راض" هرافک ضا یک راسا دما یشراق

 OR سوهرپ ٠ شملتآ هرافارب وط هراق
 اکس نکردک هدشمتک شلوا نابزق دنلوب

 1 . ردشماعا هلس را کا

 كشدقبح هرام ریس هدب ولا کلوق یانعر

 نداسعر تفور هک هلرطاخ هدیتحشدب وا نامز

 شمال هام هننابح یتحواو شملیوس اکس هدایز

 هام مزب كنانغر ناس هرکوص هدلاح ینیدلوا
 هن رالوف یراحی دخ! هناخ هتسخیا نکردک

 نکیآ نین زان مجرب « راشمروئوک هربق قرهلا



VN, SENE 

 ییا «ربشعا_ کا بشن یک ی كاشاخ رب
 دوح ورب نکیآ مزال یدوحو ی یدال وا

 كجه روک یتح هلرهروا ینتسوا یک یا: موزا

 . ردراشما2 رب هلد كيلدر
 نط دیدم ردقلما لوط تکردوبش ن و

 كاخ هسا ن, تا هدافتسا ندنلابقتسا كکيبا

 هدی طوف . میل را دونان و وح هدا هاس

 ۰ هعوئوا

 ۱ HE لسا زوک وا ییا ک٣ صد

 Oo رب ۰ تمکح هم رب كراو
 یدنالک ت ر قد ردقٍلرانا اکب ءوآ
 كد ه دال وا ترمسح ۰ ندنمهلس ردق 2 نس

 كهللأ . نس زماس هلا ؟ نبمریلس ین دلوا

 یحا هلل وا یس هک نسلکد یلوق یک وش ردقوا
 . نوسروک موزا هناحیما هلمتسرب

 - ررپدلوک : مرویقارب اکیبرغ ییاوا هتشیا



۱ VY 

 هو ا كکلف و یکم هکریداوکهلب والس
 رانو سلوا نواز هد: 1 یرهق "لس هرک وص .

 یراب 2هبسکجهربدلوا یک: یرلانا هدیرانا کا

 رانوسعوط یببیج ۲ ناج هکربدوا هلب وا ۰
 هردزسانا یهسلا ۰ رو نک للزب یتکح

 لا ما هد ردم « ردز ونک وا « ردزساباب

 م هزلنوماترابزیم رکاب رونا وقرب

 زاتوسرو ت ی ۶ ۳
 فف ا ١" نس هدر رس وکن کر هد

 هرکوا یردقكکیذالوا كرهدبا تمادن هکلعف -
 ناهزواهسرازولوا دوعسم هدک هاس رانا « كەسە

 كن مراقچوچ اکب ۰ لک همرازم ریارپ هدنس
 تاقی درا یباوا ۰ رلوا ران ودنق مربق
 هروحه# ) : هکیدنامزوا . ردنسلو هدنرزوا

 يا ب زامز كکیدتنا له هلاعر ند لامر

 نوکوب ۱ مدان مهان کک نب )وکو دارم وا 3ْ راک داب



۲ ٩ HR 1 ۳3 ty O OS ۹ 

 جا ءراردمرتح یک لکوک ۰ نش یک قفش رانا

 . ردشءوس هدنجشاراقارب وطهزاق هک یرازوکوا

 هاک < تماظ ساب ها هکیئاب زسملاطوا ربدلاق
 E ی ؟رلز وب هد دل هلا هایس كلاخ

 1 )۰ زك نوکر

 ۳ ظقف . نمروک هداروا یزس مدوحو

 هد هرل هزا- وا یکيدتا کی رک ۰ رداریس

 ندم + تماش ا هد نع بر روضح هسردنآ

 .یدلامرمزآ كم هد هار ووش . نسصهلنروق

 رهنم یراب هتنواعمر قحردنقو كمردق

 و هدمربراتزوق یعهقای نوک ون هکلب مهسرولوا
 نوک روا «نراب + مرک هداسد هدیاشخا

 تراز یعرق RA هلهسرد.شدا ىغاقو

 زکلاپ « مدتا لالح یمتحیه اکس . ها

 اما . عادو یاب .٠ قاب هراقحوچ

 ( هروحه» )



 ا یاب رگ

 ۰ یدربشالاح

 راشاط ك رح . یدوقوا ردقهنتنام یبوتکم

 ردقهرذبوتکم هنکروشاطكح هل زا هدنس هوا

 : ًاباطخ هتمکح زکلای بوی ربات ِ
 ؟ یدریو .یمکهنآ ی وب لغوا س
 8 .توا س

 شزاپ مکبجع ا

 ؟, یلکد یسزاب ۳ مدل ار 9

SS1 هنيه زامازاب هلو ی  
 ۰ يلوا ین

 یوا مهمي دور یسدن :ک كلي وتکم تاح ردنم

 یررح «یدوسم هدیداب هرلنا هدلاح ی دل وا

 . یدشدقلاق هفمارا یغردلوا مک

 ءدننولنم قفا كلف یدلوا مافا هک انفو



e a 
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 نوخر هرس ونام «ماستا دخاکو هم 9 وقنا

 وعدش مرت یهاسعا ھنر جرات
 هد وعسمتعاس هدا اف هلاقفر اقر نانلوب

 هدام س لاح یا6 EE فالاصو

 ۲ س ردق ثكحهلبا سابق كب ربت یاغهدنخ

 E تبع هو وحهم. یدرلبا تاق زا ر اا

 تاکلف نوح ییدرتسوکاهد نوک رب هنسیدنک

 هدنجا اغا یک رشااح هفمق- هنشاب یا

 : یدر رتسوک با رطضا لاخ رب

 نود یتابح دما نالوا مودعم 5 قحا

 رار هبا یرلاهمرکم هیلع ءان . یدشلوا عطقم

 یلاصو نوهمتقو یکرلکب دوعوم رععرب
 هد ی را جیم دخ تاج تنل هدهرص ی راکدلکب

 .یدلوا هحیک هل روصوت ,یدرل ریش اکب ی ەروخە

 یک شکن رون كنهروحمم هراح سمش یایض

 :. , يزارق یک یدیما فارطا . يدنوش



aR 

 ۹ هجردوا تجلط ۰ وز رم

Eعاطم هنلاوحا تاب فرط ییا مھ هک یدبا  

 تعاس ی فاطما ها وام تقد رظن رپ

 كد هرر>عم» نالوا كالهو توم را 4 تعاس

  كنحو هز لجأ تالف هلاح O د سع ل ا

 ىدا Cee ف «تاص و مزه هلا انعر

 ءاهرتسوک هنیزوک نجیب رب یراقدلوا تربسمو

 شعير ی ریوط ولواهرلکوک .هرلرب نوجا كم
 ۹ یدردا ن ا

 .هنیسشتآ رب بیکریروطوا ا مرکم ۱

 ۳۱ مجروح هراز فدا زاجل زوس
 ۱ «یدش و واف هامز لوخد هبافالم ء اکمز كرکح

 نقرا و رال تاوذو یماقفر هرز وادلب تداع

 هناما یک هادی هاا ۰ راددرهتک ردو هد وا

i. 
E A 



 ۳۷۹۷ هررعم

 - ورفع كيهطوا هلهحو ییدناقس یرکذ
 یراق «هزوح(«.یدبادیدج 9. یاب رو تاش

 یشامم ش غ نواش كحهربو هب یک دخ

 ن وا وخ خا نوک ید و
 یرات ر شحیدنفا مركم ندا نار هدرادتعا ماقم

 هدنصوصخ لاکا یولطم «ینسوزرا كناتعر
 .یدشاوا قفودوشعا لدن ی رادتقا لصحام

 ققدن لاتا رتفد هدرشح د هسا انغعر "

 ندشیدنادلآ یهوقعادلآ زکلاپ ماند همنلوا
 تشوم طقف روربحورهنسردنک ندنهدنادلآ یه

 قهراقح هدر دوم طقف زوسزاعاخ ه>یافغم

 یابرالبرب یلتطیش ردق كج هلذید شاک نوجا
 یفعهدر يهدنزو هقشندنو .یدنا راکزور

 لاطباو وح یناحسح یهدننادخو «كاحک اح

 ند.سوهصرح هدنرظن یلوتعلم عبط نیلبا

 42 شل ندهمآ و تر و ےل ولاع+ 4۸ شا



۳۷۸ 

 O, unl 73 ینادارب هظح الم

 هدنلکوکنالوا ردتفم هسرحنو مده یناکما اعرب

 هدهدنقحمر 7 یک ینیداوا یثر هقش ندءرکم

 .یدفودیما رب هقشر ندلوصو هماشفاوا

 شل راق « یمهاقشاع ناحاخ كمرکحم

 رب ؟یسبرواب ك ب وک شلاق هدا راوند

 ۲ هم لک ردق ەق دی E زازتها یهدنصب ر > ساق

  .یدیونو |ییاغتسا یزا اقامتهد 1 1 ؛نادیم

 لامحا لبا یب ہم ریس هلا ن يه هداید

 بایراهدنرزوا ك زادیار باحح یور نالوا
 ۱۳ ی ۲ ردا كل دهاش یخالاب هس اح

 . ید ردلاق FD : لوا a یعاوود
 تامدقنلکمزال یشراقهتسیدنک ندنفرط مرکم

 ردقوا + . یدلبا نابمرد یدنک ین ام

 هلبا فطا نامزرب ۰ هناسسجتم ردقوا اقساط

 مدا رنالوا یلاوحا فتاو ندح راخ هک ی دریک



N I E 

E #هروع Eh 

 كنبادحو سحرب زورف مع یک قذعهسهلکرد
 هد زق تنعلم نادحور زوسناعاخ یکا:ع ر

 بجعت تمایقبا هنکچ هل هناوهدبولوا لصن
 قشعر قذع ی هدب راق کو لاح .یدرلرا فلت و

 -یکلکك نر لک د یدج یادو سرب ؛ یقبقح

 تقوم لاحرب قج هلوص هل-ةمالقوق هرکاقر
 بینا نا لکت رکا نوعلم یتا . یدا

 هاد یسابآهسشب رک هتشاسم یاوعد هدبو

 ندقاطكح هد نامش و مدان هرک كزوب هک دلک

 قهراقج هل ندننح لکد ندشاب یمدآ هلغاوا
 فدک كنطاخحم یکینیدنلو زستیمها هدندنع

 تعاسمرای هکیدیاراو یتراپم ردقوا هدنجازم
 رالکا ینتسهام "الماک ثکهدنسشراق هک مشب روک

 . یدزاوا اطخ هسلسد

 هروک اکا هنن رزوا جازمتسا وا هقشب ندنوب

 كننزوس كح « هدکما مالکو تکرح ءرادا



EAهروع#*  

 نامز ییدنسسیا هلیب ینکنر كنیزوب یتح لکد
 یرا کیدا چیر لها هل وا هدکمر دشدکد

 نکروشیروک هلبا یشک یا جارما فم یرٍا
 ۰ هناکرحو لاوسحا ندکلدرب ثا صخشر

 هعاترب هسا وا تار زادیا رظن هنالماعم و تادافا
۳ 

 کدر كرم زو لباقا یر وص و فا رم هدا

 هنبمز ماشربا نیمرت-وک اھ هدنر, چیه بوریک
 ی رس و الا كمرکم ۰ یدرلدا نط شی

 هننادج ویک یتتش لک وک ند وک تل اھد هسا

 اهر طو یک یشدلوا نامزره یثح ن رام

 ندنزهز تح و قشع هدرو صر هال رم

 نارحیاکشاو تب نام تقورب قرهریدنوط

 . یدلنا

3 
 هع ہو هد ر لشارع نامز یحهدا ماست

A.4یھ وص ۳ ہرا حا 0  



 ۳۸۱ هروع#

 ندنجنوس هج )| یناحا ةدژم ككردبا فداصت
 نوژوا كردک بول زا یب اب داع یک شاوا

 ۰ ید هل وا رد سم هبا وح هداعا «همالک تدم

 یا زا ط واب 911 اخ علام دنن وا ضورعم

 لنت زارح ردق كحهر و نابالغ هاق اب روصكنانع ر

 ؛ندندایرف مت ؛ ندنسادص شوقاب انمض طقف

 ةا و. نالرار قون فاه نف

 یراق ۰ یدرولکودشابندرازوک هرطق هرطق
 لیوطت ندفرط یدنک ثح تدم نوژوا

 ندنشا زوج > ندمرکم.:دنولوا مزا

 - الغا نر كفرح هجیرمهلا باوجرب هقشب
 هل. لجن قتملوا تلا هرش هدلاح ییدلس کک

 نآ رب هدرب «قوس ثانادحو نالوا قول

 ناس یشراق هنسدنک بوکح کاخ هناکب كوا

 : هکیدبد هللما كمر دتا تیم

dw. 



  Eبلک کر طاخ ه>یا دم > بورک ت تلا. ردشفلوا «

 1 a د 7 ۰ توا =

 1 ۰ کید نه هتسب | لر ثكعء وشود ی نامز مدالع

 نکرکود رااب یلناق مرازوک ردق سر ۹
 لزس؛زکیدرووا تحار «تحار هدزکغاتب زم

 زىم یدتاتجح م فالف هلاح ز رککیدعا نم "

 . یدنوشود ها یهراحم رکگدعوشود

 هدیک رب كج هلوک مردق یشراقهنشایزوک مکیدک ود

 ِ نوجا مشد م: هدع اب مب هد

۶ 
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 ۳. ا اکنون

 ارحا هدهط واوت زکه هد هل٤اخ ەرۆج مک تا

 ۹ فن

 داف هردق ؟ مدد زکسرالغا ه>کدروک تبا

 ۶ كمروک ثالما ندمملاتط ؟رونایوسه

 دروشود هالب ر یب ۰ مدنمر وک ی زمسهسل وا

 ردق هب هدامد ۰ ` یدلا ندلآ یمءرا دا ۰ یملق

 ۰یدالب «ط هد زس ی ده ما ردت تل

۲. . 



 TAY : هروڪګ

 رار زکه سرالغازس « كلوكر ارب زکه سرلوک مس
 هرک وص ۰ یدر و اکب ییدادعتسا قمالغا

 نکرالغانوج میقر منزس هد بولوپ هدزکسلحم .
 ۰ ىدا رو۶ هغماا_عإ نوجا كرس ەدى

 . زکیالسغا . قوب یررضهکب « قوب یرر
ES ۶هز و>عم* :تلاء کس زالغا ت تلاءزکلح  

 ...؟یلکد ید ییتناسنا ند * یدازوک ند

 نوجا ییدمارب تحار تعاسر یزرس هدنامز

 ہزکلاح ۰ بوروک یرس ۰ نکبسرالعا 6أ

 رب تام هد بودیآ ادو یلک ندلا ۰ نوا 4
 خا دریبآ ندنغانب كح رو ندتهوق كرو اک
 ۰ زکسریتالعا هدهحگ رب مکج لوک ا 2
 : ؟ مەدە ش۶ ر دق هدو قوت یر 1

 شاپ الباک,یسهسح یاوق كمرکم ةر
 یح « شلوا رتد ندنسهارخ نافنای یلکوک
 نج هدنادچو نالوا تندر دبآ تباظر



 ۳ RA 37 شمام اق ر هنس رویم تو

 هس رطاخ كم وشود نو زو“ دوخ اب قمالعا

 تاغ هدلاح ییدتسا مارد یباکب هرس ۰ نوار

 هاف دالعت ندنلا كنالعر لبا هاقشاع عضورب
 کا هنمادقسا شمش كالا ینو نالوا قيال

 : لزەكوبەفراعرب یک

 یلاعاهد ..: هما هنقشع ها ...انعر < ن

 ىج تاغا نوجا هروح« هدن ؟ یگدمالکا
 یک مال یهسا .یتکح «وهروحه« «زوک

 ؟ ی دلاف لقع كج هوشود

 رکملق كرك هلزکناسا رک هدوب اه تب
 rs رب شلوا اضرفهزا رزوا

 ؟"یدا A وا یدناهب

 « هدا ےس

 نب ماچ تیکتدام كم نح ندهن ابا س

 هس دلوا مرو یرهدلاو ؟یمدند لوس ین هزم



RR 
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 شه
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 ؟راو متحابق هت من
 .نوسلوانابرق اکس یہهلج ...انعر هعاب س

 .نمهل وایئشرب چیه یلتمق ندناکوک كناسنا

 . مدتا نارق اک ینآ نب

 .ىدياهدقلوب تنوکساجردن یە رک كمرکم

 هدلاح کیدلی یتساکب بایسا كه رح انعر هبفامعم
 یک کیدا ہذخاومو ینات ولرد هقش ًادصق
 هکنو ۰ یدیافناو هندصقم كس راق هدمرکم

 هلن روصوب هدنوجم فرط کیا یهنامزونبهزربارب
 GEG انعر.یدبا هدکمرت -وک موزلهلاح منک

 « : قربالشاب

 هل درسا ؟ قحهالغا ردقو راوه مه
 ییادوا قابا رەد كدا اعد؟ اب یدلوازت هروحهپ»

 ..هدوا .زکسرولوادومسمهدزس.ریلکنب,نوسلوا
 «صوصهنقشع ها . صوص اعر ءصوص س

 تقورب ی . صوص نوسلوا هنمرح مبحم

۱۳ 
e 

ٍ 



 3 سو

 7 یبهکناسهدنامزرب ۰ و ا ج

 19 ؟ كرکحهر

 1 مشا قج هلوا كاله ن هدتفو وا اما س

 روهظ یک موزرا یشره هکرکد ردق ؟ ماسه
 هزکلو ك زس هدن هدتال وا دوعس» رس «نوسا

 . مهلوا نارو

 نزح یاو نامز ییدلیوس یزوسو

 هدافت سا هح ردوا ندنن راهم کم و

 ناباش و وحم« نرو ةنیقح هکیدشما

 نوس هقام عم«یدرلرا نط هدلاحر ته ص

 . یهلکد هدازا ند الق تالا ہما

 «ی رم ۰ ینیاحار .یوا كنار رس هراع

 ندنلا یثاشره یلصاح «ینج وز. یناامآ يدل وا

 كا کتی ا ننکدرتک هلاحو بولا
 لوا هجا دنگ یسهلم هللوب هر طاخ

 «یدرناقص# هل یلاخوا كرهکید «>داب نالوا

 ۱ ی
.. 

3 



 : هلا ماود هدنزوس هن
 رایسش قوج كن هنشاب كناسنا هدايا

 طقف ی ,الاح قوچ كب رۆ بواک

 ردق بقر هله« سحر یجآ مه. .یتاط مه ردق تبع 0

 ندا هک دوش ود» مدشمامروک الب رب یهز

 هناخ هتسخ بودنک ناه هسلوا نک هکرورلک هلبوا
 یاج هدبوک وچ هن زافو یک لحا هدنسهشوک

 ا طرف خج هشبلاج هغمراقېچ لوا نآ رب

۳ : 
 ی . همای نوجا یساضر ها . انعر همای بس

 . همرتسوک ردقوب A طقف . وس

 هتسح .مروماقصف . مدنفا مروماقصف س

 ء١١ لئد .هدنکشود لحا. ۰ 3
 هلووجورب نوس یس هدننلاراقار وط هو

 ۰. دوی وا یاد و هنسهعلوب هل یرلک

 ؟شم واو نوچ ؟ رویوس ینس نوچ وا

4 



 ی و وع ۱ ۳۸۸

 لکوکرب كجهوس ین هقشب ندنب هلاعوب نوچ
 نو ؟ دوجوم الاح لکوک وا نو ؟شلک
 نده ؟ رویلوا نو ؟ غاص الاح دوجووا
 ؟ رویمرک هتتلا راقارب وط

 3 حوا : حوا
 ندنرانم هل هدرش# کیدرک هل وا ۰. یدرک

 ۱ . قحهقلاق هللا تالکشم

 ۰ مربا هرباک ریغآ هزس مرازوسوب طقف س
 کا یمرم من یتح « یزکرمع هسلک ندزکلا

 ؟ یلکو ء رکشرتشنلاح هععاشاب هدررو
 . كدلآ ندا« یدراو کوک رب هدایند س

 « یدراومدیمار ۰ كدلوانس ۰ یدراوحوررپ
 . یدراو !اتقتسارپ « كدقوص هکلکش یدنک

 یشیه نوجا ¢ نوکو كد | موکح کیدنک

 كکحهدیا ناسحا اکب . كدلوا نس ماع ره

 اعرب اکب ؟ ید یردف هماشفاو تابح



 هد « هاوربتک هنا اعر ی ۶ دال دا

 ؟ نسرویتسرا ىمةملا ییا ندام روک ی٤ن

 مه نوا كرابم ها ماج . یشن اس

 یلاخ یدنک ن : ابیدلوا ناه 1 مهملبوشم

 هاك ندلا هلقملبحا ىتدرقل ء مرولیوم

 یزککچ هلکهن_راهجردمواواهلزس هک د مربرب دلو
 رم سا تو

 یعدسهع ؟ نسروسیاپ یمصوصخ بس
 ناق لا ین هطوا فافز؟راو یمکنیع . كد

 یمونجا كمردلوا ی ؟ نسفج هاو یه
 ؟ندکع هر دلوایټ وجا كمربدلوک ؟ كلدربداوا
 طقف . ودتم هناخ قاوا فلئاترق سیا 1
 رب هدمرمع هک ان ء الشغاب ین ماتتقاوب ۰ ماشقاو
 ۱ . مهلوا شروکنو

 ؟ یدیا یهزکیدمروک نوکر هدزکرم س

 كننوک مج نالوا هل-ءاخ هروحهم نوک



 1 9 ۱ هرو ۳۹۰

 ی ن ؟یرلب وا اكر قا ارق بج
 - ؟می ری هءزکب هناترپ كنچاص كنا هدزک ر ظن

 2 . صوص نوجا ها انعر .فوا

 جرا یلکوک ؟ نیسمرویملع یغیدلوا كعد هن

 0 ٠ز نع نیسقح هلا یم هلا رافایا هدبودنآ هچراب

 اوس ردق كرب هدکس كنس ىنا نب نوجا كشاب

 ۰ مکیدروک ییزوب كلبا یدمش لکد . مدشمام
 ناد تسحم اکبوا هدرل:امز مکیدملم چیه

 رس طقف ۰.« طقف, ی دشمامهربو یرتّوم سح

 . هعالعا ی . مرور وس

 ؟ زکسروییوس یمیزب
 ءزس هج رد رس ,E مرور وس یس

 . مرویبوس هدنروصرب زسناکما ینارعت
 ؟ یمع هانا ( كرەلوك ) -

 BM لها یمالاح ( هلا ناحاخ )

e RE 
 ووو ۳۷ ۹۲۳ ۲۳۳ ۳ ۳



 ردقماخ هروجهم تلا زک هسوس ردق# -
 . رداکد

 هداجک . یی نردهانک هانعر همای 4

 . هم طرا هل راقاارط هلرا شید كنولوارب
 هسیا اعر . یدالشاب هغمالغا هنس مرکم

 یح هدر تناسنا سح ناد تمحي

 نوا ینیدلوا هلس رفاسم هنلکوک هرکرب

 ناب نآ هکراو ردقوش .یدمبحآ هنسهرک كلا

 هلببسح یسوزرآ و صرح ناو هرزوا دبازت
 كمرو هعفاخ هشنزرس . هلافو لق قترا

 . یدردشکد یم نوجما ییدسیا

 لزکتبحم نالوا اک ۰ مرلس ۰ میل
 روذعمی طقف مری ندزسقح یتسهجرد
 رب لوا ندنهزس . مدلیوس هدنیمد . زکیروک
 هن هکدنوشود ینیداوا بحاص كنسهقش
 .مروذعم . مرو ریشاشیمغج های« «یمغی داي



 ار نکس دا كەسريروك

 ۱ تام س : کا رق یاد 9 كالوق یدنک

 ge کر كمحور « كلاح رم
 7 . تای كهسردا وزرا هن

 ر بار من تبع « فطا ت تاب زد

 یلکد ۳ روت روم وس ون ۱ هلا هاا

 ! هآ ( قرەالعا )

 ایک کر !اخاهدرب یهروحه»

 ؟ ید
  الصا هتس

 « رای هشوکنیرد لا اکو ک لک .. لک
 نترولوت هدلاع هن هداروا ی لا قاب

 جا + هی هدهادجو ی
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 مه « مروی وس یس هدن 3 3 9

 هسزل وا كن هرکو ص ندیدمش کمر د وسلب |

 : رک یا همش داتشاب یلصا ردق «یدمش یک غهم هاشاب ۰

 ۱ مو اا

 ديالا داس تاکیدتنا شخ اکب ء انعو `
 ؟ اب نکجهدبا هظفاح

 كج ههروک قوج كلذ ىز دوعسمو بس

 . لک مرکم ۱ یلکد

 ۵ قد رخت

 داد تما نامز لبخ هناقثام تادحاسو

 . سوراخ اما یدرب همانا اقا
 شاد وس ییا هدق حت رد. یدل ر وماتخ هتک ید

 رع «فطل ردق تح هدن رال ا شارفهدوعسم
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 E ES باوخر یلشمف ردق

 ۳ ی

 دوهعم ینوک هبنسش وا هحیناک 4 هروحپم

 هرکوص ندکدردنوک د هتمکح یوتکم

 تمواقم هتک الف نارک را هدندوحو قارا

 هل-تهج ینبدلاق ناوتو بان اععق كج هلمهدبا
 ۰ یدشملیا بیغ ییدنک نوتیسپ

 ندیا ماود ردق هنسیکیا تعاس كنهحک

 كمام هجا زوک هل ما قانغا طرب یئدش

 یراذ هدەدىراقو هسیفامعم . یدلوا نک

 دما ند اح قترا هرزوا يیدشا قس

 ندنفرط هراسو رابحتهدخ نوا یندلاق

Fdىدا 1  . 

 تقوهقافز هنا دامس كمرکم هک ییاتعاس

 قرارا 2 ار الاخر دق ها وک یدلوخد
 یھ ۹ےس را و ی رامصح شم ر و تسس ها و



I E AT ری تا 1 qo هرو ٠ 

 هل زارا اهد هحولر كوص قرهالبوط ندرب

 3 هدراش

 مرکم ؟نسروووآه ؟نسروینای# . قااق س
 یتکیدوس هلا یمابل كالنیلک انعر .روبرک هنفافز

 كمروک ؟ ناو ۰ نلرو شالغآ

 نوع یشدوعسوت كکحوز ۹ ناس نم هتسیا

 ؟ نسرویمروآ
 یلدا هدلاحر باب ردق تسمه 1-۷ شد

 لر هلک یناکدنزو توفر هدوحو هرددرب هدااح

 .یدروطوا هدنجا ڭغا .یدحا یرازوک

 ییجتهدخ نالو هد رک هدنلخاد ثكشوغف

 . یدلبا لاوس یتءاس . یدربغاح

 ۰ يا ما —_

 یلاوحا ۰ یر 0 ردق ه سه هنا | یاوح



 نالوا SS لو 71 ترا ناشر ا یک

 ۱ ,یدشمامهراقب چدن طاخین سس فاق: له

 هداج هن هد هر ر كمركم هدا نآ واهبلع ا

 هدکم ربع یراظتنارب لتدشهكنانعر ۰ یخی دلوا
 تدامس نالواراظتنا مانخ زونح بورك دوخایو

 - هطوا هصالخ « یشدنلو شوا لئا هلاصو

 لاوحا كنان احلخ كنسرادکوک ۰ كرل

 بوک 4 یدرید>| مج هلبوا هدنرظن یناجردو
 هدشما قلعت همرکم «:یهاکذرون یک یلکوک
 . ید شولو یارب هدیراتحم مرک امرک مز

 تدعش كراك زور . یدنوشود تدم نوزوا

 یتزحمآ هد بوب وق ندنلقیک شملتوط هنن رأت
 لا ا ودا نالوا قمت هلا
 E طقف . یدرز دک ایمطالت یلرطخ

 چیه داع هناتسح هقشل ندرس 2 ر نشنآ

  هرطقرب ندنزوک ۲ هکردنلتوا شماسلاق تک رحرب



 کا
EE3  EE ۳ 

 ا سس

 ۱ `. يدنمهلوا داف رکود شا

 هدى یدک درک وتم نت ٩ تدمر

 یدمش اب هلب وا ۰ ردشهرک و قترا 2

 99 . رازدریارپ

 هغات یبهرام زادنارب تمواقم ناجلخر هن -

 كامل یلاح «قنلساب .نمووا اا .یورب
 تحارتسارب قحهلاوا وزرآ نوا یسدنک
 هدلاحیه هک یدبا هراع نوجا كنا طقف . یدیا

 مسو رهقوب لوا نآ رب هدلاح ینیدلوا كج هلوا

 هالدوح و فض ەد بوم ءرانر وق یتا رک ندنلاع

 هلا هلبسآ مدنا تک الف نایب یب رحم ینیدنلوب

 . یدرروط شلاح هغلوا قرض هقح یا

 اهد هرکرب . یدک ردق تعاس مراب ند هرا

 هدایز اهد یاک رون هعفدوب . یدجا ینزوک

 ندقدسقاب هفارطا هرکرب . یدبا افطنا لايم
 تدش : .یدتسلا قمالکا یءاس هّب ۳ وص



TR ق E ف.ص ۰ 

 ِ یدک دک

 هرک وص ندکدع تقو هلروصوت هدزار
 لوه لاح ر هکیدبا راو+2قدیعرکب هد رد ا

 یرلزوک ۰ یدروطو' هدنحما كنعاتس هل هلا زکنا

 ماوع ینیدلوا رضتح هلاةتنا طقف . یدقبحا
 اتا هناهج هد شمروک هدانؤر ینا كنه ولع

 هاکرد كلوزوسیراکم رک یک شردبا قاشورف

 رو هدشلو تيدا راونارب مزار و ا

 تباغیعادو هاکد E 6إ ی راظتا

 نسا. كولش
 2 رظن تربح-لاح وا ردق هققو یعرکی

 یراب ناه ًاقاعتم «یدقاربتباث هدهطقنرب ییدلبا
 زسناوت كند وح ونانلوب هدنلاحتیمرب ردق هب

 EE هر رآ قرهقارب ین دنک هل ږدسح ینا

 ت . یدلکید هیراقو یرازوک



N DTعج بو یو و هر  
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 ۳۹۹ هروع# لی
 با رپ

 مس قترا انعر هلا مرکم هک نامزوا

 هض رالما هاکیاوخ كرەرو «ءاخ هشازرس و

 و ءذیراکدتنا ساسحا هترلرکیدکی «راشمرک
 . رکیدکب نوح ی مات وماود دیالالا كت دوعسم

 هدقلوا لوغشم هلسلط ناج و ده ندنر

 وارده كاد هرو ھه «نامز وا هتشلا یدراشهلوب

 :شمکیدهالابیب زوکكردبا رظن عطق ند الع

 ندننح « شاو وق «هبنادحو تالاغتشا هلایهللا

 لاو ر نب رز یک كلم ییا شک هلاقتسا یتسیدنک

 ها و سک ,ناشوج وا مدنک وا 8
 فتو هنزاور شن كهتشرف ییا هدنلکش

 . یدشملىا راظنا

 یرازوک ینادنلو هرزوا كروح نداد

 : هم دنکیدنک هد بودا فداصت هرظن رون یباوا

 و هم لغوا لک تیک 6
 ۰ مو .»هرواب



  OLE ULSD Eیک یاهو نا ۳ 4 ِ
FTI و ) وب ۳۱۳۵ 2 دوو ۲ یا مت 
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 لاحراذانلوب هدنفارطا هن الشاب هرازوسوالوب
 . رایدنالیوط هنشاب كرهروکییاولح ككراضتحا

 .٠ رایدالشا هلاقشا هللا نارق توالتو تداہش لک
 4 یدروبک ثكب راح مات ور کا ھا

 شوغآ ثنمربرب مرکم هللا انعر هدنجا نآ وا

 باوخرب لا غلا ءدلاح یرلقدلوا هدنرالما
 - وحه» هدنشا نآ وا هتشیا .یدراشااط هتحار

 او ی نوا یادم وص كنور
 ا ا راو هلداهش کرب باقم
 عبیدو هینورک ییاوا ینحور سه كوص
 . یدردنوک هتدحا هاکیرق كرهلبا

 .هنتسخ . رايدر دلاق نداد یهروحپه

 ل ر نالوا صوصخ هناوما كيهباخ

 هدهحیک ر یرادغاد دسح .رایدر وتک هنملظم

 نوک یسآ را هرکوص ندقدلوا رفاسم هداروا

 جفرب«رلیدتا ارجا یننیفکنو لسغ حاصاایلع



 تلف تم نوا هدر و یرب ا 8
 زلوای تارکمردنو ۲ ند امروگ هد یا هحوللوص

 .رایدر دلو هوبات ندا رخأت یک رح یک بشعا

 هدر ماما ر ءیسحسدخ 4اخهتسخ ترد چوا

 ا یرولبس هلتعحرب ترابع ندحرانم

 .راب دا واهارمژاع ام

 كرىس "لمسش ییدزوک مرکم هک وا

 نوا «شعایوا هرک جاقرب هلا یمارآ مجرات

 . یدشمقلاق نکزبآ كەد نوک یسآ را یک یشدلوا

 ثلللغرب هم ینوک هم هدوا هرژوا هدلب تدام
 تحاریرارفاسم هلءاخ اعر م هلاهح ینحهلوا

 یبدلبا نط تداعس هحرکف هدمه .قار

 نالو هدم رشم یدک یزوس هناخ تئالد

 هرژوا كمردتا كبرت لوا نا ر ه«ینادا

 ندوا بوک یسهساا كلك وك زمقلاق « راقلاق

 . یدقح



 ۱ بیم اب
 همدم یرلکدتک هدلو . یدلآ هناي هدیتهکح نکراقج ندشدنلو هدندادعتسا كمما ررسآ ینلک هنکوا نوکوا هلببسح یرورسم یدنک . همکرکوكمرتسوک هلیجرب هنب راوشموق كرک

 . یدرلبا نایرح هرواحوش هدنرا هرآ
E ATS 2 

 - هوس یهنآو

 ؟ نیسیمکج
 ؟ كيمروص ىنا اکب . غجاباب
 قااف# . یدلک نود اهد ؟ لغوا ن و

 ؟ كدروك
 مدمروک قاانفر و ریو

 ؟ نسرویموس نوح هنيا هلوا
 . ریلیراط مهننآ ( قرلغا )

 ؟ ةا یزاه س
 ۰ مهننآ رم ین

 .زعدیشر وا؟ مغ ۱ 5 تلبراطنوع وا



GA)دا بر  TR 
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 ردقهل نود ( قر هرقجاخ ) زعد لصت
 . زکهسروک یدالغا

 نوجا كيا هدهتسسح وا ۰ غوا یهلا —

 ۰ رولغا

 هلو ردقە یدمش هد هسلآ هتسخ ؟ هب هن

 ؟ یدروبمالغا
 ...هدزسنحار هح هدایزهدرلن وك وب اما هل وا شب

LE؟ 42 نو یهدایز ) قرەقاب لود یلتقد (  

 اما لکد یش رب قحهلیقروق هوا ۰ قوب
 5 ندناهدهدایژ یلزستحار

 رب قرهالععا بوبا همزوب یتایدنم نیک

 یکربایوا ندوشوا هرکوص ندکدن شود تقو
 : 4یدید هر ندر

 مچ ۳ ۳ < ۵
EÊ؟ نەس رتل اه  

 ؟زکسمرام مهراولب یشرباباب موزوق سس



 ۱ 3 ا 1 ) 0 رک

 یا

 ماركو وب یاب 3 E ینیدالغا هشار) س
 ۱ : فدک [A4 یداه

 11 رول وا لصن یدمش معوا ست

 قوح یزس وا ؟ قحهلوا لصن نوچ س .

 ۰ یدرویتسپا
 هللا یهز هراطقره نایلماط ندنزوک كتمکح

 کلب قرفلوا برم رجا ررب شارو وص
 1 .یدراحا را هح رج زمان ون وا زاون واهدنلف تاکلف

 ١آ ا هکردبلمالکا ندنآ یترثأت جزو یتح
 .  هساردلوط شا هناق یکم رکم یسهناسیض

 0 هل كنمنهج تعلمر كج همرتسوک رتاناحراخ

 3 : قرههاشومو زار یناکوآ

 یس یراب اما مهدسک كب نب ۰ یداه تس

N aa ق a ا 



 یدک همش یر

 یللا قرق قا ندوہق ینوبا كنهروحهم
 شہلتوط ههنطروف .یدبا شلرآ ردف هوطخ

 نکردک قرهناللاص هدنروصر هناسرغ ی ی ۱
 ۰ رابدتسا فداصت مرکم ها تمکح

 -وج(» هوا یسیرب ندرلنالوا لماح وات

 یتحو ندا طسسوت هننالسايم هلمرکم كەر
 یقوتکم جردنم هدنرب كيهقلاس فیاح یروص

 نروک تراقح هدرب ندمرکم نامز ییدرونوک
 هر وک ین تک جو مرکم» یدبایجتهدخ

 کر TE « رای دم اط

 ؟ لص مهن 2 كەنقاب

 ینادروص ربخ ندنتص كغجوج هراحم
 شود یک البراب كیاغادمع یسهدلاو تحد
 یحاصقالخا نسح د طقف « یدا هدنامحم

 هنس یکلحهدوم رب>هراق رار هلغل وا مدآ ر



 : هلتهح یدولو ندماط قحهردشدقاب

 ی
 و 0  یشوام نداروا لا اوج

 . هننردب تک هن رزوا

 .لیدک هینآ . جااپ اه
 . مرلک ندزار نب ۰ . غوا ۰ تک نس س

 شارطد هققح یسک « ی.هرک كذحوح

 یوژرا كمروک یهروحهم هدمرکم هدهسنا

 . یدشماناق هدیزو كحهر وک هقش ندقدلوا

 قرهنادلا ءرزوا كلك ندزارب ینحوجح هللعءاس

 ده یدود یدنک . یدواص هب هناخهتسح

 ام هود تمکح اقا
 ۱ لرد فوت زارب هجروک

 ۱ درون جرج یدفاهب
 .يدتک کهروک ینسهدلاو

 ؟ زکسی«نعروک زس س



A 

 ؟ کكدروص نده .. مروک وا

 ؟ یمتحابق قهروص یدرقل ۰.۰ چیه س
 هد رح اذ یالوط ند؛قو یلوا مرکم

 لاعفآ هسلا هنرزوا لاّوسو . ىدا لعقنم

 : قرهیرا اهد تاقر

 سکه اما لکد تحایق قهروص یدرقل س
 هدنلخادیمهفظو یدنک «نالوا داع هشدنک

 . ریایبهروص یش نالوب
 طقف . مدستسا كلزسەفيطو نب . توا

 زکهسنک . مرومدا هم یلزسهمرت وا هتشيا

 . یدرولوا یبا كم

 لماح ینوا هدنسانا ینایرج كن ەرواح وب

 نیم یخ هسا مرکم هدکعرورغآ ریغآ رثن ال وا

 هدکعا برقعل ی رانا هلنهح ینیدشنوقهلا اغا
 هس هنرزوا باوح ینیدلآ نده رح . یدیا

 : قرهالشابهزوس



  ۳مدنفا یعزکهدن ٩ 1 ۱

EE 
 ۱ تو اچ
 ها كع راق ن ۰ ققح لکد لامعا س

 2 ‹ مشهروک یراق مشامک “م هک

E ۱ نسرروط سبوس ر هدکبآ هکراو ید  

 1 مدنفا 1 2 حس س

 یمغح وح E 6 مردک مدنک شنا س

 ؛یراق نس «مردنوک هد زا شست | :مرردنوک

 ؟ ناس ساخت ک هحوق

 کر هدنقحزکمرح مع مدن 3 رح ےس

 یمامردنو ز رکاب هاروا > وح کلا قو

 . زکیدیا

 ؟ ن سس

 1 نوجا كیآ هد ج هلوا ۳ س زن

۳ 



 “زا یتدلاو نده 2

 و یسالاو یناه 2
 یددهناخ هتسخ هتشاا ؟ راو یتمداو ی

E۱  
 : قو یمدالو دات و ۶

 ؟ یلکد یتهدلاو هروحهم ۰ نده س ۱

 . لکد هداروا اما یسهدلاو توا س

 ؟ یدتک هدر ؟ لکد هداروا لصت س

 : یدنک ارد كیا افا یوو
 ۲ زرو رو وک هرانم زب یدمشهتشیا هد ی د سج

 . یدروط کو هجا ناوعو مرکم

 : قرناب هنکوا هدنروصر هناربحتم اقا

 ؟ یدتا تافو كعد

 هرکمرغ خب موقع فهم فا توا

 ۱ . یدتک وا نونر و رارمم

 ؟ هوم موم ای تما



a OD NTی  
 اه و 4

i1۰هرو  

 هرکوص ندقدلر ندنسابب هحنلک هتمکح

 كل ؛موحم یسهدلاو « هب هب اخه سس یضوط

 یوق هلا قابتشا لاک . یدقج هنس هطوا

 . یدحآ

 نابروک اور هدنقح یمهدلاو قحوج یالاوژ
 هداملاقوف هلتهح ییدلوا كردم اق نایدمت

 ۱ هم راشاب هلیما ( 11 ) هقش ندفدنل» ی نا ر

 یمهعییط تموسصخ نالوا هبیراق نایریتک
 یتح.شمروشود اهد تاقر هنسهدلاو ییسدنک

 کیدا شلک یخهروک ردقوا هدنجا هحکرب

 ناه هجثریک هبیرما هدانا ینیدجآ یبوټ
 هبوط هبوط قردلب راص هن وب ۰ بولبت آ هنغاتب
 .یدرک هیرجاهلاما وا . یدا هدنرکف كء وا

 هک نوسروک ه . یدک هاب كغاس هلتعرس

 ندوترواضاس ریرریدک | ینفک هدسضدمشموا
 هلرسحمو قانشا . یدقو یشر چیه هقشب



 ٤١ هروع# ۱

 كنتجانآ دارا برک قرهالغا : قرهشوق
 ۱ . یدشمریدسا رالب هدنرب كلف

 . یدک ندنلا یرابتخا نمروک رروک ینوب
 هدایرف هد ( مکج هنآ ) قرهنابق هنا كغاتب

 هشااع بور دلاق ینح وج رابح:مدخ . یدالشاب

 هتلسارد-ق هقفد ییا رب «رایدز وتک ای ثلعاخ

 هلنل وا شمالکا یشاا قثرا هد هسبا یدشلاح

 یوا هسزاوا چیه ندنردلاق ناکما همنک

 .یدلبافاهسایتسبءنالو عوقو هرزوا كهروک
 ۰ یدردنوک ندنسهفرا كب» زا اقف ر هب یج:هدخ رب

 ` ءرل شم ربت ی اغا دم هلم رکم هسا نامزوآ

 هتماعلو هدهدنس هزانح یک الا یشیا انا
 هدمرکم هلنهح یشدنانوا قید هسزلوا چیه

 . ىدا شلزود هلو رار هلرابحتمدخ

 هسایسالبواوو دایرف ,یدشتب هوا تمکح

 ؛یتسموا قحوج هراچ هکیدبا هد هجردر



 سا و ی یا هل اتم یک

 ۱ e یا ردام ایوک هدنجا تکالف

 ۲ ۰ ریشنلاح هقمردنایوا ندنسوشوا مولوا
 هش رش عماجرب ناو هدنتسوا لوي یهزانح

 تیمجرب ترابع ندیشک شب جوا ۰ رایدرونوک

 -رازوموآ هنن هدعب ۰ للیدلرق ینیزام هلنا هاب رق
 . رابدالشاب هلوب قرهل آهن

 هلوص كنسهدلاو هلشناو دایرف تمکح
 یالب را. یدرولوا عدشت نا ا هدهد

 قح هالك | یتبهام قح طقف «تیاکش ندنرسح

 ترابع ندتاکح ییغازسافو كکلف هدنروص

 كتسهدلاو هدتنادحو دزهسیا یرازوس نالوا
 راد روم لا نوا یسهورخاتبدومسم

 ۱ . یدنآ هدنسهحرد

 یرازع . یدلوا لصاو هنانسربف هزانج
 یفیدلوا هدنناب مرکم هلغلرا شفلوا راضحا ًاتاذ
 یرزوا ۰ ریدردنا ناد یهروحیم هدلاح



EY هرو 8 

 هلقارب وط اط. رایدایق هل هرس هچ راب هم چقر

 . راپدنروآ

 ؛ هدوح و هراو رب ندمدسش دابا تارا

 ناتسرامر هایش ناتهرامرب نددوحوٌهراوهک رب

 «هتکالف هاج رب نددیما ماعرب «هدیماماعرب ندیابش
 ناک هلآ هنلافس هشوک رب ندنکالف هاحرب
 ق رولت کا اب دا ل رب هن تا هروحه»

 . یدلبآ تعحر هنلصا

 ..مکج هننآ) زافچ هکالفا كنمکح رانرووک
 والو ( ؟ دفارب هرامک یزب ۰:۰ ؟ یهدتک

 . رلیدنا تدوع قرهشالغا او [:مندنراداب رف

۲٤ 
 الصا یالوط ندننافو كنءهروحهم مرکم
 .رول را دعابمزار هتقبقح هسرسد یدلوا رام

 یک هجک شمشوواف هشنوک قارن ت ط ةف



 هروعگ* 4۱ ء

 رولواوحم هدنجما نآ رب هللا یلابخ «هلعش كنانعر
 ۰ یدردک

 :ید2ود شاپ هلماطرب ندنرازوک قح هل وا روک

 باوحهقشب ندهآ رب یشراق هنلامعا ؛هلئسا كهللا

 . یدمقیح هحافر ندننفا نالوا قحهسهلو

 لاح رپ قچهیلهچراب رانادجو ۰ راذکوک یتح
 هک زر یهزانح لوصالالع ماما هکر دامت ربع

 لاح یشک شبچوا نانلوب هداروا نامز ییدتا

 نوا یساضر ها هندافر یرطدمام یاشو

 نانعر مرکم هدلاح یراکدتسا تداه بش نسح

 یو كا ندشدن و لوعشم هال

 . دمنا رودص هل فرحرب ندنلید
 لاصو هاکتداعسلئات لواماشقار اهدزکلا

 ىلتمقكا نوجا یسدنک نوک و هلاهح ینادلوا

 _ كم هلکیدنانا و هآ هدننامزرب هلو نکیا لمال ادیعرب
 ييدشا ادف هنلوب هل بص وصح یلاعتشا ها



1۱ EC a SRG 

 هدکعا تدوع ندندمشم زونه كتکالف نابرق

 روطع و جاعزا هل رارش هلو ییسانعر ینادنلو

 بیعت كنجوچ هیلعءان . یدزمهتسیا یبلیا
 نوجا یتحارتسانیمأت یدنک لکد زوایرطاخ

 ۰ یدریشیلاج ه هیلست
 كاردا ردق ههحردر ینهعقو ا

 لاع هنس دنک عیلعاا ییهامقفد هلم هدا

 هموح ص یسهدلاو كن رد هراوردقوش . یدبآ
 یا هدلدهرک وص تایدسمت یدروک اور هدنفح

 هب هناخ هتسح بود لافغا یتسهلح هدقح هلوا

 چوا كوص وش صوصخا و یسهمردنوک

 واط دروم هدف

 یرلزوک «شمردنوک رلربخرثّو» ردق كجهدیرا
 یذلوا شمع راراظتا نیشن | ردق قحهفآ

 حور كغجوچ یشهمنک نوسلواهرک رب هدلاح

 لصاحلاعارب دیدش هل وا هدنقح یردب هدنیلق



 شا
۴ 

 ت E هن زون ا

 یو ردا نظا ا اوف ¢ یدرد کس

 ۲ ۳ 2 هتک فا یووتس

 ۲ یدرلبا سارق رویلکیدیت اردقم هعوخنالوا

 ۱ . یدشمامروک هور لزوک ندنردب ترک

  ندم وحم ىدا یک ەزۋ لةو

 لقا قیرتکلارب انداع هدکعا لش هتسیدنک

 ردق هستقووا ندنشدلوا شملیا اذا یتمدخ

 ندندنک یقح ها رد لکد یس هر شلفح وج

 ناس ناجح رب ل یشراف ه راک وس شا ییارب دن

 0 یدشماما هدعاسم هن راهظا ۱

 4 بس هد وفایی رد 3 یتاکو هساا نوک وا

 كم رد ود 4س هبا رخ نفئاب نویس لارج

 بدا ر زوسلد ناوت هدیرلهحرد

 هراکر) نده دلوا E هک وشود هر رو



 بقا تو rer ك

 : ندنردب یر eT رنا هدننام

 س ؟ مای هن . همالغا : لغوا هاا ےک ۳

 نا نوسرزو جو نرا اس

 ؟ رود هن

 هکدتشیا رازوسهدنیهز هیلستو نکسق رالو
 : رب تسوک رالاءهفنا لیئدش هلا

 ببض كب « نوزع كب یعهنآ نس ء اا
 ؛ یدرزلوا كدا هدک ءکر رو روا
 ..؟ نیسقح هون وا لص ینو یدہش

 ۴ یدرلبا باوح در هلرلثن زرم- یک

 - دناون دعا رل لاتر نیس تا
 طقف . یدبا لوما ینکست كبا کک نت
 كب هنتسانا اصوصخ .كجوك كب زونه هسا

 زادربخ ند«ءآو داش ندغیدلوا نخود

 ۱ ء



 ۳ قمت روف ندننناو دابرف كنا هسرولوا

 هنزوس هل هيلع هل , یدربا- یینع هسهلوا

 ۰ كردر و یتوس تحصر هاقورب

 ٠ یتکیدتا تافو كاکننا نیئاص غوا س
 نالف هتتسخ نوسک رسا ها .همایوس هکشادرف

 ۰ ره ءرکوص هدردپوا
 : هلاراسکنا و سایه هسپ |تمکح .یدید

 :زکسر ردنوک ههاخهتسخ ؟نکسقحام هل بس

 هلاح عوقو كن +-.اهدوا طتف .یدربو یاوج
 ۔اطخا كردن نوا یی دلم یروذح یهدنفوق و

 هن رلواهدبولواماشقا .یدروک لومو لوقعمی ر

 یر | كرادلتوعدو وشموفناک نامز یراکدرک

 نکلاب هاب كنانعر ندرافدلوا شمشواص

 کبد هدرانا ه>یاک مرطم ۰ یدراو ی یا

 زان لاک راکم س: صون كرەلکح ه4 ط وا

 . یدلبا لوف یتدومسم كىرش هلا هوشعو



 ۱ و

 یریدنامز یی دبا فداصت «هزانح مرکم

 لوا نآ ر هلاهح ینح هلوا هدژءرب كوي هانعر

 هدنموشم لما كما رابخا یافو كنسەيقر

 یک شمیشر ترسم برما 0 ۷
 هنتسهطوا ندنکیدمتسزا كل وس هرئدر

 لبا لاحرب ربرتسوک ینوزوفعض نمریک ررک
 سرب هح شیزک . یدر وا هنرزوا كردنم

 هرک وص ندقدلا

 ۰۰. ۰ مدلرون هدردفهن نوکو ... قوا

 ۰ یدقیچ عاح

 كتهروحه« ها اعر . کو ا هنایاکشیک

 نوک وا كم کم ز کلاب بوس هرمتک 4- رطاخ ین ینکیداوا

 قرهلواهاذ هنکیدنک هب هناخ همس

 ؟ کدشال وط یھ وچ كب 3۳

 شمشال وط یل ومناتسآ نوت ۰ ههروص چه 2

 ی )ی یر
7 



1 ِ ِ ۱ E 

1 E رکیدتک هب هب اخ هت س ام اغ بس 

 7 قلا هلو لا نب

 .. ار هاروا . مزالهمهیشر هقشب س

 : مهقاباکا

 . مدلورو قوح هرکوص نداروا س
 ِ هحک ییا ےب E زکس مدیا کک

 هدیدمش ۱ ی سم سرت هن هداب ور

 .ردهدنآ یی.ط زکاقع

 ؟ هدمک س

  هدعاخ هروحهم ؟ قح هلوا هدمک س

 ؟یعرول وا کا بت ۳ نی بس

 aS ورا لا تم

 . نيروي هدهروجهم كلفع . ایل وا -
 هدنا لص متع مث هسرولوا هدنرخآ هروحهم
 ؟ رولوا

 ؟ كد ه بس



۱ 

 OR هرو 4

 ؟نیسیهرویمالک | .مرویلپ وسهنیربدنیمد بس

 هل یزکدصقم . زکیدید مدارو نکلی
 9 مل

 . مدلرو نوجما كنا هدمدنک هغارا زه

 ؟ ی«غارا نم ( هلربحم ) 7

 ۱ كدروت وک یهروحهم توآ بس

 : یعدلوا یا ۱

 . یدتکوا . نوسرو رارمع اکسس ها تن

 هنرلزوکیمهقبج «یتافو ك هروح انعر

 یغیدقچ ندنابح ماع كنسهیقر نالوا نکد

 یدلوانون# «داملاقوف هجتدیشیا
 لهتح یه وب هدنلکوک مه رکمربارب هلغاوا هلی وب

 قا هدندکمروک قوجیرثأت سح نالوا

 : هلاهح ييدمعدا عنه یادحو

 ؟ رکسهدغنام بم كعد هسا هل وا ... ؟ اب تس

 نوا كمشار هلرارر ندمدع بود



 هروع#* ۰۶۳۲

 كج هلدد ینگ هدوحو هیارآ هارا یتراررب
 : ندمرکم نالوا یاد راکفا مه ردق

 ۰. علوا هدام نوڪ مزوک ییا بس

 نارق هروحیهم ك زو اکس هدلوا عاص نس

 نوسلوا

 كتهساو تیک همال یا یاوح

 هرکس ندنلا- را كنراهدلاوو ندلهأت وب
 لاح ینلرمآ كلاب دست یرلکدروک ندانعر

 قسح هل وا هباءاخرب تکلف. لس قحا بولوا

 یناو رکاب نرحم|قمالکا یتداسرفتمواقمرهات
 ۰ یدرابا تیافک امر وکی ن رالاح ڭكەوصءم

 «یلەاکس ندا دادتماردق نوک یار ثعاخ

 هراتجوچ «جشبلا هوازار هد بوک یلکپ
 یر هدلا و بوک 4 یدالشا هب هلمآءم رب هدلو وا

 امطع تم ر یلاق تایحرب كرل! هد تولوا

 یرب ٍد هوآ ۰ راراقلاقندنک ربا نیاحاص ۰ ید"



 ۳ 3 و ۱

 نوجمایرادن كندتا هوهق زار نال ۴ ی 7 1

 یسودت كانعر -یکرداراظتنا تانعندکلف

 تدمواءرلراکب « راریشالوط هجرلتعاس هدنک وا
 « بوقلاق ند غا یدنفا مناخ ءرکوصندراظتنا

 هنب - نعروک ریروک ین رایدنک هدبوچآ یوق
 . زکیدردنایوا ین نوجمارک زاغو روک؟یمکک |
 . كس یزکشاب یاه ۱ ید

 زا كس . رولو هدهدیدش تاڪ وت یک

 ییدربو هللا را: سا روط كم < انغتساو

 . ردبا عفد ندنشاب زع رب یا همقل ترد

 یراکسج هیزودنوک هنمرلهطناح نکرد هبتکم
 یراءدلاو .زاربو هرابرب هنرثلا . روق هلاوت
 . كلموک رر یسا هلاق ند تو كنهموح

 هراج .راردک كرهنوروس هلا هردنوقررب قتریب

 كح هدک همتکم .قحهالک | سرد وه كيهمسنآ

 نوجا عفد ندثاب یراق هدلاحینیدلوا یتآو



 ٤ هرو ٠

 ی ضغوط هرک وص ندند رع زدءتکمء ر ردن وک هلروز

 للخ ا ع . رازملوا لوق هترلوا
 قار وط هزون هدرافاةوسردق هناذا نوجما كماک

 ماشقا .راراسوا هدنلا رومغپ راق دوخاب هدنجا

 . راراناب ناهەر ؟ وص ند دب رار هلب رل رد ینکع

 كح هدناتنایص یی رابدنک هرک وص ا

 نکیآ یراردب هدوا هسیا یدلاق یرل هکر
 كمل هدا تیاکش كامل وس ی رالاح همراردب

 هدمارحر هللوا هله . یدیا دوقفم هدیامحا

 هل را هسا بوس ولو ؟رام هل انعر هرک وصرلنوسناو

 ؟ رونلوا دیما هداف هن

 یشراف همرکم كنا:عرءهرکوص نامز زآ كب

 نام ناجح هداکا در هشک د یخد یسهلما هو نالوا

 هب هل ماعم یراکدروک ت راةج وج هدواو هنزارا

 یقز ه هعفادم یندنک ءدلاح یا دال شا 5 اشا

 هدرپدکن راةجوسچ هراج لعاطاو ۰ قوب



۸ 0 

aT, Sk ۱بودا تک ا  
 اتداع یرلنالاوز هدافتسالاب ندیو هسا انعر

 فا بر كحآر نرو درف هکر
 هسیاراقحوچ «قحوچرب یدنک ًایوک. یدلبا

 همان ره هدر رپ رب راس
 هکدربدتبا دایرفهبد « هنا » بونقوطهنبرارکج
 . یدرولوا ظ وظحم

 هنرزواقایطرب یلادشییدب نوکرب هسیناتح
 هانعر ندنفرط مرکم شعا توش هن رد

 راطخا یسهاعا یدعآ ردقو هلروص نح

 ی ایسح لننادحو قلا ی 5 هن رزوا یسعلوا

 قر هبال شاب هرب وصت

 یه اا لتمق ِ . مدقا یاو

 یربخ . نوسر و ی رلالب ها .زکیدا وور ۱

 .یدرازلاقزوسکو اهدبوربک یرلانا رل« لوا عاتم

 .نوسریو یژگالب ها ۰ مردیکنبراب نب ربخ رخ
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 . كلوا رشح هل رک ربرب
 8 کیدنلو هد ار هل وا هلىسهمدقە

 . یدلبا روم هفعاق ه-راقایا هرک ترد مات

 هسا هدمرکم.«تاکشهدراقحوح هزکوص ندنوب

 ۰ رایی کی دتا ایه یراق ندشدلاق ناکما ها

 ۰ یدرونلوا معه یس ٭

 كما قیقدت یراتشدعم زرط هلمرکم هدرب

 دادعتسا ردق هن هدکح ج رب یناح یھ هسریلک مزال

 ماود ردقوا هد یو لبم كن راق هسرونلو ا

 یوزرا تبا-م ۰ بوقس ینفراب یوا . یدسا
 نیمأت هلا یتدا-مش نوخ كنهراع ر ییلاصو

 قبح ولم نالوا «هرکم ین دلل آ هنشوغاهد بودیا
 رد یندم نازخ ر یراق نوجا قاو لاوز
 . یدمهلکب هل

 یآ چ وا ناه و هکردند-مارغلا فا

 ي ؟شهروک نشده دروک ي رکم يراق هرکوص



 2 یزو س E و یرلیو

 کمایا هللاقم هلساوج ( نوسة كاج )
 ۰ یدالشاب

 ندفرطمرکم هنالعفنمراوطا ییدرتسوک الوا

 ًاعردت كنانعر هدهسیدلرا لح هو زا
 ه«هحردرب نالاعفنا ,ناواقح ناو هرزوا دیازت

 كتناسخ لکدرادلدرب .هحوزر ران روک هکیدلک

 "یابزر ثنهروجهم نوا ارج ی -ازس یازج
 یاقتنا ها شا تدوع هاد هدناکش اقلمنهح

 ۰ یدراردا ن ظ

 شيا «ردبا لمح هنسه رکح یتسد» مرکم

 دنرف هب: دراو یدک رام اوت
 .هل زا یر ومت بایسسا بوی | مکح اعطق هنر ف

 ندنلا كره شود هنربغ هداعا یشزاونو تافتلا

 هم رش+ و 2 .دا.شاو تعاطا ردق ییدلک

 ید نم هلن ر وق ند دج ناج هم هد هسردیآ تهدخ



 E و و یشرب ۳ ماتم

 كرادن مال نوش دلو هدنحراخ تردق و ناکما

 هحردوا « ریرتسوک لاعشا ردقوا هج. هلوا

 ناسا هسر وک مک ره هقشا ندم رکم هکر رهز

 قایدمتو . ردبا نظ یسیرواب لاللسرب لکد

 رابتخا یناراک ادف ناک ندسلا مرعم هنرزوا

 كس هد 0 اے ر رک هم رب وزرا هدبودیآ

 . رولو اطخ ولرد كم «ناصف ولرد

 هنسیدنکمناخ هدلاح ینیدلوا ببسرب چیه

 < ندنرهرهج كرامدا ناخ كا هک وا .ریایراط

 هدنزون بونل | ندن راباق دل اف رسمي كلا

 فوخ راحود یراراغآ تدش كبر نانالب وط

 ,یهآ هل رلاکوک نوزع ناقابهنزوب .رابا تشهدو

 هرهحر هدشالبوط یشا هلرلزوک نیب هماکنه

 رار هل لاح وا هرهحوا ,رناص شلوا تربع

 ور وا لاءفاو تشهدوا رو روک لزوک همرکم



Eهح رد  Seیرازوس«راقحراز  

 یمتسو رهق ردق هن كلاع ايوكهکراقاب ناح ردقوا

 نوح ا اشا ند 3 یفاع «شاوآ مسو

 كمتسور و غاعوا یک شل وادانک نزورر هدام
 « رلیهز هلصافالب ۰ شملیحا ناهدرب هدنسالاب

 تازاح كانرهز ژرابثتآ یه . راحاصراشن آ

 رومظقرهلوا فاکش هنس « زوسلد ردقهونعم

 ثكمرکم راباتعو باطخ وا « رلدلماعهواهم .رابا

 نوا ودادوس . رابا كب رح ین لق

 هنحوز كنداق ر هسا یالمامم كيانعر

 بدا ناسا یشراقهنسهحوز كکک رارب دوخ ابو

 نوعا, یتیدلوا را قحهشقا هتنآناو
 هنسدنکءشلا یتکوا "الماک كنلاقم نککمزال
 تا۶ دس یشراق هناراطخا ولردره قح هوا



AOهش دنا نایاشلا و شهدملا نوجا مر  
 (ءر . یدا نون س لا مرکم نک هرس
 كح هلءوشود هقشن و رارب هلا یسدنک
 ؟ راوه

 تدوسع ندشکم نوکر ی ور هراحی تر مک
 نوجا کید راک هوا یرغوط نامز ِ
 كعهدیا تیاکش هنساباب .یدب قاسط ندانعر
 : قرنارواط لوا ندیراق هسیا مر 5: . یدلوا
 اتم تا . ردیلقحزگ هالا و و

 یزکشدلوا انفل رس وآ ,یدک ودك دس لل رمس> ۸ہ
 كرا .یدلآ یک وا كشيا ها ر> « سا
 ندیالماعم ییدلک هررک ندانعرهتمکح ییاوجوب
 یرد وج "قو تەك. یدتا را هدا ز
 ردو ك هل دد ثراو هموحص ی یدنفا فا اف
 انعر,تئسااب,یدبا بانحیاع هدزل ؛جردوا کد

 ٠ كراق 3 روتر اش شب  ۰ < ر یو سس ۰ ۰ 1 س

۳ 



 یی ییا و هی
 هر هراس هدبودیاهحاسم ردق هب یدمش هدلاح

 . هنیرازوب هدرب یک شما تیافک اذا کیدربذکچ

 :یمراقیچ یلقح ینا « زمسقح ینیرابدنک یشراق

۳۳۶ 

 هضداق قلا نوجا یرطاخ یاسوه یر

 هسنلاقایا ینقحیه كرلقحوح ینصولخ نالوا

 هتناسنا یک كمروتک ردق هراهحرد قلا

 هدنوپ كجا لوبق قیطت هلهجورب چیه

 . ندنوکس طقف . یدتا تقد ةتنالماعم نالوا

$aنالاق 6۱ یرلدبما سه «ینتکرح كم  

 ندنرلردب م ردیلع وش ودی رالاح هد رلزسعلاط

 یرلأحیام كنهن ۸۱ تمکع نالوا سوم

 .یدلاقترابع ندنرانم كنس كنمرلءهدلاو زكا

 رکو صندنتکم ماشقاه «لواندىتکم حایصیهآ

 یک تیدحا «هلزا ترفغم ۰ راردک هنناتسسرپق
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 یکتعو ناراب قرابت هیرزوا كرازم یبکیآ 7

 یکاخ هلا مد امد كئشرس ناقا ندنراز و
 ارهلبوس هنیرهدلاو نرالا «رلرلیا بیطرت

. 
 باو شاط؟ ؟یم رای غ روس ولوا ! تامه رارب_هبلاج هتکست اف شن آ هللروص وا

. 
 تماص یک یراااب هدوا ؟ یررو

 كي:دقرظ تقوزا كب ًاناذلنامزرو رم كنانعر
 قالماسم نالوا شمس یک ناف لو

۰ 
 ا 4 یداک هه ج رد را هدود:قح مرکم
 مرام ۰ یدرولوا ناع ند_لاح ۳ نرش
 ےک هدندنک او یجهارا هدر هسا
 نالوا مولعم یلاوحا قبام کوبلاح . ۍدرابا
 ندکدرک ن اکز تحت كمركم یراکداپ انعر
 یک ییدمجزاو ندقہشال و ط هدرا ریس هد هر وص
 لاوحا«شمربدشالقبص كب مرک یربندتقورب
 .وشودلواب لوا ېس وا شهرا لدښ نوت یناکرحو



 یرندتددرب یی تی یا وجه

 :ا یدشلوا سم رج اق یرازابو هعجر چیه اعر

 تیما هاذ و رماوا هد هراس تاص وصخ هیفامعم
 لز هلس هنعناط مدآ ینسیدنک لکد كمر و
 وشود .قحهقروق هدصوصخ و هدلاح ییدعا

 ناذبتسا ندمرکم هله> ینیدل وا یرلهطقن كج هن
 ردو هام رق ا ردا

 مرکم هک یدرلیا لاصحتسا هدعاسم هنار اکتنط.ش

 هکعوشودینآ ندکءوشود یندنک هدنجا نا وا

 ید هج رازاب «یہ ٣ک همه الث. ید س هلو ندیم"

 انوسغ رب یظع قرەلوب هنا-م نیداق یمدلوا
 قرهیمو وا ردق هحایص مرکم « و رای .
 هلتس ارت لاک« وا رولغا مد تا

 بشرب رروسرهنس هجایوا نلحابص . روبوا
 هان باقر هنسهحراکب تاواعم ندولوا ینارڅ

 ریشدلاح کمرک هن-ایور ۰ شریک هلا ماع يتسا
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 ۱ هنس 4 رم شرک ناح هدن> وا قابآ كن عاس 71

 ناشب , ها.هادوس بولغهوا نالوا شمشآضوا

 - رو تها « ردا فطع س۶ رظنرب هلاح

 وج هدنک وا كنوش « راقچ ندهطوا كرابم

 : هسردبا فداصت هنسکناه كرة

 . کبد رب داب وا ی هد زکردسا یار اک هن 54

 ها یاه. قجهلئوط تقول زکسفن هکمهلب
 نرو ا غوا هلکزس زودن وک هل زا هح. نوا و ط

 . راروف نسممللا ,یقدناح مراالب ه یی رای زاما, ییش

 هسک یئدح < قمح یناکوک هدایزاهد

 رکید ردق هشهدردتعاس هرز دشزا هلسيیارب

 فاش باوحر یر ندماشقا ,ریروطواهدهطوارب

 هدرارکدت یتماحرتسسا کم نالوا شمالا

 كع.رولغوق هساوا كح هرکه ابهدبولاقرطض»

 ۱ ثمرکم :رماکحق رەنا هن راکوا هنس هح رر وهاس
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 2 نا راه و زە اع ول

E Oكرەرەك یرجا هلبضخ رب  : 

 . مروید هکهزک نی س

 ردقوب هسا مرکم :رول وا رام هبآ وحس بولد

 : ردا ع تقفومر كوس یت رهظ» اط

۲۷ a ناکا 5 تک مزوک کیا E 

 | مرب کا هد نالهسرماک ٠ تحاح ھی هغمروص

 قوحی ةو ؟ےیعرولوا عام وزرا 2 ن

 .مرولوا 9 ردق هماشخا ن همتاک

 لک ق واج هدتک .

ESهندنک یرب چیه ادعام ند ص  

 ندهطوا ك رهبر و تم اص ا گو دام

 ین راج بوقبچ هر وص ندنآ هسپا مرکه .راقبچ
 : كودك هاب نا أ لوغشم هلا لاک ا یسوس

 نایت یحا اکبیجآ ۰ 4۶ اب اعر ءاتعر س

 ن .نسرومدک گم نس قا e مرومهدیا
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4 L3 E ار رو زحم ق رواوا « 5۹ م ر رواق هغمالغا 
 و :)هت . هءالغا ردق

 لکا نوش وا ندا ماود هح لتعاس هد
 هس وزرا كمني هريس اعر هر زا ولاي ردق هب حل وا
 : هدردبا فطا یالوط ندنشن و ۶ نالوا یرط

 هدا ۰ لیخسج ند وا یداه . یداه س
 . همالعا

 ندف رطر تراش! كوره هسرولوا كج هد
 ےل ولح راظ ا ت كماشقا هد ندف رر, «تیرورسموا
 ماشفا ۰ راشوق ه هر ندهرج یک هاوبد مردم

 هدتفووا ییاط ء رالبشراف ندو: ؟نک ربلک یرزوا
 . رضاح هلداحم هد 9 .روروک نون اعر
 مع هد رو ص ر  نمهنلوا فل رعل 4هصالخ
 . یدراررب

 هک یدلک هلاح ر هرک وص هدا هدأ ماود لاح وب
 لاصاح مردن یراءهرکوسص ندننرف كنیراق



 د و يتلا ا ی a 1 جا

 هب ید هش ین هننا کش روطا رفت ندن-ب دنک

 .یدشود هناهش ناکمزالیلوصح هک  ردق

 کل ه.ش ندنتفع كانعر ردق هتفو وا هیفامعم

 هار وک هد هسا هدلاک ةحردوا هب تم نالواعنام

 .یدشمریتکهدوجو یرکفو هب غ تالماعمناک
 رل مش یلرهز ندیآ جاعزا یرکف كمرکم

 . یداقوس هدهاقیقحش ضم ییدنک

۳۹ 
 یه زر تداع ینوک مجرب هم هرک وصنوک جاقرب

 ندوا كرهناسوس بونک انعر هرزواكعا ارحا

 کج هد هنبرباج ی ریچ نکراقیچ . یدقچ

 هسباعثاو یتک رح ءوس ناو ن هد هس شمل وس

 ندنکجهیمهلوس یرضوط یرب کج هدک یببط
 هانعر مرکم . یداراکشا یعوزل كتا باع
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 هد ها ردم ت روص رز كح هی رک ما وک اک ےک
 یدالسشا کروا ندنسب رک دا زوت وا یی رک
 هدنروصرا لشالتوقرەقاب هنسه4 را هرصرا انعر

 ینارطا اه د ةرکرت ۰ یدروط و وا ڭا ین وتو ر ہرک صندک دنک یخ ر ردباهفاسه یط
 ىنىجتنوتۆت , یدمروک ی ردم .یدّسأ ج

 هم بو و وا یدغاک . یدرو دغاکرب قحافوا
 ۰ یداص هعاووس راطر هدف رط غاص هد رانا موآ شهلا یللا ندی واو قرهالشاب هسقمت یلوب
 ید نک واک هنس شوک ك غاقوس کید هم 4
 نر ا ینیدباص « یدبا هدکعا اشاع
 رظن . یدلوا لصاو * وه ندنا لکشت یا
 م کو ص نک دتا فلطع ادر ی

 هاو ه ود ی هرکوص ندن درو و مرم



 ۳۹ هرو

  Ahیدلک هنکوا كنناکد لاق ر س .
 نو هاروا انعر ؟ یدا یوا كمكوا
 هدقاص هدایز كي هلا هش دباو ؟ یدشمرک

 ضم «دنروص قجهیغالکا ینیدصقم ندننیدلوا
 چ هلا . یدر وک تروح هنسارجا تاقیقحت

 ؟ ردوآكمک واوش . هتسوا | رکهسقاب ب

 ؟یمیکیشراقوش
 : :تتوا هب

 ور ناو

 ؟ ےک ك و

 ۰ تاکرب تب

 اک اک ےن

 . راو هدنراشا زوئوا زکس یمرکی ب
 ؟ىھود ىس ەسەك .روروط وایم زکلابهدراوب ت

 یسهسەک هقش .راویهریشمه هلا یمهدلاو ب

 * یر



 ی e یدیا یلوا. ءریخ
 : . یدتا

 ۰ قوا یدفلوا ا

 ها ردعفو نوڪ مدا « هياتم »

 ؟ مو ایم ؟ب ؟ ؟رکسروروص
 .یدریشاشقرهبم هلون باوح كحهرو م

 هسسد رب هدلو وش هم رطاخ بقاعتم یتخلن ةشاش
 . یک

 شا كحهساوا راو یاس كب ووو اس
 و هد مدنشلا د

Eیدمقبح ییصاطق۰ لدتا هل واهدزب توا . 

 ؟ شعاح كعد س

 هداروش زکلی ۰ مہا یدیدیاج بوراج س
 زوس , یدقج هلا یر كا ۰ یدراو هادعر

 . يدنود ی رکن کیا قح هلوا حاکن شم ماسک -



 هک لی هاو ۰.۰ امالکد هدشامنکپ ریخ ے

 .ر وارد رب سکه هود یهانک مکب
 . مالسااو تادینک لاح

 كره هرتت ی رلفابا «یرالا .یدالکا یتفک م مرام

 یتسهمش كوص كن رکف طقف . یدتسا كوء رو

 ندداربا هدیاّوس یا ر وش نوجا كما د

 . یدمهلا یدنک

 ؟ ردمءدوآ یدمش بح _

 هلال حک لوا تعاس یار ۱ میل هاو اس

 .للوا هدوا یدمش «یدروب روطوآ هدهوهف وش

 . زمشک 4 هوم ۰ رده نوکو

 ؟ یزمتک نالف کمزک ب
 هلبسهدلاو نیمد ۰ یدا ش *مامتک اما ردک

 چیه یدنک . اید هفرط وش یسهربشم

 . یدنوروک
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  Eزن
i e ۳ 8 رب ای ۷ 4 

 و روک 35 ۷4 شرک سا
 قراواص ندوا یت-هریش# هلیسهدلاو یاد

 نواب را ندالاغ مرکم ۰ ید دما لوم ںانعر
 ههاخهوهق ر هدر ر, كج هل هروک یعاقوس زمقج
 . یدروط وا

 شتآ رب ینیدلوا انشنآ ردق هنوک وا هدناکوک
 . ناسلخ را « هژرارب هدندوجو و زوستمواقم
 هارا قرهلوا ت ردق دب رب نوا قلا ماقا هد شک هايد یلکوک كنهروجه+ ایوک ہک لاح رپ
 هرزوا قاوا ازج كوم لاو شلو یعرکم هیارا
 سح تفو ییدروک یررانأفالم كلبا هلا انعر
 , یدشملبا اقلا هنهاکناح یاقر را ییدسا

 هتلا ردق هماشقا یسمروطوا هدءوهق كمرکم
 نیتفر نالوا ل ا ىسەقىچ هغاقوس ه رکو
 قمالکا یغیدلوا هدنفافو لکش# كملي هروک
 حجرو مدق هتسیدنک ندف را یلامآ عج ییدلب تایح هام ین یدبا ییم هنیابسا



 ۲ هری
 بولوا قئاف هنسردنک  ةققح كدقر نائلوا

 كنادوسهدو . یدرتسزا كاهش یتشدلوا

 هرکر ۰ ردندنناسح صوصخ هرابلف نیبحطس

 هرا رز .شهوس هدایز نوش هک ییقفراعر

 شرلیا مورح ندنتبغررظ یتسیدنک نوجا یتفر
 ولو :نوسلوا قفوع هما نم

 هرلوص ندسفدلوا هدیقفر یزوک نوساوا
 یماقتناندانعر هلسلوا شلک اب هدنبام یلکوک
 هلئس» داع هانعر یللزوک كنيقفر . قح هل

 لحعا كمما شی یصوصخوب هلتهج یفیدلوا
 . یدا

 س” نالوا هدطا رفا هحرد یالغ كمرذم

 كردک بوفلاق ناه یتسیدنک هرک اقرب یاقر

 یهدنسوزاب «یهدنسنهدس «قلاح یوق كوا

 ا قاهجرا نیتفر هلا لامهتسا ییسه كیوف

 .یدروآوشود نانعر طقف ,یدرداقوس هاکرح



 ۱ ۱ هرو 4

 جاتا یتث رام ادا ندانعر ترا سحر هل وا

 . دلی هیاعرینکیدووک «یترفیک تح یک یجهدی

 قفاوم+تحیاصهو رب دب هلن يا ندا دل وا همش اعاا

 رررر نوا تل یتاحیلخ .یدحروک

 ندهعق و یوقعما ندرل هراخ یاد وط هن رکف

 هعاقوس دع) اما قرەمالكا صا یشدلوا رادربخ

 كخشا هل ار وص كمامرو ندا و راس کمک

 : ىدا: ىلا وا
 هلمشح راح ندفرطر رونو ش ود ینو ندف ر طر

 ىسەقح ندوا كنقفر ین دلوا رام هکمروک

 كردک هوا هدبول وا ما دفا ندفرط ر «راکب

 یدنگ ینم رح نالوا تشز هرا.عا هنس كل وک وا

 a یند وا كارو ثمر وک هد:ءاح وق

 . یدردیا لیحعت نوجا قمالشاب هنن اد

 E بودا ماود راظتا یال ردف هب وا تعاس ۱

E 
 کو ۱



 روهط ندنسهشوک كغاقوس مناخ اعر هدنوا

 كره رت ید نمل وط ه هع رص م کش یردلبا

 ارز اعر یا افا تاک
 كرديا بقعت یو ییدلک هلا ءا شو رف اغتسا

 هددوهق هن مردم , یدلوا باغ ند رظل

 دنا هدوا نزار هرا وص ندانع ر ۰ یدر وطوا

 هل دما قح هفبح ه یراشدط یی ءط ندر دلاق

 رحم هت هسایدبما بودا ماود هد راظتنا
 مجوز
 هر

 قق ه | رو تعاس مراب ن:هرآ قرهلوا

 هلا هقرخر نوزوا « ضام ۰ یفاق تال اک

 بوةج هدقاقر زمشتاب هتشاعد زرط « هاح

 كەر ۰ یدلک هءوهف ینادروطوا كليد

 ندثك یا .لوخشم هلةما وا لسناقسا هدنک وا

 . یدشی راق هننایم یدوحوم كنمج رب بک رص
 جکرب ببرف رظن ًادج .لزوک هقبقح یتفر

 هراق یلزکبیادش ۰ ییو هجتوزوا . ىدا
1 



 هروعگ* 3

 .یمعارخو راتفر لقم زا ییشاف هراق یلزوک

 .یدبایلروط راک تبا «هناکز ان تباغ یمیدرقل

 هنس راکدتا اد ق شا و تفلأ هلروص هن هلا اعر

 هدون تا ا اناذ لاح ٹا داق هداك

 . یدشک هعوقو یک ی رلت+ ءانم نالوا هم رکم

 ناسنلو ا تاق تاق ندمرکم كنرقنر طقف
 هغلناسلا كوس كإ كنلاوحا «یوابم ییسح

 هناسنا كننروص ا كلاب یت نم وارد ره 6

 لاذر یک ینادلاف ترابع ندنسپ# ۰

Eكلاسر روص هد یسحرب كأ كف  

 : یدشملبآ بولح هدایز اهد یانعر نالوا

 كردبا ماس هدمرکم ینقوف هنسیدنک كنبقفر

 نامزرب یدالبا ات ریو شا هدرب یردوحو

 هزکیوص ندا زا وطا ین اندازو
 تدم نوزوا هارطضا ران ندا .از هک

 یفوط بوقح ندد ون كرەسم لأ 0

۱ 

 و فا ا وف



 تی

E 0 ا 

E i eا نامز  

 «شازآ ندندما «نتمرک هاذع غرق.« ج

 احا ءدارآ :شلوا ر ه تا اب
 نالوط ندنسهاس تاارحا شملکح باخ
 .یدشا هلاح كح هل بد شمام | هاذع خزودرب

 ردق هب یک وا تعاس جاقرب ۰ یدرک هنسهطوآ

 یراق نشت | اوا .یجا هلا ین> ور ؛یناکوک

 یالب ناشد تباقر زونه هدلاع يیدزا هدنتلا

 نالوا شعا ساسحا هم ای یزوسنمواقم

 2 . ی سا کک ر هقشل ر هدنرظن تح

 غرب ندذندش لاک ۰ لکد قوط زو هلاوز
 زکلاب « لکد دكا لوح هماقتنا لیمر هنکو

 . یدچا غادرب زاربتک لمحت هنعاجوا هدناکوک
 مةلا سحر هلوا هدنجما نآ وا ندنرکف امقاو
 هلأ یدوحو یتندلوا دباع هک یدیا هدکمک

 هنیراهرایقرارابوق لب راشد یتا کلب هسلیب هریک



 ین

ELE هرو ٠ UNE SK 

 ی ر ۰ aR قدا

 هلن روصوا بوق وص رل ءراږ ال نیک کن دتباقر ماه-
 .یدزمنآ هلع تعانق لکد تمحیم هنب هسردلوا

 راذکرکمقتنم كا .یدا تفر لکد دوحووا طقف

 ؛ینهآ هرالغآ ردقرلباف مولظم هلا رونوشود یک
 یانعر . یدرابارص> هیتر Mb ا

 هل ه هد رپ لکد هجوزرپ هکدليا رطاخرد
 كجهریدتنا مکح هنعبط تاد .قحهیم شتا

 « عضو طرف ییدرنسوک هدر هحرد

 یش راق هيا ن یو هنا دیم زاب ناما م

 یهلماسعم وأ ەدە «ییتمرت رد كلما وا هب

 یتقادصو رارط ضا تلفرب نالوا رو. هزارا

 یشا ندنتکرح ییدسا رابتخا رها شب رد

 یس کچ «ررتن یعابا ىلا « رولوا نازرل یناصعا
 زوسرب ندننغا داع هانعر هن طقف «ریلدلک

 ه شفر یرنشو نمط نلک مزال کا . زەقبج



۹ 

e ۱یار ءدشمقحوج رب رد تک  

 هانعر هد یدک هک ید ز٤ وشود . شم لالض یآ

 كنقفر هل .صوصخ . یردا وا نوتفم ی 8 قفر

 هنس ها تک لب سج یناراکب یت ینازکلای 3
 یاوعد یالوطندنماسشا كتبموا .بحا. ص

 هتیآییذنکب وا رم
 نوجآ یرطاخ یای:سشا ليم نالوا هاسنعر

 یغاجوارب «شمقیوارب شا بارخ ییهلاعرب
 مشچ . گو وو یا رب ‹ شهردن وس

 تىلا هسا رظن فطع فطع هراتهح وا یاصتا

 ناو رانو نیشن ارګ هدنسء را یدنکهلآیتفر

 .یدر روک توافت وقرفردق حک نایرب یداع هلا

 یدا هسلوا ةي لباق فاصنا مشچ وا هکاغ رد

 مرکم ۰ یدزاوا روهط هحاس كیژ رالح و از

 ,یدنکد هدنلخاد ناکما كا لر یانعر نوجا

 کیدا هدراهجردوایمادوسو لیم نالوا مولعم
۱ ۵ 

3 



E TMi“ 

RASER“ 

 شمل را نو جاقر کلب ر لکد ابدا ندا

 هلروصوا :هنجهیمهاشاب هسلوا 0
 _همهلوت ۳ چهنوجا یمافطا هل رح هرات

 هاو یورو کا ىا نیما امطق هنج
 نالوا یتابح رادم هسشقلاف هقیلطت هن رزوا

 ا او رانا قلرآ ندانعر :۱3
 و ۱ وا هیت قجهلوا همانیمورب اندام
 یرثتهدراهحردوا كت ۰ یدرلس هوا حتی

 فلاطو طقف . ردتان هلللا-ما ناب روك اضع

 كرد هظفاح هد مه بو اط قم یهماسنا

 لو ندنابح یسوبات تلا بلت رت نایاشاب

 .ریا)لتاق الره نوجا یرطاخ سومان كرهروک

 ین اتش ههفظووا مرکم نكل 9
 هش روک هلن رلکدت با یل هدلاحو ییانعر رار

 ا هدبودیا لوق لر
 كاوت هلس هسا هدعاسم ینادح و هدهکملبا

 تقی" موم .va ی



 ۳ قمارا زوک زو رو رک یندئوا
 ییدرتوکببس هکمتک ندوآ نانعر قردیالکا ۹

 :یتالماعمنالوااح راخ هلروص وا وعنم ند درلء و 2

 یرلهلءاءم نالوا یشراق هنرارب رب .یدیا كمسک

 اتذ . شا زواج هجرد وا ینسعیبط نوناق
 تعاطا . تی د 6

 هدلاح ینیدلوا شمالا كلهعحوز « توز

 نوجایساهقبچ ندوا .قمراقچ هلدف یروصت
 كمتاکید هدبونلو هدناراطخاو تامش هاعر
 هدمرکم یالکشم كنون . ردنحاصم لکشم#

 هکعوشودهراحر چیه هقش طقف .یدبا كردم

 . یداکد ردتقم

 تدم ر هرکوص ندکدرک هن-هطوا مرکم

 هدفالخ یمهکاد تداع یک یاد را



 ما-شقا یه .یدمغاح چیه یانعر قرلوا

 یرانوک رازابو «-هجرهو تفو ییداک ندومق

 بودک های هرکوصندکد | تدوع لدربس اعر

 هدایز ك یرب ندحابص كمروک ینسیدنک
 ل.صاو هلآ الب ك هماشفا كرهلک یحهروک

 لتروص هقشب رب هقیفدیه قعالکا یکیدلم هلوا

 راسنوبنوگ وا ن رکا یدانمم قهشاح هت نا

 یهزان بوروط ضغازارایوک یک رح هدنفالخ
 ندکدک ند دبا شیا یک ورن سوک هہیبط
 ياا وا تامزارا هزکوص
 ط_ةف . ىديأ یبم هنش قعلو هدناهیذ

 هدلاح ینادروطوا زک اب ردق تعاس رب
 كيو كك هتسهطوا ۰ ندانعر
 قعارواط 0 ر لباقم هناکم ییدتسبا
 یدیدنک هن هجنیعا روهظ تکرحرب چیه یک
 ها انعر . یدلوا روح هکمتک هنناپ كيانعر



 بک ردق 4 وا نا ندنکیدلگ

 . یدبا نوزحم ندنشدقبح هنحراخ كنهدعاق

 نالوا شمشالفای هلیسح برقا كلناذا ماشقا
 ۱ ۲ یدملوس یدر را مرکم ردق هننفو كع

 س

 هن راهطوا هدراقجوچ بوت یسیتلروک كم
 بسام رب هرکوص ندقدلات زکلاب كرهلکچ
 : هک یدد هانعر هلا همدقم

 ؟ زده

 ۰ نسنهریف ىب ٠ نیسردیا لوبق تملا
 ؟ کو

 ك

 هاوس ۰ موس امن ٠ لوس ماج فوا

 هل نور دتا لوش ند؛ملس یکح

 یراربرپسوش . لکد یشرب یلیمها قوب -



 TT e زو لقد (-
 نوجارلندبا ماود ق قؤ> ۰ شمام وا یشر, ب

 ة۰ هدرولوآیدوف «یدید

 . را همنا طلخ .نوسید هسربدهن مکس "
 تو زاب یر هسمک هنودک هل سو مات

TEك 2  
 هلهسزک زدنوک هک . نوسهکرسا ها . مزوهد

 كلاع طقف . كسروا هدالدنک یمکج هبقل همش
 . رومروط ینا

  ندک دلم مدنک یعدنکنن .شعا طاخ ام س

 ۱ ۰ نوسد هسر دهن مک مک و

 نالوا ك ا م كمتک هربس

 کیو و ۴ ج ینهمولمم تنها
 اهد كردبا تقد رصح هناراطخا یهدلووب
 یه 2 نو قلا یکوا ندهمشلدایز



 هر :راق نس "ف هسا راق 9 ۰ ما

 RE كسرو دا تنما هی ۰ تاریخ

 من : وشود یهسمک هقشا .ین-هدرب مربا ی ,ءدنک

 كليا ۰ راوزمشیا قسراقاب هنکیدید ث كىك مھ

 ٩ یریروط یزغا
 ناسنا .ترولوح یرعوط ووا

 ریل طقف . ردلمالوا بوح هدیرظن یدنک

 . ردرتب ندنعوقو یعورش كراش هلون | ان

 .ردیلماژآر نادیم هکم هل وسزوس هلاعنوج | كنا

 هدوخ "هد كج هلی وسز و اع ها ناحیس س

 ؟ اب کد ىج هلاق بولوا سبح

 موزوک ییا نیسقح هلوا سوح نده ےک

 هرصهرا.نیسردک هراوشموف .راوراوشموقردقوب



 ۱ ن 0 اتى ریس: زاردک هم وا كکیردب

 - وشموق .كزسماءزردک رارب هدنوکرب هقشب
 «راایكع ۰ نسردا ت توعد یا چاقر .دلدرا

 . زرتلکا ردق هماشفا ۰ زردک ندنک را

 هلوط . م۸ هديك هرس نوجا كچ ك ن تی"

 ن سس 3 نایک کد یمالدب

 یرلنوک هم ؟کج دیاری س ا هبودک

 ء راک | «رزک . مردک یراذوک رازاب . مردک

 . مریلک

 ؟رولواههمشادلرب یرمسر نوا ا

 قوچ لکد یر ریس زکلای نوجمآ كنس س
 مداک .مدسا كرت یمتحار .. مدسا هر یرلیش

 ره ۰.۰ مدلوا ییالک ء مداوا یسیداد قجوچ
 . مدنداقن .مزوف ایل وا . مدتا كرت یعدیما

OES 2ندقدلوالزوک . یدما ر وک  

 . مدرولوآ یراق كب «یدربل | هساوا مک هرا وص



 fv هرو : + نه ۳۳۳ و ۲

 نوجا كنس نب ۰ مدرولوا یحاصا قال لوت

 كنيدكڃ وانو من هد نس . مدتبا كرت یرانا
 . همشب راق زوسلواهع ربس هدنالناق هطلخ ی هدبا

 "اما كتبا كرت یتسبح كرانا نوا مش س
 هد اسمك هقتش هک ك دل و تفادصر هدن

 ۱ ۰ كد نم لود

 . یراب عهلوک ( كرهلوک ) یمتقادص س
 ؟ تفادصوت یعهدنس , تفادص

 :راو کمک هدمقادص ؛ نسر وم |
 ؟ ریل هلوا تفادص ردق# اهد

 سف مه یدرقل قوج هکنسریلب هاو س

 نوسلواقا2 هکشاب قاب ردب یغآ شابمه ءراروب
 ۔وچ مه « یتبالخ مه . یماخ مه كواو نب اما
 < ا كنس مه <« یسداد تاکی راةح

 یکیدکچ من ld | كرحتدخ

 تعاش ۰ همقل يا ن کیا 4b وا ریل



ق وتس هدر هم رزوا
0 0 كدا هوا « كد: ڪڪ هغا

 

د ی لاو .یدل واهن مما قو
 -رلب وک ۰م هلکر

همزوت همهمزک م «لوسلیوس هس
  .زماشراق هم

ا کشرا هح هلو .ردقو هتشرا
 العا كب هسررب ول

 بولا ڈا ن اما . نیسریلس نم هسنمرب ولا

سەك نکل.مروبعدمردک
 هدهنسا دوق یدبد كە

 .رارآ یدرقل كح هلو اعمر و تما

 «لوسر و ی رلالب ءا یرلداق هلحوب هله

 یر دنا ما رتالپوط هد یسوهت حاص

 هثراطقع ات وسلیوس .كمربدشرکچ مدآ یراج وک

 . # ووا نک. رانو اا وس یناک

 وب
 ینیدمشانب ء رلاروآ جیبه كنان_عر مرکم

 ۶ فدلوا رویم هکمردشکد هل ءاعم هجمروک

les 



 دومسم هدواو ییس ۰ : 0 ن زوجا

 . مزحاع 4ءراح هی ل مرویلم یکدم هديا

 .مروماروصق هدناهردنفادص مهفیظو ید كا

 ها اشنا . مرظتنم هنم رک كالا هدهدراته> هقش)

 لوبت یماحر ی هد و زکلاپ ۰ رولوا یشیه

 هح ایم نالوا هدرافاقوس < هدرلهوهق نیساعا

 راز داق نداماود هر رسم ٤ را هربسه را الایع

 كم اک ازکلاب هیاروا هکمادام رج وم هل . هدنقح
 كننادجو تقور_ ج ناسنا ر أ
 - ااو ندا ادفهن-هحندک | كنلکوک ینتحار

 مال مدنک یمدنک یک كکدد كنس . ردلم

 «ردنکدلوقعم الصا یزو-نوسپد هسرب ده مک

 تما طا رب چسه < كعرشر چیه کنوج

 داش هدنقحیدنک كياسن |هدن رظن كنوناقرب چریه

 .رازاروص ندنسهفش یک نه .ضەلوا لوقم

 مزال نوا كمال کا ناسا ۱ راو ردقوش



 گر 0 ۳ ۳ ۳

ESSEN E : : 
 ۱ ین و ا

N?2. ٠ هرو  

 هلا یسارتفا نمشد هدردآ هظفا یاسا ناک

 رودخموروذ ۰ هدن رظن فاصنا با را هسررنلهکل

 هرانالوابس تره و تل تفووا روللوا كع

 ندتحاق ردقه « موصعم ردقه طقف . رددناع
 هاقو یدنک هکمدآ رب نوسلوا هسرول وا یر

 قج هلوا بج وم یلاقو لق هدنرظن ماع رها

 .رلردږاةح هسرد# ملام هدلاحوا رونلو هدنکرح

 ا هققح یلاوحا كەسەك هک 4 دوج

 كلدهاش یحالاب هتک هسم یک ینیدلوا

 کر کره ۰ و هدهک اب

 ۰ ردکمامتا وس 11 رده

 ؟ییلمالنا هدرلنوسمایوسیشرب ام هل وا سس

 شمهلب وس هدنیمد ینکیداک مزال قمالناب
 1 لاک هدهکمرک طف ء ییمامالتاب .. مدیا

 كمتک هر اح یج رج قلطم نوجا قمامالئا

 ردق ه نوا كمنلکا نانا . | لکد مزال



E 

 . مرویاکا هداروان سس
 شاب ةةبةح ىس هلضف . ل يازوا قترآ -

ANEمدعل و هد مرد رب هل وت اکس هدکر مع . 

 كکماک هریس دعب اف ۰ مروج یدمش طقف "
 ہللا و_ثموق ییارب رار كکی هدیک .ردمزال
 دار نس مه هسقو .ردنرابع ندنسهاخ كکردب

 .ن هدمه «كسرولوا

 هلي ییادلوا مولعهرب ییدنک اعر

 اهد ندشداوا هزنتر هناموصعم یک یماعدا

 كنم راق هسیامرک« . یدمهدیا تراسح هتسی ربا
 یاءا ی وکتس نالوا ینبم هن رکف قماحا عازب

 طقف .یدصوص هلردقو ردبا یتات تعواطم

 كج هديا تاالد هرارقا یوکس كبار هت |

 تةرقح ن رق ینط ثمرکم هد هل < توکو

 . یدا



oNاه  

 ق 9 نوک یم را ء یدک ماشقا وا

 , یدک هد اجیکوا. ىدا ی ندو ۰ ید

 . اعر ردق هلحابص رازا ًارامتعا ندنماشفا هم ات

 هنسهعقاو اوا هسیا مرکم .ناغراط همرکم هس

 هداسیاهدننظ كحهع ندنفاصریسقآ را هلتعاطا
 قو هاحرتسا هدعاسمر ءدلو وا ارارکت
 تورو 0 اغا نوا نولو
 "دكا هظفاح ىتاكمو تناتم نالا قرهردلآ

 رازاب . یدیا هدکم ۱ یورر چھو
 ھه درک وص EE £ حایص یوک

 هل.سوفروف رلک 7 نذا یک یتفوره

 ا یدشواص ندوا لوا ندانءر
 نذآ نو 2آ ییدلوا یسدنک. هلم هسلوا یب
 كج هيم هدک هل -تهج ینیدمهل | نذاو یقه هلآ
 هدرلهناخ هوهقردق هرایدن تعاس هکوبلاح . یدبا

 : هدی ذی هدبورک تق و

 ی و ار



 ۰ ۰ 4 ِ 3 ی نا

 تبانعر نامز کلا تدوسع هوا هلدیما

 یا دقبح ندوا هردو كي راحرب ن

 یکیدست3 كر همر وربح هد یر یحهدکو

 د یدلا رامخسا ندهسنا

 0 و الصا كانو عاصن

 هوشودنوج:قتءااروق ندیناهک انیالب یتیدا غوا

 ی رک قار ٣ ه]اق سون i هد نده راح ر وا یدل

 كىانعرەكاوج :یداکدنک ۶ توت یکی ناسا

 ماودهدتفلا هلا فر ندنش هجا عامسا و لوق ی هعقاو

 هنارسا-حیتم ردقو یک یناداشالک | یجهدبآ

 کاپ « یسمنک وک 6۱ هدندنسهر وسرو بولا

 یک یقمراو 6 | نوتتس) قربریآ ندمرکم
 ۔ رولوالالدتسا یلامحا یو هد داف راکذا

 كما هدا ءدلا هرامارب راد کوب مرکم . يد



SS Soi 
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ک هنسهط وآ كیانعر ناه هب دم مآ
 هد ۰ یدر

 كردبا قطا یرب ندرلراخانا ددعم ناو

لوا شمع ندنشا یدنک .یدجآ یناوصن وف
 نا

 رج وا اصل

 تک ەس رال هاو راك فا كنانعرك:ةفر ندنک دلا

 بوتکمهدناوصت وت لوادلا ن وجا ك-ا فوقو

یدردش زاقیلوصت وق: ی دلکهناقعیسهزاح قءارآ
. 

 -و دشل راف طةف , یداو هن : یدمهلوب یثرب

 هننرلر یر هلهحو قحهبماشا | ینایشا یاد

 هرکوص نداوصتوق . یدلیا مظو عضو

 .شملیصا هعودنص . یدتک ها كغودنے

 لکشەقمرد وارا خالا هدناکهمصا ر قفوانالوا

 وو یکج هل هچآ e ند ت دل وا
 هدو

 شال اعر . یدلو قحا د ا نکیآ

 هدئاقوس هدندهرک وص . ش۶ءونوا ین٤ اک هلا

ت رطاخاب ينا دقبج بوفا ر قحا
 دوخ وشما ه



 تەز 43۹و تب نده دلوبعوق و قملوا ا ا

 ۰ .٠ یدشاما

 یو ی .یدحا ودام
 دعاکرب نلیراص هدنا و رد لی دم یلکسارپ هدننادلا

0 

 طح ر لزوک تاف .یدوقوا یدچآ .یدلو

 : یدبا ررحم رلرطس وش ما هنا رهام
 ٤ توتکم تروص

 . اعر مهدیدزون

 .!هایننطقف . یدتسا رثأتم كب ىب كراقدزاب
 ین رهق كمدا وا هدكتا لج « روند ها هردق

 راو هدولوا راکشدنع هراس

 . رحک هدو . هلوژوا . نودزانروف ها . شا

 ه هو هق هزکوصندقدل رآ E ینوک رازا نخور ۱

 ول رد تن هم مشحک زاو نداهات م . مدقیچ

 كنو . شءاشاوا بجوم يناقو لق ولرد



 اب هم اچ رو که ی

 و

 3 ۰ زویلک مزال قم و اط ê زارب نوجا

 یزمدصقم ۰ تا تقد ا طا ن ؟ردک بولک

  هدوا .م هه راقیح شارب ندء!وا قفوم هارحا

 زمکیدتانیعت .ردقو تحاحهغمالک | یمغیدا وا

 یم هريش مه هل« هد لاو قحا .م راکب لاح هم م هدرلن وک

 غجەقارب هیعوئو یمغدماواص بوواص هررب
 . تفوه هرکوص ندنو . نیسرالک ا نددءاک

 رو و ٩۱ .ارضوا هازوا نکرببک
 هلیشی روک هدرا هدنقو وا .مربقارب بوتکم هن
 نک راق بورک هوا ز کلا « مرازاب یکج هل

 e ۱ . موژوک ییا. تما تفد

 ٠ ندرلةجوج « ندنسل دنک كنانعر م یک.

 نالهشالکا یندلواباوج هن وکم یواح یتاکش
 لا ا یاب كد او
 قمالئاص ا ۴ یدالک | یخدل وا شه وا

 الب تو ییدلک اتنعر یرزوا ماشا و



EN 

 TT لک کبد a خر

 درد مو لر بورتسوکهدنسانا هعزانموردکت

 هندصقم) کک هدب و طقف . ىدتسيا كمابا

 کیل ( )رجا شیاررەزەشابندەلواقفوم
 هدتعالک یینح لوا تمدخ هدصقم ر نوجا لاقنسآ

 كنانعر داش ندنکیدشآ فداصت هنتقدرظن ىدا
 یر راکف' یک قهراو هیتر ۰ قار ۱ نده

 هل سورا یع زب قجهلجآ لتر وصوب هسا راو

 یو ندقدقبح هادم شرا یهو كما ز دما

 داوص لا هلا رابتخا یتراسح كوص قترآ

 چیه هدلاح وا بودا ارجا لوا 2ا قثکرح
 ˆ رکشتلبینالاتحا قمالاق نادم هشت و سدنرب
 هد یعودنص .یدوق رار هلبا لیدنم نوتکت هب

 هبانعر یلاح عوقوو یدابت رو رب د شارب یک یب دلوا

 هراحر هدلود 2۱-۰2 هل رظن فرص ندقعالکا
 5 هک وشود

` ۷ 



 9 ی 1 ۸

 تدوع هد انعر نیش  هاذا یرزوا ماشقا

 قرم روا هنناب كمرکم چیه تقو ییدسا
 هرس | مرکم ۰ یدرک هنسهطوا یدنک یو

 تدش ندا نازرل ییدوحو یریدحابص

 قفوم هط ضو مک ر ردق تعا س یبا ین رو

 هراوص ندقدای رلقحوج هج بولوا
 نوکوا هنرزوا ینو هبذ ردقواو اجر ردقوا
 نوا یهزمت هربسمر < ندنس 4م 2ک هغافوس هم

 هل یقایا یهاح تا :بورف یلفوک كسيدنك

 هدناکزا تروصر هم یالوط نیت لا

 : هسا اعر . یدلوا كحهدا شازرس هاعر

 یز ند راب مدنفا ها رتسلا باح

 . كسربلع كالت . قو

 A EE والشابهدایرف هلیسهمدقم

 ندلامحا كردبا نامشو مدان هنکحهلیوس

 هنس مقبح هعاق وس ۰ كام ندربس نالوادبع



 هدصقم لا ریادب دلو تت اسم

 ۰ یداشالک ینیدلوا لاحم تبقفوم
 راستا هنرزوا یمالئواو كنيداق مرکم

 یرکف یلوا هن بویلیا توکس و تمص
 .یدر و رارف هخمارآ هراح هدلوب هقشر هلهح و

  ندکدنلبوس ردق هبهجندیا نکسآ یتدح انعر

 یاد 4 رد هلا یناسل نالوا یتیهام ةزاربش

 هنتحا تسا هاکباوخهرک وصندفدنالک | اهد تاقر

 حابصب ان مرکم. یدوبوا هلتفام لاک كرلکچ
 هل راکفا نیمرتو نادیم هت-ارتساو مون نآ رب"

 هوش ندنکربا هسا نوک یست را بوشایغوا 2

 ۰ یدتک

 هلهحو تداع هن ها هلا تمکح-نوکوا

 [-طعاهلب | الب كس قرهقلاق ندنرلفاج نیاحایص

 هنکم هرکوص ندکدب یی رک | درر ناناوا

 نک شا ترد ڭا طقف . یدراشهنک"



 رو 1:۷۰

 : قج هقاب هدنوا بولوا فرحنم یحازم یرب
 ندشدلوا یسهسمل كحدا تمم

  هجرا یلکوک «ندکع قاط هن رب اود
 قرهل ي ني هلوص ةا نده
 ینهاود هتکمو شمشلاح هکم ردشب هدقایا

 ۔ وصوا یناهتسخ هسا نوکوا . یدیا شاک

  ندنکیداک ههحردر زهلواتمواقمو لمح هلر -

 ۳ او مد رددار یلاتعاس
 طاف . یدقبح ندشک» . یدلوا روح هکعا
 «قو را هد وا طةف راو وا 1 قول رپ كحهدک

 مدع بوروط هداشوک نامز یا دشاللفاب هنس وہ

 هقیفد چافرب قرهاط هراود یال وط نم ۱

 کج هبقایط هجلاج ییوبت بودک .یدنوشود
 هردر ودعم هل ٣ح ینا هتسخ اعقا و «یدنآ رمه

 لکد قحهلرا رادم Da تردعم وا طوف



 ن وجا نت نا ا >

 نالوا فقاو هرو ىد اوا یت و و

eو بوالغا لح ر هداووآ قحوچآ  

 زوک رب «یستودشابرب هربن درب هرک وص دک
 كمل هشت هوا ند هم شود كر یسرار

 سر, ۰ یدااج یوبت بو ورو ناه هبرکف
 . قو ندشیا هم . یدلاح اهدر . یدمقج

 ین>وج انعر تی هدنس> حوا
 : بوتوط ندنسهفاب

 هدر هد یدم شد مکیدکچ هجا ۾ نوعام سم

 ی.هردلاق ها ؟ كو الب همشابیعز ودن وک

 یک كرفاک . رفاک

 2تا یدب راح هر هند

 . مدتسح ها

 تاقوط هد جاق رب ند هلاو نادم کید

 : قر هر دشیاپ
8 
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 2 هری ۱ ۷۲

 . تک یدمسش ۰ تک لوا عفد یداه ب
 ۲ تک هرالو نهلک یداه . نوسمرو مز وک

 ۱ .تکهراقار وط هراق

 0 .یدلاق هدفاق وس تنکح ,یدادق ینو ور

 هنیروس «ه زو «هالغا هالغقجوج یللاوز
 كالا ,یدشود هداروالرهورو ردقه هشوک هس

 یاب موصهمرپ زجاع نددبو كين قبرفت زونه
 ار وط قیدصای ندشاط هدنک وا یوق كن وا

 بس اکو هکیدا شلاق هدنرزوا كشود ندق
 اسف تاسوه كم رغ قولحم قح هلوا یسااب

 « یداکد یشرب چه هقثاب ندنکامما تدش هنس

 هل وا 4 هدنجا نآ وا یمازح تلف وا طقف
 .یدیا هدقعل وا ارحا هل.سهطساو داف سوهرب

 هناربورب رظان هنسوناق كوا هشوک ین دنا كتهکح

 . ندوبافو واق ندر ییادلو بولوا هد_لخاد

 رال ح ض هدارآ هد سل وروک رب یادو



 دارا كح ند ەر و 2 را

 ردق تعاسرب ندارآ . ىدا زغوروک ین دلوا

 : هدو ات یرازوک  هداروآ تک هن ۾ یدک

 تباغ ندب رجا . یدلبجآ واق هرکوص تعاسرپ

 هنس هبسمش «یدقچ جاکر قیش « یلسوس
 ندزوک بوورو ییغود هفرط غاص قرءایاد

 هده ۰ كنس هدلاو هل تمکح . .یدلوا باغ

 یفیدس اوا تار هلوا ندن ارقا كرد

 هنس همةبح ند وا كرمدآ ر ید اط هلهح یکی دلم

 . یدلا تحمل

 .یدّتا ا قرهبالعا هدن-هشوک كءاقوس

 هدرلهحرد كوص هلماعم یدروک ند راف طةف

 هم کردی یا بل ی کک
 . یدشمر و یرارق كم هلوس هارد

 رکوص ندا هوا مرکم یرزوا ع ا

 «ِ ی-هربشم ندا تدوع ندیتکمهدتمکح



DC Aiاب  
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"| 

 اروح هلیسوفروق روا تکرح ر للانعم هذوا

 هان وخ یرندحابص نامز ینادروط وا« هرفس

 تروصر یرازوک نالوا نیوخ نوجایبدکود

 بودا رظن "هلاوح هیانعررب هدکآ هدهنارططم

 قرهالک ایتغج همارضوا هتاکشر ندنوب هيا انعر

 : : 4یدد El هم جم لوا ندنا

 ٩ ىق دلا یقرەھ ینوک و كسدنفا كب -
 ؟ یفرعم ه م /

aEءیداک هوا هدا تعاسقح هل رایت رعم  

 ؟ یحدمام؟هتکم كت

 ۔هجاوخهد مهتسخ هسقو یمثمانک ملی ب

 ٠ هدشا تعاس .شلوا 4 < شماذلآ ى
 ؟لداب 4 نوڪ وا« < ااطخ A 2 سس

 قو زوسحار دا « نا شل 1 كأ تر

 یرلبد رق نئایود ندنشدلوا لوخش» هلا راکذا

E 

: 



 اضر ا ۰ تر ۷ تست هراذت

 قو هال اب ۰ هز وج

 «نوسج اقندتکم مه .مداهن العارب هدنت 2

 . نوسلوا الب همشاب هدوا هدمه

 كح هدیار دق ین رح كن داق هل رلشاق مرکم

 كر ەم هدا قمح تنك هجرت بسوک تراقا ر

 هل.شایزوکوا هد هثحاسم . یدالشاب هغ الغا هس

 . یدلو ماتخ

 هجنکشارب هدبوم یراکءنالوارتدبندرهز
 ' هج رکلاب تمکح هرک وص ندقدقلاق ند هرم -نالوا

 كر هرک هناي كردي نالوا شملکح هنسهطوا



 ۳ ش
^ EE 

 ۱ هر 3 ۷۹ ۱

 E ه یدمش لکد قملغوق
 ٠ . ردشام ثلا هلس ردکتر

 ؟ ردە تاک«. و یا

 ندبتکم نوجا غیدلوا هتسخ نب نوکوب -
 0 و 1 نذا
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  تقورب .مدلاج یوق . مدلک هوا هرکوص
 هراز ی قراقح مه هراوص ۰ یدملبجا

 ۰ یدبراچ
TOT OOO او TOT 

 ٠ ؟ نوساس ه یایدلوا هتسخ كس نتا

 ۱ 3 ردشعا نظ یدحاق ندیم

 مو وقا تنش لس نا لا کیف
 : قدشیلآ یربدنوک یکیدلوا نه | هغاظر از

 و
 . ید نا .* قره آ یرجیا ین ا

 ۱ هشاط رب یما , مدنک هب هارو یشراق هدن

1 

۰ 

 تا



VV 

 تانا رک
 «یلیوب نوزوا . یدلجا وت مزب . یدک ردق
 یساسمش هد هدللا . یدقبح فارح ر ىلقس

 هدهب رس هب ۰ یدبرون لر کج یوم یدراو

 ؟یدمک اع. قرب مدآ رب هل واندزکابرقا ك مهنا

 ... هد مدا قاص

 كن داق ب والکا یثدلوا مک كف رح م رکم

 ناربح هنتراسح ناثدقح ردق هراحرد و

 قهراقح هادم یشا رار هلکدوب . یدلوا

 یرازوس كنمح یک ج هبا یفاو هد
 كدج وج هد كءلیا توکس هل !لویق قرهلوا حب
 : ندنفح هلوا ثالکحوک هدناب

 هدر ر ناهاص یو . یداه < یداه -

 نعندنک وا كيواق .را رد هاوند اکس « م هل مند

 - هلهقاب بودک هد ید-قح ندوا ی ۱ و



 EE لا یاوح

 ۶ كلرکو هتناراطخا رک

 ۱ و ندو هاو اا

 . یدعا تما هن رلاعدا نالو عوقو هب د

 یو شقآ توعد لو نوکرب هجناک هبانعر
 را و ارکمز تلتسقفر لکوس
 هدنقو یلهوشن یکلحا شمش هدکلحنک نکیآ

 هدر ام نا نو ق هسک كتمکح

 یو هدراروآ زدق هماشفا نوک وآ كوچ

 ١ .بوروک نیفر نکراقبج ندنغیدلوا لمح
 ماشقا یههدرب .یدنا هدکما قاصم یکیدمروک

 ۱ هلهح و یوژرا كن دنا معاخ هرکوص ندکع

 ندزوک یک تیم قرهیمراقبج ین رلس ین راسس

 نکا ی تو كماکح هم راهطوا بولوا باغ

 ا صوصخ اب کوا

 راج کک ا .كنیردب هدلاح یفیدوا من

DD ums A Ds Nu, ی ی 



 هقسندقمزو ا 2 قرهالکا ی ا یفک ۱

 .یدرک هیرحا هلا دایرفر۰ یدمهلو هر

 یمهل وا رهذ ؟یمزکیدروک هراتسود كياما

 ارتقا اکب هد مدید ید هب ندیتکم ٠ چ

 یی كنابحف «یضغ كهللا یدک . روینآ
 نا. رخ رخ ؟ لدتا نطظ 1 یدنک

 نیلحابسص . مامروط هدوا و هرکوص ندنراپ

 2 هش همش مزوف ردس ومات : 7 3 وا ۳ 2 مردک

 ۱ 7 نضمەزکب
 : قرەرشاش یتئج هاب هب مرکم 2

ا و ۱ ۱
 ar د 



۸۰ 

 € اهد هج ردر ی روم وخ ندک دید

 ۱ نیمأت ینغاخ هدانا ةن راکدتسشا و ثكملم

 : كرهنود هتمکح نوجا كم ا
 1۹1 .یسلردر زسزول ءزسراف یس ب

 . مرایوا یرازوک كنس ماملع . اه ارتفا
 تاقوط ترد چوآ هلا یک بورد

 بودک هنسهطوا قرهلغا تمکح . یدربدهباب

 هدکم درت ندنسوفروف هدنجما كنغاس تاک ارق

 ۔هرەل كنداق .یدرک هشوف كنسشمه نالوا

 هنویقهرصدرآ كردبا ماود نالا یرادایرف «یرل
 هدنر اقا حق دل وا عقاو یراموج هدیرعوط

 .یدرارالغاهد مه.راراقرو مهبولبراص هسراربرب

 هرو ندکدروس ردق تعاس یبا لاح و

 ,یداکج هعاس هدمرجم .یدووا اءر

 زنا ۶ و تک تارق هد فمل
 ناروطهدنرزوا كن هام قرهالرفندنغاتس نامه



 4i ا اب یه فک بوک . یمن 2

 هد هسآ رشم هدنفگه ره ناکج و روطوا

 هسینا نایلوا رادربخ ند هعقو ینوک وا
 تدعم ۰ نو-ءعرو هدیدوحو ۱ زا یلکوک

 كنسمءااط هدهدوشوا بوویوا هلتهح یتیدلوآ
es)ندنکیدررک رلا و رولردولردقرهم نر  

 تمکح .یدرب# راح ء6 رالغا هاکءرالقاس ء6

 قج هل ا. قج هل قچ هد شمشآ و ط ند رل ترد
 هدنجا ننابرب شعلوا دس هلشت | یزاهشوک

 ندک دلسک ید.ما ند هراح ولرد ره هداند بولاق

 مدع رنمشعا هاله كاخ ینیدوحو هرک رص

 «یدل راصهش ون كنس هرم ± مه نان اب یک بانی مسح رب

 کیدا هک ر هل وا هک وا .یدالغآ هح رلتعاس

 كمنهح نوا كمرتسوک تربعرب كلف اوك

 - هح قلک اف لا رب زار ندیرلهشوک ییا كا

 ۶۴ ییهطواوالرهرتک هم ایندهد شلآ تعاس چاقر ندنرا
۱۹ 



 و لا حر بول 7 سف

 | تدوع هام ار ےس 292 2 شالوا یره

 وا و ؛زحع یوزا يا هدش۶ا

 ۱ ۰ یدشلرس هز ربع را ها ر

 قلکارق كأ كمنهح یدلوا عابص ه اتقو
 ۰ رم ٤ ۳ بشوا نال وا شا ندنرل هک

1 

 ل و هنحایص كن وکر یل تشهد ردف باح زور

 ندکدب وا ندنرازوک ینا كی هسا تمکح ۔یدشا

 ا . یدقلاق ندنغاش هرک وص
 روس اقرب ها نوشروف ۰ یدراقرح دعاکرب

 اقرب یهسا .یدفار هرزو ها كي ےام قرهزاب

 ن سوق قاقوس هبالاعا هبالاعا ۰ ید وا اهدهرک

 1 « یدتک بوقج یراشدط

eهدنرلهدار زد س تءعاس هل اسح قاوازاب عموم ۲ 8 ی 3  

۷ ۱ 



 : EEE ر وا رفت جو ندنتق و

 E یدک هدقاسقرهنایوآ هسنا اهسیا قو

 هععاب وا یرد .یدمهلو یدارا طب جاوب

 .یدرو ربخ یغیدملوا هدوا كردار

 : مرکم *
 نا را هشکم نوک وب ایدی قاط ف

 ۰ ردشمم

 یدغاک یددنرزوا كندصام هرک وص ,یدید

 . یدبا ییژاب رارطسوش هدنرزوا . راددلو

 بوتکم تروص

 هرکوصندنو . مک هدایزندنوب قت را ما
 هالا .رو دملس هرر هدیهسآ . همارا ی

 تیکح . قدلرایصا

 : تفو ینیدوقوا یدعاک مرکم

 ارتقا هبا كعد هلدمتک هشکم نوچ !ها ها -

۳3 



 ۳ رد و همه نوک هسردک

 1 توس یيدلیوس هلا زاوا دنلب

 ندنشدلوا برسه رارف كنحوجو كمریدتشپا

 یتیوجح ییدتانظ یببط یناوصح یالوط
 مرکب رار هلک دوب ۰ یدبا نوجا كا هلازا

 « ناب تبقاع كردیا ریدکتو برض قحریف
 ًالق هتمکح يدلا رو هکر یوا ا

 .یدشمیجا ردق ههجردرب
 ندواهحالک هسراوص شب جم ترد تعاس

 . یدک هوبف یرضوط هلهج و ینداع قر هقبچ
 كنناح هرکص ند-قدروطوا هدنرب هقبقد اقرب
 ندنکیدم هتسلا كمروت یهسمک هل > یستنقص

 بوبابقینوبق كرهلرکچ هنسهطوا سفنتیءدنلاصتا
 كلا هلا اعر ۰ یدالشابکغ وشودهندنډ یدنک



 ار ارا ار 4 5
 كتمکح «ینراکدکح كراقحو چ هرکوص

ESبودی آل میت هتقشمردف و “هاب ردقوب  

 ندماحرتساو عضاوت لاک * کیدا ت تاکش هک در

 ندنداق هن ءدلاح ييدمرتسوک هلماعمرب هقشا

 ۰ و وا یزوکهدر یک ییدم لد ی ور

 هلوبق ردق هوا ا ینارح یتح «تفلا هلا رابغا

 . یدربک ندنرکف ررب ررب یکیدشبا تراسج
 هلا ردق كح هل د زحاع ندهرم یدو كم

 ندبا بیقمت و یلو ینب رکیدکی و ین داوا
 مريم یالب رب هنشاب كن راق همولءم تاعوقو

 هدبودبا عفد هم هدلاح ییددک هنالک | ینیداوا

 بوک . ید هشپ رک هکءمایا صاحت یاس ۳5

 یننح هلوا كاله هدشمشود هدیدبان لحاسنامع رب

 هدلاح ینیدسشاح هفملتروق هیلع ءانو یبدلم

 ەپ ۷



 ندن وک کد وس كلبا یانعر

 الصا یت ماشا رسانعر «ینارب | ندنغیدناوب هرزوا

 هناروبغ مزعر كوص كرهیم هربتک هل هن رطاخ

 یواسم ینیدلوا دیموندنعفد هلنروصنسح هلا
 کمرتسوک ثدشو ربح نوجا كمر ندنلاوحا

 E SE هن دنکی دنگ ء یدلم هر و رارف

 « مع هلکح هدالب همش وب نوجایرطاخ تعرب

 4 رهف ره شیوا هدقسبآ قدامروا هنزو یندع

 كمردشک دی هلماعمقترا .یدمنلس مدنالمح

 هعاو وف امطق بود نوکو . یداک مزال

 هسرولوا قحهقبح . مردنآ هبش یتسامقبح

 بور و نذا ؟ یملکد مرح .مردیاربج مرویلاص
 هبربح وق هلو داش . هدلا یدنک كمامرو

 E هننایكسرد هدبولیقیص هنکیدرکهنتلآ

۹% 



 م a هناظ قم قا راهرک وک 9399 ر دون
 ین نوا یسهلماعم هلم-هقشب کردسسط ءلکد هکلب
 . ررتسوک لد یور اکب « روس یب هدلاح

 هوش هد نرد یاهو یو
 .یدلک هوا یرعوط .یدقج ندهط واناهلردیا

 هجنروک یننیدملج | بولاح یب وق هرک چاقو
 اطعاو ذخا ۶ ق ۰۱۳۱ یدلوا هسمک

 : هسا لاق , یدلبا لاّوس ندلاق یراکدتسا

 هدیراتخانا ,یدقبح هی راشیطل واتعاسر

 . یدقار هزب

 هغاقوس انعر . یدلدآ هداعا یراتخانا هلساوح

 نوا یح هلک هوا لوا ندمرک« هدسقج

 هسلا ندنشقار .یدزما اضقأ قارب یراتخانا

 یراتخانا مرکم «یدنلوا لالدتسا یکج هلک چک



0 
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 نچ اما یدز رب یراتخاا ؟یدتد یگ وا

 ؟ یدقارب نده

 ماشقارب هلن وا هلا یمن تارطاخ والوب

 ۳ ی دج اق بج _

 .دوخایویوا لئا هلاحرب یدبااب یوک کیدتبا
 یسکداه كلاح ییا و هدشعا ققح یسهلوا

 نم یرزوآ ماشقا نوک وا 4 سا كح هلک هدوحو

 ۰ شمکحمدا

 ۰ قو ربا ندانعر ۰ یدک یزوقط تعاس

 نوا «یدلوار نوا ه قوب اعر هن «یدلوانوا

 یتیدحا لیلجمان زاذذوم هدراهرانم «یدلوا یکیا
 هرایدالشابهجیبم ها ہا مسا عاهسا رلذکوک .هالعا



 یاذا ولا خو 8 ها كتو
 كاتو قلرا هت و 9 كام

 یدنک مرکم نالوا شسک ید ۴ 7
 كم ردءاک كرەشود هراهشب دنا ولرد كرم هتندنک ۱

 رارصا نوجا یساق ماشقا واو هنکیدنک هوا

 هنکح هک نوش سا هاک ءرولوا بهاذ هتک دو

 لکشن هلردک هنسهناخ كنبقفر هاك < رتدبا م <

 ندنکیدمهدیا كرت ییاصو مر ک امرک مزب ا

 کم صاح «رواو شود یادلاق هداروا

 «رولوآ هاکهولج ه4 رغ تارطاخ وارد وارد
 عاف ا ۰ یدنمهیلب مکح هرب چه هل

 ها هداروا « قمارآ بودک هوا كرد
 یدتک هدیولیراط یم هدس ر دیاش «كمروک

 «ثامربتک یرک كرد ینلکوک بوراولاب هاا

 را مرش ندنکیدرو تس هنرارف كتهکج

 هسلوا نارق یدالوا كس نوجا یسدند هسا



  ینیدلوالم هباجح هدنوب ندنکچهرمرب و تها

 تدشوربجیشراقهانعرزودنوک.یدنسیا قغالکا
 _ هلح كرلتن وا مرکم نالوا هدنمنع كمرتسوک

 زکلای ندنهایس عااط هلبا رظن فرص ندنس

 رباربهلبهانکو روصق هلحو كهلیبهروکیتسانعر
 « كمشود هتسرافایا كردنا تح رسا هرس

 ماحرتساهدعاسم نوجا كمروسزو هنمدق كاخ

 . یدرلبا

 زکلای هدوا كنهسبنا هکمتک هوا كن رد اق

 هنحابص كانوک یت رار وج ینن قر لوا عنام یسهلوب
 یکیدرتسوک روک اف .یدریک هجا هرم
 هدنتسن یترها هجرد كلاعفا یتازامو تافاکم

 ندمرکمینءاقتنا كيهروحم نامز ندا لرحمت

 كمركم ربا هلکذود «شمشقلاق ءذخا قوباح كب
 كماقتناوایدوح و يیدسا بس هوح ی هر ودم

 ندانعر كمرکم . یدشلبا هطساو هذخا



REدر  
 ۹۱ روک 5

 رد ندنکیدکچ ندمرکم كنهروجهم ییدروک
 كروم لاس .یما عمار 9 اا
 . یدزلاف یرک ندنماحا رم کەدەاخ هتسخ

 كتاخ ر طقف « هدرقمر لکو هدا د مرکم

 كب ولا كل« ییالوط ندنتدارش عوقو هدنرهق دب
 هدنروص زدبا حور یاطعا هلا هاحیسم تقصرب

 یهتسیه ك_:لاط ءشاوا رهظم هنحور ضف

 نوجكعاتحار ندارند كرهیلبا لاک | هداید

 همز یک یربقم كيهروحهم نالوا شمتک

 شلم تحارتسا شارف ندکءالمرو لاب

 تادع قحتسم ازا 7
 ر «ءدازحریقم ر صوص هسداع ییدروک

 .یدأ هدنتلا یی | هناب ات كج رب “یابز

 لوا و یک ییدسا یحاص مرکم

 هنسهناخ كرد و یرغوط قراقچ ندوا

 هسمک .یدمهلو یەک دوا طقف .یدنک



  تعاس 2 ما E وق ,RT E و

 زر و ندکد هلک هدنک وا وب

 هد وآ ثاسردب مق در هلبا تدوع اسو امو

 ڭكنقفر هدر ینانعر .یدلوا هاذ هنشر دل وب

 فانز قدلاق دوپمم هم ین هخهارا هدنوا
 یا ا یسهرشم .ینشدنوا بولوا هدوا
 ۰ ردیمشمواص هرر یراناهفوت رد رارب

 لالدتسا ندیاوح یفح هلآ هلا لاوس یرلنوب
 هدوا كنقفر ندلاش . یدتساا كعا تشک

 هدهداروا كيانعر هحنالشالکا ییدلوا کلا

 ۰ یدلیآ لصاح تدنما هنفیدعل وب

 یژوسات رات كتاف ةمدصینبداضوا مرکم

 «یدنکیآ . یدمتک هوف نوکوا هل
 قفا عزو هدقمروطوا نکنی هدنوا نی

 هشرج كردبآ ینلکوک هللروص ه بواوب هدر
 کیا هدکغوشود یکح هل هلوا زاساود هنورد



 ید « ناسح » نالوا و هلی روص

 .هنروکیبسح مرکم . یدتبا روهظ قجوج
 یم هللاحا قلوا لماح یرخر سا هانعر

 2 تلق عاد ناشر اج هم ر ینوم نآ بوک

 «بوب وق ندناکوک ك كلف هدشعا یلحاع یاودرب
 یدابایتاتیک شک هنغایا ق راقیچ ندنتفطاع جک

 : كرهشب رم ههاوحو لاوس لاحرد

 دوروك یتا اعر ؟راو 9
 < رد هدزب مدنفا مدروک

 ۰ یدقو هسمک مداک ناحایص نا -

 هسرکبدلک نک ربا كب . مدقا كدبا هدوا ب
 ۱ .ود یشهآشنآ

E Eمەي  E؟نسکح هنا وس هن یدمش  

۳ ۱ 

 3 مدا رونسا ی زہد مخ انعر



 ؟ ا ههر س

 . مدنفا توا - 

a 

 هدرا هحرد وص یالوط ند :يدلوا توعد

 هسلوا ین هغم كيران كنانعر هدهسیداوا نوم
 كمربد وایتغایا ثكمریدتبا اجر هجرلتعاس هلیب
 قفلو رکا هسا نوجا كنو .ینبداوا یتداع

 : بامخ هنیسح هنب هلتهج یج ہک مزال
 ؟ راو مک هدزا

 . مدنفا قو ی

 ۱ ؟ هدر یرد ام -

 2 در و ردمادقا جدایدننا تب
 ؟ ی رار هد عاخ

 0 رلددت5 را رگ -ت

 رار هلا نا هلرهک ینسهرتس لاح رد مرحم

 ییدرک هی رج ِ رابدنک هس وا كس ردب ما

 ص وطخاب«ندن دالک ینغب دلواهدرت كنانعرمر

iA hila hiii و ۳ ada OD ûû MM Macan hi 



 « كم رو و ۳ ی ناز ۲

 كما ماح رتا ؤو احر ردو یداک مزال هداروا

 رتا كمربتک هوا بولا كرديا یخار یناکوک

 نازخ هدول وح كل وا یانعر هک و لاح ۰ ید

 -رردک ود شا هللروص رب درابو زسکننر ردق یطولب
 برق 4 اب هحروک , یدلو هدلاحرب هداما کم

 ٠ كرديأ

 ؟ نب-+یلحا ؟ نیسمکح هر دل وا ی عر ج

 ٩ یت
 نوجا كنآ هدرأو مراكج هیلي وس ض٬ هزمم س

 . مد عاج
 هرات وسه ۰ تماما . هل وس e هلل وس ت

 هل وس یککیدساوفع لوا لإ و ۰ هننس وا شاب

 کلا هک نود نو ۰ هل وس ینا هے ھا

 یرا ن نا نیم زە ِ كدقارب :

 ىکا مولوا :E ك نوجا 3 قماشاب



  3 e BEمدا ا ۱

 2: . لوس سا 0 مزوک ییا هل وس ك

 هد یککیدتناوفع ی طقف ,تیاعا هسراولوزراه

 اف ۱ . هلوس
 2 : ۰ یکی هلکید س

E نیس ؟ ی هلدسا ر وذع TT 

 ؟ یلکد نیسلکد

 E “ا كم لکید ۳ « هلا زا آ و

 ۰ روشش ات ۰ مداصوا مدقس ۰ مروه

 تاکوک 05 ؟انعر كدقم ید ب
 (دنتفادص ؟ كدقس ی

 ؟لدقم یعدمنحم :یعدمتفادصتوا

 ی زرمس ۰ مرویمهتسسا كم هلک. د ی رلت و 2

 ۱ باوح هزد روا ل چھ 4و ون ۰ زکب هکر د



 3 رس 1

 هدانژ < شمامت یو ورک هوا مرکم ۳

 2 كنلوح نوا ییدسهروک لو
 :اباطخ همرکم هن انعر ,یدبا شمروط وا هدنس

 هدایزنده:سرب یلاراو هرس هک زکشرلم ج

 ءیدلوآ

 ه توا.ت

 یزکنافاکمر چیه هدنجا هنسرب وا 1

 کیدمکج تکلف نیک همشاب هقشب ندکدمروک

 .یدااق الب

 ؟ هلدا عوا هیالب ه كدروک تکالفه

 .مدتا تال اللک هزم .نوسلوا الب ه اهد -

 قیالخ هزکوا .مدشا قلیداد هزکراقحوج

 "` یرگ سار یدک رکن را تا
 طقف .وکس زدم یش رب ج2۵ ٠ گن ریس

 يتافاکم رب ثكمرلکدکچ .غرویل يمراكهکچ نب



 یند» هسراوه هدلا امتاو .یدلوا منافاکم
 ثیش مکید-تا رصح طقف .مدنا رصح ه 1

 .زژدکم لوس نوجا ینادلوا یر د .یره

 كنتفادص هکرداکوک میده كوكا اكس ِ
 هدایزلا نوا كلک.دلم یغیدلوا م هد 4من ص ەي

 ِ نیدللوا نون کا

 ؟ یمقادص

 ردفواهمزیلع هناو ردقه هدنکوکرب : توا -
 . تاادص

 . ,زکیعا ثحم ندتقادص اکب . مردا اجر
 ؟نیسلکد نما همشادص ؟ ن وجا ۰

 هنادش و اذدف لی هو تقادص اک

 « مری هاسا نب

 «مکیدیوا يرلفاا هرک كهدنوک .انعریاو ي

 ی و ۳ ۰ E هدیمکیدمروک

 ِ ۱ 2 . ممه ی یش ر چه کس .اتعر توا ت

۱ ۱ 

3 

 ۳ ىو وفا ةف قف زف فأ



 ۶۹۹ هروع#

 نوجا كنس ۰ غيدالغا ردق هحایص رهجیک
 یمقادصیدمشهد ی دلت و وا یراثایز وک مکیدکو د

 ؟ یبوا نسرودیا راکنا
 كعوا یحنایا من هدلاح منی داوا ا

 ادص ء و یدنک .یدزمشاب هرس

 هدزوجا مناخ هروحهم تقور زمس 4->لک هتف

 نوت ؛لکد كلا زکلاب هدكنا .زکسشمالغا هوا

 بولوا هتس> .زکسشع وا ی رلقایا ثتسهلاع

 هب هر و ی هرک وصندق دل کس شودهزافات

 و بوقاب هن زو هققدره ردق

 هلوا مه .زکیدنونوا ینا هجنروک ین هرکوص
 هلزکهحنلکا ءهلزکفوذ هدر اتي من زمه زکیدنونوا

 ناح هدنهشوک هناخ هتسخ كنا نکیآ لوغشم

 .یدمرارص هل زکژوهدلاح کیا ینکیدریو

 هداسد رس :.رتیدعآ هلن ی
 اهد زکتفادص«قح هلوا یشراق هزک هلناع هزکمرح



N a aS 
 شن | ندزکیردکدتبا اک ازکتیهام یمیضوط

 اهدای نوا نوک ییا 3
 ندنا . یدبا یراکدای كزکهروحهم یلک وس وا

 قرهلوا قحت-منوجآ ییدنیا ارتف اکبولو هقشب
 .یدحاق نوجا ید ر 77 افح ند زمه هد هس قابط

 هله ندنسهق را .یدبا یک دال وا یددنکهدناح اق

 كع وشودهرکر ؛قمارا هرکر .زکید دراو لو ردق

 مزال قعاماهزکنسحم رک | . یدلک هزک رطاخ هلم

 رک ۱..تربعر هدنک وا لزمزوک هروح ي٥ هسرباک

 هزک دالوا هسربلک مزال كمنکوک هزکتففش

 كدروک نولما عمر هدسنکوازوک زککیدتا .
 هد ند ندقفش ۰...۰. ؟ یدلافب هقش

 ..؟زدیهراومدآ یاد ردق كرس بجع .كدک

 قایغایب هدر هرکوصندآ د کید یرانوب مرکم
 مدآ ر یتا ندنسدنک امقاو «حارضوا هنتفص

 كنسهلذر اعر ندا اعدا یغیدلوا دوج وم اهد



 1 ك ین ا و ا او

 س

 نیسوواوس هدایز ندک دجت و ی س

 : یدو ۳ 9

 :اعر رعدرد

 یخار ها یاه . كدهل وس یکم او

 یدمش . ید و م دا هد .ن وسل وا

 0 ې شاب هشاط كکيدنسیا

 هنیداق كمرکم . یدقیچ هیراق و بود
 هلتهج یی دل e وج ییدسااطعایشراق -

 كج هلب جات ای هلولو هج زد وب «كج هد ارات ردقوب
 ‹ نتشاش كرهیملم هدیدنک یتکیدهللوس هب
 . یدالشا هغمشا هنفار طا نیقشاش

 ۳ قراقح هیراقو انعر

 . یدناف کتا هدارو قترا . یداه ب



 سس سس

 فن رمشآ یناروا هسرتسبا یهر .زکناح كروب
 E . كدا

 هد ۹سا دتسلا كمروك یانعر ردق هه مرکم

 عقاو هلبا طیسوت ینیسح .قرهبمهلوا قفوم
 قرهبمهلآ فاش باوح رب هده راحر نالوا

 یدح هنرزوا یراطخا كاسح هن تبثاع

 ی را بودک ندوا ردق هب همش ولوب ی ارا

 هیرا-ثبط هرزوا كما اجر كرهک نوک
 ۱ . یدرون

 لرهبمهلس ینشیدارغوا ههن الاح مرکم یللاوز

 ندیآهلته> ین دن وق وط ه:تمظع ك داق ی اوج وص

 هم نهج وا.یدباهدکعا کح هنکی دنلتدح ین ال وط

 کیدا یس ول وط راقادراب هل رأت لاکطف زسوش وا
 یسلرا .یدرک قرهلوا تسم ندنرئانكنقار
 ندزءتک هوا كنردب مق یدنک هبا نوک

 :یدرتک ی وتکم رر هدرز كر هلک نیسح لوا



 ی رلت رض ىدا

 زککیدحا اعدایزککىدوس هداغلاق رف یم رک

 كرەلك نکقوب هدهناخرباف_زک هد نود هدلاح

 هدنروص ر كجهردتي هبا هرانْع ندقاقوس
 ةهلماعم نالوب عوقو هللا ريقحتو زاوآ دسناب

 هراع اعقاو . مدتا بحت یس غو ط ەز کەس یغ
 کیا نو رکفالخا و برشم تفوره نداق

 هدننافوو هدنکلهتسخ كزکمرح یجنر كردبا

 یزکهدنلو هدنکرح هن .یزکگیدتا هل ماعم هن
 . ۳ م

 تقف شو تفادصو تام لد زم هباع ءاسو

 ندنکیدهل وس یننح هم هلوا ات تناسناو

 - هدا نامأت هلکزس ینلاقتسا كمدالوا هدن
 رهق هلو هدمه سادا شاوا دیموت ندکملم

 ندقدربحاق ندوا هدیآ یکزکیدالوا هلزک فحو

 هجشوب و رابغاو را هدبوذک ردق هرلاروب هرکوص



 نرم 3 0 اور ییالطت ا ا

e۱ هدراهحرد كوص ندناموقوو اده عم  

hs,ندرکلا كە«دالوأ ی و نود و  

 - وظحم نانلوب دوح وو یشاب ندنشدل وا صالح

 غاص ندفرطرب هبلع ءا ۰ ردهدبسنوا هدظ

 یاها یشراق هقح بانج ییالوط ندنهبدلسروق

 . قاراهرکوص ندهراح یاو هد ندفرطرب زارکش

 ۳ Sr كەتمەك

 ماکت كمهع رک . لوغشم ها اعد هنسماعاب

 بولوا طوبضم هجزیو مولعم هجزس ندهریاسو
 کا فرص هزیهمو نفکت هلهحو زک وزرا
 هدایرک همک كناباسح نکشیدمهلوا قفوم

 هدر یزب نکیآ یفاکء نم هددعتم تاک اع قحهلوا

 هب وسا ندهعا روس هفلرو هده الع 1 اع

 قم ۰ مرداراطخا یزکمهلا



 زالو عوق ا ما
 ۱ 2 كرل وتس یماکب یاو » كانعر هدهعزانم

 9 وک یدایر و هيد «: نوسلوآ وات

E۱ كب ییالوط ندنگیدید « نسروسدبآ  

 ی « مدرس ینو هدن »و هنکیدننتدح

 هل.ءوقو رطاخ راسکدارب كحوم هل و هدهرآ

 فالتا یوژراو لباع هرکیدکی كنفرط اهدرب

 ءدکلرا کع هنکیدتا تلخ سال اتو

 شال .ید رشاش یسدنک بوک الا نکیا

 نکست لباق هلا هواجو هلساص هسیا یتاجلخو
 لقاعیردب عاق یرەقلاق یدنک ناه 29

 نر هباخ هي یو یدک هنس اخ كندا

 . یدآآوا لوف هد < یدلجا یموس#

 ندنراظتنا ندیا ماود هدنک وا وبق تدم نوژوآ

 دارهلبا لوس هت هلتنکسمو دک یااو
 لا هدنكال ئاش هتسهح رابا خوسر لاک هال



 تنکسمو عاضوا باق « بیرص « ولردولرد یک ۰
 ژدنک وا كنود هخدلاباوحرب هرکوصندنزاربا

 یدنفا لقاع نایالک | یدیدلوا نکی یسهشواص

 : قرهنازوا نذهرج ینشاب

 یر هل :کسروشسنا 4 یدئا
 ؟ ردیلکد تااذر زکمروط "دنکوا كنو

 ؟ راو کب وه یکلحابد ۰ ردح

 ۰ مداوا رتدب اما کد یعالید مدنفا ربخ _

 : تمزوک یر زکجا یوبق خرم فعل

 . مرتسیآ ثمشیروک هلکرس

 كجەشيروك 4 زکستج هاب هل بوروک ی -
 ؟راو زکه

 هرویلوا هدایز كب تراقح ردقوب .مدقا ها -

 ؟ میمیجب نب
 هزکیدلوا لا یربدیود :نکسحام توا



 كما لوبق + ىر e 2 چیه یزس

۳3 
 د eT هل هسقو . و

 نالوا نوجا یسیلوا لوبق هب یرجما مرکم
 لثاع هده سلا یدردتا ماود قوجر یان

 : ییدشا اطعا قرلوا هعفد كوص كندا

 هدالدنک ,ردقو هداف زکهسروط نوکنوآ -

 . نمهلوا هراح هقش . كزاب بوتکم

 هنناماحرتسا ك رهلکچ بوق نور و یاوح

 سفن هدوهب هنرزوا یتا هدکمامتا عمسلاوح
 یا مار ۂدافا ری رح هسن دکملب هعاضا تقوو

 . یدلبا تدوع هوا قرءردشلارف

 الب نوک یبا ما اراتعا ندنوکوآ هصالخ

 زواجتم یب یعرکب ییدلبا لاسراو ریرحم هلصاف
 یربخ ندقیلطت و هنرلهمانماحرت سا < هنس اک«

 لکلای هے رلاعدا و هدافا نالوا راد هشدلوا

 م



 ۔زکارتشا هنا رطضاو كناو تب وا ی یرب
 فن رعآ ز٤ راکدکح كربقفو هلسهدلاو یثانند

 رکحاکت هلع ءام .ردیر ندنلانحا كملم هنلوا
 بانع ینصالخ ندنسالب قهاشی هدنلا رکحاکنو

 ۳ لات ها ها نوسب هدلاح ۰ زمکیدلک ءدما یک نده

 هعفد وب نم وژرا لوا نوک یا

 هال ریغ تاهوه نالوا مقا و هدنک وا وق هساا

 ترد چوا ن رک ندااقو س زكقىملاط تروص و

 هب یادم بش 2 أ تبات هلن رلند اه كم

 كن ز یی دکح ء« كتمدح يیدسا هز Sale ردو

 شوق چاقرب نالوآقج هبمهلوا هل یرحا عار
 هراکنایییلصا نوجا قمات رود ندکمرو ینحاکن

 .یدتساتاما اهد هحرد ر ی زکتیهام زکنارح



 یورک جلف رب وا ندنسفیدلتروق یناج طقف
 ضرع هدمهرک ذن یک و قرهسیلا هلاق قار  ۱

 نانلوا راضحا هیایرک همکح هلهحو ییدناوا

 - همکحم هدر نكر روط بوت هددعتم یواعد

 یروبنع غابم كرهیعا مشورت یتمشآغوا هدرا
 .یدالشغا هرژوا قلوا رس تمالس هفدص "

 نالو زعولعم یندناوا راکنا نوجما كنا زکلاب

 هساا زاراقیح هتح نادم هن یسهلئدم قاطآ

 ههمخحم هنرزوا هعطق تروح كحودیا دلوت

 ینحهنلق تاملار هب یضاق کح و تمحاص

 لفاع . رولوا نام

 زعول-« یدلوا رادربخ هقفح ندقیلطت
 یشیدلواتس قفاومیماعدا كنانعرمرکم نالوا
 ندنشیدلوا شما نایمرد هرکیعرکی ردق هنامزوا
 E هدیراقو . یدمهلو باوح تلحهرو

 یدنفالقاع نالوا شل وات یوزجندنناشو



 » ا 77 ر و هداس ا ۰ فاص ترا

 هدارند اعر ی EAL ینتبهام كنسءرک

 هحذکا نوا تا هدبودیا داسفا یراناسنا

 هرفن زار ندسمرکم یک راناطیش نابلرضاح

 ند ق ووا اهد كرهلوشود یرلنوکوب هال
 هباکح كنهروحه, « هلراکتشا یلزک یزبک

 ندنجوز بوریدلوطیغالوق كرد هلزوساد
 یرریدن كايا یفج هاب هرکوصو شت وغوص
 لقاع هبفامعم . ىدا شملیا راضحا ندلوا
 مدع نهم قلطت ناقح هەروا یدفا

 . یداکد رادربخ اعطق ندنتص

 . هداعورشربع تروص تدمر هلایفر انعر

 هلی 4۶ 5: كمدنفا ها دعو ندكدسا تفلا

 هرکوص ندکد ردا رظن فرص ندحاودزا

 ندمرکم هسیاو بور و رارق هغمراو یدنک

 رازب یعرکم هلتهج یتیدلوا فوم هنناشوب



  aتا هرو 8۹

 ٠ نوجم اقم راقج ینزوس قیلطت ندنزغآ كردا
 .یدشملو هدرلهلماعم نانلوا ضرع هدیراقو

 ندنسیدنک كمرک هللاتراقحو منش یراهرکوص

 هعالکا ید اوا ییاعحا قارا و قهوغوص

 ریدن وب . رابدناص هنلو هلبح قاقتالا هللا شفر

 . رابدر و رارق ه هناراکتطرش

 هدانعر هک نوک ییدسا رارف ند وا كتدکح

 .یدشماعا تدوع ماشفا بودک هن وا كردن

 ندمرکم هلا زکنا هو غ ورد كم زو هحیکو ا

 كنردب نکیآ یدالوا هلس تمکح ایوکو تیاکش

 هباکح ینکیدتارارفرابتخا قرهلوا رازبب ندنلاظم

 . ىدا

 كندنفا لقاع مرکم نیاحابص نوک یساریا
 سکره نامز ینیداح بوق بودک هنوا
 عر کلا یاس ی ندشدنلو هدوخ وا

 داش یجنالاب يیدتنا بر طة ۾ یدشمروک

¥ 



 جن یو و

 ىل او كتبردب ی یک ینردولو رضاح زو»

 شماجآ ا یوث کا ققاو هنسهلرح
 نوک وا هعینحوم یراهلواق هکنوح . یدیآ

 زو-هاخ لدارا جافر ی هل یار

 یراق دلوا یضاح و كج هلک مرا وحوآ قرهالب وط
Aندقدنالکا هانعر هک ندنک وا كوا  

 قحهللوا توعد مرکم ندفرط انعر هرکوص

 یو هدوهعم لدارا نک! هد رجآ واو

 و یرلکدتسشبا بوک تو نیک ۱ وا كلوا

 یعوفو ثفالط كربلکرد بوروط هن رزوا
 هللروص وب ةة هدهمق و . یدرلقح هل وا شتا

 هد-عوفو یا-ا كعاز طقف . یدلک هز وهط

 E یرح هلرکو یدفا لنا كر
 اعدا یعوفو هب-:ه> یرلفدلوا شاواع ندوا

 هرلیدنشرا ندانعر تقو یرلکددک یقالط نانلوا

 : انعر



Eمدلتروقندنناخ .نوسل وارکش . جا ها . 
 لقاع كرک . یدلراص هدو كنياباب كرەد
 یراقدل وانونم ندم رکم اناذیعرح لر 1و یدنا

 هزوس همانعر . راس كرب یانعو هلتهج

 : قرهالشاب

 یدمش ,زکسزءملیب ینفیدلوا هل كنا زسهمآ -

 نوسریوتکرب ,ردباراکنا هن هرک وص هدراروس

 هد ن یتح .رایدتشیارانع ناکا كنو

 رامدآ ی هی هدا د . مدروص ینہسا كس هئادرب

 مزال تفوه . شعا كب تعفر یمسا .راو

 يهدنسشراتكلاف نالجا یب هداروش هسرولوا

 ۱ ۰ شعآ ییهروص ندهوهق

 كياوهلعءفر بوردنوک یراتخا هرا كرهد

 .یدربدشیروک هل راقفرییارکید و یتفر هلسهطساو
 . ید لکد رادربخ ندرانو نالآ مرکم

 بوتکم كوص ینجهلا ندیدنفا لفاع مرکم
۱۷ 



 ۱ : قر همهلوو هراح هقشب هنرزوا

 «همکهدرارتیا ,قوب مربخ من ندقیلطا -
 ء| لکدزملس ینثیدای ناسنا .رانوستبا تمجام
 5 . رات وسقح رلهسلا ردتقم هناا

 یر ر هتززوا گو ۰ یدرو یاوج
 هدلا ید یرلابسهو یتفر ًااذ كردبا قیوشت
 بووی دن تشک ناس هعحارلاب هب همکح هلغل وا

 . یدنلوا توعد مرکم

 یازجایوک ,لکدهمکحهکیدریکهبهمکحرب مرکم
 ةحردر دةنءهدش۶آ لحرب صوص همت لمع

 نانلو هدتقوف تاق كس لرش لوقع یتمظع
 یابلع تفص ناشد تلادع كلداع مقتنم بانح

 مرج باا قرهلوا لزا همز یس هبسدق

 کاحرپ 8 همکح ییرلازس یازح كهانكو

 لد_ء ةمکوا کاحوا . شمرتک هدوجو
 ۰ شوا یفاتهازحو
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 ۵۱ ۵ هروعک*

 كاانعر,شادار یابزرب ندشدحا بضغورہق

 « تدح ردقكلف هاق . شا لس هنلکش

 مامبش هدننح شر وتدش ردق مهج هنندح

 یک ینامود قرح بچ ۰ توسقنچربمامردق
 هلق ییدتسیا یهاکندم . تشهد ز رهرارش

 .نوزوا ردف لما لوط نوا كمش را

 ردق ادوس نوجا كرا ینکیدتسیا یراظنا
 هنایزانرب صوصخم همرج باا یناسل هوم
 غاد نوجما قمشباپ هرلحور یک نا اتش

 .یدیا زوسناط

 رکج ٌهرقف هروحهم هلمناعوقو انعرو مرکم

 .هلادع کاحوا ترب-ع مثچرب فقاو هنزوس
 هلو ادا طن وشواهد

 باسح یاشا هدشوالصاو هاسحزور حایص

 .یدردبا نظ شاوبوق هانکو
 مولعم ینیدنلوب داع +42 اع نالوا ارحا



 هروعمم ۱

 هنعاتسا a و یراکنا ثكمرکم بولوا

 . یدلروک ییاعق موزا

 راضحا همولعم لزارا هسا ندنفرط انعر

 یرافدنلوا عایساو باحرر ررب هلفلوا شعلوا
 ندنغج ها غوا هلابتحامادو و ندر دوب هدهرص

 جن هبجمتو تربح مرکم نایلوا رادربخ ًایمطق
 هرک وص#لاهدنسهرص دهاشنکیآ هدکءزوک یلاح

 قانغا رب هجنروک ینکیدربکهیرجا هدكنرقفر
 هدهاوح ر جسه.یدلاف یدنابط هراوند 2 رهلک

 .یدمهلوا ردتقم

 قمقسواهل و صوصخ ابو تنطبش لاکرل.دهاش

 یک كما كل دهاش یحالاب هدهلئتسمر م ردق

 تئاند کیدا قوس كن رب رطف دادمتسا

 هدنسههاس یراتراهمو 0 نالوا دتلو

 ندقرطیتاقكردباتانا ینعوفو تحس كقالط

 رب قآ رآ و ینیدقیچ ندنحاکن تحت كانعر



 ۳ کج ی

 اعز. یوا جیب هنرکم یی اس

 کت هل باطخ" هبحوت بینا

 ندالب ره وا : ی هرک كيب ههللا -

 هد هک دقح ندنادب ر زر هل وآ «مدلوتروف ۱

 عبء یدنفا ! 1 مزود ديا نط مدلک کو

 ا هلن رطاخ فكنهسمک ن همشاب

 E اپولو رش
 هسامرکم < ید رو یرعوط و

 ینکیذرون هد كناتعر بولوا هدلاحرب نقيا د

 : كرهدیآ باف یدنک نوا هج روک

 روج ها همتک . : هم

 هاو ی

 دما ,ثيلیوس .مدنفا - «بیضاق »

 ندهمر و باو هسک 2 یضاق

 2 قرهلآ اعر

 . یداف کت انک ر
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 هروج# 9۱۸

 « بیضاق » زکیدبا زقارب زک هسهتسیا ی
  هلبوب ۰ هیبرب ولید فا؟زکسیمرویروک

 ؟ یزکبدروک قالخا
 قراقیجندو.؛رلدهاشو یردبو انعر هصالخ

 بیقعت هللا یهاکن ییانعر یخد مرکم.رایدب روب
 .یدلب هناردق هنسو كن همك جنا هديا هديا
 كرهنب هار رب نداروا هلبب ىح ینازسن مرد طقف

 . یدلوا روح هغلرا ندرانا

 ,یدشمالوا دیمون ًامطف ندانعر زونه مرکم

 ین نامز یکیدنب هیهارآ بولبربآ ندرانا یتح
 هليا هراس روصو هرباخم هن «قر هنآ ناج هوا

 كمربتک هلو صح فالساقرەنلوب هدرانمحايم

 + یدیا

 «ندکلواواهدنرظن طقف«یدراوموا هللالاح و
 . یدشمقچ ندقلن اسنایدنک «ندکللام لام

 لا وا «یدرارف قاهتروا ۰ یدلوا ماشفا



 9۹۹ هررع#

 دادتشا نالوآ یعءط یشراق هنزحوا.هب هاب غ
 قوس هنوا كرد ما یس کاک تارا

 :ندنا سکع ند رج ۰ یدلاح یوبت + یدتا

 لب و ری
 هد[ زفز شک راقهت ولت اد ااو تا

 هقهب ندقدقلوا لوتق هد هنیدالشاب هخمالغا
 .قدلبا تدوع هسوا «یدنلوا دزطو هز هل راقح

 .یدلوالصاوهحابص كرهربع هلنمالغایهحک وا

 كاتهراع هروجهم ذنوج یسدنک قترا
 ةراخر هقثب ندلحا نالوا زاساود هم رمع درد

 ندهابساوههدبولوا حابض . یدشما!اق صالخ

 ندضان یردقدهاش هحدما كنر لیوح هضام

 زکلاب ینتهظوا.مرکم نالوا شا لوح ههاس

 دياز اتهد هحردرب ىرىن شح لر ەرو

 یشزب چیه هلقلیقشاش یردب ماشقا .یدنبا

 شلاق چآ ربارب هب رپ هلتهج ید كردن



۶ ۱ ۱ E N 

 نالوا شمووا قرهلرو ق هم رزوا كردنمو

 نکل ۰ یداک هننرطاخ تمکح . یدقاب ههسنا

 ار ها یک هوا قحا
 شاز فا ا هن !ع . یدقاب ندهرجت

 حلاصمباب را «هنالاراشوق«ش وط آمدشده 

 هل یلاح كنامند ۰ راشمالشاب هم اشیا سکه

 ومشء « بؤر كنا طقف.لاح کلوا نوک چوا

 ؛شلوا نوک یکید یرلءراظنم یشراق اکا, كناد

 ناهحرب هدششلرپ +سراو ریاقم ردق هناب وک

 رب ا یرافذلوا زببجور :تاوما + شوا
 هتک رح قرهقلاق ندنرارب هللا یعیبط قوس
 تانک .. ولوا په ءرانزک ءرل ورو «راشمالشاب
 ۰:۰ شوپنفک ایات رس

 هربدرن 2 نالوا سوم ند'ود ,ولردره

 بونارحیص ندنرب قرهلوادراو یثر هن رطاخ
 1 یدآآ یملق . . يد راقبح دغاکرب ندنسهچمکچ



 كنهن .یدنبا بوروق قهر

 ۱ :یدلک هنج وا یناب
 E مزيف هسنآ ۰ ها

eرا ٩ و 1 4 قتهاب وا و «  - 

 . 1 کش

 کهن هد یبوتکموش ۶ 1 مذق ق واق

 E و روت وک

 ۱ و رو ی
 ۳ و ge و ۰ ۶ و گان ابا

 . ربتکیاوج قولا هدروئوک
 لقا ۰ اچ نما قردلا یوتکم هسا

 و قو ؛یودک هات تنندفا
 ۱ : ندهرج 9

 ؟ وا ردمک ۳

 ل زکحا هام
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 4 راوكش | هداروب جم و

 « یدربنوک ماباب
 یهناسسدم ریدت هنزاریا هلماعمد «هسیا

 یشراقە ردم ردقهقووا کد وج .یدلکد دعاسم

 هدرلاشا یکیدتا حمب ندنقالخا ؟یواسم
 هدلاحر تح نایاشو رازب ندنلا كراقجوج
 ېتادافا یهدنقح .مرکم هلا ناب ینراقدنلوب

 یک ربجآ هرانآ یسیدنکو شملپا دیک 2
 لقاع نکروشینوف هلبا هسینا ۰ یدیشغوروک
 . : كره هنک وا كنه یدنا

 ؟یدردنوک یک ابی. مزیق وات -یدنفالقام
 . هدراو بوتکمر مدنفا توا - هسنا
 هلمزب . زج یوتکم كنا - یدفا لام

 كنها رسنحار زودنوک هجک . یدلاق یتبسانمرب
 . تیک :«« ٩ شا يمالب شاب# . قو يوزا



o #هررع 

 . نوسسمردنوک نالف بوتکم . هللوس هلبوب
 . مالسلاو ردقو یلامحا كمما لوق

 تدوع هجنروک یلاحو هسنا . یدناق هر
 اس لاح عوقو هلنا هداعا هتسردب نوتکمو

 . یدابا

 مس هم قله هتک یک
 قنیدنلوو بذاک ی زاتداهش دلرادهاشو ینتع

 هداعا هنسل دیک بوتکم : یدشعا لابمرد

 طف :یدتسیاكمردنوک هم تقو یشدنلوا

 یخ-هلوا یر هقشب نداعدار كنهلئسمو

 . یدلوا روح هدب یعاحرتسا زرطقرهالک |

 . یدردنوک با هسیناهن قرازایبوتکمرب رکید
 یدقا لقام هنب نامز یفیدلاج یبوبق هسینا

 : قرهازوا ندهرجم

 ..۰ ؟ ندینس هن موفق ؟ وا

 ۱ مدنفا توا



 ۱ ۱ . مدنفا راو بوتکم

 ۹-۶ یدرآ كي وتکموب ها ها ت

 نامد؟ز نج هشاضوا ردق هتفوه ۰۰۰ ؟ یمکح

 ؟یمدعد نوسهردنوکب وتکم اکب ؟ یمدمهبوس

 «یدردنوک هم ۰ مدلیوس هدنب « نکیدیدرس
 ٠ نسررووک هنسیدنک هم هدنس ب 4

 كدمروتک نس هکلب مه .ربر د وک هم مدنفا

 هه هل رس هرالرازایم هد

 قرفلو e و هسا دنا لفاع

 ۱ ی اکا

 ۔وکە نب م ما زا یاونح هدرب و مرق رو 739

 .نیسقج هل روب نسهدهرا کلن هودنوک هم )هسروت

 هتم 5 ووا ب وجا یدلآ ف دوتکم ند وق بونا

 ..ىدالشاب



E 8بوتکم  

 ن رق ًامطق یەم : مةیلطت یماخ انعو من

 روسشوا اعدا هل وب هک مادام لمة . یدلکد ت

 كح اکن هلا كالا هدقملا مدقفا ر . قو ساب

 هز کر اقای قرهلوا «ءفد كوص .ردنکع یدیدج

 نوجا حاکن دقع ارا رک هدلاح غیدلوا شمام

 ببس همای ماود و مرون دنا ماع رسا
 هرزوا باوح مج ها نوک و الاو .ردقح هلوا

 مرکم . ردکح هل رو هقاخ همرمع

 سسدمتاغ بذاک تیاغیرکم یدنفالقام
 ییدعانا هشم یحارکح هعاخ های ندنکیدلیب

 هنماح رسا ندشدبحا هداب ز ندنآ هدالوا یک

 : یدزاب یاوحوش . یدمریو تيما

 باو تروص

 هدلاح زکگیدتا راکنا یتلطت ردق هیدمش

 اعقاو زکماحرتسا نوا حاکن دید هعفدوب
 ثحهدبا تلالد هیکناس زونه هدرک اعدا یلوا



e a 

 تاالد هنسکع ء و زوس جاقرب

 كهردرالقع هز ؟هسسدو هل كزمس .روسدیا

 ا و اورق دلم نوا
 تقلخوا لاعملا هادمح هبا زحاع دبع . ردا

 .٠ ردشماغلوا قاخ هدنلهخواو

 هدلاح یندملاق زم سانمو هقالع رب چیه هلکرس
 زکشیامروط یرک ندمیدصت هلبا بیتاکم زونه
 زکه نلاوتم تاحاعزا نالوا نک د هیدمش ایوک

 هدیدمش یک شماس#ا تنافک هنقلخ هناخ رب
 ررکت طقف . ردنوجما كنا روضح -هلنروصو
 كمردسا عام یزسهدندزکتکر حو هسردبا

 یفبدلوا دوجو« تاوهسو هراج ولردره نوچ ا
 2 را

 . یدلبا ماست هن رد بورتک یاوح هسا

  هطوا ردق تعاس رب هرکوص ندقدوق وا مرکم

 :یدراقبج دغاکرب را ا بوشالوط هدنس
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 هروع# را

 ناحلخ نو تر

 هن ۰ یدزاب اهدرطس جاقرب هللا لاحر ررو

 2۲ ۰ یدردنوک كرر و هب هسا:

ا یدنفا لئاع
 تاء دصا هسا

3 ندءقاو
 “ھیچ 

 روض قح - هلبیس> یفوقو مدع هناعوقو
 یدتسیا كماعا لوف چیه نيرا . یدشاوا

 هن رزوا ظت یيدرتسوک كرف هراج هدهسیا

 .یدلواروع هدربطست باوحقرهلایدغاک هن

 : یدشلزای هللوش ییوتکم كمرکم

 بوتکم :
 هکنوچ .مروک موزلهدیدمن یزس هلغایح من
 كج هلوا هيرب مدوخاب «قحهاشاب هعرب ا

 . مرویدبا ضرع قرەلوا یدج . زکساکد
 زکنادحو هفاوا بس هنکالهووحم كيهراع رب

 . زکسردآ ماود هددنمت هن هسا دعاسم

 مرکم



 هروعم 5۲۸

 5 یدراب باوحر هدل و وش یدنوا لوام"

 نت

 نوا یرطاخ كفجوچ زکیدردنوک لکد

 كزس زا رک امن دص E دهاش قحب

 - رج ول ی رس هسقوب ۰ روشوا رابتعاعمس ءهلاح |

 هرکی ر ك زس زب .هادرلی هديا عام ندقوچ ندتک
 قحهاشاب نوجا مزب هدزس كەسبا ىج هاشاي

 یہشد كف راب؛ثلس وا تن تم نا رولوا

 هد زاقح هدبوجایم نغآ ردق هب یدمش . کد

 كرهیمهدیا جارما رس ةف ۰ ا 0 :

 ولردو ۳ عل امف ؟ ردا قلع هب کب زکس

 لو اعمق هسرولوا ا و هد و

 هح رب ندنحزهدوه-.۰ كل وا نیما ندننح هه وا

 لام . زامقبح

 برقن ماشقا نامز یفادوقوا یبونکم مرکم



  A e ۱ ۳را ها ۲ ۱

 ۹ و ا
 , ندشح ارم اهد هرک كيب لکد هرکړ . یدشمجا
 5 یردب ماف هداب ز ندهنسر طقف 3 یدزمنکج

 ۳ ۰ کیش یلاوحاو قالخا كندنفا لقاع نالوا

 ندنوب هيلع ءانب «ینکج هيم ندندانع هلتهج
 لوبق یرب چیه كنبراتجایمقج نوا ءرکوص
 . یدلوا ماشقا . یدریلب ًامطق یخ هبفلوا
 , یدک هج روا تعاس

 هسلوا كلام هنادحو ر سسحتم ربع ردق هن

 ردنا یماتسم - تماشا نف و ا
 تلا كنادحو ىجا .ردصط - هرزوا قاوا
 ًاضمب قوا كب ام تمادنوا هروک هنماکحا

 رب شهدم هداضمب هلرکسفت رب ًاضعب « چک كب
 .رولوا لصاح هلکهروک هحترب روم « تربع

 قافوا لا كنسنحمهرب هکرولیروک نانا

 کیدا رح ًافاعتم هسلوا بیس اے رفا راسکتآ
 ینتتحارو روح هجرلهتفه کلب هینادحو تمادن



 E یورو ناسا. ربا بس
  یلف هدلاح ییدلیا تارج هنقح ان مد قارا
 هجحق دماضوا هنسازس یازح هد بودا یهاظن

 . زعوط هل یاران ًق ۱
 هدمرکم هک رلیشالکا هدندنسهقاس لاعفا

 را هح رج هدنرکح كيهرو>هم .یداهدتفلخ وا

 ىتاي لقور لا كنبرع تیام قردچآ
 نکیاشثوص هغاریوط هراق هدنامز رب یکحهروک

 هدنجما نامز زا كب یمازح كنلعفوا رکا

 هلا اعر هدبویلوا روهظ ۀدزرس هلنروصو
 ٠ قو همش چیه ید هستبا ماود یتدومسم

 .یدزمریتک هلبب هنیرطاخ هرکرب یهروجهم
 هنامز ماکسحا ایوک هک هسرض ؛هفووبش طقف

 هد شم وا لا ق قد یابتهر یتشذک رس هروحیهم

 كمرکم هرزوآ قلو هاشمو یواسم اما کا

 ,يدشملبا ناتا هغر هل وص هناردقم فا



 ۱ هرو ۱

 ناسا نم نالوا یتار یاج هلوص

 كنم رب ندراوشموق یاسا . یدلبا قوس
 ۱ بوسقیچ ندوا نی : یدردنوک هنوا

 ًاهجوتم هناس ربق یفبدلوا نوفدم كنهروحپ+

 لصاو اوز بو ما كرهدیا هفاسم عطف

 ` . یدلوا

 ۲ ربق «یزکنا نزح لا كتم حاولا بو رغ

 .رد هاب مع یاج رب یتشهد هدست وآ هسا ناتس

 توم Ne) شه وج 4هعادو مشچ 2ک كب ورغ

 هدشهروک یتوم ممالع كيات مس ربق یک

 E ناربدک ۱ ی زا هتصت نت ندنسوفروف

 نزحكنر ییدر دشا سکع هن راشاط م۵وفروف

 قرهالب هر ر هس راو نزح ردقه هدامدا وک

 . یدشعا راهطا مام هوس ول ر

 شماغوا کاله وق رغ هکلهت هد شمش شوده کد

 راز ييدتا فطع كوص هاد كيهدژاضقرب



 راج

  Aهرو 2

E ا یرلغاط لغم كيرفمیک ریست 

 یتماقودق - دیشروخ عاعش نایروک هل ننوخ .
 كاكملام یک ربشالاح کما هنو هلام تبهام

 كسکوب نیلبا مدسف تابثا هدنراهشوک لتشهد
 یراهایس هیاس هدبودبا سکع هنمراجافا ورس
 كدبهشر هکدروشود هنرزوآ نیدمز نم

 شاز هلا هاسدادم هنرزوا یسهقودنص لیشپ

 ید رزکب هنتشذک , رس ۰

 نالوا هاش رر ىلج كلا ندنابح ةرومعم

 ندنسهلح یک یلکوک هدنجا راهربقم بارخ
 كنیجرازمو شملکچ ههشوکرب هابیرف
 یبدبوق هنرزوآ نوا قمالوابلاغ یربهلبتقو
 رهرونوک نامزلیس ینغوچ یخد كشاط جاقرب
 نال وا شمهرکب هحر رب مدهنم ] یوا هدیرف

 نوت 0 ایم دا کیدنلزک هروجهم
 نان یک یااط هدنحوا شاب .شاوا هاس ءاخ



 ندهمل.>ا یک ی هدا ت قا ء ۰ ؛ توآ تر 3

 ی رم ءدنرزوا ۱ كحج جاقرب ناحیه شاوص

 هدنفرط تسوآ كنبريقو نج جاقرب زسافو یک
 هدرالغا الاح ه سلا هروح قفوا نالسبجا

 یک ردا حشر ندقار وط یثاب كنزوک

 ۰ یدروبلیروکو سهلمادجافرب ارتمندرومغپ
 هدنکلهتخ ؛ تداعس دیما هدنفلغاص مرکم

 كارو ینیدحاق نن یک تیفاع ن ناکما

 :شمهیا ترای ز یت رانم چیه یربدشنافو
 نوجا ینح هبمشقفاب ناطش هدنرف دیهشر طةف

 «یدشملبا تکرحرب یصوط هدول

 یک یمایسو لکش كنم را هسا یدمش

 یرح زار ی بق نالاق هدنرطاخ لام لابخ

 ردقوا هن زوک تربع هف وا . یدلو هلا

 چیه هدایند یک ینادحو هکۍ دنروک شهدم
 نابلوا ندنناش قلوا راتمو سسحتم ندیشرب
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 "اتوا طقف . یدشملهجرا انداع ناج كنسرب
 را دب تاق كس در وه ؛لکد هم رو>هم

 دناع هندنک هت رزوا یمهعفاو تادوهشم نالوا

 : ۱ .یدیا

 تقورب ۰ یدروسطوا هسنجوآ شاب كرام
 کلب هنسهلوا یتحارتسا هاکباوخ هدكنسدنک

 . یدقاب هغار وط نالوا شلاق نامزرب زا كب

 هحولرب لر هثانا تقد هاکن بضل ٌهناوام هرکرب
 بوک هلا موش نالوا لحم هدنرزوا هات
 لكعد قسقح هلو هلاع تسهامو یلاع تبهام

 كمرتسوکحضاو اهد هنسیدنک یناتسکنس نالوا

 هدهاشم یرث ندا تفاطل ءرهح ضرع نوا

 یهدنسهرا امسونیمز,یدقابهغارب وطهنس . یدلبا
 ىلا هلا نضام .یدریحک ندنکو اكنسزوک قرف

 یتاروصت *الابخ تالدبن یشیدارغوا هدنجا
 لئاوا كيهروحهم هددرک رت . یدللا لام الام
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 یتسفنالوص يت «یتک الف یءهرکوص یتووسم
 تمحایم هنسی دنک هرک كس ردق هب هديا

 هو یوم 9 اوو ن اقا

 هدنزوموارال كن را رب شمقچ ندننیوق تقام
 یکتا یفداص مدو هز ننل هارق
 يهدنتسوا كرازم نامزرب ۰ یدلبا رطاخرد

 و بوفاب هنس راهچراب شاط
 زو "له و ی وک شلوا هدف نه

 . یدناف هرانم یتسوا

 لا ن ندنرکف تكمرکم دنا نآوا
 ندبا فداصتهسلوا لباقربوصت هرزوا هحولرب
 وع هراناب یکشت آ بلق ندبا فطع تد رظن
 یدربش تقو هاب رک هدلاح واتدمنوز وا.یدرولوا

 . یدقلاق ندنرب هرکوص تعاس ییا

 تعاس ندشدلوا شاک جک ًاناذ هباتسرا نم

 زکلای؛شمرارف یک یاکوک قا هروا.شاوب یا
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CONE ۹ 

 ٠ ناناي هدنجوا شاب كرام رب نیش هرب ینیدلو
 هلرق نالوب هدنلاح لاله زونه یساض كلبدت
 نیزح «قولوص هدرلشاط قرهشیراق هنراونا

 لکشم تاغ مرکم :یدرلبا را-هطا كيررب

 هدبودنارکف لا اهناققدم تباغ نوجا هل سمر
 ماف هتادشت هس رزوا همطق هحد ییدرو

 . یدقلاق ندنرب هربادر - یک ربا

 هاند «لردبا رظن فاء هترخا نداد

 یکرارآ رب هدنرخآ نوجا یدوسحو نایمغیص
 هتسهآ ا 6 اع هاب هاتسرانم
 ا ا و ارزو هدنروصرب
 رک » یدلک

 ینوکیست را .یدربک تقوزکلاب ردق هحایص
 لق ا رو قاشا رجلا لع
 . یدرو بوتکمر فورظ ها . یدنرتک

 ۰ یدردنوک هن زب ندنسابحا ییدسشب روک يا
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 قروص ۰ یدالشا هغموقوا تاد نالا یدغا

 ی : یدیا وش 3

 بوتکم م تروص
 كمرتسوک تروص كيب نوکه هرارظن

 راهظالحرب هل وا اکب ردق نالوا یسهعدق تداع
 مدنک یعدوحو یدنک هدوحو مع کیدا

 ۰ مروس روک هدایز ۱

 شتآ مفرط ترد . عودنا بادع خ زودرپ

 هرابسشتارب هدا الب هدکشنارب . یدک
 . مدلوا تک الف

 هدبول وا د رهدبا هزادنا یتفدرظن

 ینودرکیراقدماراقج نتعرب همتهدقندنسلطا
 یه » ا نادنز یفرطیه . مدتبا هب رج هدن

 یهدنلا كاهناختنموب نالوا مام سلاح یسهشوک
 ۰ شا قو یعارا یاج هقشب ندیاهت راقم

 یدمش .یدیا ز وسکوا ًاناذهسنان رشک , ف وتکم



 هرو ۵۳۸

 مت نامز زکغیدوقوا یرارطسوش زس هکلب
 ۰ ی باف ردن نوک چوا یشادرف ۰ ردشااق

 . مدل امضا همن ةاکرد كهللا هد

 مرکم ۱
 قدر نعوقوا ؛روقوا یوتکم؛مدآ ناخش

 .یدلاح ننوق.یدنک هنوا كمرکم قرهالرف

 | یهفو نام هجنیعا روهظ سسر, ندير
 یو راز هلرارومآم نلکرابخالاب هتموکح
 هدبوقح یراقو؛راددرک یرجا . رایدربدجا

 ځور ېب مسج یمرکمتقو یرلقدجا ییسهطوا
 همرکمءراب دلو هدا هدنما راناق قرهلوا

 هبهروحهمالوا «طواوا نالوا تاس نادم

 همرکم هللا هروحهم هرک وص <« هاک هل حح

 هجرالب كنهراسجم بولوا تبح هاکهبشن رب
 لاح لامآ رازاکر هلتدامس ةدنخ ندبا فاتکنا
 هدهطواوا ی راب وت گم كناعر هرکوص.یدشهرک



 0۳۹ رویم

 .یدالک | یالب یفیداغوا هدهطواوا.یدربع هلا

 كنهطوا وا .یدالغا ردق هراحایص هدهطوا وا
 . یدیروق یرلشاب زوک ق وچ كم هدننیمز

 هم هد ههناخهتسخ كرهنلهتسخ هدهطوا وا

 دهان تخ یس دک مقر و اوا
 هدهطواوا هن كنانعر نکربساضوا هللا يناج
 هلو ردق هوکو . یدنشیا شش داوا نادک

 هدازا یناک, و هدقلوا بس هز ولد هعفو 7۷

 یدنک ندنزو یلکوک یدنک هم یعرکم ناقارب
 مج نالوا تربع لاث یک ینیدربدنلازج هلبل
 هرابتعا راظنا هدنطسو كنهطوا وا هدینتم

 ۱ . یدلیا ضرع
 نفکتو لسغەلشف رعم تموکح یثعن كمركم

 ءربقمر نانلوا راضحا هدنراوج یسوڈ هارداو
 . یدنلوا نفد

 نانلوب هدنوا كناذیبدرونوک بوتکمقنارآ وا
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 هروعم ۵۶ ۰

 ناتج هلام هن رزویعوبش كنهعقو هللا هسا
 « تمکح » یرلهرخالاء>ا كنانعرو كتمکح

 هل روک ًالصفم هدینات دلج قجهلوا بیقع هلیما
 .ردشلوا رب دىهاتخ هدارو« هروحهم » ندنکح

 ح € هیاخ «

 لصفم هحیقدلوا رار لا یتا كنسهعفو

 هلع هام 3 یدلکدرضاح ناز « هروحهم » نالوا

 كنءراس لغاشم هیفمعم:شقلوا بیقمتقر هاب
 زرط هلتهح ییدتا فداصت هنامز یرنک

 . ردشماهلوا اتعاو تقد ردق یعوزل هم رب رحت

 لاغتسشا ترتکهدرب هللا رحم میدن وب فرتعم

 .البوط هارآ ر اتعا مدع نالوا یلوصحم كناو

 هحرد رب صقاو نالو یعیبط یلوصح هسرب
 یمغ>هنلوا یاتروذعم هدیابوب . ردبا دیازت اهد

 راظتنا ند هلام تاهحوت می دل و یا 55 رو

EOSی. د  

hn. cdi Ze Riin i 
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 ضرع - هدلوا مسق - یراتشذگ رس همدقم

 هکهسنا هلتکح نالوا شفلوا لیصفتو
  زیسیااط ردق یرلقدلوا شارق هشبرارکیدکب
 ایدی رابدا زوم ریش ییا لایحه هدهدکل

 تشهد رب یک ریل ناح ندنل مرا الوا « ردق

 اقام شل آ ندنرالا یراهدلاو هلنا زوس هنس

 تنواعم جاتح زونه شما بیقمت ,ینآ یراردپ
 هکرایدبا شلاق زکلاب ردق وا هدلاح یراقدلوا

 هاک اجتلارپ هقشب ندنراربر نوا یسکیاره
 .یدیاتیدخا هاکرد نالوا هاس هدوا هسراو

 هسیک چه شلدازاب رار هليا اند مدا

 ناکما نوجا هسمک چیه هسلا هدانند . ردقوب

 نوجا( سکیه .هیلع ءانب نم وا روصت اب

(0 
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 تمکح ٤

 لابقتسا یک هدلاع نالوا تبرغ رادر قحمآ

 ‹ قحهریدشلا هنجام كر ییدلک « كج هديا

 هظفاحم نددرس و مرک و لرد یه ردق هبهحنشلا
 . ردسونا هدوا هسزاو زاونامهم كحهلا

 یرلکدلک هکرایدبا بیر وا هسینا هلتمکح
 هلیقح هلس یناسل یتح لئد ینجانم كرب
 یسک ا دوو يا یرکدتکاوک نام کوا

  دنفص « شوا مودعمو وع بقاعتم رر

 . داشتن ندزب یک كسوغآ کا یراق
 ؛ شمشود هنتشنعم یادوس یدنک رنک له

 قاش و شعالک | ندنلاح كني همك

 فداصت هب ینک چوا كج هنوشود ینس هقشب
 راحود هنجابتحا كمردنوشودیسفن هسرونلوا

 تبرغ رب ۰ رولیروک یشک كس چ وا شلوا
 ؛رابدلاق هدنسهشوکرب قلکارق ردق رانم كداا

 نوا باشا هتعنص رب  تعنص رب هدنرالا

 سس سس سا سا

۷ 

۳ 



 هلهج ورب چیه هصالخ « تورو دقن « تردف
 هدارا هدتدوع ناکما یک یشیدلوا تماقا راج
 . یدبا جراخ ندن رارابتخاو

 هقنش ندقمالغا كن هدزکلف ییا هل وا

 زاعا یر« ردامرام یرب ؟ ربلک هن ندنرللا

 هرزوا قلوا یراتلافس لاح یدنکهدیرب «ردب
 كجا هنیرلرکح «هنیراهتس كن ءرطاخ چوا

 لوصح ؛ شلوا نوخ عبنم ررب رلهشرج ىت

 ینا هدقلاق ترانع ندنشابزوکقح | یراتربغ

 ینماشقا كلبا كنوک یتبدنلوا نقد یرلردن

 كناذ کیدروتوک ی وتکم هلوص كن هسنا
 حر تیا تاذ وب . رایدرک هدنه اکتماق

 لاعفا یرلهرک وص اعقاو - رار هلذلوا قیششو

 هلع ءانب « ےدق كب قوقح هامرکم - هدهسشمتا
 - ذکر مس كراقجوج هلب را هعقو انعرو هروحهم
 لوا ندنآ یتح , ىدا فقاو هلبماع هتراتش



 a ارضا کی یوا ردق تح یراتح

 . یدشلوا لقتسم بیس فوقووب هدهنسمارفتت
 نارق هنسهبناسف تاسوه ینسهناسنا فاطو

 متی هدنتافو « سکی هدنلغاص كساخ رب شما

 ینتفص - تنایص یوصعم ییاوب ینیدقارب
 سانشنبهام - ردق كحهدا هظفاحم هدالعف

 همزال هفیظورب نوجا نادجوره نالوا تیرشب
 یشدنلوا ثحم هدلوا زار هقش ندنو . ىدا

 تا نا و هتسهناخ یت رابدنک هرزوا

 یحاص تحرم طرف رارب هلفوقو هتیهاموا
 لکد كل هک ی يا رب زکلای نیربانب . یدیا
 هسراتشعمو ءافر نيات هلا اأ هدندزت ادا
 . یدربلس لاما صخا « فتاطو مدقا ینمشلاح

 یدالوا شب هلسهقفر رب كنسیدنک هک افیح
 هث دلوا ا هرات | هد ینیشنک هدلاح شافوا

 هنامز ةدعاسم ردیف كجو دبا هیشاءا



 . یدلکد لئا

 تباغ ءوخدب تباغ یسهقیفررظن قرص ندنآ
 لوصح كن هدلاووا هسلایراقحوح «برشهدنت

 هداروا یهسنا هلتمکح ندنرلقدنلو یس هزت
 : هدنتآ رهف هکلب لکد كنا هفت « قمزیدنوت
 كنا نوزو وح بوئوروح هدنتل | قورمو

 نوجا مدا هراع لاحو .یدرلس یغندلوا كم د

 ۰ یدلوا حور بادعر ددش < هشندنارب كوس

 بودا كرادتر رب یربآ کلکد دعاسم تزدق

 ناکمالاح ,نوسشنلاح هم رلهشاعا و قافت |هداروا

 نادجو . نوستیالومق هنبوایدنک هک نعرتسوک
 تسلا قرهقارب هرابدنک یدنک هکز اوا یضار

 . نوسقارپ رس هدازا هدقمروا ی راشاب هر یرلک
 هعقولوصوشصوصخ اب هدوا هسریلک یشربهدنلا
 هنیرلاکبودایرف نزیک هنمکح هاد ۀغبظو هنیززوا
 , یدا تراع ندقمالعاربارب كارتشالاب
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 شما فدا هدندالوا یدنک دوخا هدست

 ندنرازوک هدنتسن رأت وا بولوا رأتم ردق
 یدنفا مناخ یتهقتفر هدلاح ییدکود هبانوخ
 كنآ . یدلروک قوج هل هل یسمالعا نددف رط

 ندنکیدتبا نیناو ها ردقوب ندهن نوجا یراچ
 هتناسنا نامز هلتم ص هقاس . یدلوا لوسم

 . یدناوا تابع شا هلماد چ وا نلکود

 هاکباوخ یعابش رب یتح « یوا رب هجرلهنس -
 شمزتک. هدوج و دال وا ش ندنرر < شعدنا

 : لعوشود یاسح فلخت یهدنسهزآ باق ییا
 . ردلغا روصت یلاح كنهراچ وا هرک وص

 ندلهأت هدهروج-ممو اد هه آ رظن هام ونشم «

 راهم ا ع الحا تح

 بوک, شلدیاقیمعت ندنرافرط یتا مم بابراضمب
 .رتسوکر دکل مت «رارطخ قوج رب لمأت نایاش «مهم
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 فرص ندحاودزایت با ا کیدل
 . شل روک ی تیدناوب هدراهجرد كج هرب دتا رظن

 هدرلاعدا هدنقح یراقدلوا لوبق ناباش کلب

 كرتا کیدربتک هدوجو یه ۰ شا نا رج
 « تردعم ناس هلا رح یارتعا - هدنسهمدقم

 میدزات - هدنضرعم تقابل مدع ههحوت دو

 تاحردنم كر هک هتماقم تسرهف اتداع رل هلاقم

 ددی و یا
 ؤا مولعم هدنک یتمق كما یدنک

 یشر, هقشب ندزج راهظا هدصوصخو ندنفی
 هلتهح ملدلوا انشا یا كب هتمیقوا طقف « مەد

 یزد اهن رذق زذ باک
 فكناود ةدنک دم تاع د و

 ندردق ردق كحهشود هنم هک اج . هتسرلناسل

 . ردرللکد مور

 رب لصن « زمکیدتبا تمدخ هزکفرب لصت

۳ 



۱۰ 

 تارا زکلا ا ا هلاصحتسا اچ
 کلب 2( ندبعدم ناخ لکد كققدت

 . ردهدنشدصت تحت كموحع

 ؛قمراقبح لأم ندهدافا هسا كنیعدم بانج
 تردق يهدصوصخ كمل هديا لاقتنا هدیمتم

 یتیقدت هل-تهج ینیدلوا دناع هنصخش یتلباقو

 . ردج راخ ندمهفیطو

 لهأت تروص لکد یلهأت نمدصقم زکلا
 لها هدول روک ید نااشو لکشم

 ظتنم ندنا هلسسح فوقو نالوا هتتسا

 . ردنرابع ندتمدخرب نوا ناما یشدوعسم

 هتکالف شتا تابح کیا « نهلرهز یرمع کیا
 یسلوا دوجو رب هکرداهأت عونوب هتشپا ناقا

 از 9 ىت بلف یبا ناک مدال
 كببلق هنبرللاح كزوسکوا کیا هدلاح یکیدمنا
 كنا هسا یرکید ۰ رکود شاب یلئاق ندن رلهراب



r :ی  

 اوك هثفیدالغا
 ندهنسزوتوا نادجو ییا و بلق ییا و

 یک بآ هلسشتا - طقف شماشاب هدرب رب هدایز
 ینیدلوا مداخ هنیوحم كنيربرب « دض هنبربرب
 کا هد یشکیا هدا ةن رووا - قوا

 3 ردشمامروک تحار هنا زوتوا

 شوک هدو هزعاک اخ نالوا راد ةلهات

 ولرد یه هشام عم ۰ ردناهرب ر - لج ردق

 ناسنا ندشدلوا نوما تابح باح | ضراوع

 هد بونملس یتاصف یدنک طقف راسلوا اعا

 هان یدوحو كشنوك هد زوممروک ىك

 یر هقنش نداعدا هس رک زوک ییا
 یرندشیا هسلوا هساوا هدندنو هکردلکد

 . رولوا لصاح هحشرب ترادع ندکمر دلوک

 نکیارادایض تقشح ؛ لظم لب هسا | هن سه

 تقو رب چه هنقبقح كبذک . هرو كتملط



 | كير مو
 ا وو شاط هددوحوم وا یدصقم ا

 هرذ هنسهیقیقح تیهام كنا میقس رکفرب نالوا
 نا 0 هم ما لخت .تاربا رد

 شرایتخا کمک قلت یکییدتسا كند
 : «لمیلیا عورش E با ارت دات

 هدرا یراقدنلو ردق هتفهر هسنا هلتمکح

 كماخ ینهحاصوا طقف . رابدلاق "ةرفاسم

 هدنسههاس سرد یرلکدروک ندن آ هلشح نح

U 7 AT 
AEEدادم اصلا ء ازتسا نااش  

 قلت كنهآ یداب رف ۰ كحضم یهب رک ۽ لغت

 هفطل هاک كراعاخ كوك هلرلکی كحوک نالا

 ناه یراتراقج و ازمسا نالوا یدح هک

 . یدشمالشا ندنوک یینکبا

 ندهلماعم ییدرتسوک كنس هلناع هسا یزاردب



 لا
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  a ۷4ی ۱ 4

 . . یدرولوا اتم هداز اهد کلب ردق"راقجوج

 هجا كرانوب ینهراچ علاط قوس هکهراج هن
 هدنرمع تدم کل ەد شمروشود

 هقشب ندنلبروک اور ههسنا هلتمکح ندنسهن اع

 هليا خيب وتو هیت کی دیا شمامروک هلماعم رب
 : نوش 6ا

 « لح رب بسانم هدوا هسرلک یشرب ندنلا

 یربندهنسزوتوا - یراقحوح یقرهلو بلاطرب

 ندنس هناخ نالوا نادنز هشاب یدنح

 دز دنا زور وق

 هلن هناو فا هنراو یبایجاو راس قو

 هتفه . یدروص یتیدلوا بولوا نیهتسیا
 کج سل دنیا قانع بیات

 هغلدالوا تاذرب ندراک هدنمان « یدنفا یاب »

 ۱ ۱ - [یدتبفا

 ینبداراقیچ هنیروضح كنیدنفا یئاہب تمکح



 یتکرح ْنسح یس هب رت كفجوح نامز

 یک هایس باتکرب بولوا یملاط راکداب اصوصح
 ردفوا یتبنوزحم ندبآ رتس قدوجو اباترس
 یدئا 6 یدلیا بلج تقر ردقوا رظن نسح

 یک ینیدیوقبلا هدوا یتمکح ندننوک كلبا نامه
 اد قاتس هرتکتفا تنا ردشنا یراتشذکرم

 هدسا ۰ یدلبا هتش اضطق یتسلربتک ناه
 : یدنل وا لوق هازوا رار هایردار

 شر
 ؛شملیارصح هت راج یب رع تدم یدنفاینام

 قرهلوا لئان هتففوم كوس كب هدششته طقف

 : یدیا تاذرب شمریتک هبهبولطم ۀجرد یتورت
 زواحتم قوا هیاند ۰ شما لهأت هعفد تزد

 -(۵ رینه» نالوایزلکعوک كا نکا شک یدالوا

 تابخ كرت ندنرلتل وفط ناوا یسهلح هقشب ند

 جنک اهذ یسکیا هسیا ندنرلهقفر . یدراشملبا



 OT ح)

 یسحنجوا * راشلوا ءارمه هنیراتجوچ نکیا
 قیلطت هتي رزوا یلاوحا ءرس ضمب نایدوک
 كنسدنفا ام هدنرانامز لوصهبلع ءان «شملوا

 نالوا یس هدلاو كن هرم هليا یسهرنم نکلاب

OT 
 ساشتمف ۰ تح یانشا قود.یدنفا نا

 , یٍدیازفجدآ رب عبطلایرکء تلتقل|قیقر : هلن ع
 شوغآ :نکیا هدنشاب زوقط نوا وزع ی

 - « هناقشاع مه هنمرح كلبا ییدلیالوبق هضماودزا
 ندهرآ نکیا شما ادب تبحرب هناروورپ هلن عمه

 هدنجما یآ چ وا ك زغع داق مگنت ام ترد

 یسلوا شاغ ندنرظن ریارب هلبا یسی داب ییا

 ندن آ کیدا شملیا راده رج ردق وا ینلق
 ندهرا ۰ شما لهأت اهد همفد چ وا هرکوص

 یوا نک ےن اطر وتو لاک اک کل
 ییدریک ندهمروک هدایژر ينم رح كلا هدااچ



 نت ار ری ی اب تو را ی را
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 یتح ردفوا ۰ ققر یلق ردقوا . یدزلروک
 جافر هنس هقرا رب رب اب مادام كياذرب یققح

 ا و و یوم الا فلفاو وا بک اصمم
 یک هارمه عایض « هنا مادهنا « دالوا تربح

 هجرد هلوتص هدنیلق یساغوا هنمتس مامس
 هراغادوا شما رلهراب ءراغاد هدنتتسن یلمحت

 كوص نالوا تایحرب زکلاب هسیا هراهشرجوا
 شملبا ذاحتا مهم یب رات كنهرینم هلبا یعرح

 یتسهعرک كرك یتسهقفر كرك هیلع ءانب . یدیا
 ترس اد كوخ هدرا کرج و هرکه

 هنیرلدصقمر, جنيه « هنیراشیارب چیه « ریقارب
 لوقتعم ربغ كرک لوقعم هلرک « زنا هلخادم
 هصالخ «ءرابا ج ورت یرللماره « ییرلوزراره

 نیمأت كن راب ولطم زکلاب یشراق هنیرایدنک
 وا زکلاپ « زغوشود هفیظورب هقشب ندنایستو



۱۷ E OT 

 ناباش هکونلاح . یدریشنلاح هنسارجا كنهقبظو

 یر هد اباد هدوا هسراو ته ر ا

 مس رشمش هر لد یور ادا هجا

 علاط نالوا شمامروط یرک ندکمرتسوک

 ینیدچآ : الب کیدربدکج ههراچب كنیزاسان
 ید روک ای زد یک سوشا

(EG ندَقاط قبال ه هلماعم 

 همعل » ند و 4 یدک ن داف «

 كتىدنفا اراتعا ندنفاح وج . یدشلوا هبمست
 ینیدمآ غ وا هدانند ردق هب هجن ر که نج او دزاهاکم رح

 ترافس کیدمروک ءالب کیدمکج « درسو مرک
 یدلوالئا هسا کای ندکدرک یدشمالاق

 كسزو ندنسوزرا یتح « ندندسا امظع تمون

 ندوب وقرب قلک ارق ایوکهلتمج ینیدنل و رتالاب تاق
 یدشملبا دوعص هناوایس . ۱

 هلبراتعا يس هب راعف تیلباق هدسکره ټداعس



 شب پس

 نانا .ردضب | ا 7

 راهنما متاهل وام ندا ضیف 9

 لک اب .ردهروک هسدادعتسا یدنکر اوا طقف .رایا
 تاعفتلا یانهرهچ هرلناقب هنیزوب كرهلوک یک

 لب راقارپاب یلرهز یک یتوا ناغریصیا اب « رولوا
 . راقاب یناح كناشالقا هنناب

 ماستبا یور یک لک ( یمسا كنيداق ) همیعن
 قحهتوفوا تمر هدهناغریصیا لکد ثامرتسوک

 روطر ءهزوسلد ناسلرب « هبهمومذم تقلخرپ

 ۰ یدیا كلام هلن رکفرب ۰ هبیرغ
 قسطت هنلاح یتیبا یهافر تمعل ییدروک

 یسلوانارکش ٌهءدجسب رسزودن وکه جیک د بودا
 e ینکیدتیا سکب نکرک زا
 نئرپ هقسشب ندقلابق .نمروک رروک تردق

 . یدلوا نمهتسرا

 ادب در راعا ِندنلوخد هرا پرد

2 
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 بولا یتشاب ینچاقرب یتح هرازیب ینمومع كنقلخ
 ۱: یدشقار راجا وراس

 زارا هلماعم هدلو وا یثراق ه یدنفا اعفاو

 كنحاص ینادتسنا بلق طقف . ید غ ہذا

 شملساندنسب رد كسزو « ندنلاعفا « ندئناسا

 هنموزل : رزکب هسعلام ظوفحم هدنحا هشنش ر

 كىم ردق هن  هسنلزبدلا ردقهن هشبشوا هروک
 ققدت بایرا هن هسشلاح هرتس یتهام و كنر

 . ردناسا كمتا ردقتو قرف نوا
 الآ توکس ردقهن یشراق «یدتفا هلعءاس

 ینوتوک یینا یراق هد و معم هاعص وت

 هلماعموت وک ها هلماعم ینا ۰ زجاع ًاعطق ندقن رفت
 نوجا یناد]و ربع هداناس ندتفدلوا 4

 نددنقفا یدشو تدح نالوا یشراق هترلهقش

 هدتسهامه هسلا ندنو . یدنسروک موزا همشک

 ءدنجا نامز زا كب یتیدلوا لام هن ؛ یتیدنل و

 ۵ زی

۱ E 



 ا یا 2 طقف . . یدشملبا 0 ۱

 PETE تال اعقنا قوح كاب ردفهتفووا

 یراباندنتقرافم هجوز « نالوایرثک | كنوب 7
 شتلوب هدطخ - یهمین نوجنا ینیدلوا شلک
 تمعن رب ربارب هلیناصق ولردره - یک كما
 هاسم ینصیاش ولرد یه « ردىا ا امظع

 . یدرلبا

 هانند هدنسهنس یحنح وا كن راحاودزا هربنم

 لوا هنیس کیا ندنسیدنک یدلوت هک ی دشلک
 هننافویانئا كغج وجر نالواندهقلطم كردن

 یتلتافشهتلعر ءاودهدردرب ات داع ندنکی دلا ف داصت

 هلب وا ردق هنامزوا یدنفا فک اع طف. یدشملوا
 هدننیوق یرب چیه نکیا شلوا لئان هتداعس چاقرب
 ندهعوط هنقوذ یک ت داعس قرهلاق هدنغاجوق

 یتافو كنیرب ۰ شلوا باغ ندنکوا كنیزوک ۷
 ندهربنم هرزوا كما سقعل یدالو كنم رکید
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 هد كنآ ند ةیدلوا شوک دالوا نوا لوا "

 . .  یدیا دیمون ًاطق ندننج هیاشپ
 ماشفا هدنسهطوا یدلوت كفحوح یتح

 رب یلدلوا لوغشم هلا اعد بورس ین زاغ

 : شرف هتنخا هارد كرا را و
 : E تباع وص و یراب 13

 هسکج هلک مزال اهد ناحتمارب « هبرحترب هلکنوت+
 ۰ لا را € لوا ندنآ

 هناس غردق شعوط تافو لکد تدالو والود

 . یدشملبا اعد هلا دیدش سابر

 ندنماکح |یسهسف تایل ڭنىدقا فک اعتب

 " ةقبقح یسقفر ییا ندا تافو هکردیللوا
 هد شما هانک - نکا ازس هنفصو كم

 - یکشفلوا میلست هراینابز قرهلبریآ ندرلکلم
 یناطشهمصن هنشاب هدبولاندنلا ینهتسرف یباوا

 ندکدتا مورح ندندالوا نوا نامز نیا لاتین



E 713 ا  PE 
 قد را الو 2 0 ادارن دننابح یا

 . یدشمابا تاختا

 چه كناسد ۳ ۹ هاند هکردقوا

 "ةقيقح قجوج رب نایلوا رادربخ ندنلاح رب
 هاند ندنرخا كن هربنم هدلاح ییادلوا كلم

 رظن تالا ندا تلالد هنکیدلک نوحا یدعت

 ناطیش هسيدتبا فداصت همیکره یس هنالفط
 « یدشلوا ناوخ هلمس یک شمروک

 یس وا ۰ یدلک هس راشاب ترد جوا هربنم

 ینیدلوا ۱۱۳ یار هد تولوت

 - هلئوس  ردق قحهئالکا یدازردام ناسل

 هنکوا لؤا لوا هدا بک راذتقا کلش

 هلقح یردب کردم غ . یدالشاب هباغوغ هلنلک
 یسهلماعم یشزاق هسکره < یفیذلوا مدآ رب بلخ
 تلباق هدلاح یغیألاق تراسع ندفطلت زکلاب



NEو و  

 و ا

 ۳ حج: یزوس رب جم 7 ی 2

 هلب راتعاتیمومع كنسهدلاو هد عرب دن دنکب یروط

 نالوا صوصخم «سنمربق لکوک + بقا ناج
 ۰ یدرلبا قوس هکمهلاب ی رایدرقل

 ( لوا روک) ند هعرکوا کمد ( لک) الثم
 كب نوجنا كليب هيد ( ماج ) ۰ شمهلاب ید
 ( نوسقبج كناج ) نکیا شمکج تحز قوج
 . یدشلوا خ وسر بحاص قوناح كب هدکعد

 هدندوح و هدزارب هد بولو یر اشابنوا ءزوقط
 عام مک هبهرینم قلرا هز وک توقو تردف

 . یلسهلوا

 ۰ ها یم لس مراسيل يندريق هليا نسل
 نو کوو چھو راقوص شتآ هلیغو صوب
 داد نولو ل وسم نیمک ین زا وا اف

 هبا یمیدبنک یردب نالوا ملح تاغ ةقلخ

 قجهبفلوا وزرا ب ینملح وشراق هنسهدلاو
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 یزق یس هدلاو یک ینلدر دراو - هد هحرد

 نواعشر هندنکل کد وب نیا وطن اقا

 . ید رانا راختفا تاق تاق نول ییدرادشتب

 قمح اق ندنلا كغجوچرب هدنشاب زوقط هلم زا
 وا موم هدلاح یتالوا نکم نوا سکیه
 زار ندنااب یسلزا هدتتلا عو صو كنقلخ

 لاصاح كغابط یرلکد ندیدقا مناخ لوا

 هددوروطوا هنکوا دوخاو ندقلنویز یدلنا

 ردق € ااا نکی یتدحن ارا یتنوزرآ

 اوا یراقدلا هدنصوصخ كمل ەت یک ناوبح

 اهر ی یی
 بونلو هدنناب امناد مه لوا یا چاقرب هربنم

 هملاسندوخاب هیراحرب قفوا هرزواقمانیواریارب
 یتاکرح كتزق یدنفایام .یدشمهتسایتسما

 تدح كنسهقف ر هد هسیاهدکع | لمح هاج وخز ونه

 ماست قج وچ رب ېا هتي رال ا نوچ یی دام ت دشو



 ۲۵ ۳ ا :

 کا ر و فوت كم
 . یدردما ریدقت لزوک كب یتیدلوا رتدب

 - روص یرهالقاصواص یا هنیرزوا كنوب
 هب راج ۰ ینکیدستیا هیت هب یرب هیهتوا هل
 زق یر هرکو طقف . یدرابوس یتیدهلرامصب ا

 زبسهسمک كغجوج یا قرهلوا كکرا یرب
 لوا ندیدنفا یناب ینکجهلب رب و هنیتسیا بولاق
 رخ هلفارطا ی راما لو شیلا رخ
 :یدلاقزوسكج هلبوسهزکح دا ندنتیدلواشلا

 كم ربتک یراقجوچ كنیدنفا یئاہب هنب هیفام عم
 یروف یثراف هنمرح یادت رک هرزوا

 . یدلکد ینرب هقشب ندتعواطمرپ

 هرکوص ندکدلک راقجوج ینسیدک ًارکف

 یراقدلواالتم هتلعررب هردباتعجا هبطاب

 هسرولوا هروص هنره دوخا و كبمتاپ وس
 فرص ندنرلوبق كرهرتسوکترذعمرب نوسا وا



A OYبم یا وا اه  

۹ 

 بوروکیمکح طقف .یدرتسا كمر دنارظن

 هلاح هد بودیشیا ینهلّوم عیاقو نک ندنشاب

 قسم كلا كن ادحو نامز یسدلوا فقاو

 ولردرهتخض سح نالوا نوم را هدنراهشوک

 -هشوک نازو اصوصخ . یدربدنووا ینریدت

 ینلدلوایرلر ر چیه كج هديا احتلا هقشب هدنس
 قفلوت هدنوایدنک هدرهنکع هدافحولو نوجا

 ندن و .یدن روکنوها ندلافسواردقهب هحردرب

 شللف هدلاحو هسلوا جازلادیدح ردق هل هقفن
 هب هراخم کیا « هزوسکوا کیا تح نااش

 . یدیا هدندنما عام وک- تاشو فنع کان

 زکلاب ندیا قوس هدیماوب یتسیدنک هکافیح
 نوجا همس هسقو . یدا ینادحو توفص

 مورح ندر كجهدکهیاویو سکب كراقجوج
 هشفاب ینکیدتسیا سکعلاب لکد عنام یراهلوا

 . یدتصرفر دعاسم اهر



۲۷ SEN 

 .یدعاتدوع کوسن دد ا کت

 هدینسکیایدنفا یناهب كرهلکه دیسیشمهآ ربخ |
 : هداننا ییدرتسوک هبهمیعن كرهروتوک همرج

Eیدآ كتر. هلدربنک یرلکدبد  

 کن یرانو طقف ... هسا هدكنسرپ « تیمکش

 ۱ یراهسمک هقش ندهللا . مردبا هفت اقا

 هقشب ندنرلرب رب ۰ یرلکجهنکوک ,هقشب ندزب
 و, اهد . راةشرواب رسعلاط . ردقو یرلاتشا

 ۰ شمال اقرهق ی راکدمکح «الب ی راکدمروکهدشأ
 . نسرالغا هللا لع ههسنش!ا ینلک هسراشاب

 همیعل . یدتا هیصوت هطزوک هلیسهمدقم

 شمتشیا ی راقدلوا زساباب + زسانا كراقجوج
 ییدرتسوک یلهزوسهجردوب كنیدنف اینا هدهسیا

 ساسا هبلع ءا . یدلکد فقاو هتاعوقو

 یبط هحسک ره یقارم قتلوا علطم هبهلسم



 مدآ ۰ قفا هلعشم ندقم اب ناح هقش ندقدلوا

 همت نالآ قو 0 د قرش ندقعالغا

 یراهفو رنو« . یراتشذکرس یلشزوس لوب

 كب ندنشیدلوا یقارم كمهلکید یک لاصم
 ۱ . یدروس

 نوحایسهتلوا لیصفت كنهباکح یدنفا یا

 کلب - هشرزوا فیلکت ییدروک ندنمرح

 رادم هنب راهظفاحم هلئروص نسح كراقجوج
 یتسهعق و مرکم هلا هدوحهم هبا یدیما - رولوا

 نامر نوک هکیدنالک | هدنروحرب روم ردقوا
 عباقووا نالاق هدنضام هدشمالشاب هرود هنسرت

 هدنأاع هزکربو ےک هروهط"نادنم رارکت هلْوم
 دنا فا یا هد هک و یک کیدا
 : یدشمالشاب هنابرج

 هدانا ییدلکید ینهباکح یراق هکردس غ

 هدراهاباقم موم اهد روم اهد ندهباکح

irr. 



 و

 ۲۹ تب

 اد رول هسیاعیاقو .زدهنبآ رب ماع «یدرونل و

 نا طقف ۹ ردنلاثع رر ,یونعم كنها وا

 تزابعندنسکع كنلق یدنک یی هقشب رظفره
 یبرهظم ید نکی عی هقدشب رکفره « ریدوک

 نایروکهدنجمالاع تانوئش .ردا هک اح ءدنتسن
 چیه هقشب ندنفالتخا كنهب رش راکفا رالدم

 ؛ وا" ید ندنشرب

 هدنمغ یدنک * لقح هدنلعف قدتک اینکه

 ینادجو یدنک . یرکف یدنک نرتسوک مةتسم
 وک یاری رب كنعان نا ناف هلال واکاوا
 ءرلرکف هسربابقاب هفلاخت یرلکدرتسوکهنسهج ردبا
 .رولبروکینلدلواقرف لوس هدنسهرارلنادج و

 هستاراذق خار وض كاتس

 نوا ییااقو كلنوک رم کلب هددولوا فقاو

 - همنعآ - شماکود یشازوک - ردق هب هخااىناق -

 یتعق و هممن نکیاشلاق لکوک زا كب - هقشب ند



, 4 a ری A LD E E se 
1 | ERZ / هو یا اف 5 NE RRA e 0 21 1 ۵شب ٠ ۰ ۰ 

A E O ۳ ۰ 
1 17 

 . یدنفایئام هراجع هک یدردیا هک احم بیہغردقوا
 زب هل وا هدا مش دالوا -هخدقاب هنزو
 دو اا دوج و یتج كقول
 ۰ یدرابا لمح هنکیدتا هفبطا

 بقاو هتسالتا كلبا كمرکم دوج )الم

 ینبدردشبراقیبرابیج «ینسهحمکج هرزواقلوا
 : نوما قعاراب هنسهجوق نکرونلوا هباکح

 كنسهجوق چیه ناسنا یاهزسهیرتیاه

 ؟ یعررندشب راق یتببح

 نوجا قلا یانو كم رکم هدردب)ءذخ اوي هيد
 نکرینلیوس کیدردنوک هبهناخهتسخ یهروحهم

 : لبا رکن یکلوا هن
 ولرد هقش فیرح للاوز ؟ نوسناب هن

 کش مام هلو یندهراح

 شلوا یروفتم هلس كراناطبش هاب وا والو

 یدنفا یئاہب یتح ۰ یدریروک یلقح ینوعلم رب

 لس



 و ۲
 3 هدتودالک | امام ق

 .زونکوایکیاهبوب ران وب .. مکج همیعن ەتشيا س
aكنا تهدخ كوس هلا ۷ قاب  

 تقداطقفا .مريلبينجهیبابیشركنس . ردکعد
 دلزانون اریز . نوسمالابریخ هسیکهقشب هد تیا
 . ردربارب هليا قمقسب هبکرب قمقس ینکوک

 هد هرص یتبدشلاح تقر بلخ هلیس کاخ

 نوسروط هلبوش قمتقا شاب هلمادرب ندنرلزوک
 : هقشس ندکدمرتسوک هدرا كرر یتح

 .. اه . شمري رسمدق ؛ رسروعا اما -

 فلل یدنفا یا ہرا ۰ یدری و اوج
 - هبلیوس ٤ هنکیدایوس نیک شمروک “رهف نی

 هلتروص هقشب هدهنیداوا نامشپ هرکكيب هنکج
 هحاسم : هلبا هزادا دیر نالوا هرادآ لباق

 واشخا هنن . یا شمشنلا کمر تقو

 ۰ . یدلکح هنسهطوا بودنا شکم



 4 نا : قرهرعاج یهرینم

 , مدنربتک رله اکس قاب . لک . موزواب لک

 . مدالوا لک

 یک اقا هیچ رس ناهاش هحرک هبهطوا هرمنم

 رب هناشحو رلشالک | یدصق ناح ندنفاطمنا

 : هما او هک وص ..یندزوسیراقخ وح هارظن

 ؟ یک رانوب ی
 را هرا هنرزوا كنا . یدبد

 . یدلبا نابرح

 هدیرب او

 ٩ تک شما . كشالخ

 ....؟ یمغلالخ سس

 یک را هما دال ب

 ۰ مودو

 یهسینآ )0 ۳9 )
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 ۳۳ تشک ۹

 ؟:هن یدا كنو ( كرهرتسوک

 هات

 4 كنک هتوا

 زار هللا روط رب ردیا اما یتیدنونوا ) =
 كنس « نالغوا ( اباطخهتمکح هدع هلرهنوشود

 ؟ یدنآ هن دا

 , مدنفا ا ( كرهکو ینو ) ے تمکح

 اا تقورب هرکوص ندقدل | یاوح ندسقجوح

 مت سم رظف كل ا تا ا و زف
 زوسکو اوا.قجوچ سکیب قبال هنیاح حانج لر اکلم
 كلف یربندنشاب جوا ًاتاذ موصعم متیوا ءوروا

 كنسانا - یک راشاط یساووب شوق یلورواب -

 ۰ شمتیغاط بوقیب ینغاجوا كنساباب «ییدروب ر
 - هچراپ ییرانب مس كنس ندبا فداصت هنیراثاب
 ءزجاعالا « كجوك لا هدنراحاوب طقف شمال

 كا كنالب و رهق نایکچ نوجایفیدنلوب زمسمت كا
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 ۰ یدشلروک یرثأت هدنا هداز

 دوجو فیت هسلمقا هنلاح تقو هن هکردقوا

 فیعض كرهکک وب هفرظرب هنابب غ هدنرزوا 2
 ینیدعوط یتفابقو ته نالیا زاربا هرهجرب

 كنالب راب ییدنلکوب هنیزج شود یربندنوک
 یتیدلوا هدزکلفرب شلوا ان ودیتماقو دق هاب رژات

 ۱ . یدربتالکا

 رد لاحترا نالوا یراتک الف لوص اصوصخ
 ءهمقل هسراغا هدنفرط هتفهر وش هسرزوا

 یرادوجو «یرالکوک «شمام رکو قوا هنیرازوک
 0 ءاتس.یدماشهامروک را ندتح ارتسا
 هقشل ندقدرترا اهدتاقر ییعض نالوادوحوم

 كنیدنفا یاب هلرب یراقدنلوب رفاسم الوا
 هبهحنلک ندنخیدل وا هفاسم ییخ هدنس یعانوق

 هنسهطوا كسدنفا مناخ . یدشلرو هعا ردق

 هیت یفیدلا نعرک ررک - یرب ندتفو ییدرک
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 ەدەشوكر قرءهرب دشوواق الا - هسرزوادن دش

 « كافعض : قلحا « قلئوغرو طقف « هدقمروط
 ندنشیدلوا شمسک یناوت ۰ ات كازمتخار

 یلام ندنا تیمیلست ضرع هلبا بوب شلوکوب
 رکودور بأ هنت یاب كکلف - ندنسهرهح
 ج یدروکود یرت لحا اتداع - یب

 رباب هلیا یسهربنم هسیا یراکداب یا مناخ
 هدنرزوا قوتلوقرب لوس لومعم ندشاق یلکسا

 در وک یهرظنم وا بوروطوا هلتحارتسا لاک

 تحارتسازارب بودا »شاشا هسزاوا یه ءدلاح
 . یدع وشود هلس یراهمعا

 ہدن رظن كسبرغکیا شما اجتلا هنتمحمرظن
 « یرلقلناشیرب نالوا یهاظ هلبتشهد هحالوا
 . ئدمتا لصاح رثأتزب بح هدناکوک ی رک الیفس

 فرش هیامرس هناکی كعلناسنا « یدبا ناسنا

 دتمهصح هدنتسن یتلباق ندلقع نالوا یزیع و
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 کیا ی هنف اظو كفلناسنا ینبیدنک

 ۱ . یدرلبا قوس هنجراخ
 هدهسلکر ب کلب هدهطوا رب یر هی

 تبسوب رب کلب « هدنغاجوق انار ۰ شم وط
 یکی زوق شمع هنلا باصق « شموم هدنرزوا
 هدقاقح وج ؛ شمل را ندنسانا ندهعوط هندوس

 ندمروک یقوذرب چیه یک حور شفلوا ضق
 یایشلئاوا « شمشود مورح ندنساباب  ندنوا

 كنارودهصالخ «شمربك هدنتلارهق « هدنلا لا
 ینسره هسراو تایدعت بتاع ردق هن هدنش ا

 ا توق ردق هن هدنسوزاب كکلف «ضشمروک

 همقل ر هللا نوکوت «شمل وا لامعتسا هدنقحیسه

 كره راشاط زا هد مدارا دک كفر

 مک زوم نایک دک ود یرلشلد

 دعاسم . هدهناشاکرب وساعقاو ؟ یدمکهرنم



 0 تمکح

 نديك طقف « یدشغوط هدنجا تورث رب
 ؟ یدیا هن ؟ یلکد ندناسنار هن ؟ یدشنعوط

 ندناسنا هسنا تمکحا ؟ یلکد ناسنارب هس

 هسک ره تكتناسنا ۰۰۶ راتدنا :یمیشرت هقتشد
 یلکدیراح هدهدنقح رانا یعاکحا نالوالماش

 ؟ یدیا

 شخ هلو هلرکید ترونص رب هدنوک هدرانا

 ؟زلیدیا یمشماع دیا هاکمارآ یلاع نالوا لوقع

 كن هناکب رب « هتداعس ةرتادرب ندهباکرب ینهمیعت

 ندا قوس هی شوعا كالقهر ندن رهف یاب
 « هنسهنلکی قف رب ندنداعس ةر ادر هرم كنامز

 نشنادرط هنخامنوا :تاافر ناهار ار
 یرلکدکح قهسنن | هلتمکح ؟یدب ایم نم هلو ظوحلم

 هلردق كنا لثان هتیدومسمرب هدنتبسن قلناشیرپ
 ؟یدبا یهدنحراخ یرادتفا

 ینیط "هنلوا ردتقم هب هکاحم یرانوب همین
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 ا 7 7 هدهلماعم ولردوا

 اا یا 05 شک الا لع یوا
 ۰ یدرادا قوس هنسکع كنسهمزال هفطو

 فیعض هدایز ندتعاس قج رب هسینا هلتمکح
 هرکوبض ندقدروط ناوید هدنرزوا یراقابآ
 ندیعاشا یدنفاناخ .رایدلوارهظم هتسهدعاسم

 ماست, یراقجوج ۰ یدریعاج رپ كراهفلاق

 : كرد

 ا كنس .. روت وک هه اشا ی رانو لا +

 كرا روشهماح تاقاررب هنیرلهقرا . راقج هئاب

 یا ۰.۰۶, زرالمام ی راکیسک ۱ نیراب,هدتیا
 یدراو یرایراتنا هلاق ندهندس. نک كن هربنم
 ؟ هان اما زمشبقاب کوب ( هلرهرتسوک ین هسینا )
 ندزانکهنسو هدهنک هوا, , نوبنک ینا.كلیدمش
 ..؟یرولوا مملس طقف .... رو

 . .« مدنفا رولوا

: 



 ۳۹ تکح

  EROلقب + زیدک هنرواوا مملی ۰۲
 « ماعوا چنه یتحهلوا ۰ رو هزکب هدودنح

 یراقجوج هبراح یرلکدتبایسوت ( لامون )
 هدن راهطوا یدنک . یدربدننا هنیغاشا قرهلآ

 : هتلببش ورب ینشا . یدرتسوکرب صوصخ

 صیصخت ناغروب زرب شخلهجراپ یکیرلکداموک
 تاق رر :ندنزاکسا كعاخ مرنم :"یدلوا

 هبایند ایوک رایجشرواب تخمدب ۰ یداربدیک سابل
 یک راشلک نوجا كمکچ باذعو رهق کلا
 هدنرالا كني زلانا یکوا <« كني راپاب یربندراهنس
 هاک احلا هدیدمش كرها تیافک یرلکدروک

 . نایدنلوا سبح هیالب نادنزوب هلسمان
 كتاخ هرم «ندنشح نیح كندا ماخ

 هد تونل وت هدهرناد رظن فرص ندنح و و برض

 یزد روک هلا هقشد ندنآ ردق هستفوا

 ینکچوک بوپاط هنکویب زکلاب یرارنه نوا
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 تصرف رب دعاسم یرلکلهراچ « یرلکسکیب
 . یدلوا

 نرتسوکلدیور هنسکیا هدنجما تلخ هدناد
 . یدبا یدنفایام زکلا هدوا هسیاراو تاذرب
 نوسروط هل وش راقج وج یدنفایناه هک هدب اف هن

 هلماعم دب ندنمرح « ندنزیق هل یدنک یتح
 توکسو ج ردق كج همدا هعفادم, هبنروک
 .یدشملدا لیزفت یدنکردق یدنکءلرهرتسوک

 « ندنتعالم كنا نوجا راقجوح هيلع ءان

 هدنجشا تیعخرب كالبشک زوتوا یعرکی ندنفیطلت
 هقشب ندقلاق نوصم ندنمتس كنشکرب زکلا
 . یدزلوا لصاح هحش

 كب هنیراشنلک كنهبسنا هلتمکح هربنم یتح
 هسی دقیص تهج رب یتاج زکلاب هدلاح یفیدل وا نون
 . یدبا یرلمسا نیما قفاوت هنسوزرا هدوا

٩ 
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 /ئدزابا تلال: هنراقدلوا لصالایربش هکنوج `

 تجامع هنسهدلاو نوما لیدبت ینوب هیلع ءانب

 (ابراد ) كنهننا . (دیشروخ) كتمكح كرديا
 . یدتیا بلط یتسهوا هیمست

 , هلمأت هبیدازوا نوزوا هدنون یدنفا مناخ

 یرلقجوج ناه . یدمروک تجاح هیهشقانم
 دن وا مسوت هاهح و یاط كنهربنم ۰ یدربعاح

 ینتیدل وا كعدهن كنو هسنا « یدلیاراخ ای راق

 هدتمکح اعقاو . یدمهمالکا یغوط كب هل

 هنیوان ردقهتقوا  شماع,ا فداصت هیشرپ هلیوب
 شمتک هکلهملسب هریرب هد« “شمل ا هملسب
 نوحایدالکا یغیدلوا هن دصقم طقف . یدا

 . یدلوا رثأتم هدایز هلبقح ندنوب

 زونهطقف «شمر و دىمارب هلسمات انا هللا هداند

 هنیراشاب ردق «شمل | ندنرللا ندهمروک یتسهوشن
 يراکدکج ندنزوب « شمردنوک الب رب هلیمان ابا
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 كا هدنرالکوک یعایض نوجا ینیدلوا یرلاجتلم
 هسیا كمياض دنما ییاوا « نثمجا رلءراب یحآ
 هقش نادنزارانم ثانس هل راشو نفك لابخ

 یرلکدر و هتیسکیا هدوا هبیپدلاق یرلراکداب رب
 . یدیا شلاق تراع ندمسا

 ها اف کسر نه
 یتشادرف ۰ یدرلبارطاخرد یتسادص كنسهدلاو

 هکلپ یمساوا راهشرغاح هید - هسینا - تقو هن

 . یدرون وشودیتسااب نادم ازا رک رک کلر ین

 ندنسنا ج وا ىلتمق كا ثنحور هباع "ءانب

 یلایخ كنسانا: قلا نابنلا ,یتمسا نالوا یرب

 ییرازم كنساباب دوخاب و قمراقیج ندننکوک
 . یدا یواسم هلقمقب

 هنیردق یدنک ی هلکی دلکهیاند هک هراح هن لمف -

 نیمهریدتیالوبقيف اطعتس | نوسا واهرکربيتح هل
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 كمریدتسا جور یماص هنس راق لبا هنهراع رب

 ؟ یمرولوا نکم

 هتندنک - هدوا هتسراو یدنمارب كتکعت

 یدنفاقاب - نرتسوک لدیور هدابز ندسنکره
 .هنفرحندنسهلئسم كمردشنک دمساوب :یدشلاق

 هیدیماریلیهریدتیا رظن فرضوا جا هنسهعرک
 . یدلبا لاح ٌءدافا کا زد تزاسج راتخا

 نامز یبدتشیایزوسو ندقج وح یدنفا ینا
 ۰ یدبا هدقمروطوا زکلاب هدنسهطوا قلمالس

 قلت مهم ردق ییدلرتسوک یشیا هد ما لوا
 ین ول قرهالغا كفح وخ ندهرکوص هدهسیدُما
 : هد یوکوت

 یراکدایرپ مابا ؛ لماناهدانند ۰ مدنفا ت

 .زکهسلاندزلا 25 یا مر ردنعذآ داۋا هسلدلاق

 زدق تمکح مدا هراح هش رزوا ینهعد

 هم رحلاحرد .یدلوا نابرک ربارب هلتمکحت هرثأت



 ا ۱ + 2 1 ۳۶ ۳
e 1 5  ۹ ۳1۷ 1 ی ,  , e 4 CE h1 ور 2%  

ER۰ ۲ ااا فیت 1 ا 1 ی 1 ۷ 5  

Eاه 5: ا  
e ۳9 1 

O TEES 
 هیوا نوجا یشرب قفوا «یربثأت یکیدتیا لصاح
 ر هدقلوا هلیسو هس رطاخ راسکنا کس ضرب

 . یدلیوس هدهنسانم تروص ۰ یغیدملوا قود
 را یسط ندنو یدنفا اخ هکر دبن غ

 ندشیا نوجا یرطاخ كنيدنفا یراب هدهسزلوا

 : هتمکح سکءلاب نکریلکمزال یمهمیا رظن فرص
 ..؟ یدالشاب هکل هنتف یم دنن وک یجنکیا ا

 هللوس یعهب یدنفا هدتیک اکسس نب . نوعلم

 ۳ مديد

 تحا قر كما ماحرتسا بودا موج هد

 ا ندقع | قاط هدر یک شما

 میدوت هنبامدب ۰ یتنلزسقح كنیراق یدنفا
 ییدارغوا قح ریغب لزوسکوا رب یکیدشا
 لاعفنارب یسط هشیرزوا یسهمروک ینهلمامم

 . ذافنا ی سا هلیرئأت كلاعفنا واو شما لصاح



۶ NS 

 شمرتس وکر ارصا هدنج راځ یسە ادتاداع نوح

 لیوب نوزوا قرهبمهلوا قفوم هلیب هدنا نکیا
 كن هسنا هسزلوا چیه ب هر و ندرلعاز

 ات هرژوا قوا لوک هازآ و

 ۱ ؛ یدلوا ریش هحبتت
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 : یدشلرپو هبتکم نکیا هدنشاب یدب هری
 تواعرارب هللا یتعر مدع نالوا هلصحم طقف

 رب كشحم رب كج هلن هرکوا هدیآ رب یسهبرطف
 زونه هدلاح ییدعا هدعاسم هنمتخ هلس هدهنس

 . یدردیا ماود هبیادتبا مسق

 هش رتسحت كفجوچ یس هدلاو هکردبب نغ
 هدلاو یرد «ییبدمهناط ردقهماشقا ندخاتص

 یندمر و تسها همش رب هقشب ندنها كنس

 كردا رظن فرص ندستکم كن هونم نوح

 رت یلیصحت نوتبسب دوخابو یسهموقوا هدوا



 . یدشمام هک زاو
 یرادا عيگدنام نالوا هنفرعمو ع طقف

 . الصا ؟ یدربلک

 هنیدنک هک یدزلیب یغیدل وا كنیدنک هرینم
 قحا . نوسلسهدا رده یهوح نالوا مزال

 یا و هلسیثکرب قجهلوانارقا هنسدنک هدوا

 اصوصخ « ولوط هلیرانسم بلابل بتکم هدلاح
 راد تاثحاىم و تالماعم هسا وا ردق هل هدوا

 هدلاح ییدشا نابرج هدنلخاد بداو سومان

 ۱ یخ ا قوس كنتقلخ ءداروا
 ۳ او ی اات ندقلخوح اهد
 زار تع لسا فا هم يدنا اد
 . یدیا هدایز هدر

 ات بز یکم هلا هق اسوا

 لوا ندستقو یک رکچ هلریجنز هک یرانامز

 ۲ E2 لاج RE هرک اقرب ی



 لول ابرقنم یاش دهع ینیدشااج هفیشووا
 بودک هتکم كرك« یتکم كرك - یدیا

 تزآوهدنمکجخ یاسا ا یار

 هنلناذر نیلا كارت رباره بدق «لدت زار هلتفص
 لصاح تبروسح هدازاهد ندنغی دلو دعاسم كب

 : یدشعا

 نانلویزواحتمیزو «یناسکس كرتکم : الثم
 ینا رب یهد_تعرط یدنک هدنشجا یدوحوم

 كن هرینم هک ی دقو قجوج هقشب ندزس زوب
 ندنسهثحام ردق یتیدلوا رکباد ندنسهلماعم

 یندلربق یلکوک ندنریدکت ۰ نوبلوا بوجح
 . نوسمرارف یزو هد ردو

 نامززاكب - كزق هک یدقوب ناسن اهدنهاکرذک

 هدایز كا هد بوغوطندق واخمرب رمستفع لا - هدنجما

 هدننح-هتفح هت وقواتحر هرات وب وب هد رب سس ومان

 ېسهلالربهدنناب .نوسهلیاکح یطقردق شموقوا



 لیدر و ری
 ۱ 3 e ؛نلالوا

 رک , هدست نع رک هک یدقوب نوک هدلاح

 هدنوسروک قوچ رب بسانتم هلیئس هدنتدوع
 ۲ نویشاط هنشد قره رص یک راهناوبد

 رب هدنوا ربقف رپ لا هکیدبا رادار هبصالخ
 هغاربط ندنامزوااهد . یدبارغوط هدلاع تلافس
 یافت رلندیا مک هنسهملوا ممر هدب ولوموک

 . یدرونلوپ قوچ ندرانشود هنسهقرا هدیوروک
 هدنراشابر نوا نوازونه هدورافوب كن هرینم

 ندقجوحرب هدنسوا . یدشعلوا رکذ یتیدناوب

 .نوساروکدس ندلاتحایرودصیواسمولردوب

 ۱ ایا ندتن همدقم قام تانک"
 رها مدیا ج مه اب ز لا ىدا( كن اشنا
 هدنشاب زوقط یتح لکد هدنشاب رب نوا ۰ رولوا

 رب هدنشابزوت واهني راقدباب هکر واي روکر لقج وج هوا
 «يدباندشاطوا هدهربنم , رد ااضتسا ندقشابتاکر ا



 ۹ یا

 هبتکم ربارب هليا یسیدنک هدكتمکح هری
 ی هده تمکج یوم ی ۱ ین

 . ردلماعا لم هشدلوا ی نسح

 , هسیا لاح ردق هن یسهمغوط شنوک ندوبق
 هحردو اهد یرودص تل نسح كن ادح و كن هرمنم

  هف را یک هلوک زکلا هماع ءا . یدبا زمداکما

 تچ یخ لوک نوا تانرفرک

 ټتلیضف ردق یتح لکد كع وشود ینس هدافتسا

 ینکجهلیب هلین هرکوا یشرب هدبتکم . بواب
 همدقم نوجا تمکح كنو هد بودبا رد

 کیو همش یدا هسالک ۱ یغجهلوا ضف

 . یدرلبا درط ندنتفافر

 هلتهح ینبدلوا ییادتنا بتکم ییدتک ا

 . یدا صوصخم هئانا هد مه . هروکحد مه

 اقرب یربن دنلغاص كن هموح م ىسەدلاو تک

 لکد نمره هلا هدنماود < شخا ماود هن
7 



 ا 1 و ا شل اهدافتسا لبق
 ا کابتکم یدو هدنسادتا تفنص
 هکهراح هن.یدرتسوکرادتقاو تقابل قج هنا والوق

 ندتیدمهلوا نکم كلمنا یضار اکوب ین ہرینم
 . یدلواروح هغملو هدفنصرب راز يسد

 هد هساداقص  یناح اکو فاق هد مااا

 لکد قموقوا سرد هنسیدنک كزیق هرکوص
 هجنروک ینکیدمریو تحار هلیب نوا قمروطوا
 كل فذصه ییبط هرک وص ندکدع رکو ا یشرب

 دوا اک بیداد ا مکح هشدلوا یوانم

 کیدرولا ندهونم هدتسنکم رظن فرض ندنک
 كا هسناسنا ا تراةح یلدا غوا ء هلماعم

 دودعم ندەملۇم عیاقو كج هرس وک راترمع كوس

 . یدا

 كلبا كتمکح . راردک ندنکر ا نیلحانص

 ا هدسمب « كملیس ییرانتوب كعاخ يس هیفظو
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 هننهاوا هدنرزوا قابا هدنسسشراق دستسته 

 ناود هدنششراق اذک نکرب كع . قلوا مارتحا

 اب ییدارا مما دقات هجیکهصالخ «قمرولط
 هدزدن وکه س رک یتقوهدنرز وا قابا لصن هقشب ندتعاس

 یتح « كمامروک تحارتسا مارا ردق هماشقا
 ندنفرط مناخ هرینم هدلاح یفیدلوا یتحایق ًاضب
 شک الالع طقف ؛ یناکرح نالوا یلت هلبوا

 هرزواقملوا رادنقا شیام رب هنیرلرکید بیسالب
 لقا هدنوکل باقم هرلتم ینکیدتسا داحما ندقو
 یدکع قاط هعفد یار

 هلس هلمتسراب نلک ندنلاط تمکح رسعلاط
 ینیدلوا كلام هسض تعرب قح هلوا قيال ەراسکنا

 ندیادبمون ندنتابح هدیرلکوک ی محتم لا هدلاح

 یتناوت وبات «راقاب یتاماسوربص یعیبط تاعوقووش

 لاح نایب همیک * نوسپاب هن طقف . یدردیا وح
 كجا ىم یلیدعت كنتالماعم ندهربنم ؟ نوسنیا

°١ 
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 تاک شه لاو :یواسمهلکم لک تحرم ندلجا
 اهد هیازج رب سکعلاب قمشلاح هغملا ینکوا هلبا

 كمناهناعتسا ندیدنفا ین« هنامنوجماتماضوا
 .تراع ندکمهتسیا یاش باوح هدنشاط رانم

 رادمردق ههج ردرب هتک الف شتا ی هدنشاب هبلع ءان
 كس زوکق حناهدوا هسراو یشر قجهلوا ناکست

 . یدیا یتشاپ
 هجناک ههنا نانلواهمست (برلد) ندهرکوص

 قغ هکاله نامعرب زمر وکر ا ندتمالس لحاس
 هتخترب زکلاب هدنلا قرهلوا.دىما رادم هدشلوا

E TE 
 هرکوص ندکدتک هشکم یردارب یراحاص یک

 هدنجماتارمشحیال آ رب شمقیچآ هنیرکج ناسنا
 نآ هک, هازاماره یک یزوق شلاق زیسحاص هاک

 كنلکوک ءرولوا نازرل یکے ور شمشالفاب هعادو

 هشىح یناردقم تكلف - ییعضو رات كندوحو



 4 تکس ۳۹

 یدنفامناخ نکرولب روک هدنزوب یک شمزاب
 ۰ شمالوسع ینفک كنس الاب زونه - یراکداب
 هدنوک ببسالب یمیتبرب هلبوا شماعروق ینوخ
 . یدزمنکج ندکمنا ریقحتو برض هرک چاقرب

 كناذ رب ندابنغا هستکم ییدتنک كنءینم
 ماود یس یکرب هدننشاب زوقط هدنمان هلقاع

 . یدردبا

 كح هلشد هدرادنقا نع ناه هلا هربنم هلقاع

 «ردپرربدم ,شحوط هدنچا هلناعرب یلتورت ردق
 « شموب وب هدنلا هدلاورب یل م « یللقع
 مضنم هد یتلباق یدنک هبهیرت کیدروک هدرلنا
 ردق ییدلشد یدالوا ناسنا ةقبقح قرهلوا

 : یداشعناسک لاغر ازعب هنفصو هداز راک

 چ وا ییا ناه كکب بذاح یرد ًاصوصخ

 ینیدمرییآ ندشلید یک یمسا هلی ادب ندنشاب
 رب هلبوا هدننادجو هلوقعم تاراطخا و اصن



 rE دی ۳ مدا زوقط از وئه رک یا

 هدبولوا تبّور لباق هبناسنا تایسحو رتارس
 نشح « ندتقفش ر. ندتمجحص هسا وام رشتى لق

 لئاصخ ولر ږه هضالخ ۰ ندراکفاولع « ندتبن

 لاتعلا لاع نوع رب بتم ند هب رمشب یایازعو
 رک هدرب کید ویب ۰ یتیدغوط ۰ یدرولوا یلجنم
 عضاوتم تباغ نوجا یبدمروک رثا ندتمظعو

 زشت یک تورث هدنجا یسهل اع : یدشمشاا

 وال وندا قلرفت ندناسنا.یاسنا ندش

 . یدبایواسم سکه هدنرظن نوجما ییدعا

 یربندهنوا هلیئسح برشم فلاخت هيلع ءانب
 ا5 ا کمد یک ڭلەرەنم ییدموص

 كتمکحت «زدی آت رفناهدتاقرب هک دار وکی هلماعم

 . یول ام دادو لا چرا لاب

 ندیم ربا راع ۵اا هانم نوک .سمیتیب

 یسهگودردق ه هجربداوا ینجوج هراچ نالوط
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 ليت هنشاکب و 2 رک نخوا قا هن رزوا

 هتناب هدلاح ییادلوا یتسانمر چیه كرهیمهدیآ

 ۱ : بولک
 اهدرب هدمرب راولاب سم مشادرف هم اعنا ےب

 ۰ کو :

 كء نوکوا مناخ هربنم هلئدح وا هنو شعد

 هات یتسهتیلقار چا ردوا هماشفا كرەىملري و

 ماعط هجیلزیک بویلب وس هنسالال هلقاع نکشمتا

 " یتبدنازق و تسنما نالوا هسقالخا كن هلقاع
 یتسدنع نه یشراق هتي ردب « هنسهدلاو هجوت
 نالوا ههافکوا ۰ یدبا یفاک هکمریدتا لوبق
 ندنشنا كن هرمام ر یتح هلسح یداټعا

 هني راروصت كمروتک هن راقانوق یدنک بولآ
 اهدیسهسشسهرب هدوا 6 وب طقف «شمشقبح ردق

 هنیردپ هقشب ندکدتبا دع عنام اب وک یتتیدنلوب
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 قفا كکب بذاج نامز ییدشبا تمجایم
 بسانم كنو ندنغيدلواقرةح سا كب هلیدنفا

 . یدشلا اوج ینجهیمهلوا
 رهقوا :هدنمنهجالب واهتسرب ماع هسنا هلتمکح

 هلبماکحا كتعیط نکا . رايدر تقو هدنتلا
 هنرلکحهلو و هدنفرظ تدموا یکریشالدض

 "ییرابدنک یربند هنسر هکردقوا . رایدلوجوک
 .یدزعناطاکلب هسنیافداصتیرلانشآ رب نامروک

 قجلوب انو وشن كا كنیرم اصوصخ
 تر هنتشذکرس یلوا هدنسادتا لصفر

 هسینا بورک هنتلا یرهق هناکبر, قجهتوقوا
 حک یکی دوس و تجار اش زدت ینهراع

 هو اا کر یی 4 هنهاواا مور
 . یدالشاب کما روص هدفا ینوک چوا

 كح هک هلابخو رطاخ هنس هد هدنجحما لاحوا

 ندرلرپقح : ندرلر دکت ۰ ندرا هلم اعم



 لی

  Eتمکح ۱ 9۷

 . یدنمهليتروف

 فیعضیک باحسهباس شمشود هبهناریو یتح
 شاو فخ راآ نالوا اهر و
 هدقمالک | ینکلهتسخ هام یرلرصت تفصض لا

 یراکداب یدنفا مناخ زکلاب نکیاننمروشود هددرت
 هسنا ؛ زلوا نکم یراهعاسا كعاخ زيت هلا
 یدنک هدبوع ندندنک یک ربنلرضاح هعادو
 ندس رب هدشاب وا ,E ینیدمهبناط هلس

 ترابقک هنن راتاند راهظا یرلهماکی تمدخ

 لح هنغلقاحاق تمدخ ینااحوا هدرب یکش مزا

 یا ندکملبا

 ردق هتقو وا ندنوک ینیدغوط هحنلک هتمکج

 هنوکدوعسم جاقرب هدنجا مایا یکیدریک بوروک
 كنبردپ ۰ غاص كنس هدلاو هدوا ها فداصت

 یتلوفط ناوا یهدرانامز ینیدنلو هدازارس

 كنسهدلاو « ینادجو كنردب یرلنا بولوا



 یاناو ها نالوا نامجرترب حسصف لا هراکزور

 ی راکش طقف ییدتنا فداصت هداند < هکدتشیا

 واوق كحهلسهدا شش هنن رمح هرطاخ هل

 هود وهدلاو ینیدربحاق ندنلا قرهممهنلوت رار

 یخدسلوت هرزوا قوا هارم هد د وا

 .اسناغع « رینکوت یربص زانا یلمحت هکدروک
 راق وام یک هرینم [ROT مناخ هددت

 « نیئاتوا هننبدلوا u هکدنوشود یتیدنلوب

 یادم ۹ه غص هرز وا کلا ندسدحا هاکرد

 تاک یاس هنمیدنک , هدنلا كحال
 . یدرابا بلط

 ۰ یاد وست هقش ندنس هرشمه كاتمکخ

 هلقاع هدوا هسراو اهو یسریشمهرب ییدنوشود

 اصفاو نوجا نمک ها او یللاوز . ىدا

 چیه هد هسزمنکوت ۍسانبفجو رهق ولرد كيب
 ولرد یه كلام قوتیناوک هما یور هدر هس زم وا
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 را هلس ندنناتسک اغ كتضام رار ها یتحار

 كکلف یربندنوک ییدموکهنساف رباقم نیم روک

 .هنسهماکنهز کلا «شماغوا هنلاعفناو متس زکلاب

 هو هما ترک هل ازب ی
 تاحشدرما یدنک قرءهریدشنل آ همالب و رهف ید

 الپ ناگ ر دومشمان تالس لحاس « دوقفم

 . یدشملیا كرت هراکزور قوس زکلاب هدنجا

 تاق كم ندالب ییدروک نوما یسیدنک
 هدهساوا لش تاق كس ندراب ییدکح « دیدش
 فظل ر هقشب ندنعلاط ارز + یدنکم لب هت

 نوت وا ماتم ندنروهظ یسکع 6 ید نعهلکب

 هشي رب هدکیب یتح كراب کیدکچ هک افیحاو
 نایلوا لمحتم یلاسو نس «یمهیناسج یاوف
 ناراب هتن نوک لک عینادص هنطروف كشادرف

 تانلکوک هبا یسبگلد شش رم رنک ا یا
 تیهام.ملزدبا کچ نندنلسهرا یه ام

 کا
 خم



۹ 

 هدلاو هتش ندقدلوا مورح ندلاماو قاوذا
 هسرد اراتعا ندنعااط یربدنلاحرا كنس

 . هنوکرب هدوجو رب نیا تافتلا غیرد ردق
 كلبا ندشدم هلوا فداصم هلس هار یت

 یالقاع نلیا تقر راهظا هنلاح قرهلوا هعفد
 ۱۳ یدعیا قاک اتضا تفاوت د اندام

  نلیابیقلو یو ییریرب یک سافنا نوکره

 یکناکژم ۰ هقدلوا ضورعم هنارود بئاصم

 لا ی زون باکشا تارطق نا یلربآ ندنزوک
 زکلاب < ردبا کا یهلقاع زکلاب ندنلاح هکدلبا

 . یدرلبا لاحیسح هلکنا

 هدعاتسم ییدروک ندنعلاط هحنلک هن هلقاع
 مھ یکم تحارتسا باسا ولرد یه هدنسهباس

 هدلاح ینبدلوا نوصم ندارطضاو مالا ورد

 هیوا هدنلق یناباکح كنهسدا « یلاح كتمکح
 یهبناسنا لئاصخ ًاتاذ 4 یدب| شجن اادس سحرب



 یسهعدق اتداع قلوا رثأتم ردق نتمروک هدنسفن
 ءرابا ساق تمکح رب :یندنک ند ا

 نیمأت و لیہست یتداعسیه « یلطمیه هنیدنک

 نیچ .لتضن یشراف هتنیارایضسب هشافاعا نايا
 یتکیدرتسوک را هلماعم هناصخ لمآ « رامتس
 نالوا هدامآ یک شلک هنغالا هدنشس هکدن وشود

 یثال ءدنرظن تیدومسم باب دا زد یه
 . یدربلاق ا

 هل ردن هلا یس هدلاو هک یدزملوا روصت هحکرب

 هثحایم رتاد هبتکم هدنرلهرا .نوسنلوا ربارب

 . نوسما داب یتمکح هدنوسیا نایرج
 سکیبربهدوا .ریقف ر هدلوب هکیدزمک نوکرب

 نوجا .هتسانا ۰ نوجا تمکح هد نودسروک

 . نوسمالغا
 ینیدلا همقل « هسنغا هک یدزم وشود ماشقارب

۱ 

 یرابداو تکالف ییدروک هدنس هقش هلق وس
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 و ۳و۲ اب ۱

 - هلوب هدنتلا رلافج هن « رارهق هن لهمقلرب نامز
 یمهمقل هدنوسروتک هنکو ا,كنیزوک یرانایب
 هلتمکح نوجاهلقاع هصالخ « نوسلزید هنیزاغوب
 دلرهدیشیا كنیرب « كرەروك كنیرب كنهسینا
 نورد عاد ۳۳ یرالاح نالوا ]نر

 ودا

 کی یدتارو م اهد ردق یآ یل | ندهرا

 ۳ یدکعد مس معرب هک  یرلتماقا لح كنهسنا

 نوک یک قجوج شلک یی هلاع ہزوسکوا ییا
 یراتلافس هک دکسا قرهررا یتایدعت هکدک

 هدنرخاوا هنس یجنکیا یتح . یدشلهداز

 نوجا یسهریشمه تمکح هکیدلک ههجرد رب
 یننجهیمهلوا نکم قماشا هثدملتروق نداروا

 ؟نوسنیک ههر ؟ نواب هن طقف . یدالکا

 ترد «ندهطارب قال.ج طاح هل زکد فرط ترد

 ؟ ریلیجاق هبهرن ندنرپ نیغنابر, شمشوتوط قرط

 نی با



ETAهععالک !یننادل وا كعد هن قلوا  

 یتح لکد نوجا تماقا همش ییاوا نالوا شک

 . یدقو ودرب قجهلاح هلس نوجا ترفاسم

 ماکحا « قمالکا زوس ندانند هیدنفا نناهب

 ثكتمرح نابالوا ندنناش .كعا تباعر هتناسنا

 هکدروک نهلماعم کیدتبا زاربا هدنقح راةچوچ

 هنتکرح .شمالک | ینکیدربکههانک هی دیما باو
 . یدشلوا نامشپو مدان هرک كيب

 ههجردرب كمان لوبق هوا هکنوسپاب هن
 نوتسب قمراقح ندوا یدمش نکیا ناسا ردق

 هل راقج وح لوا ندا لوق هکنوح .یدلکشم

 كعادرط ندنوا هلتیج ینیدلوا یتبسانمر, چیه
 زکلا نامزوا یکی نج هیلو ا شل و هدنکلکحوک

Procیا یونس :هدلاح یتیدلوا  

 ر, یوق كب. هدنراقح هلتقفش قوس یربندهنس

 . یدشملیا ادیب تب سح
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 یشرب یکجهلیب هاب نوجما راقجوج هبلعءانب
 كره ار وصق هدنآب واعم نلک ندنلا هدوا هسراو

 دوخاب تیدومآم رب رب ۰ كعوبوب اهفم
 یه وقت, دنا كاوا هنا

 لرەىليا دوعسم كر ەزو هج وزر یحهدا باا

 . یدقهر مون وا یمالآ ییدر دکح كنضام

 رظن فرص ندنرالابقتسا مدا هراچ هک افیح
 ا يااا اتتا نآ رب هلس "الاح
 '. یدنمهلوا

 « رلرثأت یحا هلب وا ًانادجو كازسنبقفوم وب
 © رالاح کی دشملب | اد ناسح زوسلد هاب وا

 ودق شمارغوا یدنک شب رککچ هقدقا
 -رلصبلخ نداروا هدبوناو ناکماو رانا کرو

 نیک رب یشدنک «تیاوا ا ندنا تاالد رب ؛هب
 «یدرولوا یت و نم بحومردقشمراتروقندب اذع

 هکب بذاح یردب كن هلقاع كندنفا یا



7 E E N Ds 

  ۱تیکح 1۵

 یدشعلوا .

 هسزلوا چیه هدلاحره هلیبسح قوقحوا
 « رویشلوب هلیرلر رب نوسل وا هرکرب هدهتفه
 : ۰ یدراروشیروک

 تاد هت یرلکدروک كن هسبنا هليا تمکح
 ساتم ردق یساعرک ەد 0

 دالوا یئراق هسزوب كمدا رب طقف . یدردا

 هبهیرت كمنا ثح ندنراتکرح ءوس كنلابعو
 هنس هلام كسدنفایامم هقشب ندقدلوا یفانم ایک

 ندنکیدلس ییا كب ینکحهاسهربع روس ردق هن
 یار درک ااا درک و

 ثح ندهلماعم نلبروک اور هدنراقح كرك
 ۴ یدشمامحا

 كن هسبنا قلارآ رب هدننام هنس یجنکیا

 هشب هنیرزوا یس هلوتوط هیاجرب هجیلدش
۳ 



 كنیدفا مناخ نرسوک نابج نک هلن رب جالع

 یاماسو ربط E یشراق هنتاڪ رح

 : هلراتوا - یداوا وحم نوتسب

 هسلوا هتسخ . ولسالکا ندنزو یلاح =

 كعا تمدخ بح ؟ نوسنلهتسخ نالب نوڪ

 ندکنکج یرازا و . ندکعم یریدکت وب

 ؟ ردیجوک

 هک یدلوا بحوم یندح ردقوا زوسوب یدید

 بوتوط ندنس هقا یا هراع یدنفا عاخ

 هغامالس یدادمتسا هزاوا ا قره راح هرلرب

 .یدکودردق هبهحنشت یدنفا هدبودبا سکع 4
 کردللوا ندنکیدمهدآ تغاق ینو ییح ۱

 ندنلوف هدنهسنا ناسا غوا هلبا اح هدنغات 9

 ۲ غرف هر بوت ۳
 كنس رلکدروکردقهتقووا هبیدنفاینام هعقووب

 " یکربشیل را مزدا رد



۹۷ gon 

  ۱ىدا را هداز ندنسهلح ۰ ۰

 هکر کل ازارتخآ ندنراسکناو لاففا ےک

 اا هلمرح کیدمران ول تدقو تدح هلس

 هللا رب هدزرطرب هناررهتم كرهم هديا نكست

 بوتوط ینهسبا هلیلارب یتمکح :
 هننا ًاتاذ كنا ملست قجوج ءزکلا

 یا هلو طق ۰ مدر یوا 3 یو
 یلکرو شاطردق كحهدنا هلماعم ولردو هک

 هسمد هک د و و ِ مدلکد فاو هزکشدلوا

 مرو مدریتک یزککیدتسنا ؟ مدربک یمههانک
 هدزکسدالوا ناسنارس ؟ مدربتکیعوجما قلوا

 .؟ رده زککیدنکوک ؟ یقولخم هقشب رلنوب

 یمهراب قحجم ترد یءدزکنا  3 rهساوا

 لاسو واع كلا کروت و

 زکسروشدا
 یدروت وک هغلمالس كرەد :



 الصا ردق هنامز وا ندنحوز كنسدنفا مناخ

 طقف , یدشمقبص یناج اعقاو ربدکت کیدمروک
 . هنلعف كرەديا بلج ینهابتنا رثأت نالوا لصاح
 نک بلک مزال یسهعا بانتجا ندنرا ی تمادت

 هراقجوج - نوجما یراقدلوا ببس - سکلاب
 یتح . یدلبا ادس تموصخ رظن رب دیدشاهد

 تقورب ینجهبملوب هدوا كسدنفا نوجماراث ذخا
 ۰ یدالشاب طرز 6 ته

 بذاح نوک وا هدزوا قلوا فداصتر یوم

 هغامالسربارب هلیدنفاراقجوجو شلک هغانوق كب
 . یدشعلو هداروا هدانئا یراقدقح

 رب ندیدنفا ینا یتناسناو تح ص هعقو

 وا عبطلاب هکب بذاح نالوا هدایز هجرد چاق

 . یدلبا داختا هلتسور لزوک هتسهقاس

 كرك نوجا یس هسرو سر هلناع رب اعقاو

7 
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 .«كمامریوزوب كب هنتابوسنمو عابنا رکو دالوا
 عقوم یاضتقم كمرتسوک تدش زارب هدنموزا

 ینیداوا نابع یک یدوحو یلهتبخ هدهبنا

 یقلوم قعلو € هلماعم هدلو وب هب هونا هدلاح

 «رورپارقف هجردهن كنبدنقا مناخو ینج هیمهلوا

 نکیا مولعم هحسکره یغیدلوا زاونیغ ردق هن
 شما فداصت هننامز یندحر قلطم یلاحو

 هنامزو نامز قددهالشاب هلمسس همدقم ییح هل وا

 : یدتاهظفاح هدف رط ییار و ات
 وا یس هلمح یھ ه یدنفا یاس طقف

 ۱ + یادتلشتا

 و یک ندا ا هسلا یدنفا ینام

 نوا هظفاح یسکیب کیا و ینادلوا نونع
 كسکیب کیا سکعلاب كتیناسنا رب کیدرتسوک

 لومق هلتقو هکدروک ینکیدایا جاتنا ییراتلافس
 نایمردیتیدلوا نامشپو مد ا ءرک كيب هنکیدتبا

۵ 
 اه
 یک



 ۱1۱ ی GO کد

 هدف رب هکمدلک هلاح رب لاو س
 و

 ؟ مالک | زوس هنسنکناه ءقجوچیرب :نیداق
 .زۈيىروكك ويب هرانارلهتیاروصقرب قفوارلنوب

 هذنموزل نوجمایخاص هناعرب یکزککیدند اعقاو
 زوشس زیرا زوانتزال تدشو تدح

 1 مزویمهتهلک |

 یندح اهد تاقرب هلیوس یشر نوحا رلنوب
 هدهسل وا نی هتسیارب هکمردبا مس .رولوابحوم

 ۳ هلمتروق هدنتلا كوبر لوس مهسریو یتسکیا
 لصاح تم یک مدالوا هدنفرظ هنس ییا اعقاو

 :مهسرولوا نما ندنراتحار هدرب یرلکح هدک

 . رولوا عفدنم ردق هبهحردرب هدرنات وا

 ۱ . یدلنا هوالع یتسهلمح
۰ ۹ 
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  2یراکفا یهدینقح رایقح وح كکب

 نوجما قلا ىراةجوج هد نيف رط هلفاع و

 كنیدنفا ینارم زکلاب ہدلاح ینیدلوا عقاو فیلکت
 کد ذرتسوک تفلاخم ازارتجبا نینسهلوا ریتب

 ردمولعم . :

 یدنفا اهب لوا نرلن دیک یادضقموت یدمش

 روذحرب چیه هقشب لمأت نایاش هجندبا نایمرد
 عدارت الصا میام مش

 هعاخ هيه وام نوکوا . یدلیوس ینک یا
 یدلرب و .

 تدوع هن وا یرزوا ماشفا كب بداح

 وف نوک کیا رب و وج بوس ا
 هلا هلقاع تقو ییدلب وس ین رلکح هلک هباروا

 شملتروق ندنراسا نادنزرب یرلبدند یمهدلاو

 رایدلوا نون ردق .

 یناداوایصوصحم فطلرب رادتمق لا كردق
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 تک ات

 نانلوا فداصت ردان هقدلوا هک اضف هدلاح
 هل فرطنم هکب بذاح هلناع جازتما «برمشمداحنا

 كنسيدنك هللا یسهقفر ؛ شلوا ناسحا هللا

 ؛تاکرحو لاعفا«قالخاو برمشم ؛ هبقاع تاک احم

 « ندنادحور < ندرکفرب یرالاح یه هصالخ

 هتیرکیدکی ردق شلوا قیرفت نددوجو رب
 "فیس نوت هناک هغ بن دلو یقناتطم

 كکب بذاح یتح یرلهلقع نالوا یراشد

 لو ا تلد چ وا تولوا یسهداز هریشمه

 نالوب هدنسیدنک هنیرزوا سا لاحترا یوا
 هر رت ندهلناعوا هلس زتاف یهدنراشاب یدب « ىلا

 كلام هن هناکلم تلصخرب یفاک هنانا ینرلکدروک

 . رابدنآ

 نوا نی راخشانک رک هلن هل سنا هلبا مکس

 زد هاب یک هادیمبا ند القاع يرب
 هعف د چاق رب یتح . یدرولوا فای هب هد ی رح



 ۷۳ تک 71

 درک تیا ترطاب
 هدهاتسم وب روز نوها تاق كم ندنکلهد

 نظن قرص ندتبادر هی طب 9
 هاسهطساو هلقاع هلس هسلوا یضار واو ینسعا

 ربارب هلیسهریشمه انداع قرهنل وا لاح نایب هتمکح

 باوجرب طقف شایع ندکی بذاج ینسلریچاق
 . یدشمامهلوا قفوم

 یاع رس هلروصوب كيولعم هسیا یدمش
 «رارکشت قوچرب هنجوز هجنروک یه داواروهظ
 یدنک هدینسکیآ یه ربارب هلرلاعد قوج رب
 قلعت هی یتردق كردبا عاق هنماقم یدالوا

 . یدابا دعو ًابمطق ینکچ هیمعا غیرد هسردیا -
۵ 

 بذاح یرلنامز کهرکوص ندنوب كغجوچ
 راد اکا هلتهج کج هدبا راذک هدنغانوق كکب

 : رلک مزال كمري و تالیصف زار

8 
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 یغودخ كاذب یلهنردا ندزاجت كب بذاح

 رب و و ناور لس اف و یا
 نوجماشیارب دناع هترات هدمب ۰ شعلوب هدن ردا
 د زیار هدیتسیدنک كرهلک هلوتناتسا یردب

 عوقو هدارو كتیردب ًارخۇم ۰ یدبا شم
 ینک القا ی هد هنزدا بودنک هش رزوا یتافو
 یزد ا5 ا0 تد ولع :ارارکتو شعاص

 ."یدشمشا رب هدلونناتسا

 با یسهریشمهرب هرکوص ندننافو كنيردپ
 یراءدلاو, رای دلاقهدن اب كس راهدلاو یسیدنک
 رب لقاع یحاص هرادا نسح و اکذ طرف هسا

 ی راتادراو و تورث كرلقح وج بولوا نداق

 . یدشما هرادا لزوک كم
 نوا زونه نامز ییدنشا لهأت كب بذاح
 نکرب ۱" كت ردو هبهجردرب .یدا هدنشاب وکی

 يڪ ج کک نوا یسیدنک لمات و نایدرک

oh 
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 شلک هلوصح هرکوص ندراظتنارب نوزوا ك

 یس هقضر نانلوب ندنتاقلعتم یدنک هني هکنوچ
 ندلهأت هناقشاع ةطبار یهدن رادرا :هلعاخ مدنزان
 . یدشمالشاب لوا هنس شب

 كحاودزا نالوا یسهعس تح و قشع

 كم هدهسلکد یعومع راد و یوض

 .ردراو قس کیر شم ادا ی امت تاو

 ءوس انب ندربلهأت نالوا هلتروص وا اعقاو

 هداعل | لعوب هدهسلکد راکنا لباق کیدلر وک هحبتن

 هلقمالوا هدنسهج رد یک یهدراح اودزا نالوا

 هلتروصکل وا كتح هدءهرکوصندج اودزا ربارب

 نایمهلوا لئان اک ۱ عبطلاب هدبودیاوزرا یایرح

 کنوج . ردبا روهظ هدننب رلجوز « راجوز

 هنب یتیمهاو تیدج كلهأت , هقشب اوهو قشع
 نایرح هدنفرط هقشاعم تدم نی ران . ردهقشل

 هظفاحم یتوق کسا تبحم زکلاب ندلاوحا ندیا
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 نه هلوایقابیسهلج كن هناقشاع تالم اعم و اهدهست

 نیم وشود یشرب هقشب ندنراربرب زکلاب الثم
 جاودزالا لق كنس هقوشعم هقشاع هلقشاعرب

 ندبا دادتما هحرلبا کلب « راه«تفه « رلنوک

 تقومو دودح ناک هعوقو هدنتیاس رلترسح
 یاتسا تروص یرلکدتا زارا هدنراتاقالم

 ؛یراقدنلوب ربارب هجیکیه « نوکه لهأتلادعب
 هدلاح ییدرک هت روما هدر هب هرا اصوصخ

 . نهلوا نکع كما هظفام یک کلوا هنس

 قریم لوب یترشاعم نسح یراقدارا هتشیا
 نالوا یراحاودزا همدقم ی راتسدوعسم مدع

 هدرکف وب یژک ا كراندیا لمح هتبحو هقالع
 . ردرلنانل وب

 : نگر قیقفا قتفاتما اطا كنمدامرپ ةنقوب
 هدهاشلاب هسراوقرف ردقه هدن كمتسیا لکم

 ینیرعتكنيراهقشب هلکمیا باخاو وزرا ییربرب



E ia 

 توافق ردقوا هد كملنا لهأت هسرزوا

 . رددوجوم
 هلتروصوا یماخ هدنزان یسهقیفر كب بذاج

 شمریدوس ییدنک ۰ شموس ۰ شما باتا
 ۱ ىدشملا رکو

 ی رلکدلک ندنراحاودزا ها یی ندقدلآ

 هسریلکزال كم نيمأت ورد هن ییفرط تیدوعسم
 ایراد لی

 نوچ ایراتداعس یراتسحم . داددزا "هلسو نوا
 ناباش ةققح هد هباسوا یرلتداعس : هیفاک وق

 . یدشلوا ربدقتو هطف

 یس ریشم كکب بذاح هرکوص هنس ییا ندلهأت
 هتس ترد . یدلر و هنادر ندنور باحا

 , یدلک هاسند هلفاع هد

 قالخا كب بذاح هدیسهربشمه كکب بذاح

 حیبص تیاغ « عطلا رك« تاصضکلم هدنتعيبطو



 تهجرهزا هکهراج هن . یدبا ابرلد رب هیجو
 e نکغ نوا هسمک چیه تدوعسق

 راکداب رب هل بمان ناف هلاع هد هلن اع وا هيلع ءان

 یاو یزفح داق وس هنس جوا يا ندقدقار

 هنیزوسل دمتسرب كنامز هلک | بئاغینج وز بقاعتم
 . یدشمایغوا

 یسهریشم هلهج و یفیدنآ وا ضرع هدهدیراقوب
 ا زو فاو تنسهتشلاو
 2 یدا هدکش وو و هلا هلقاع قره | هنناب

 للع ولرد هو فبعض تباغ قجوج طقف

 کدب شک یقو ندنغیدنلوب دعتسسم هضااو
 .یدشمالریو هتکم رونه هدلاحینیدلوا شمک

 كلبا نامز ییدتک همتکم نوک یسنربا هلقاع

 ربارب هليا یسهریشمه قرءغاج یتمکح یشیا
 . یدلوا كمهلب وس ییراقح هل ا هتیراناب یدنک

 يکشلوب سرددم هدنجنایغناب ت هراع



 ینکتا كنلقاع بولیک | نام هجشدشیا یهدژم
 : لباقم اک | هلقاع : یتیوا

 ناف یربندنوک مکیدروک یس . هلاوفتسا -
 شادرف نوتس قترا یدمش . كدا مشادرف

 م نس . نسکوسب ندنب نس مه . زرویلوا
 . لک مزال كعوا يلا كنس نب . لکد یلا

 نوا كکبدلک هزب بوابتروق نداروا
 : میلی وس هداز ندنس ن کا كەسروښ وس

 رب اهد نب ك هسرویلبتروق ندافج رب کوچ
۳ 

 هلکما تلالد هنساکذ طرف ارظن هنلاسو نس

 كعد اهد ىلع لیلدرب هنیانج ولع كيف رار
 رادتنم.اسهد تاقرب یتمکح یاوحوش نالوا

 یلاح عوقو نامز ییدتک هغانوق ماشقا . یدایا

 . یدلیوس هیهسنا هحیلزیک
 هدرهحرد كج هربا ىلقع ردقوا اعقاو هسا



۲ ۰ A ATE I NAT APONTE 
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 هنفح هلشروق ندالب وا «ندنادنزوا طقف .یدلکد

 قاشمو نح ییدکچ ریارب هلقلوا نون ییبط
 شمر دلیب شوک شفای تاج هجردهن كنءراچب
 هدر ییدتک ندهمتک اهد هکردلمالکا یغیدلوا

 : ًاباوج هنبردارپ هكرهنوشود ینکج هروکهلماعم
 : یمرلکج هیکود هداروا ملاقب س
 : بودا دارا یلاوس

 : یک شادرف 2 ردود هداروا
 ۰ ها قار چیه نس .رردب | هلماعم یکدالوا

 ۳ مهلیتروق نداروش وز ناف

 , یدلا اوچ

 وک
 هب هرنام هیدن ا ماخ یدنفا . یدلک هنغانوف

 كمل هلا ندنرالا یراقحوح هدلاح ییدلبوس

 ۰ یدریلیب یننجهیمهلوا نکم
 ېراقجوچ نامز ییدلک هغانوق كب بذاج



۱ ۲ ۱ 

 بهبارآ یتسیکیاكي نکیاهدمرحوا . یدربهمرح
 . یدلبا تدوع هنهاکتساقا قرهل]

 یراطخاو هست هادختک كندنفا هعقو

 جاقرب هدنسهاس یسرادا نسح كنادختکو

 يدلدبشا هدع . یدلاق کب ردق تعاس

 ربخ هب هسمکب ولا یتسءریشمه تمکح بوک یخدنامز
 . یدارو یسوس شما رارف ندوا كرهیمر و

 هدرلهحرد كوص اکو هربنم هللا یدتفا ماخ

 یتیدنلو ییخدم كسرارد رارب هلغفلوا فسا م

 هدلاحره هبلع ءان . یدلک هب رارطاخ بعطق

 هلاو اجر ییراهفلوا یرح هرکرب ینوک یستریا
 هدرخافت ماقم یرلکحهروک راهن قترا هسرارک

 باوج ارو هدنددفا هرک وس نو

 . رایدایا توکس راتخا بولا قاش



 0 E 2 2 لیدبت و

 .رداورهسلسد یدلوا لاتقا همدقم یتح « راددا

 زرط لدبت "ةقيقح یرللاح هرکوص ندنآ
 سنا ینالنصفت هک یدلبا لوح ادج یراتشدعم

 ۰ ردکح هل روک

 هحینلک هرب یراقدنلو هدنفرظ هنس ییا وش

 تقوم یک اذا یرلکدکح يرلتماقا هداروا اعقاو
 كح دپا روهظ ارا هلبا انعر كنیم هدهسیا
 قماغوا شومارف یالرط ندنسهمهم ا

 . ردا اضتفا

 هد بودا كرت یک یىحور یعرکم هدر

 ا رکا یک ته

 رن ا ا رل رخ ندلاوحا
 ۱ . نوسل وا

٦ 

 هلو نوک ییدتشیا یتفو ا ایعر



۳ ۰ TT 
 كمبسوم ظقف . یدشلاق د ا ترح و

 نوکره یتح لکد مسوم یک رریدشبثب كجيچ

 یسهجنلک | لک وکر یکی نوچ این آ یه «یتشاعربکی
 هنسیقفر هجنمیثل نادجو ناشیلاج هکمنا ادیپ
 ردق هلبب ردق قاربیر, قولوص كمرکم ارظن

 نوسحا هنعاض 4یدشمالاق یتمقو .

 یدبا لار یروف شلوا نبمزب رسوا .
 ؟ رولوایتهمقو ردق هن هقشب ندکمک بو هنکبح

 تمار هحنموع كراندبشنا « كرانروک

 «شمر دن وشود یک یک شم وا یلت هلباهصوصخم

 رانا ةعقو نالوا شما كان یرزوک قوج كب

 هلس هتفهرب ندندوعوم تقو یتعمح كنانعر

 هنلاصو شارف كنسدقف ر ییدوس .یدمهدنا ریخت
 ینفک كد ون ینادقوص هرام نوحما كم رک

 یدمهلکی هلی یتسهع روق یعاربط « ینسهلوص .
 نكد هنیعم تدم ناک مزال یرو ًاعرش



A4رو  
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 رخ و ۳

 یستریاو حاکن هدنجا هتفه ینکیآ ناه ارت و

 . یدنلوا ارحا تعم ید هتفه

 مق هدوا هسراو تهجر بارغتسا نااش

 لقاع زمکیدسا ثح ندنقالخاو لاوحا هدلوا

 هنداقرب ۰ شلوا یوم ببس كمدآ رب یدنفا

 هدتمدخ نلک ندنلا هن نوحاینیدنل و یدالوا

 كج هما لزب هلس کعد مدالوا ىح لکد یملو

 . یدیا شلداراب هدنادحو

 راک وا تاع و هدلاع ینیدلوا لب وا
 هکیدرابالافغاهحردوا .رځستردقوا یرابتخا

 تابحرب « دوجو رب « ماعرب هجوق یتحت كمرکم
 الح هت ید وق هوش نادم هلکعا ادف

 | ندناو یلساق ةنسهظسفتس كنب رف هدزماشا
 كئانعر یراجنا كم رح هنسرزوا تانیمأت ینیدلا
 هشت هک و رابآ 0 ید لد ندرت

 .ربدشنکد هجوق یناخ هفظو . یدرولوا لئاف



CAC re Aaاب وا ۱ و  

Nا تم هود  Ao 

 كنانعر نالوا حح هسلنید تراغ ندکم
 رم تدمر « نامزر كلهنسزوتوا شب 0

 یداروا نوزوا ندنکلنلک یتحواوش هدنحا

 ۰ كننوكت يعج هبلع انب . ردقوب تجاح هح
 فرض ندنشهدناز تالصفت كت وا نوکود

 مالک لقن هنب رللاصو تروص هلبا یفر هلرظن
 . مهیا

 .لرومب لا .قلکارقالا كناتش لصف فافز
 ..یدشعلوا ارحا هدننهحنکرت نزح الا

 قلعت رظن هکیدردا زارا تملظرب هلبوا ایم

 ؛ینهراجرب ال وا هلسهّم اس دساف سوهرب هکدتا

 كرانازونه هدبودنانابرق ییراداوهرب هرک وص
 ورذبمابتلا رحت هم رج یراقدحآ هدرلرکجب
 لاصو ءاک هل هنشک ادوس یجنحوا ر ند هلوا

 ییدربور هدنرزوا هیانعر ناشی هت راضحا

 .یدریلکق جهبد شمروا هنیزوب ینهانک نوما



 با ربذیاخ ا HE ا

 یدسون باکشا رولکود یشراق هدیما عاطمها

 ناراب ندا لوز هدنجا هفشک تملط رب یک

 كج هلند شنا رخت ندنراشابزوک یلترارح كلا
 هدشمروک ابژر یلوقروف مع هصالخ نیزحردق

 باوخنارکرب شیوا كردیا دایرف + یتریالغا
 ۱ یدشمهزکب هتلفع

 یل رح کلب اعر نامز ییدرکههطوا قفر

 هدهناتسن مس تروص ر كج هدبا راسمرش هلی
 . یدتروطوا ههباق كرەرك هنغوتلوف

 یوقوررکت هدجاودزا یحنجوا وش كنیراق

 یمکام نوا تافتلاو لوبق تروص هلییسح
 رادمهجیلشاب نامزرویم هقشا ندقدل وا نشروا

 دییزآ یتخوسر هد هدکلزسزوب نالوا یلغوت
  یدشملیا



BG GD یکی RE SAE 
 رو  Eهنام رح هدنر وص كەس رس

 یدعا ددرت هداوق .

O 

 مزال هدنملاع تیج وزهلرب هسروکب بس یهعورتشم
 یدمریو تنها الصا «یاوسن یاذا نلک .

 هجرد قح هقا یرب ینیدنق وط یمسات رش -
 اداع ندنرلقادود ندا زارا ترارح هدرا

 ندکلوک هلرل ه«هقهف هدلاح ییدستقآ راتوش

 : یدک

 ا دش دسم زازتها دنن

 روس ر اهد فر هدلاح یتتدلشالکا سوه و

 . ندکما قتشع نایب هليا ادصوا ند هملیوس
 . یدعاتوا

 اوه زکلاب یس هناصی رح هاکن ره ندا هجو

 یف باس اسا نالفا توام
1 ۹ 

۹ 



iهدلاح کیدلبا  eزا  

 هغملیتآ لوا نآ رب هنغاجوق كننيشنمه دوخاب
 ! یدمریآ ندندوجو ییزوک یکرارآ لوب

 ندمرکم یتح یلاحره كنيراق هسیا یتفر
 هلتهحییدلس قرهلوا راکشا اهد یصوصخ اهد

 هليا هلماعم کیدسا اک او نعروک قوج یرلنوب

 تبسانمنالوا هلیسیدنک نکیاهدنحاکن تحت كنا

 یولسخرب هلیوا رهیعوشود ینس هعورشم ريغ
 هد لاح قا ینادج و نروک قيال هناا هجوز

 توکسلایم اعط تفر قحنا . یدزملبا بیعت

 ندموزا «زمالشوخ ندکلتز هتهتش ینب

# 

iv 

 زن
A3 

1 
7 

۳ 
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 كني راق نوجا كنا . یدزموس یزوس هلضف
 یدزلوا نونع هدكی ندهلمامعم ییدرتسوک

 ۱ . زلوا اطخ هسلتد
 .یدلکد هدنموس یانعر قفد رارب هلکنو

 هنناسوه کلا كنانعر هک ې دروس هلوا مه روس

۲ 



E SRDS Clr esiنا یو یو هوم  

 ۸۹ از تا ۱

 داوا تفوما رد ر
 ندکعا بلس یتاماسو تحار هن نوا نامزوا
 کلب هسنلوا هسیاقم هللا ىع نانمروط یرک

 . یدرولبروک ینیدلوا هدانز تاق جاقرب

 هرزوا قلوا دناع هتبح نایب زکلاب كني راق
 صوصخ ابو ی رل طقس ن دک بو روس هج راتعاس

 یسهرایدرا راد هم دیو بووش ا

 : یدلبا اطعا یاوج وش هنیرالاوس نیملسک
 همت نوچ نسروي وس ې مادام بس
 ر وصف ندکیدوص ناسنا .؟نسووت

 هدنب هدلاح كکیدوس یب هکردیمنکم كملب
 ندندوجو یرالاح یک قلیجنالا « قلزسافو
 ۰ نسرویل مش

 : یدحا نادىم ههرواشوش هدهزا باوحو

 روصق هدنس ..:۱ روک روذعم یب ت

 ینس هد هب ییروصق هن هدبولوا روک همکعتهزوک

۷ 



Eم یضاد  . Eس یاب  

 (هدویروسیس)» ۸ نا ١ . ےایالک الصن
 O مت ی ان كتا ی زوس

 «+؟ نسدمرملس اد رب دنابوارابس> لصن هدلنکوک
 قلوا مورحم ندکتح دوخابو كمامليوس اكس

 ناج لصن .یمکیدکچ راناجلخ لصن هلی-وقروق
 یککیدوسیب ؟ نیسبمرالکا یمکیدریک یرلیجآ
 مهسز متلب وس هرک چاق رب هدنوک هلکناسل یدنک
 ۱9 کا EE بک هلک مرالاح هن

 E SS کی درک هزالاح هب

 هنس ا وا ا! E یعردو 2

 ردق مب ینفندلوا لصن كموس نس . غجاروص
 ردق مکیدوس ینس من یب نس ...؟ كسمرلب
 ..؟ كسمروس

 رب نوجا ع رشت یلکوک رکا ... لک
 كکی دید تب قاب هدراب لهسریاسهوشود هراح

۳ 
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 ۰.1 ناستهرلس هه رکب هتخ

 یمهدایز ند حم مب ب ی وک

 هیوا ؟نسروتس یقوج ندب یب نس۲ مرر وک

 نوکره نب نوچ ...؟ نسروبالغا نوچ هسيا
 ؟ مرویمزوک نکرلوک یس هدمرویلغا

 ادا ءدرکت را رک |... لاو
 هدفرطره كناند راهسلوا دعتسم هغمالغا زد

 هدر ره . یدرولب روک یئایزوک هنب ری رومغی

 ع وو ء یدریلب دیشب دو رف
 کندن هدیرگکرا رم": نوسلوا وه راق

 نط یعرالغا هدرولوا بولغم هنساٌّستحا یک

 کمر

 كتر هن ززوآ لاعسا نزول فلتءزواح
 رام هنامغاع هقشح هدرا قرهنرا هدا
 ا یدالشا هناارج
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 یدنک قاب یر ویا ناغرا و لت
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 ءا غا ثحام وا یتهج تقد ناباش لا

 یرلکدرتسوک هدرخافت ماقم هنیرلربرب هدنسانئا
 درف رب تعناشنا یانشا تمیق هکیدا راتمدخ

 رطضم هدکعارهف هدینسکیا هستشیا یپرازوس

 . یدربلاق

 کیدریو یر که نح هبیا ندییا یتفر هلجزا
 : اباطخ هبانعر نامز

 قم اهاسابهیمتح الا * نیم دیس

 91 اتم یاب. .نسروتنسا

 لیلد لصن اعد لتوف ندوب . نسروسدا

 3 کر طی لا هجو ىس: نستا

 زمکیدروتوکهبهمکح هد بوري دناق نوجم|قعاشوب
 یلزیک هدههرآ هلکنس هکناص رادهاش یجالاب

 نب ۰... ؟ یراددمالکا یغیدلوا تبسانمر

 هلس هدهسیا یدلوا ك هلماعمر و هکتمصع كنس

 2 تدع نالوا اکی زڪلا



 هدرانا طقف . ميما هغيدلوا یثراق اک زکلاب
 همش هدنتفع ...! ردبملباق یلوصح كتنماو

 كعده قلا هجاکن تحت یداقرب شلوا لصاح

 ؟ كسمروسملم هوشود یتنیدلوا

 - هتتسلا قلا هنتلا تنم هكا ی ...؟اا =

 . دكرادهاشوا یک كکیشد ۰.۱ یعرل وا نسرون
 , رد الوف كه هلزبم یا هسل وا یرل«مثرب هدنن

 - نوا یناراک ادف مکیدتبا نوجا كنب من طقف
 هب یدمش « رده وا لاح كنامند .«توا؟نسمروم

 زکلاب : یدشمامروک هسک شا كمکتا ردق

 ,مدل وا بولغم هک اد وسكنس زکلاب. مدلی اقهکتبحم كنس

 یللاوز مملیب.مدشیروک هلکسز کلاب.مدوسیسز کلا
 یمغیدلوازسسومان ..؟ردهن؟رومقبح یمیهاكمرکم

 قوب یررض .مرویب دیشیا ندک نغا كنس زکلاب هنب

 .روکهیوا لاسرتسیا لصن یب . قوب یررض مکی
 هدنوسلکندنس نلک اکب . هبوسهلب وا . یناط هاب وا
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 ۱ . نوسل وا الب هسرتسبا

 ..؟ یراو ناد مىس وما ار مزوقآ

 كعيد هن نس . مرویشیلاچ هسفمالکا یتبح نب
 هعزوسره یک ریشبلاج هغمامالکا یمکیدتسیا

 یدرقل هسفو . كسرو ر و باوج ینکغ

 .؟ دنا یمشع هغمامالک |

 تی كم دیدسناط زىسسومان NB ی

 كغيدحا رو "و هدمرع ؟ردسقعالکا

 هد بولسناقهرالابخ كاغیدربدنابوا هدلکو ک« هرلهراب
 روا هعزو رد هتماف مهسدتسا تم نام تی

 قا راک ادفرب نوم امن لدصقم ؟مدبد یشاق همشاب

 ؟ یعدتیا نوجا كنس نب هسقعالکا یکیدتیا
 . قالق وقف ناف هدنغاناهد ...؟ یکدنونوآیمرکم

 نوا كس نا ..یدنوصض فک مدت ران اب

 نوا م نس ؟ مدتیا ناب رف ناسنا رب هجوق
 ؟ رولواهن هسعروک یروصقرب قفوا



 كتر تماما 7

 و نالوا كعد لمکم سابق
 یفر .رر و تربح هناسنا ةققح هرواح

 سومار هتخرب مّوش»ه . هسوهرب تقوم نوجا

 كمدا رب یندعاط نوجا انعر « كما ادف

 یدنن هدف هد بولتوط هداف یادوس

 ایوک كملبا قوس ردق همولوا ینعورشم جوز
 ۱ 71 شع) رنه رب تاهاىم رادم « راختفا ناباش

 رادتنم هلرزوس زعلوا وزرا یهو ییراربرب

 هیتر هی رو یر ی
 . یدرلریشلاح هتشاسم اداع هلتهام

 ی ردف کر دنساروش بارغتسا راوازس لا

 لب مداضح نوجا نالوا ناسنا یه و تش

 كاج هيم هديا لبا هل ناح یهوج یت> هنتمی
 تفع هدوا هسراو یش رب رادتمنقو یلاع ردق

 هلیادصق ءوس هنابح ضرعت هتفع هلتهج یقیدلوا



 هثفع نوجا ینابرا سفت تع «هیفام عم یواسم

 هسارغواهلس هتراقحرب قفوا یتح لکد ضرعت

 یرلزوس كنیقفر نکیا یسط كملبا لامفنا
 2 0 7 هراز نویلوا ازوض هدانعز

 هدهتافتلا ییدروک هدنسانئا ثحم وا هدیدزمنا

 . یذرابا هللاقم هلا قشع لاک

 قلواقشاع هدالج یسادوس اساسا هسبا قفر
 ندنناسل لتاقر نوجاناسنا هقشب ندقدلو كم ذ

 قفوا لا كنم هقشن یتح لکد یلعف تک

 هلس ندمدآ رب شاوا بس هترطاخ زاسکنا

 یعیبط تبغر مدع هکمتسیایشرب هقشب ندهیضرت
 یرازوسیبدلبوس هبا تاهاسم لاکكن راق نکا

 یکدالاب چیلق یلناق - هرکوص ندکد هلکید امام
 1 یدزمنکح هد ندکع وا یزوک . یزو

 ماود ETRY ىج يا : یا هروا ع

 . یدلوا ر ذب هاخ هو ندکدشا

TT 



 ۹۷ تاک

 "هد هسبداروکی سیلک لخ دنالوا 7 8ر
 ۰ یدشمام وا ثحم ندنصخش ردق هب یدمش

 لعف نیعلت نااش كلا ۰ مومذم لا هداند اعقاو

 ردق قمتسوا صوصخاب نکا كلدهاش یحالاب
 هراهظا یتیهام یثیدبا باکترا هدهلتسمرب مهم

 -زامهم لا كنهعقو ناخشا ظقف . ردفاک لیلد
 توه نوجا یتداوا شدند یر ندن

 . زا تیافک عبطلاب فوفو ردفو هنتیهامو

 :شوط هد عرب راشا یا هخدلوا یتفر

 تیدوعسم كوس لا نوجا راقجوچ «شمویوب
 ندرد هام . ندهناردام تقفش نالوا ك٤د

 ندنمسق رب هدكنبابش  لکد هدنتیلوفط زکلاب
 هنیراشاب ترد یعرکب « جوا یعرکی ! شمال را
 .یدشعلو هدکلر هللا یسدلاو هلا یردپ ردق

 راسو ثورت هداعااقوف اعقاو هحناک هر دب

 ءوجوم تور كوس كلا طقف .ىدلكد ندناحا

 ٤



 دراو 1 1 نت نسح ید

 یاش « . .یتسهافر اسوا و هرادا یحازق

 . یلاسعو هل اع هلتهج ,ینیدلوا نوران دیا هظفا
 ۳ یدربتاشا هن اد وعسم

 ۱ ازم هن اک ات دلاو ۰ كرد ییفر

 ندنف رطیرد :یسهدلاو نوجایندل وا یرنن اح

 نوجا یرلرطاخ ببطت انداع « لکد قحوح رب

 وا كاوا رونو ندننح

 ناق هنیر دوس.ندنوکینیدغوط اهد هک افیح
 كروظنم هلتدشرب هنامصخ یک ریل ربضاح 52ا

 هدنجا نامز زا ك یهاکن ناکید هنناح ات

 ۽ شم الڪ ۱ ینج هلوا راکدایرپ هدتهام هن

ECیرلددبا یتا كلم رب را نی  . 

 شمریدزب ندنناح ردق ینابزر شم اق ندمنهج

 کمرہ دلوا ناسنا سکعلاب « لکدەحة جوج .یدبا

 یلهجیک « قلزسیوخ کیدرتسوک یک ںیشبااج

 هوا

0 
 |... 0 ین ۱
 ۲ 1 یا



O تمکع 

 یدانرف یس هلا نیملسک یسهرا یدرآ یزودنوک

 زغڪ داق ردنا راز ندنناح یس هدلاو هراڪ

 شمایغواهتسجا دالوا« لکد رش شلوایحاصدالوا

 كنکشب اتداعو شلوا راتفررک هب یاد رک یک

 شهوت و هلتروصوا كرهبلکید نیلا هسرب یت هدنناب

 . یدنا

 كصالخ ندنل اولردهقش نامز یی دلکهنشابترد

 , هرزوایرارصا تانسهدلاونابالک | ىلامح ا مدع
 هد هاد کد كحهلس هدا لبصح ز وه اعقاو

 نوحما ینماعلو هدوا یرلزودنوک هسزلوا چیه

 ماود هاروا نفر طقف . یدشلرو هتکم

 ۸ ننام كمردتا

 هد ټولو هدوا یاود هتکم هدلاح شدلوا

 لوس ندکل زستحار جهز دکح ردق هماسشقا
 ینسهفلاق فرە ېد زمک حاصر یه یدجا هل اغ
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 - «ندهقیا روبج هکمهکوروس هدبوتوط ندناوق
 - هدلاو هد نوستک هشکم ندهع قاط, ندنسال

 نوکیا بقاعتم ییربر, .نوسقار نوزح ینس
 ندتکم لوا تعاس جاقرب ندنتقو کیدزمک ا

 هفرا یردب « یسهجاوخ بولبدشیا ینادجاق

 هرزاضتحایمهدلاو هدرلن وسمشودهراقافوسندنس

 . نوسمریک یرلیجا ناج ۰ راناجلخ ردق شلک
 هسدنک یتلعت هس هسلاق تراع ندنو شا

 . رولوا دی اع هردب « هنسهدلاو یدنک دوخاو

 زارب هدندوجو هد بولک هنیراشاب زکس یدب
 «ندککودیتی دلو فیض ندندنکهحناوب توق

 هدایز كب ندکلهبن ینکیدروک ك چوک ندندنک
 ید وا عاتم یلربخ هن . یدالشاب هغلوا طظ وظحم

 رب كچ وک هتکم یسیدنک هکردیامالکا ندنا
 نابقنزا منلج ییدنلوا لوفوا دب هلبا ترجا

 هلیدبتو كرت یتکم ینبر ناه كدوجوم هرکوص
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 یمرکی كنکیدریو یتسهجاوخ ندنکیدلبا روح"
 ردق هتیاکش یشزاق هنیردب یتح ۰ ررنضتم لثم
 . یدشعا راخاو قوس

 ینیداوا كجوک كب یرلادتبا هجنلک هلیصحت
 یرلهزکوض هدهسلوا روذعم هدربدقت نوجا

 مزال یسهمالکا ردق هبهثدا زواج یتوا ینس

 زسموزا لیصحت هدندنع كنيقفر سکعااب نکریلک
 .ردلکدیثر هقشب ندلاغتشار هد وه «ندتقشمرب

 با یتوق روق قایط یلق تابرض هک هجردوا
 هدلاعکیدتبا زواجت تاقرب ینسیمیطدح نوکره
 ییزاب رطس یدبیلا یتح هدنجما هنسیدب ىلا
 . هدبا لصاح رادنقا ردق قجهوقوا یرغوط
 2 یدشمام

 نوا نالوا كعد باش مسوم یادتا هله

 كوسا كلا كنناسنا رمع هک یتابخ لات یجتدرد
 هدیتفر ردیلوحت رود رب كجءرتتسوک راادبت



 -هکیدشملبا راهظا رلهبغ هوا« رلاوحت هلیوا
 ندتناش قلوا اس ندیش ر چیه هدابند ولو

 علطم هنناکرحو لاعفا  فقاو هنلاح -نوسلوا
 كجه لا رات وتمان تسإاسلا هد بولوا
 «ییدتشیارازان وکم ھالثم .یدزملن وشوددرفرب

 هلس يفور لاکشا هدلاح یکیدب قایط هجکرم
 نامززا تفر نبمهنرکوا بیرضوط ندبرغوط
 رادتقا هلبوا هدنعاونا قیرفت ر كترشع هدنحا

 هلرلیج هناخیم قالس قرف 4 یدتیا لیصاح
 ..یدرلبا قوت هسا ماق هشاسم

 - ادص هنلک هنکوا هرزوا قلوا یمهّنس كلنا

 كرديا داحا رابدس لوقعم ريغ« لوقعم «كمشات

 ندنلاعفا یک ك منا جاعزا یتاخ.قلوب هلیسو هعازن

 یربییبدتک . كمال هدوا یرلهجیکر ظن فرص
 هلیشیروک هدرارب كچهیهنایوس + قماملیوس
 یک قمامزوط وربک ندتفلا هللذادا كبجهیم
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 كور لا نوا رار» هسیا یسهراجم یردب
 نالوا یرمع راکداب یلستمیق كا هک - قلتخحند

 نکیآ عاص ین كنروک ءالاخ ءۇش یتدالو
 هثداضوا اکا - ردکعد قلو توام" راس

 تس کر دلک یک یک لک د هن هنکند رنک هاند

 قوس كنسهنارد تقفش « رولوا لاش هرت

 تراقح هنلیا ماق هتحیضن هر ةوآ هیزابجاو
 ۰ یدر روک

 جوا یعرکب قفد نامز ییدسا تافو یردب

 كخ وک هلسهدلاو هرکوض ندا: ئ دشت ینشا

 ردق هنس کیا رب اعقاو قرهلاق هللا یتش ریشم رب

 قاناشیرب .كابنس هدتروص كج هیکهلایخ و رطاخ
 هب هج ر در كنقفر هسند هن رهاقاعتم طقف :راردکح
 هد كنه اع هنرزوا ینهمنا لاوخا لیدتت ردق

 هی واسم اساسا كف رخ هدهسا دن واهداعانلاح هافر
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 . ندنغیدلوا ىلج ی امهناو لیم نالوا هلاوحا

 نیرفن ناباش هنب ریس طقف « یدشیکد یتروص
 . یدنا

 هد بودیا قاتا هليا لیذررب یک انعر هلجزا

 . قلوا ىوح بيس كمدآ رب  قمقس وارب

 هفالتا یحوز HERT قمقم وار 7

 لعفلاب ینکلزستفع هلیصوصخ . قلوا بیس
fتحن نداق رب شعا تاسا یثراق 0  

 لصن « سحر, لصن نوجا كما لوبق هنهاکن
 .ردراکشآ جەك م زال قلوا یحاص نادجورب

 ؛ینلقجوج قفز تهج قج هنل وا ضرع لصا
 شیرک هدرالاءوا اتا ینمیسف رب كنکلحنک

 ندنغیدلوا شعازاق هیرجت هدایز كي ندنموزلو
 هقشب ندنفجهیم انیا یالوق كي هنسیاسد كنانعر
 . یدلکد دعاسم هزاینو اجر یک مرکم ییرشم

 عت ندهمک هلس یآ يا ندهرآ هلتهجوا



 ۱۰ ۵ ۱ تک

 هدلدنواو یدشا لدن ردقوا یراهلماعم هلا

 هکیدلبا فداصت ةلاو-۱ بیرغ هحرد وا انعر

 غامق دکل لک هنکیدرداوا مت زنا
 .یدلوا نامشو مدان هرک كس زوب هتفلدقارب -

 اررکمردق هه یدمش یقالخاو رشم كنانعر

 هه رش فلاطو ؛هتناسناهللع ءاس .یدنل واهرحت

 لباق یدوحو دد تا چیه داع

 هبهجوق هلسوه رب تقؤم ولو هلتهج ینیدلوا
 ندا کیا ر كناخم هجوق ندنسیدنک هدهشراو

 یندراو ه ییفر م یدلکد نکم یساش و ماود هدانز

 او و و و شتح ةناموخ تم
 هدهمگامءدن راج اود زا لئاوا طقف .یدشمرتسوت ,

 . یدلکد یش و هقش ندنا هلماعم ییدتسا زاربا

 هسیدنوط زوب هلاوز قوباج ردق هن یتبح كمرکم
 هدنس وا قنا هدیقاتشاو لس نالوا ه قر

 . يدلس هدنا ماود



 | روت د ردق . نمیشد از و

 ح هده فر « . یدالشا ار E ردو

  هراقح هداکا . . یدنود زوي ییدرتسوک احر دنت

 سوهواوهرپ یک مرکمقفر طقف . یدنارضاح

 هدبودبا امج, یسهلج كرانا نوجا یرطاخ

 هکد هنکر هنکبج “ككا یو هد روا هنشاب

 كرا هلباقم هلبتروص كمشود هنغایا

 ۰ :یدبا لکد ندقاط

 هب هم ز هدنتاپ یا منکا كنرباهأت یتح

 قرهلجآ ا هنیدزوآ یسهلسم كمتک

 هلهج ییدمهلبا لاصحتسا هدعاسمآ یراق

 ۰ مه هبیتیص هلبوا نب « موزوق . موزوق _
 هعفد یا ردق هد یدبمش ۰ گد چه هدقلالخ

 -ریشاط هدنراشاب ین هدیسکیآ , مدراو هبهجوق

نسریلپ هدلدنک لاح كمرکم يتح : يدرا
. 



  O TIEهوم ۱

 هدرن و . . مدنفا م .حوا ۰ ... هلوا یضار هموزرا رب
 تیرو یبا رو ندا ار یک روک

 مردنک العا كب نب .

 کوب بولد :

 نلت دیک العا كي ٠ ندونف یتح

 ,؟لدسا ¿ن لو مو یک ناسا نع هقبج
 نیسقحهریدن و یمهداکب یو وا كغيدانتوا

6۱ 

 نوا كمتک هرس ندمرکم ؟ كنتسروبناص
 هدنس ؟ هلدردنک هبمرت نامر كغتدلا واسم
 روكا ۱ هدنوسشود ینآ ۰:۰ ۶۲. نیسنرویلب
 رکشاب یدنک هوا مه ۰7. . هتسیا نذآ ,ندنب

 یک زاو ندنسادونس كاك .كکیدتشیا .
 رول یتیذلوا كعده قلهجوق .یلیراف نس

 ءرکوص ."مروبلی نب ەس  eمالعاط
 هه زلاق كيك
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  9 4 ۳ ۲هی ۰ ۶

 لعفلاب ىز وس "هقیقح ؛ شمریو یباوج
 نوکر درک ولیم هتفهی كنانعر كرد اشا
 هسرزوا یسمتک هنسهناخ كرد تصخر الب

 . یدشم هه ردق هه رس هراقاتت

 یک راک ها هدنشاب جنک هیانعرآ

 ۱ ی چیه كنیراجوز ییدلبا لیدبت ۳

 هدندنردب یک یدلرتسوک هلماعمولردوب ندنفر ط
 هریدکت رب یتح « شمام هلس رب هدنرم هکلب

 یتکرحوا كنقفر یشان ندنو . یدشمامایغوا .

 هلیص وصخ ء شعبا باج یل اعفنا هدلاحانف كب عطلاب
 مدآ رب ییدموس هلس ردق نامش نوجا نامزوا

 تاق یلاصفا یسلداضوا هبهلماعموا ندنفرط
 هوا فرج هلو وا, /یدشملیا دنازت تاق
 قملپریا قرهشوواص هوا كنبردپ نکفوب
 هنیرزواتاعوق ویجنج واوب هدهسیدشودهنسادوس

 هبفام 2 یدمهروکز وب ردق یلوا هدندنردب



 دیدهن رب قارطس ترد جوا ینبدزاب كنيتفر
 هلوصح هحاس هلقبالوق كب لدصقموا هدهمان

 هداروا نوک جاقرب . یدلیشالکا ینجهیهقیچ
 یدلوا روح هتدوع ًارارکت هرکوص ندتماقا

 .شهاق قوذ ءینذل كتشدعم ء كن رشاعم هدهسبا

 تاعوقو ناه یس قایط" هيا ریدکت هله

 هدلاحوب یرانا . یدشمک هنسهرص هرهزور

 كرت هدهلداحم هبرلرب رب یلزودنوک یلهجیک ین
 رظن فطع هشب راتشدعم زرط كراقجوج هلی
 . زهیلیا

 ٦

 .دنک رک ه دنغانوق كکب بذاح هسدنا هلتمکح

 هلیوا ندنراقجوج هللا یعرح كرك « ندنسپ

 یرلکدلک باید هک رلود روک لوف تروصرب

 ۰ یراکدمروک یلاحوا ندهن شر

 ندوا رب نوجا یراکدعا یفداصت ههلماعموا



 و هدیا م 39 هترافدن و هدایژور دوخا
 e ا

 هنسهملسب كمذا رب لاخ یږلکدروک, ارز
 ینوکشود دالوا لا  یلتحم لا « قفشم لا لکد
 .یدباهدایز هدندنکح هرتسوک هسدالوا كر دنر

 کیا ۰ هدوارب یربا نوجا یسکیا هدقانوق

 تمکح .یدنل وا نیبعت یدادرب « هلوب راق كحوک

 ندنریقحت كنهربنم مداروا هدلاح ییدتک هتکم

 قلوا ریارب هدهلقاع هلا یمهظحالم نمهلیتروق
 صصخت هجاوخ هدوا كردنا كرت یتکم هرزوا

 ۱ « یدلدىا

 یتمکح "الماک یسلاها كوا قلمالس « مرح

 «رارربعاح هيد ماخ هیسنا ینهسبنا ه كس بت تشک

 1 هنراةجوج دیک رم رج هلک بذاح نکلا

 . یدرلردنا داب هنس رامسا یکی تیدلوا

 ین 7 2 لا هل تخم 0



 رار قرهلوا نداشا نبع ههتسنا کلا

 زا هلرک«تاسویم هرکه هبا قاع هق دا
 .یدزفلآ یشرب چیه هعالخ قاجوب وا رک« هراس
 هسراویراقررف رب قفواندهسبنهلتمکح كر اقا هلقاع
 هناخ نوا یرافدلوا زوسکوا كلرانکل وا هدوا
 ر کتا هنازاون رطاخ اه هج رز ندنقلخ

 وک هذءهرا رب یدرد هسقو . یدتراع ندنرلف
 لاحم كم اما مکح هنیراقدلوا شادرق هدبور
 . ىدا

 هلبج وز كيمرح « قالخا نساح ككب بذاح
 هسرتوا هسا كنقلخ وا راس ۰ یشلوب لاحنه

 رار یراتکرح هدنسهباس یرالوا فولأم هلبا
 ۽ نارکش راوازس لصا . رونلوا ات تیناسنا

 یتح كنةلقاع هدوا هسراو تهج رب راک ذت ناباش
 یرلکخ همهلن هلس یراقدلوا ناسنا لر اف

 كنهسنا هلتمکح هدلاح یرافدناو هدنسرپ



 نر

 یغیدلوا كعيد هن كلېب رغو ییرلتدلوا بیر
 ,هناراکفطل ردق یدلکندن رالا هدن راّح هد ب ولری

 . ردیراع ارواط هنسهحشادرف

 هسا نوکر هکیدبا هجردوا یراتکرح

 ینغادراب ییدوس هدانز ك كنىدنفا ماخ اراص»

 ها رودص ندمیک اضقو هکیدرمآ بوروشود

 یسط ینحهلوا قحتسم 4ردکت ۳ِ هخدلوا

 . يدنا

 هسوس هدردډ یناح ولو كنسهدلاو هسلا هلفاع

 ینکج هیملیوس یشرب هبهسینا نوجا قادرابرب
 فراعم ك هسا هلس هسنارواط یئدش هنسهقش

 رب کلب هنبهدااج یکیدلیب ینا كب ینغج هلینوط
 هنیرزوآ یتم م هلیسو؟روفرایوس نوسل وا یدرقل
 یدلیوس ینفیدریآ یدک ینادراب قرەلا

 : هدنلب اټمو
 كقادرابوا E ؛ مربا نررفا ب



Ss oی ی ی  
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 راکدای ندک اب لوس «یغیدلوا یلتمی ردنهجع
 وص« یش قج هبانبوا هقشب هدلاح كکیدلیب یغیدلاق
 بحت کا د رق یا هدبوسهلوب قادراب كحهحما

 . یدتشیا ییرازوس «رونل وا

 یندلوا ظوظحم لا ؛ییدوس لا كتمکح

 یرب ندهوا ًاتاذ ,یدبا قمشبلاح هسرد هجنلک |

 هلاکو لضف یتسردنک لام لش نالوا هدنتقلخ
 هدنسهاس اکذ تدشو شما ت هنا وتفم اتداع

 کیدروک نوجا كما فاطتقا هرم ندنیعس
 .یدشمللا دسزت اهد تاقرب یقوش تلوهس

 هلصحت < یتمیقو ردت ردتوا كملع هدندنع

 یذاو قوذ هجردوا كننامز نک هلقمشیلاح
 قلک ارق ۰ جناروق یک یسهدرپ زوک کی دراو

 هدبولیکچ هنمشچ شیب بااعتم یر هلرلکنر
 دلراهماکنه ندیا رتسس برم قاوذا ولرد یه
 -وفط ناوا يرلةدقارب هدیضام ربارب هلا یضام
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 هب هجناک هنن هرب اد كکب ایفا 1 راءتعا ندتتل
 قجثا یطاش سح ینیدلوا یعورح ًایعطق ردق <

 نآ رب ییرکف « رولوب نکریشیلاج هنیراسرد
 هنسرد قا هنر روک هرازا مدننابح ٌهشیدنا
 نامز یفیدلوا لوفسم هلیلح لس رب دا
 . یدربروک

 نوجا قمشلاح ردة ييدتسيا هسیا یدمش

 هحنلو یتعرفو هدعاسم ییدشا وزرا

 باتت او نیما از نراس یشخاوخ

 هګیدا شلو وا هلسوه رب هلوا هتفرعم

 لح هدبریمهپب یر د «یتسهفیطو نوکربرک |
 هسل وارونحم هراظتنا ینوک یت ربا نوجا لکشم

 شفا همی دن رم. هننارذک هدو پن كئ وکوا
 .یدالم ف وا ردت هحاص «رولوا رثأتم ردق

 یدعنک« هاجاعاو هحرد ون كغج وح

 ندیدنفا ملا هلکب بذاج هقسشب ندندادجتییسا



 دل وا و

 هرکاذم یار هل هلقاع خاراسرد اص وصخ یک ین
 هب ونعم هوار ارا -همشدلاح ریارب « یسهما

 ..یدا دک

 كۈر وج هدنتلاهایس لاخ نالوا یسیداهاکباوخ

 هتسشب ندنسافق رب جنا نوسق کک جاق رب
 ندنرخا كنس هدلاو نانلاق نەن اشن « ,یرتا

 هاکب رق دوخنابو یسهنارسحتم یاد شما سکع

 قجهنالغا یکی تایص هاکن شملیا هجوتندتیدحا
 را ندا نک

 يوا هدسنلت كغجوج یللاوز هبهلقاع نالوا
 هناموصعم ردن وا صوصخاب «یدج هاب وا «یمیمص
 هلقلوا هناردارب و هنالفط هک ی دا دوج وم تبحرب

 . :یدزلوا اطخ هسلسد ققخ قشع رار

 كا كنلكوك هخدنل وب رباوب هلی هلقاع هيلع انب

 مس یرلیلسترورپ دیما اهلی رادیما شخبح ور

8 ۷ 



 تمیبط هشدوقوا سرد ریارو ردیا نظ
 هدشملنا تراهملد ەدكفلۇم ردق كلروصم

 یدنناتهام . هدنورف هدنحاص . هدنماشقا

 دا !«نیشنآ لا کیدرتسوک هدنزودنوک .هدنسهحک
 باتک رب ینحاولا جیهم كا «نیزح كا . ینارون
 هب هعلاطم یناو شتا ادها هنسیدنکقرهبوق هناکش
 . یدرولوا ظوظحم ردق شلووف

 ییا ندنرلهجاوخ ماشقا « حاص یرازودنوک
 هلا هسیا یسرد یراقدلا « رلربلآ سرد هعفد
 . یدرلردىا یک ا هدرانامز دعاسم

 لوصح یارآ هحاس زونه ت هدتولوا حاعص

 هعطق لت الد هلوصح دادعتسا طقف شمالوا

 تهج لوا ندعولط كشنوک-یکلما شمرتسوک
 رشبت ۰ هعیادب ریهشت راونا ییدننا رش ندقرش



 هناسحتم یک لکو که الشاب هقاروازیزهیرحس
 قشاع كنسرلهطوا قرهلآ ییراباتک ۰ راربنابوا
 هناهج نیزح كلا « هراا فطل كلا یک یرظن
 ماش كرام دوخاهنک وا یا

 كا « نیزم هلمیادب فیطل كا یک ىلابخ
 ندهنیآ ماع « رارایکج هنسهشوک رب زیکنا نزح
 هدهعل دب یه هدهرذه . ردبا راهظا رلکنر قارب

 نایاب تردق رانا هدنمح زب سه هدکحبحره

 هررک هنلاح ت باتکرب تانک ته رولوا

 هدرلهفوکش هدژمرب لا یرلهطقن ققد كا كتمكح

 هدرللامن فبعض كلا یراهتکن قیفر كا كتعبط

 ندهلار یهدنرللا یراسرد ابوکو رولبروک
 . یدراروقوا ندتققح باتک لکد

 .راتیقفوم هرکوص ندکدتیا لاک | یتراهفیظو
 طاضن یکیدشبا ءوالع هنیرابلق یافص كنب
 یک دیبا هللکوک شمشوواق هنیربزب هليا یناحور



 ینوح « راز زکه دن زل هخغ هناد وعسمهناداش

 | هتیراحورلاماولرد تاب یاکهایح ایرابلقلو یا
 ۰ راوربک تقو هلتروص وا ۰ رولوا شخ هومن
 ىعاش قحر نالوا ناعم اراتعا نس وف ةتبعاس

 هیطو دیدحو لکشم لئ هدنناب كنسرلهحاوخ
 ردق هزوقط هزکونص نادنا رلردبا واما هلا
 - اذم یرلهثحاام هنب هدرهسل وا ةداژآ ندسرد

 ندزوقط رولوا نام هتسزد "الماک یرلهرک
 هداکا ,رلبل | سردندنرلهجاوخ رارکتردقهنوا

 شنوک یرلرزوا ماشقا .یدرلریشبلاج یرهجک
 كعباض دار هدتودنا هحنوت هسارتعا هاکیاوخ

 :بدوخو ینراشایزوک ی ناق شلوکود هلاوزربقم
 یرازسحآ لشزوس شل اوا تسقعتو رپ ها ازدیما

 قرهلضا هناسا نماد ننوخ ناولا ناریدک |
 یزح طقف نیزح رذق:ادوس بزعم فارطا

 هلی هغ الشاب کم نتسوک راه ظنم :تفیطل ردق



 ۱۰ و

 یکیدلیا رینت دوخاب هاکریمشترب هنیزانا كتعیبطا
 لذب اهب زت ودقا هاا هند چاک اقا ا

 ِ رلارن کج هبه یش وک. رل ییدلیا تراهم

 شمقیچ ندنه اکباوخ هیانبوا هلوک نیلحابض
 ینمانتبا ماود هلتلاحناریدک, | یناوحون رب تفتلم

 هظفاحم ردق نوکرن, قحشا ندنارود تالوح

 «مامنیج یهدنسهرهح كئفاطل ناوحونواندب|

 اعقاو هدلوا .یرل روظنم مس شقن یهدننیچ

 هلال دتا ور فشک تقیقحمب /تیهامربا ندنوب
 كس هدنرالکوکطقف زیا هدعاسم یرانامزونس

 . یدرولوا ادیب راسح ولرد كم «وللایخ ولرد
 هدهحیفب یکم ماشقا شک الالع یزانوک زا

 بذاعب هدنرالاع ماشقا ندنیدلوا یراتداع كم ر

 اراقجوج و رارونولوب:ربارب هدیدنفا عاخ هلکب
 تب دهلک والعرب رک ناوم ران | یال طع ت نام

 اهد زار هرکوتص ندکدپ یبرلکع ۰ یدرولوا



 ها 8 مالط هدنش ,ء زاربروطوا هدهحفب
 «یسهدومشمناولالزدنوک هد بود !هطاحایفارطا

 ههقبمع تملظ رب یک نایسن یبابر رظن را
 لاقتنا ه«یخام دابا مدع رک دا دونخاب لوح

 تعا ییارب هنب كرهلکج هنیرلهطوا هجندیا
 قاوچ اقاعتم « راریشارغوا هلیراسرد ردق
 هسراو باتهام بونالپوط هدریرب به قجوچ
 هدنرلهطوا هدلاح ینیدلوا « راراقبح هبهحفب هنب

 .یدراردىا تاقواراما هاب را هباکح فلت راد ون وا

 هل ر وصوب كنب راتشءهزرطاعفاو یمسوم شبق
 ندسنا واح نوا یتیدلوا دعاسم هتنابرح

 ندفرطرب هد ىنا طقف . یدرلزلوا نون كب

 «یران وب وا یرلکدتبا بت رت ندفررطرب *هایراسرد

 یامنم بوربک كلردبا لاغتشا هلبا یرلهحینلک |

 . یدزروشوواق مرام نالوا یراراظتنا هاکن

 يتح كننیرادبما : ربارب هلیسهریشمه كنتبکح
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 « شمریدوتوا قد رسو مکا ولردیه كنضام
 ۰ شلوا فداصت هدنوا نرود زکلا

 شلدیشیا هدتلصو مزب دوخاب ولوا یناهک ان
 هاک هدنحما تدوعسم هوشنوا یک یربخ مولوا

 یراح ور یافص هدبولوا دوجو یا را هاک

 یرب هدوا هسراو لابخ یبا لج هديا لالخا

 هکیدبا ییزحداب كنبراردپ یو, «كنبرلهدلاو
 . نامز یرلکدتسیا هسزلوا چیه هدوشراق اک |

 هدعاسم یراقدلوا لئاننوجما كملمهد. تراز
 . یدرارولوا یللستم هلا

 .یدرلردیکه ناتس را نمهعفدرب یلق ایی اهدهتفه

 عنصم نوجا یرلزدب و یرلهدلاو كب بذاح

 نزح هنککتهروجهم شمردپابشاطررب لمکمو
 لراقجوج هلنروصو شمریدتا كح خم راترب
 تنهام هر هریک هلو صح هدیراوزرا وص



 شد او امد هنو رب ۰ ناگهان

 ۰ یحوركنب راودپ كنم زد اوامنادیرایدنک یک
 ۰  یتوافم ناک م زالو ردنا قوس هنانسح نوجا

 ۱  یدرطا لادا ةدایز اعم

 ۹ ۳ id هحرد ثکب یح

 هج راقخ وچ كاوب نامز کیه رب دتا ر کرا یراشاط
 | €9 ىل وا تملاسقر ادخل ا تین ون طخ وم هج رد ەن

 ةزطاخ هدزب رتارتهلنا تشونع وار نکیا راکشا

 تکرحو شعوشود یفجءهربدناب وا زوسلد
 هبهران ربارب هوا ڭى نالا را اعقاو یتسهعقاو
 <« شملنا قات تمدخرب ندنابق قشوص لتف

 هوای هلت هلشب اینک :هسیاع " ءاب

 . یدشمامهدیا

 ۳ Na نوک تود چوا ندهرا

 ترانز ییرلهدلاو هداعلاللع راقج وج حابصرب
 ` لشرب چنه زدق هنامزوا.« رایدتتسیا كم
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 هن مدعا سم یراقدلاق .مورح هرکر ا چیه

 قاشوارب ندقانوق هننرانا . یدناوا ,لاصحتسا

 تکرح اهجوتمهنسومق یرولبس كرهلدا قفرت
 لب دليا ۰ ,

 رانا ند دلو ا یا كفبص مسوم نامز

 راقجوح قیرامشاوه « هغلوا.ن وع ور نازخب

 یدشمالشا :هقغالغا هاک/بولوک ماک یک .

 یاشک هرهحزونه تقو یرلفدقبح ندقانوق

 یراونا سکع ,كبشنوک نالوا,شلوا تافتلا
 ندهنادمص هغلاب تردف یلاع تادوحومو رانا

 یرولیسنکیاشجوق هنلاحالم تأ.ح ررب هنو
 هدنشعت شب كراک زور, تقو یرلکدلک هنسویف

 رتسیسمش بولالپوط هری, هشالوط,هشالوط
 روهظ ینابهک ان یرایطولب رومی مراق نیلبا

 :یدالشاب کما كن ریس ,یفارطا شقا

 یراهدودح تماق لقف وا.یلیربا.یهصق ین وزوا



 ننک ۱۳4

 یراجاغایورنس جنقروق «میسجنالوا (عتبیههب
 كتاوما یراکدلکید هنیرله هدهداروا بوک

 یمیک-ییک شا ص وصخ هرابخسایتسهیضام تایلجت
 رب مده« شملبرود یر « شرف یسرا

 لمکم یمیک « ندراشاط شمهزکب هنجرب هعلق
 یمیک «ندرلکنس عنصمو مسج هدنجا راقاقمراپ
 شاطییاربهمردیکیواریقفریاربهلقاواکیزونه
 شملیا لکشت ندنسهچراپ هتحترب زوکم دوخاب
 ماشقا هلسکع كهانس نزحوا رلءرقم نالوا

 ادینكنزر امت ام یک لح اش باس شمش ود هتنزکد
 02 د وقس ندازاکوک- خودم ءاهملیا
 لرتم كردبا فداصت ههعنام كم < هلکشم كم

 بوه هتسها هتسهآ قرهلوا لصاو هدوصقم

 یفارطا قرب راجن هراشاط هراجاغا یلامش دابندبا
 هلاح هدلغژب ناتسنج كنبمز بوشالوط
 . یدشمربو مطالتر, جیهم



 ۱۲۰ تیکجب

 ردق هنامزوا- هجن وک هناتسرانم راقجوح
 ین رسحداب كن رلءهدلاو نوما یرافدشل اهبوا

 ردیا یرحت یهوجم هدنر, نیفناب - یتابح هناشن
 نابیرغ هربقمر, شلوا راسکاخ «شملقبب- یک
 یرلکدربک هرک اقرب یتح .یدرارارآ هدنجا
 نانلوا بقعل ردف هدوصقم لح ارابتعا ندرب

 چیه رارانم مظتنمو رومعم هدنرزوا قیرط

 رطس جاقرب ندننایح هحخمرات هنبرزوا هسزلوا
 قجردقوا كنسهدلاو هکدروک راشاط شنزاب
 هد بوسهلوا لئا نوسلوا ههنامز فاعل رب

 ندمتس بالسس هدندب وم هاکیاوخ كکلف

 یغیدمریدنلوب هلیب شاطر, قی ریق شملتروق
 ینسهرشه طقف شلو ا نود تمکح كرەنوشۈد

 هن نوکوا . یدشماملبا دنمهصح .ندنتارتأت

 هدنجش قلقمراپر, كویب نامز یرلکدریک هناتسربق
 ل رازی داب لکشلا میسج «لکیلا ماظع شملبابیکب



 "هیدن وشود

 كلىقم 2 1 کلام اکا ا

 وب نو كما نییزت: یتسولوا
 راذک تاقوا هلتروص هن هدابند یاس مک وا

 یاوشلوا یلزنم لوص كدوعسمرب شلوا رمت
 ؟یدشماشاب لصن هدایند ریلیب مک ندیا لزنمهلوص

 ودلال یسهذلاو ةتمکحت هوا ,رلءوطاخ وا
 . یدال رال ااه زا تورا ارال هشلنهم
 ندنسهشوک هناخاهتسخب هلس هدنناح ) ندنلق

 تا تییرغرب نایمهلوب رب كجمرو ناح هقشب
 یک ( ؟ردیفوچ هسزملو» نشاط زهد نران

 O N و ؛لیهز
 كب افا

 اقا و a كرام ربارب هلیشادرق
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 مش اما روینزاب هدنرزوا . مشادرق مملیب سس

 ..مدمهبوتوا شازاب هجا مه « كسکوب
 لزوک هن ( هرکو دص ندقدقاب نامزرب ) --

 ۱ . اش اب

 اقا 4 ىد ناو تکست وجود
 هلردکحب هل رب یلف هدنرانک ككرانم هیینا هنب
 ٠ : هسدنک یدنک

 هل ,شامطرپ قیربق ۰ مکجهشنا یللاوز -

3 
 هلوصح هپ رکرب یشزوس هدتمکح زوسوب
 هارن قرهیالشاب هدهسنا هنر وک یا + یندرفتک -

 هدنمکسیرلهئاد هفظویرب ند ران وک ی رلکدلک
 . زار یلدا باستا کب بذاح مدلاج ینیداوا
 نتاودابرف نالوا شلدون وا کلی و شیشل ردا

 ۱ ان یدبلوا سنا و شل وا



 گیتس TE ریدل 0 كل هنامز
 کلب راقج وح هکردیلج ناهرب هنسهعدق تداع

 دملا قوف هلباتیلئانرب اوف دکب وصهقیفدرب

 هلن واراسوا نوکوا هدلاح یراقج هلوا رورسم

 هنلاوصح كتلئانواو شمربتک هدوجو هرطاخرب
 یدراشکودیشازوکردقوا هسز اوا چه لباقم

 هدینسکیا هجر وک لاح اغا نانلو هدنراتقافر

 ۱۱ 0 قره رط نینزالا
 تراز یزک هنا « یداه . مکب یداه

 رانا ؟راومن قجهبالغا ردقوب . نود هد مەديا

 هدیدنفا كب. نوسر و ر هزس هللا هسیدلوا

 . نک انارب هدیدنفا مناخ ء زک اب رب

 . یدلبا قوس یرغوط هب یرابا هلیتیلست
 كراوز هجراکس نامز یرلکدلبا برقت هراز
 دوجورب هجا « شملیزا هدنتلا یرهق یاب
 هننیدلوا رازعو شمالاق رثا هلس ندنکیداموک



 ذیل
 رب نالنفوص هنحوا شاب هدوا هشزاو هناشترب

 فورد غاد یک دنسهتروا هلیسهچراپ هتحت قیرق 7
 ناراب هلماط جاقرب ندا کارت هکنادرپ رزندک |

 ترابز یقح كاخ رب شلاق تراسع ندتمحر

 ۰ یدرلیا نظ ییرکجهدبا
 هدبولوا لبصاو مربق مدل ینیدلوا هلیوا

 لكم هداقوف؛تاق كى تنی رک روکی لا
 چیه یوب هجندیا فداصت دن رب نیزمو
 داب زف تمکح ندن راکدسربتک هشیرل رطاخ
 : هلا

 ؟نایدروک قوج یمهدییراشم ,..!هنوا س

 ؟ كدلك یمشلک ابهسقوب ؟ راشم وكى مینسهقشب هنیرب
 هراموح ی اغا کەدنرانا . یدالشاب کید

 رایتخا قلراک ادف قوجرب یتح «ۍغیدلښاب راز
 ندارند اخر طی یک
 .:قرءرشاش هلتهج ییدملس یراقدلوا رادرخ

۵ 



 ۳ ۳ لس تشب سس
 ام نا سل نکهنپوقوا ینرزواا 4 رد نا سم

 ا قلعت هجا ۾ ,یدنشا بره هراښم کج

 هدم « یدوفوا یحرات نالوا شلزا هلطخ

 تیئوتم مه 4 تدنوزح مه .یدلیوس هنس هربشمه
 : راییکو دهدار واهدیشاز د وجار, قشيراقەلا

 . رابدمل ربا :ودق تعاسرب ندنفارطا كرام
 هنا عاش تالایخت هک یدشملمان نیتم ردقوا شاط

 ندنیلق كنس كمرکم ۰ هسلک مزال ینیصوت هليا
 . ربلس هلشد یدزلوا ناتم ردقوا هسلاب

 هلص وصخ ؛ شل زایرتقمردق وا غ ات ی هدنرزوا
 نالوا روطسم هلط> لج هدنلخاد هضرتعم رب

 ریرحتو كسج لزوک هبجردوا ( هدوجهم )
 یراقدالقاص هدنرالکوک كنیرلانا هک یدشهلوا
 یک ینیدلوا راح یزربئأتوا قحنا نزح ,داب

 هد بورټس وک ن دن ز وب رهق ینس هلماعم یه كن اعل اط



 ۸ هه

WT ی 

 هر املق تله :ینرمرن رک یواغیلاف ا ناک ے کوا .
 قحن (هروحهم) ییدابا شقنو كح هنیرلرکحب
 . یدشملب هناوا حسرت ردقوا

 هکر وی نیک دا ایز ادق: تعاننساوب
 تراز هد یرارد هدندوع یادننا. + نایدنود

 یراتیر ۇرىس ەچ روك ر ومعمهذلو واهدنابودیا
 هداروا هدزار ۰م یدلنا دیازت اهد تاقرب یط
 .نلمدلبا تدوع ,هغان وق ءزکوص ندقدووط

 تع عو راشمقیچ نکویا كي نیلحابص
 شلو ماتخ هدنجما تعاس چاق رب یراتدوعو

 زّونه نامز یرلکدلک هغانوق .هلتهح سلوا

 . یدیا شماينک هتنبرومأم كب بذاج
 .یدربغاج ەنە د شيا ییراتدوع كراقجوچ

 هرکوص ندراشزاون «ندراتافللا هناردن قوحرب

 لصاح سحا رب لبصن ندنراترابز یتنوکوا
 . یدروص یترلکدلبا



 ES یموصخم شیاشخب كنتعيطا
 E یک لک هکدروک تافتلا هلا ناف عو باحح "

 بلا باححو مرش لاک هسیا تمکح نارازبف

 ندن رایدنکو ییراتینونم هجرد لرهیوا یکتا
 ۔ نوک ند هسمک چیه هدایند طل یرلکدروک

 ۰: یدلیا ضرع هدرکشت ماقم یبرلکدم
 نزح ی هدانا یی نیا لاح ناس كغجوج

 شزوسهجردكنهعقو هلص وصخ «یسهناعضاوتم
 لاءفنا ءرهح ندکلف ًاتاذ - هکب بذاح یتیمهاو

 -هبهراچ کیا نالوا شمقیب ندنناجهروک هروک
 ره نوجما كمامرتسوک زوک كانم . زوب نوزخم
 قفومو ینیدشبلاح هکم وروک رطاشو نش نامز
 شملیا ثا هدایز ندنر ایتخا هدلاح ینیدلوا

 : قرمالغا "ةلباقم هتمکح هکردبللوا
 رازکمدلاو هدلاح مکیدملیب ییراید نکس

 هنماقم مردار اک مهرمشمش یدنکز کردب
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 تیوالحا نیکوس کا مست 0 ۱

 ین ندقح 9 :Ra دارت
 وعسم زن هدینآ هدتاوا فرب ق ةا
 ۳ دورنسم .هلکنا كرهروک یزکسد

 .ر ۰ «یدروو یاوج

 .ارکر هوجب تنم قلناسنا ةقىقح هققح كب بذاح

  ضهوح واو نالوا یتیهام یانتآ قود لر دقن
 ماع,كناسنا بویلریو اوهداب هنباحا لودقنارک

 یفیدلوا فطومو نوبدم ولردهن یشراق هتناسنا
 . یدیا ندمظاعا ندا رتدقت

 هلایسدومثم تآارجاو تاکرح هنتیهام ولع
 لبلد كسزوبهدن وکكتقلخ هکر دناهرب یلاعلا«یلج |
 -هرتشوکدرظنارپ هيك دلا ییدلکهدبا فاما لر

 راکشا یک نوک ندنرظن هیناسنا, تاواسم ییدم
 بوشا دم دو ۲ ژکلا یی واست واهتشندفدلوا



 ۱۳ :دایدماروکا تم ۹ قیرفت"ندنرارکید "
  .مدلاوس یکی زوق شمشود هنلا باصق -یتح

 یرلقجهلوا قاذغ ریش" ندنتقفش زونه كنمرل

 ینیدحآ:راخباروس « را هحهرش كکلف !هدنامزرب
 . ندنلانوجا ,قمزیدنونوا ییحآ یهدنرارکج
 يڪ :ییدسقنا تم غز اقج ههل زاکاغ ناکا

 ردق نرخ :یدتک هکلب هد یاران لاوخا
 لاقتناو تراوت هبهلقاع زکلاب « ككرهنولشود

 یسهلجح» ندسلاوماو .كالما نالوا كحءدبا

 راکفا قوس ردق هننرلهخ زد كما دنمهصح

 . ..یدشملبا

 ! یدلبا دست هدرکف وب اهلی یاس ایا«

 یل نا یش یهدضاح لا. كنمکح

 كم هظف انح یقالخا هلردبا ماد یتریدغو
 هسنرزیدتیا قارت .ییسهیملع تابستکم .هلیطربش



 تهج و هشيدنا ناباش هدنشهملا ۾ هز اف هد كن
< 

 نامزرب رج هدقجآ هنمارح یزکفاوت طقف
 ۰ یترمشم كعا اتهفاو,. یدل وا ددر راخود

 :دودعم ندهبناسنا فلاطو-« یبدلس یقالخا

 ی یاب للعتء بک حلوب چنه نالوا

 9 ا

 'هفزت كزجاع رب ولو نکیا ییپظ:نلما للرد كيب
 هدهسروک ناباش یسشیهنوتیل واهدنل و یرزادقاو

 مهتاب BE كما E ا

 هلا E لمار نامز
 یرلکدسا تدوع ندسقلرانم | كاراقج وج

O E E 
 ۳و ۱ 3

 سینا یبط هسزبایب هریتک هلوصح یدیطقموب «یدشقیچ ردق تراکت تل داماد هتیدنک

 و



 1 TEI اورا هنناب E د چروک

  :ندرانم تمکح ا یدنلؤا ضررع هدیراق وب
 هب یراشبط اغالاب یزکشت ندیا اضتقا ینالوط
 ةنچنکرأت یکیدرتسوکهدنلاح هرکوص ندقدقبج
 هدیددنفا" ماخ نالوا ازم هنفصو تم

 ۱ هدنرلکیبرک هکر دیللوا نت اداب ینانینودوز

 القاص ندقجوج نامزرب یرلءهرطف ناشالوط
 راقبجم هب یراشدطوا هدتیدلوا قفوم هسغم

 «یدالشاب هکلوکود هنیراسخر یک میش زمقیج
 ینات تصرف ,بسانم یلاحوا هسیا كي بذاح

 2۶ یدلو نبمزرب هراکفا نام هلتلروصوش كودى

 هتشلا ۰۰ ؟راو یرللاح تیغه كناند ي

 ندابان رو هدران ون ۰. .لاتمر هدراقج وج وش

 .یملاط «.۰ شنوط ندانارب « شلوا لصاح
 : هتیرلانا «یراتدنونم كو كا نوکوب هکردیامالک |

 .« دویلوا "لصاح هلکمکید شاط ررب هنیږلابا



 ۱۳۷ تک

 : لردبا ماود هني كب ۰. یدیا هدقمزترا

 نوجما قم ریدتونوا ینیراکدکچ هراناوش ب
 دووعسملباهن ۰۰.۹ هاب طقف 2 خج هايف« ن دملا

 هنراهافر « هنراتحار نوکو یداه ...؟ مدیا

 ی تب . هستی هبه متردق + مهشیلاح

 یاوصا طقف ۰ مدیا لدب یتسه هسرولوا

 . ندزب : رفاسمر تقوم هدزعاب مزب . قحهل وا

 ۰ ؟ رلقح هل وا هن کام

 رفاسم نوچ. . ۱ كعدەن ( هلبا شالت )

 ؟زکسکحهزب و هرا رب عە د زنم هسق وب ...نوسلوا
 یرلث۱۶۰ :.نوسکرمسا هللا ۰:5 غرر هت

 ...ردکعید كمي میلستهنسهقشب یعنادجوكمرو
 . رلزمتک هربرب رانا هقسدلوا غاص نب

 . ؟زکسزومد زفاسم نوچ هسیا هلبوا -
 هسک ٍرفاسیم هز رانا ۰ . « ؟ یعرالکد بس
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as E r e,یاب  
 0 هجران ویلیم «كرلاباب «كرلانا....؟ شلوا

 هدرو-هدیا امت یسدوعسم كمدآ رب هلی تورو

 هرکوص ندزب ۰ 2ج هلو سرددم یکم رانو

 ۰ , «؟كحهدا تبا مک

 ۱ وی

 هنريلک مزال كمنشود ینیردقوا ... . رک هللا
 هزب . نیمه یننج هلوا.هن کوص هد كنهلقاع زب

 يا : رشود كمنشود یی رالاح ینوکو

 یرلردق طقف !زرایا :یللک ندزلا هدنوجما .یرا

 ۰۰ هسنههتسیا ی راکداوک هنب
 ًاقاعتم «.یدتیا ماود توکس ثدم رب هدمزا

 -: هدزرطرب ردیا لاحبسح كب بذاح
 هدلاحو هدمرونقاب هقالخا لس 2

 "یللب . رویناب مرکج هنجوجوش نوجما ینیدنلوب
 ۱ هدرابش هقشب اهد یدبآ 4یسا وا مدا 2 یلشاب



 ۱۳۹ تک

 . یدا نکع

 3 2 و 4 ریاض ناب تروص

 ا
 2.8 یدک و

 . یدنکم هد كجا داماد الثم.ء ء ءاليا

 ( قره تراسج ندهلج یکیدتشیا )
 .لزوکقالخا .مع وشود یتهجر چیه هسلاقاکب

 .هلسن وشود هقشب ءرکوص ندقدلوا نانبنا یدنک

 ؟یعرولوا هلم کف خنک اب طقف ؟زیلاق یم هن كج

 .: هشیراق یعراوشموق هنعزق مز ؟ كد دس

 هق شب .هرکونسص ندک دووک بصانم ازم .یقج
 ؟ رلاق هن. كج هلینوشود

 میشن مب طقف 3 دن ۳

 زکهسزید بلک مزال اروم دا ۳ سس



 " یلیشالعا وا وا نامزوا

 و ندهلروص اک | ؛یعیط بس

 واتا ن
 ! یمهیلیوس ینسیرغوط م
 ؟زکسکجهیملبوس نوچ
 ۰ مرویملسم ینههلوا هد رکف هن كنس

 اھ م یږندفوح 2 هسقو

 زوير نوجا یدالوا اب انام هما
 دنما ورد كس زو : رونوشود ئش ولرد كس

 نده گپ ۶ ونک یدک ات . رشود

 هلزوسک و ارب هسرونلوب زاما یک كمر وهرارب ىلاع

 کولا ۰ نمهنلوا زوج یالوت كپ یحاودزا
 ى طقف هرددوخوم هدهدنرالماوا * راوژراوا

 ر اات دم مرومروک قفاوم اهد ینو
 لر هه كکب .یدقلاق ندنرب یدنفا مناخ

pe 
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 ۱۸ تک 2 1

 : هليا روطرب هناظوظحم تاغ

 ندنوب یزکم رح قالب یمرکی . مکب سس
 هدمرظن مب اهد ؟ زکسکج هنءهرکوا یم هرکوص

 ؛ یفیدنلوا,قلت وارد« كعلناسشنا: كرلتاسسنا
 همش ندنتحار كمدالوامن ا( از گلبتچم ر ومل

 ]) ؟ییلس هل واموزررا هن

 .رولوا یسیربغ یسیریآ ندنر رب كناسنا هرکوص
 یلاصارلکوسقهسرولواثاح هسد تل اصارک ۱؟یع

 :رار وبر وک ت رابغ ندکمزوک هیت لزوک زکلاب

 هدزک باس زس هدهسلکد لتصا کک هدلاح وا

 ؟ لاق یفرفهن نداصاار, « روبروک هینرت
 هنن ایج قهسرولوا یقحاهنارا تور رکا

 یک.رانا قح بانج نوسلوا رکش هدكيب زوب
 ۰ یدربو قغردق كحهملس ییشک چاق رب اهد

 . رااق زجحاتحا هبهن اهد

 كيربت شرب ر, یالوط ندنرابلق ولع اخ هلکب



 :# ۷۲ ۵ را لا

trی  
 ,یدنل وایمصتهدرکفوب هلن رله رآ هرکوصندک دتا

 39 ناسح لاس یجدرد نوا تار تھک

 نس-یدا یرام لصف لوا كحاش ناوفنع

 قترا هنیرزوا موزل ییدرتس وک هلب رامتعا لاسو

 « یدلبا اضتقا یسهجخاق ندنسیدنک كن هلقاع

 هیبت کوب هلی یقالخا نساح كلب بذاج
 هدراهجرد كوص یروما قلعتم هبه اع" سومانو
 اتل هلا هلفاع هقشب ندنوس: ۰ یدرون وشود

 طقف «موتکم ندسکره زونه نوجا یرالانقتسا
 ممصم کلب : دوجوم هجنمرح هلیسیدنک نکا
 ندتمکح لوا. ناار كلّربف هللقتسسم تن نالوا

 :؛یدشیالبا«نالمعب اب ینو زا یم هل زخ اق
 وات جم دنا لاما مد راق وج كف رابنمب

 کیا ۰ ردقوب تجاح هریوصتو فیرمت ینیشن |
 ووهطءدنشهوا انشا. کیا . قفر کیا « شادرف
 هدکمتجا لکوک هلسقایربآ تفومو دودخ ندبا
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 قوذ یک هلقاع هلص وضخ « كمارتفارب «دنروص
 تسع ردق یک تمکح «زبلس تسع تغب ءتفلار

 راتبیح نلرهز هن ینا هن هدلق یا رالکا
 5 رد وان ینحهریدنایوا

 هد بوقلاق ندنغاتبهبانبوا هلوکنوکرهتمکح
 ر«؛شحلیخار هر دق نوجا یدو تاملاطم
 یهابس یادوس ینسهلقاعنالوا كعد شیت باتک

 هلي راز وکر وم هدنجشا یراوسکن اشیرپ رزدک ۲
 یتدسپما كسنکوک هغ دلوب رظتنم هنسیدنک
 نکرولوا داشلدو ردق شلوب,هدنکوا كتىزوک
 رج ابوکاهقسهقلاق ندنغاخ یراخابص:یدهش
 هنیزیرون ۰ رولوا فداصم هتربسخ ملعرب ليمان
 .شمشکد ین ر كلاعءدنرظن «یدرودوکتت ملط

 یتفاعل كفارطا «یمیسن كرام «یسایظ كخابص

 لوا نوک يا« ریو ښخ ندمام هنسپدنکم
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 لیرزم رق لیداص یلوبوق یلقیچآ راک نالوا
 لیشب قرلماب هښرزوا نج لشي هلرلکنر

 هلرلنوتلآ « هلراتوفاب « هلراسالبا هسرزوا د مز

 نیهزکب هنتمد كجيچ رب شمللشیا هلراناجیم
 ندتفاطل «ندتمف هدنرظن قترآ راهزا نوکانوک

 . یدشمشود

 یتارمسحتو تاسسحت كنلکوک ۰ هک ینلکوک
 قرهیمزوب ینعیدق دانعمهس .یدرشیلاچ هم ون وا
 هجیغل نوکره «ردبا لاغتشا هیراسرد نوک

 صوصْما یلء۰یدزامروط ی رکن دنسهم زک,«ندنمب
 هد یمهیلقع تاک اح هلص یمهملنرابا كنس

 دبوكبن كاردا هیلع ءانب شما .یقرت هدتسنوا

 ندنوب ۰ یدشمادا لصاح رادتفا هبا ندسا

 رفتم هجردو نوما دل ربا ندهلفاع یالوط

 هدرشو ر خب کا ن كبهبموحم راکفا كن هبوا



۱:۰ 

 بلجرظن وس هنسیدنک - هلییسح یتوافت نالوا
 ینزح « ریل یغیدلوا دوجوم هدیلاتحا كما

 نابرک ینکشا هدنلکوک یک ب بس ندیآ نوزحم

  «یدربشیلاهنمالقاس هدنمشچ یک ل ابخ نی
 هد نیمالظرب اتا ,دننودد + بلقوا کرافج
 یتن وزحرانا 5۳ یکودندنرانک ینلاعفتا بآیهز

 راهظا یررآ یربآ هدنسهرذه كنبدوجو
 شمامهلو رب قجهروط ندنرثک كشاوا . نايا
 , یدرواکود هرطق مز ندنرازوک

 دوجوم یلاحنیع كتمکح زکلاب هسپا هدهلقاع

 كب ینعی « شلک اب كب یلاوحا هسریلینید یدیا
 ۱ . رولوا شلدبا فی رعت صقان

 نرتسوک قرفرب كوب كب "ةدام هلکلککرا
 هدرلنداق.ردز اح قنوافت هدست وا ءدام قاتل

 ؛ سوه لامهنا « لاما باذجنا « رورس نالنم

  هدایز هجرد جافرب کلب هسنلاب وزرا ِترانبا



 را تدش ETRE هر ماا دملا ۳

 ۱ .٠ رولوا هدتسنوا یخد سأب ماہ ۶

 رذق نیدافرب یکرارب كنهعاو نبع هيلع ءا
 ندهعاو نع ها هدلاحوا «یحهمهدیا تم

 ابو نون هدانز تاق اقرب ندککرارب ثكنمداقرب

 ۰ ردنغسط ینج هل وا مومغم

 ارم ٠ند کج ابارتس یک ھام انضوصخن

 یتح یک تمکح جنک شاداراب ندنزح
 دادتسشا هلتروصره زبارب هلتقلوا هناموصعم
 ینادشاط ءدنلک هک هرزوا قلوا دعتسهلاعتشاو

 كایکدنصقم شنا ی هدر دیو كنقيفررب
 كننزوکر ییبطهنس هم ور وک هنیزوکهدرارب کج هیمربا

 . یدشلوا نود ردق شما ئاغ ندنک وا

 .یدلسهدبا ماود ردق یارب اهلنا لاو قارتفا

 هدننزالاح هدكنسنکیایارذک تروص كیا سوا

 قمالقاص هکیدلبا ادب لدبترب هیوا هدن رکن



3 ۱: AY E I 

  5تمکع ۱ ۷

 ندکدتیا رهاظت یک شنوک بابسا یرلکدتسیا
 انام رتاسوک تواخ ر هدر هدنماحا هقشد 1

 اغ لغ سدنناففدم چوک ل

 »وج ولا لک نم هطابتحاورپ دن كب بذاج نزیک ند
 : قره سعاح کس نوکرب هدلاح یشدلوا فانم

 هدیبس.مروسب روک نوزح كیتس ! ا

 . ردییک مکیدلیب من :یعییط
 « والغا هتسلا هسویلیرآ ندنشادرف رب ناسنا

 ءثاسهدارو هد نسهدار و هدوا.زکیدلربآ زە طقف

 ندکمروکیژکیررب یزعم یمکح كتعبرش اعقاو
 اب وا نوزحم ردفوا ندنو طقف م روسدیا عنم

 ندیآعنم ندکمروکیزکبرر, یدمش . زکسیلم
 هکمروک یزکیربرب تقویه نامز و كادتمیرش
 یو نس ۰ ودنکع مد مرموز هدعاسم

 لاح هن ینا مقاب .لوا لوغشمهلکهفظو .شلاج

 نا



 0 ۱ تسکح ۱:۸

 هقشبندهیلسآ هلتروصوب هدییزبایتح ۰ شهید
 ۱ : یدیا شمامهلوت هراح

 ندز وس چاق رب وش کیدلی وسهدننیمز تیلست كکب
 نوما تمکح هک - یدلشالک | عبطلاب یدصقم

 .هلبروک هلیب هدایژر هکلب .كج هیلک هلاخ و رطاخ
 -یدلوا یشخبحور ٌهدژمكتیدوعسمر, كاجهیم
 قرغتسم هنفطاوعو مانا ولرد ره تمکح

 هدکمأمهلکبیتسهجردوب كتبانع ندکب رباربهلقلوا
 . یدنلقح

 ثروصو لکش بیرغ قولخ زمکیدید ناسنا
 هدلاع یفیدلوا لئاعو هباشم هننرکیدکی هل زاتعا

 ب ردفوا ندنرظن هطش تهامو تربسس

 هنفاقح و قیاقدیتح هکرویبرتسوکر لادبت بیرغو
 و ندندارفا هجرانوسلم هل كمردرا لقع

 « ویلا "رنتمو بیصن هنچاق
 سکه ندایند . رویلک نایرع سکر هبایند



 تمکح ۱:4٩

 هسلنوشود ندرظن ةطقنوب .روییدنک نایرع هنب
 ینیدلوا هبوا . قوب قرف ندهسمک كنەسمیك

 هلس ینغلناسنا یدنک هناسنا یسهاغلادح هدلاح

 یعببط رمع رب نابلوا دعاسم هکعرکوا حم
 ضسب:نالوا ندنعون لایخ ؛دوخاب ار ءدنفرظ
 ,روبایس ندرارکف قوجكي ینهرطاخوب لاوحا

 ۶ قافوا دوخابو تور قلشویغ قح ترد

 هدنفوف كنتناسنا لام ییدنک هدنسةیاس تیقفوم
 ثكلاعوا یزلنایلوا تردق مه هلیدنک دوخاب -

 یماکحا در ثاتقلخ قرهشلاح کووک هدنتود

 همداا .قلناسنا رب هقشب هدنجما قلناسنا هليا

 . روینلوب ؛راناشیقلاق
 هقشب یسهیذقت تردق كکب بذاج هلع مان

 مرک و لرد كيب كکلف یک تبکح هسل وا هدنرب

 هننزوب هلس یللاط یدنک + شلاقهنرآ ندندرسو

 لک د ییزیق ندسکیبرب شمرتسوک انفتسا ندا



 ۰ ردهنوع رب هوم كا یلاح كنسدنفا ئام
 كفلمدا هسسیا مظاعا هدب شما كب بذاح

 ینبدلوا كعا بیقعت :ینرتشموا یسهمزال هفیظو

 :هیلعاتب + رویلپروک ردات كب بنسأتا عم ہدلاح
 اباد یزاسان تخم ردقهتقووا - قحوج مرا

 ناشنا ماطرب رب ندنفلناسلا ,,ندنهفظو

 .«نادافجو شه اقوسهننایدعترب ز لر ان اطیشهدنتفابق
 .ینبدلوا :شماهروک هلماعم,رب ره. هقشپ .ندالب

 .«:یدشلو ,ترابع ,ندکلساخ یفلن سنا - هلتهح

 ,نکل ؛یدرزک,انتتسم ندنوب یکب بذاج امقاو
 لیحتلسم هدنانار یتسهحردو كیانح ولع هن

 0 ۰ یدرلنا قلت ناکمالا

 ا هسرز وا قدیغوا هع و ,كک

 .«,ینفیدلوآ ماعز یک کیدلیب كل اع ./یدشیکد

 |: ماش هموم كلاوحا_ییدروک ,هدراناتسنا



 نشه ی و ی شتر ات ی

 ۱9۹ تا

TE؟)ا ۵ ن ملا ..یدالک |  
 قحوحیتح 7 «نیداق مه هخناکه هلقاع ۽

 ؟ممیک نب ۲م یمهال کا نر هلتهج یفیابلوا"
 والي (۰ یدروک قبال هي همس رب ین. مکوا»

 یکم ابا عادل
 یرطاخ دراو هلرکفرب هبوب نوجا ییدوسكب
 ليل درب هشراکفا ولعب رظن فرص ندنیدل وا

 ینسیدنک هد بوب وشود یاصوضخ وب هکردیلج
 ولع كرد نوا ۍیدررک یواتسم هلتمکخ

 ۰ یدشلوا تولحم اهد تاقرب هننانح

 انیحا نااکوک یک حییسم زاجا كکي؛ بذاج

 نامزنالبا.نارذک هرکو صندنتفطاع هدم ندا
 هقشاعم :تدم رب "لئاط نوا قحوح یا

 ..یدل وا

 نا E وشؤاد ی هلقاع نامز ره تفکح

 ؛ٍزولواراذکمد ایل لایخ نایرآ ندناکوک



 ٤ تاج )0۲

 نوجا كملسهل وا جوزرب .قلال ههلفاع هدلاشتسا

 دنماوازکلاب,راب ال اذب او فرص ین رود قم لصحام
 هدهسزلوا كسک !ندنشاب ترمسخ یالب هدهدنلاع

 .یدرد اناکستینا هلکمروک هدایژ زهحنکهیزیق

 دیدش تاق كن ندنمکح « هتمکح هحنلک ه هلقاع
 هک هحردوا « ید بولحم ها یلق یادوسر

 ینهرکفم یاوقنوتب حابصماشقءزودن وکه جیک
 ندقلوالوغشمهلکن |نامزیه .ندکعا رصخ کا

 نوجما قمالک ۱ ینماتهاو ییس هجرد كنایتح
 ندن رلهجاوخ هدهفخ تروص هلسهطساو هسا

 کیدرتسوک «نمروط یرک ندکملیالاح مالعتسا
 كرد هدبویلبا زاربا تقابل مدع .هتفطاع

 ۱31 آینه ظفر ندنرکف
 ردن |لاحم ینا نوختا تاذز, شیدنا رود. یک"

 راهش یامهز ينيرکف هقیقده هدلاح يفبداوالاجم



 Nor مک

 ..یدردا نو ز هدنیلا

 نامز 1 هنشایزودقط ؛ وا تمکخ

 ینسهلع تابستکم هلیقوس كشهاوخ ۍلدیماوا
 هر سرد یندوفوا هک یدشمرتک ,هبهجردوا

 ادج ینیراثحابم هسلیچا تح ندنسکناهیه
 وا راکفا ناس هدنروص قح هقارب هدنربح

 داریا لاؤس رب ندنسکناهیم كنوف ییدروک
 باتححو مرش راجود قح یلئابس هسنلوا
 ردق لات یدنک ییاستک یفیدلا هلا ! یدرلبا

 ابمطق یک یمسا یئحم ینیدالکا « رالک | هلالوهس
 دون اچ هدربرب .كنسکیاو زملیا شومارف
 كب هظفاح ةو هلا اکذ . طرف نالوا ندرد

 رداوت لاک ییدرتسوک هدتقفوم ندر هنسکیا

 .یدرلبا تاشا یغیدلوا دودعم ندتقخ

 ندنسهلم یراکفا نساحم كب بذاج ۍتح
 تولس قحم ییردق كلاکو لضف هرزوا قوا



YTS #9 

 دو

 1ر یوم هه هدنکلخنک نزا

 تاذرب لاضافو لا هلقح ندنفردلوا شعا راکفا

 :.هحاوخ اد مک هعفد اقرب نکیا هل وا ۰ یہا

 اشاعه ونفو,مولع هد اتنا :ییدلا سرد ندنرل

 نکلا نشل ون هدن ارل هار ک اذدم.ندیا نایرح

 .هززوا قتلوا خسح, لوقرب لکد نزجا ,قیوشت
 اه , ۰ : هلبا نوطر .هنا ونم .تیاغ

 کم کاپ ەتىن اق هس رد ا«ماود هليو

 هیچ قلعت ینردق ك زخررب چیه هب هثحابم
 كد الاوا «:مرلکب تیانع هوا نادقج, بانج هد نب

 دما, ردیا.تلالد هننانقرت كنامز یمهمک ناب

 :هتسدوعسم ز لوس هدهدضوصخ و آی لغوا 5 مزدیا

 ۱ . ردکع هدب لان

 ةدنض وصخب : نیم کلان ,یلاکاثادبغج وج

 نيج نالوا كع 5ىسالۇا هفزال كلاک .یدلکد
 + کیدشع ازق تربشو تدض هجرداوا هدقالخا



 قیرط قمازآ ؛ةدنصخید آیت ارم :كسک نه.
 هنیرلاءدم تابتا نوح "ران دلا مازتلا ینمیقتسم
 درهیمهن ونشود یتقیقحونو شم وا لاثمزرب یفاک
 تین كنسااب یتسایازمو ناساحم كامدا درب
 قلاب اتت نک الال اوزانووک هدنسهفاضا
 هندرکف ین دلو بسم هعدنق نادناخوب

 . یدشمروشود

 زکال قعارایتهج تفاقو لکش هدزب

 لا كن هنادمص یا لت وت رح "قفس ثیکح

 : کهلبوا!ید.اتفلخ ناكل وااو نهرا

 ۱ هدلوا: منسق ا نسج لاک ك ناقاب هسرو

 هزوحهم نالوا شهلوا فصوو روصآ

 نوجا یرح یلما كوص نالاق هدانشد هموح ص

 كلغ دا, شما, تدوبع, هالند اریکت هدنزخا

 -یدربلکینج هلو التاق هح اورا لساسنات داع ورتا

(Bol 

 دلرهیلیا ؛یتات نادنالبخم ,یتلادلصا یک كب :بذاح



Eهسراو قرفرب  TEکی  
 : ی . نوزوا ردت قجهشقا کرا كنب
 ندنترارح ازات فاش اویو نداق ر عٍطلاب

 یسهلوا هجرمسازارب كنسدلج ییدم هديا هظفاح
 ناصقنرب هننضح -هلیبسح یکلکک را - وب هکیدیا
 اا ا ٠ یدیا لاک مداخ سکیلاپ لکد

 دوج وم هدن دادعتسا نازح تعسط هسیاهلقاع

 ییدزبدشت هليا لذب یرادتقاو اوق هفاک نالوا

 كنءروک ینیرفلد مادنا کی دیا تفاطل لاهنونرب
 « شی راب هللما لوط هدکعا بالج یقایتشا رظن
 -ربتک هدجو ینلکوک كندا فداصت ییزحم هاکن
 زادنا كشر هحاص رو . هرحس یانض هادکم

 . یدرولوا

 یرظن كردبا لاقتنا ندیولع ماع رب هبایند
 نانلوب التعا لابم امن اد یک شلاق هدناعوا الا

 هدکلئاموا طقف ؛ یدیا ینام ویوق یرلزوک



۱۰۷ 

 هکیدیا دوجوم رثأت رب هدفاطلوا ۰ تفاطلرب
 نزح ةدرالکوک سسحتم تعط راکملق بوک

 كنابیرغ ماش هنب رز وک ن وچ ا قمر دنا وارلادوس
 یانیم کیا ندنحایس رون نشود هبرغم لحاس
 . یدیا شملشیا نیدمز

 یزورون حبص یاس هلا شعاجبه مشچوا
 ناسح داجا هدقمشلهقاب هنفبطل دلج ناریدک |

 ,یراجاص یناکژم نرتسوک جازتما ردن كج هیلبا
 گتعسط اعاد هلبا كنررب لارصوق یک یرلشاق

 کلمه هنجاولا.ایسخ زر انا :زاسم ۶ لا
 هلزاظنا یک ر دبا قلانهر هس راظنا ییدابا

 نالا تلالد هنساک ذ تدش « روائزوس رار

 رب شمل داراب مومغم  ةقاخ - هسیا یرظن تدحب

 اناد- یک روھ لاح ییدرتسوک یناهک ان هارد

 یزلنروکلبا هنانوزحم روتر «هنارورتم نزحرب

 . یدرابا بلج ت قرهقاب



 7 یکلس لام لک در

 تایفتلا یانعم رب هدهلبتوکس ابوک یراقادود

۸ 

 ناثل رضاح هماستبا امناد - یک رلهجنغ فاشکنا

 یابحا ردق لاصو ةد ژی و کسا نخ نال آچر ا رشا

 . یدردیا حور

 4 یادی ا دوج ومهذاحر هدنراوطا «هدنتاکرجب '

 هسراو زظن .ردق هن + بلق» ردقهن هفلات وق ابوک

 لامآ عمشرب یدوجنووا. كز دیا عم هددوجوزپ

 هل رظن « هرلبلف هد شمشود هنسادوس كملبا

 لان کاو قاخ سیطانقم رب ندرون ض وصخ
 مارخ رب یک لاهن زازتسها « مادنا رب یک لک

 . یدشمریو
 نداحو لئاصخ هدب زك لا. اعطا “٠ ةقلخ

 هسا دعتسم ردقهن یزکف هنعاحا كنهنناسنا

 ربهدنوک « یدبا لایم هجردوا هفلناشی رب "الا

 موزل هدیبزت و دیدج هلتفایق ولر درب هدتعاس «تنیزولرد



 1 کر TO و

 e یک

ETON ۱۲ هدا الاس يالا یتسارا  

 1 ی

4 

 تفاطل كنز كس هدن زازتهایه شات ی ام یک

 هزازتها ,یلق هج رلکیب یقاطا ره تامر ټوک
 ازز[ كرهروک دخت كلا نوجا كمروشود

 رانایراوسک ییدابا زیزهت هلیسازفا حور سأت
 نالوا لصاح ندنج ازتما هلتفع رون كتردق

 .. وکود هسزان شود ؛ هکدشود هنابمیس ندرک

 لاج هوم شعالقص هدنجنا قلناشیرپ « هکدا
 . یدرولوا راکتا

 هحرد كوصر هکیدنا هنازاونلد ردقوا یملک

 . یشزاقءرانال وا تبسهسراسکن | هدبولوارتنکنم
 هلن یلاعشاوا هسلاق یطضم هدکعا لاعفنا ناس

 هحینلک هنقالخا ۽ یدراشفوا جور ردق تافتلا

 نام زرت واک ایلاوحا نالوایرب ندقلقج وج ًاتاذ

 یرغوطردق باوصؤمکح یسهک اح .ردحیصف
 لاعفا . قالراپ ردق حابص عولط یسهعلاطم



 ۳ سس سس

 ندا باعیتسا ییشک قرق زوتوا كنيردب
 قرهلوا اف انب هلا یسهدلاو « مانتو سد

 یراقدنل و هدننودام یدنک ی سهل كنقلخ هناخ

 ندندیونک ء ركز کلب ر هدنحما ی ری تدن هدلاح

 هوم كنم هیعن :نتماوارسکتم یک
 ندهمدقم .ردشماعازف ییرارظن هقشب ندتبح رب
 ندلاوحا نانلوا ناو طس ردف هارو اراتعا

 یراتش ذکر سیءرکو صندردب لاحترالراقجوج
 . یدل واک ۱" یان گن هلن اع هلبا هلفاعو

 .هرکوص ندنوب یتهج تقد نااش لصا كنهعقو

 هلهج وز هکیدتیا ضرع هدهدیراقوب زکلای -هکرد
 .راقح ندرطاخ ینهرنم نالوا یسهملک تسسانم

 ۳ ۱66 بادب زییا اقا مم
۴ ۷ 

 یلئاوا یت ایح لاسس یجندب یمرکی دا



۱ ۱۰ 

 سکه هلییسح یلولخ ارام لصف لوا هکیدبا

 هدكب بذاج هدنایموا ۰ شما لقن هنرافیص
 هنکشوکنانآ وب هدنجا زاغوبربارب هلیا یتاخ یسهناخ
 . یدبا شمتیک

 كعد یراتداعس دیعلاحاص كرلقجوج

 ممصم یسارحاهدنحاراموا هنسوا ك تع نالو ا

 یسهدوجوم تاشورفم كکشوکهلتبعج یتیدلوا
 هرطاف تععط ۰ لوا دال و ليد "الماک

 « یلخاد هلماک تعنص < ینسلاوح ۰ یتسهحغب

 هب هام هایرب رب ابوک هدکمنا نیز یاشورفم
 نارورپعیبط هلتعیبط یاسرتریح عیانصقرهشدقلاق

 رب هرام هاک هشت ندنرامامها و مادقا كتعنص

 ؟ یدشملوا عصو فّتاطل هنو ۹

 كىرت هنئدنک. ئم ودق یدنک كنا نام

 «كجوك لاكعسر ران آ یتافتلا رون هنسهجردبا

 هدهشوکه هلردا رمشن رد هنرهطق یخ كلا

5 1 ۹ 



 .رذناوا راسم .r هدهرد ره راس حصر

 0 بذاح ,« یدا ینوک هنر لد

 ترسم 6 هدتفلخوا مونع ۰ مدنبسهقیفر
 هلفاع . یدا ا تدوعسم هوش رب

 ي را ك ادجو هداف ناجا

 نانلوب هده تيم نع هلبا یسەزیم هو نالوا
 كلل ینیدلوا شمریداب هجنمیلس عبط
 ؛ شعا رع ا یاهننم ۰ ا

 فلز نالوا یتماق لاهن یاننم یک قفش رون
 عضو كناچ رب جم ندنوتلا هرزوا یراترز

 یرب نوا ینی-لوا نیلک نوک وا « شملیا
 مک یتربسوا بد الاتسح هدیر « ندنرس»

 ییا لصحتم ندنربغ ییدلبا فرص هر اضاو

 ييدريدشت هللا انتعا هباق كرام * یعمط س

 تنه اجد تاقر هسراسخر ی

 هلیصوصخ كرارفاسم « كرابتوعد « شمررو
۳ 
 ی

۳ 



 ۲ یر Sh افت ها ی را 8

 ۹۳ تملح ۱

 یرلاشاع ضورعم كنسهرتاسیالخ |هانایسهدلاو

 ناشتآ راسخ روارارت ناکود ندنباحیح هجقدلوا

 تارطق نالماط هنرزوا قرهالوط هدنرزوا

 !یدشمهزکب هتفاطل كرباک شمام روق زونه منش

 ماشقار ًاهد هنرزوا لما یتیدلا هسا تمکح

 هد زا لیدنو ةرفاسم اردک ندکشوک لوا

 .یدزونل و رظتتمهنل ولح تعراسم كد وءعومنامز

 هدنرلهداز قم ترد تعاس نوک وا زکلا

 هاما هيمو تداعو لونصا بولک شوک
 ندکدلبا ارجاهسیا تراع ندهن همزالهفطو

 ردقف هماشفا . یدّتا ثدوع ارارکت هار وتس

 بوریک تقو هلبا تاذ جاق رب ناناون ہدنتقافر
 تعاس نالوا تداعس ءدوعوم همدق» ةخ

 ! یدرک هفافز هننَُ

 اغرب هد هشوکی تیدنق وط ره یک هفلاب تر دق كرا 7

 فارطا یساشخاور داب نربتک هدوحو تابح



 نوا ۹ یا 9۵
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 لاله زونه سیدی نایز ردق هن ییقوم

 « هراجغاط کر ی رون كیاتام نانلوب هدنلاح

 یهحیکوب هدینیمیس یاس ندبا سکع «رالحاس
 اک 5 ا رادق هرز هدا لاقرف

 هحکوا هلمتوق هجنالوا تعبط ؛دوجوم سافت

 ماع نوتب لکد كبشوکوا زکلاب . شما جت
 ! یدشمهزکب هنیوا نوکودرب تادوجوم

 كنام- نرتسوک یئام كنر رب نيم ههایس
 لج كاب یانم لد يمر بک اوک هدنرزوا

 هنیرزوا مافیش سلطار, شعوانیولت ندنچ نمو
 یسولوط رلکتا قالراپ یون وط یلفافوا ,یلیربا
 هتبحم دوعسم کیا دوخاب « شملجاص راهراسالا

 لابخ ندا لوزن ندالا ماوع یک لاقا یامه

 « ندنوتلا هامس هفح یثراق هنمودق كتداعس

 و لابقتسا هجيلاق رب جوسنم ندیهوجم
 ۱ ! یدا



RA SAS 

 ۱۹۰ تمکح

 هنرزوا رلغاط كا کوب - ناناوب یرلرظانتم
 هدزرکد یمایض كرم ندا هجوت یرغوط

 هزکد هدشعرا بویما لصاح مشو رس
 . رونیروک هچراپ هچراپ یک شلوکود

 هدنسهشوک من كما حطس هکدسا راکزور

 قفوا قفوا نالوا اد یک رينیراج لکوک رب
 كچ وک چوک ھازیدلاب لبا شوک ایوکر هل اط
 . یدرارابا لصاح مارها هجراکم

 لب,« شمووب هییارب , نا لما , لقا

 كنتوابص ماکنه ؛شمزک ربارب « شموآ وا سرد
 نوجا یفیداوا شم ریک ریارب ینمظعا مسق
 هطبار هلوصوش نکیا هلبوا . یدلکد یسهاکی
 جاودزا لسم نیلیا نیمأتو دقع یترل هبولطم
 تدم هک یدیاشعا لصاح باحتح رب هلب وا هدزیق

 ظافلا نالوا عقاو ًاباطخ هتمکح هدنجما یرمع



 بيرق هنسافنا دوع کلب هسنلوا عج ینالاکم
 قلق هنیرب ناسل بوک هحنکوا هدلاح ینیدناوب

 هلا یاق هس یتاساستحا ككننلق هدردبا لامهتسا

 دوا یناسل زازتهار نیزح یسادص یکراپ وس

 ۰ یدر توک تنکلرم

 ا تانا كنامزو !نیشز, اصوصخ
 یط یسلوا دناع هتعو قدع هک اعام

 ارس یک یلکوک هک دتیا نایرج هدهرد یدیا
 لاصو هدژم هدشل وا قلخ ندتعو قشع

 هسوه ءا ملک كازو هتسها میس رب رربدکا

 . یدررنس هنسهحشعا قفداصت

 یس دک تداعس "هلماوا امقاو هخناک هتکح

 هک افیح ! یدا ترسم زورون حنص رب نوجا

 عجار هبیضام هدایز ندنرسم دناعهلاح هدنرطاخ

 ریدنابوا لایخ هجرلکس « داب هجراکیب

 یجهلوک ینجوج هراجم هسا رللابخ



 هدزواقلوا ینافتلار,یلشزوس هلا.یحا ءلا كم اط
 شم ااشام فافزر هلب وا هدا ی ربع تدم تمکح

 هنسفن هدنحشاراندشیالکد كني دنکزونه کیدا
 قمقبج ندنرلرطاخ هدالرلناالوا یتلعت چیه

 . یدبا لاح

 هکءدلاو وا . یدرونوشود ینسهدلاو تمدح

 الج حبصر, لقنور لا . ىلضيف لا كانیرمع
 ؛ شم ازق یتبحو لیم رظن كلزسافورپ هدنس
 هدعاسم یور ردق هنیراجاودزا هلکنا هرکوص
 كنا .هنشوغا كنا ۰ شمدا و اک ۱۰ شمرتسوک

 هلو یرافافز هلل هد كرنا تبلا .شمرک هنغاَس

 « شبا لیکستت هک رب یلتاشن « یلترسم
 ۳ لک تیواعبس همدم هحیکوا هک اخارد

 !نشلوا :تماج وقت

 هلما شوعا هناقوسثعم هد بولوا هق

 AW نایک

 . هکنوسملیا لصا ! یدشملیا قوس هباکبو هبرک



۱۹۸ 

 ایزو ا ر قانداك زر نالا

 تابح هلاهنون یکیا ندندوجو هک شلوا روفنم
 ۰ شلروک قوچ یدوجو هنیوا کیدردشتی
 نوجما یسوهو اوه نیکست كناوهر درس رب
 ورا قیا ۸ شلوغوف ندنوا هالتنسفت لس

 ازس هنقالطا ینوبات یرید * شملبرا ندنسپ
 هناخ هتسخ كرهل ردن هههدسر هراق نالوا

 ةدزامنهح «"هدرارق « نىل زاد وک هسراهشوک

 «هراباذع ولرد قحهسهنلوا روصت یتشهد هلس

 : شمتیب یاب كننابح هد مه هدننابح هرلاذج
 كن یدنک هد بوطوط رون هبافطل | یک ل بدن

 هدنامزرب یتیدلوا راب هسدوحو یک وب

 یحنکیا كردن هدر هتتتکون رءرطاخ وب

 هوم كانا زنععلاط . یدربدنوشود یفافز
 نان هدلاح زب ناشی زا و تبرغ «هدنراهشوک هناخ



۱۷۳۹۹ 

 اهد .یدوحو یدنک هد بوک زاو ندنسایند

 نوما كمامروک یتیداوا دوجوم یسیرغوط
 هدنرلوا هدننامزرب ییدتا زارتحا ندققاب هب هنیآ
 رطاخرد یلاصو قوش اقوش مزب نانلوا سرت

 کیا نوک یینریا ینا یدل
 نوا ق ار ی چ ا ید
 هدبودا رفاسم هدنسهلح هلوص قلماتقاوا
 ندلاع تفاع هدنشوعف تاوما حور ی مسجوا

 شوغآ مه هليا انعر كنساباب نکریرتسوک هنوم
 یرلکدربک ردق هحابص قرهلوا زایتو زان
 ! ۍدربتک هنکوا كنبزوک یلاصو هلل

 كرانوب .یدرویبدیا رطخت یلاوحا تبقاعهدرب
 هننسوه كلیذر رب یرب ؟ شملوا ه کوص
 هلیرکف یدښک یرکید . شمتیک شمل وا نابرق
 یدنک هن ینسازج كتتنعلم یکی دتیا عطر

 هد كنسکیا نوكو ب ۰ شملیا ارجا هلبلا



 و نر ۷

 و كولر 0 یار ولع هزل را لدو

 یکی کیکو كد روح ناللدسح فیعض

 هل هخ زار هلدعا لی وح هغاریوط ندنتفک یناق

 «شمشبلا هغماشاب هليا هافر هدلوا یتح !شمالاق

 هدلاح یراقدلوا دعتسم؛هننس ات هافر ه دلوا
 ندنراتاکورتم یدنک كنن راهاکیاوخ ٌلوص ردق

 کءدن راشاب هدشمروک قوج ینسهملیاب
 نشعلوا زکر 1 افدصت هلس

 هک وریتکهنمشج شیب رر ورب یرانوب تمکح
 هندنک انداع یتسهدعاسم یماعقا وا كنلاط

 ؛ شلک نوما قمالغا هایت . ریروک قوچ
 ندتبؤار یک لائم شا سکع هیهنیا یرمع
 رصح هنغام كلایخ کیا زلوا دیفم نهج هقشب
 زا هنسیدنک كل وه دشلدار ابن روج | قفلوا
 3 ! ید رالعا بم اتمی و

0eباک اون یامز رب هوا  



 EES یسهمقیص ناج عبطلاب « كمریک
 ردق كجهروک ىلقح دو یک یکاآ

 ها ها اس یرادتفا نالوا هب هک اج لطابو قح

 هتیلستو نیکست هدندفرطرب ؛ رابا كلارتشا هدوا
 1 یدرشنلاح

 لس اکب ندپا ماود ردق تعاسرب هقام عم

 6 انتان سخح نشود هنکوا هدشا ناور

 - دناراب یهدنراکوک یک شمروتوک شمزونس

 حارشنا رب یعیبط اق اعتم ید ریو: تقخا هی,هشب
 ناالباق یاوامس هدهحیکرب ئل هنطروف ! یدلک

 هدشملعاط هام كراکزور راطولب مزاق

 :شملیا 1ن درع, یت ور كلاعو ابن تلباتهم
 «رام لیت یلتاط یلتاطهرکوص نده رکو نزحوا یک

 هن اراکشنسرپ «نازان هار اتسپرب :راتافتلا زاونحتور

 ! یدالشاب هکمزتسوک نون رازامن

 بانها کی دیا شنا برق هیلا فمن تعاس



 تم ید ی ۳

 77 ندراباراتن گرامر

 دابا تملط یک ردبا مکن دندسح رظن ككلف

 هطاحا تملظ رب ینلهتروا كرها كح هتلاوز
 "1 ئالا

 شک ادوسییا نالوا زان رادس ردق هنامزوا

 فنطل مارخرب هنس هجر د| ظنت یاتهم دوعسم

 1ک یب وابا هاکیارخن قا
 .كعا.لالخا ین رالاح تداعس نامز ءدعاسم

 نوجا قماعلو هناکس هدنراسلح هد نم هتسیا

 یک شمرابا زارتحا ندنراترداقم هلس وهوا

 لکد ودقوا یتح ! اید هبوب وا هجراتعاس
 ندهلک تعاسق هلیب هنیرادید ریس كنبرارب رب
 روتک تاسح ةدژء هلام قفش ۰ یدلوا حاص

 سوک تراشب ءرهچرب هناشوشب ندقرمشم یک
 كتر هقشرب خیتبهشنوک سا كاع . یدالشاب کم

 . یدتسا راهظا تفاطل



 ۱۷۳ ی

 ندنراقأتب یک دیشروخ شم رضاح هعولط
 نوکه کلب هدنراتدامس مایا شمک قرهقیج
 .رابدروط واه رل هش وک نالوا یراطاسن اهاکمارا

 ندا هضافتسا ندشنوک هد شک هلا مان وه

 یک رف شمرتسوک قالراپ ردق شنوک یرون

 ندنراترسم دک هقدلوا ضورعم هنیراررب "
 دوخاو شلوا لصاح ندحور « راغاب رارون

 روا دجو ردق شلداراب نوا ذوق هحور
 رزم ییراکزور حاتص نالوا نطو

 یرلهناتفتلم تالاکم ۰ یرلهناقشاع تافتلا نللبا

 لیکشت یتسهرشیم "هل رر كتب تخيم ابوك
 . یدرلدا

 یسهمدقم كتد وعسم رب هوا جاودزا وش

 تیدوعسم نوا یتیهام ربوضت حم هکیدلوا

 . یدریلک مزال كمرو دوجو هلابخ ناد
 دا لوک وب: ورم یک ا



 د ردقه or « ینسافش هتسخرب

 0 نوتفم هنس هلقاع ت E ؟یدروس ردق وا

 ههیآ لامنرب « هتعیبط هتعسط را رب « ہرا تعیط رپ

 نوتفم ردقوا هسا نوتفم ردقهن هناراب نحرب
 ۰ یدا

 دمهتش ندنتانتا كنبرکید اف كتير

 . یدزملوب
 -رکید یرب دوخاب قولخم یا شل داراب تفیچ

 هه من دنا قا کج یک ناشعاریمهاس كس

 جا9رر هیمو نک هدبرومأم ینیدلوا غارح لوا
 كحاودزا « رازملبرا ندنرلرب رب هقشد ندتعاس
 هلو رب قبقح هجازتما یانعم ییدتا بارشا

 ا یدزلربرتسوک +

 ناه شک کد هابند هسیا كب بذاح
 هلا بلق تحارتساهدهجرد كح هلنبد یلاوتلایع
 نالوا لماش همومع كن هنامز ماکحاو شماشاب

#۷ 



۱۷۰ a. is 

 رو کاملا نوصم نوت ندندو كيت
 ندنا راحت شملئزوق هللا بئاصم نوها هلان

 ید لصاح ندنتقف وموش هالاح ییداوا
 هحرد ینیدلوا انشا چیه ردق هنامزوآ تیظوظح

 یدا یاحور سخ رب هدطارفا .

۸ 
 یربت دنامز یرلکدسا تقرافم هسنا هلتمکح

 یدٌملوا یرظن هبحوت اس یدنفا ی ُ

 یهدیضام زکلاب یراهیلک تبسانم نالوا هیهعقو
 ینییدلوا ربذ هعاخ هبا تاعوقو كاهنس یا

 لک مزال كمرک ندقبقدت رظن هنس هلتهج .
 یەت یالخا ونس كنمرح یدنفا ینام

 تقشم و درد ینبدلوا هدکمکحیربندهتوا قرهلوا

 ردقوا لودر ىنا رک تک شم تاقک

 یس روا نالت رب هنیرناسن بوک هکیدشلوا رازب
 ههانکنوجا ییدرتکهدوجوو شمرتکهدوحو



 i RE نوا ۰ ترد î هرینم

 ههدار ر هدقالخا لئادر « یلاوحا "یواسم

 هسال وا عج یلاوحاو لاوفا نوت هک یدلک

 یتلت حودم « كج هل روک قفاوم هتبئاسنا هدنجما

 هلقمارآ نامرد هلجا كم ا ی رحت تکر ح قحهلل وا

 . یدا یواسم

  «لقع ندا ناست تکرح هنتاذ نوجا ناسنا

 الب وا . ردنادحو نیا عصو مچ هنتاکرح

 هسک رکو لقع یهوج 3 هلا كناب رب

 هک ردیللوا یان ندنتبمورح ندنادجو تممن

 یفر چیهو هلیقع یتکرح رب چیه هداید

TT 
 كنتاريصقت لوس كا نمی ٠ ىروصق كوس كلا

 نالوا یمطق ناهرب هنکل مسلقع یرودص بس

 ندنداق رھ يدنک هدابند .یدا یرورغ طرف



 ندزق یه ینسارآ و راکفا یدنک ؛ رئاط لقاع
 یقلت هطسفس یلاوقا لوقعم كلا ؛ رینکب هدایز
 حصن هليا تراسج رابتخا یشراق هنسیدنک ردیا
 .اقحتساو ازهتسا رانالوب هدناراطخا هدناوب دو

 . یدرلنمروک هلماعمرب هقشب ندنر

 ییدتسا بیقعتو مازتلا كنبزبق اعقاو یردب

 یتفج هلوا لصاو ههویرک رب لصف كلم

 ۱ . یدریلس

 هراح رب نوجا كمريوح ندنهارهش ىنا طقف

 كسکیههدوا هسشقلاق هتحبصن .یدنمهنوشود

 ریدکت ۰ نعروک یش رب هقشب ندلباقم کیدروک
  وصخو كکرا یسیدنک ها یدصت هج وتو

 .هیلبوسو ییدمهیلیوس هدلاح ینیدلوا رد هلیص
 نالوا یر لوصحم یدنک یرازوس یجهیم

 هیلع "ءانب . ریدیشیا ندزیقرب هدنشاب شب نوا
 لیو نوزوا هدرا يسهنايهاوخ ريخ تب

 : ۱۷۷ هک



۱ TE ب رول وس هتروسواو Re 

 .یدزمتا جاتنا یشر, هقشب

 موم اراستغا ندنرد : 9 بو

 ؛شعنازاق ییرظن هوس كرات ديبا یتحا هرات
 زدقوا یس رانم نالوا نوا یروفنم كسکیم

 نسحتسم ردقوا یتاکرحو لاعفا  ردیا ریدقت

 تن وا تن وام SR SSE ید رک

 هد بونی یندح رب كوسب هسریق رطاخ رب كويب
 ردق شما زارتعا ندقمرق رطاخ ر قفوا

 . یدرونلوا یل حودم

 یوف كلا « یسماح كوس كلا زىق هدهاسوا

 نانآرب ینهلاو ارز یا یاو کا

 قجەل واحسقیتحقح هبملو اوز را ید وج و نوجا

 ییدنفا یا نالوا فصتم هلا لح هدراهحرد

 كنوک یراق ال هک دعا زوم ردقوا

 ندنجوز هسشقلاق هراکنا كنوک هدنسهتروا

۲ ۹ 
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 لا. هربنم هلع ءان . یدربلا تقفاوم باوج

 تلاذر رب ىح تحایق رب خوت ناباش كلا « مهم
 كح هرتسوک دی دهن ناچ ر یدنفاهد توها ی اک ترا

 عنام هللروص وا مه رولوا عنام ماخ هسا وا

 هکلب تدشینیدارغوا كمدا هراحب هکیدرولوا

 یدرابا جاتنا ینکلزستحار نوک چاقرب .

 كنربنم .رددب اعهنسفت یرشورخ كېک یههدابند

 هن ترهش ءوس ینیدنازق هدنسهیاس یناکرح ءوس

 قرهلوا ترضم بجوم نوجا یسفن یدنک
 هدبور و ناح هتسذکل وک هساوا نکم هیباصد 

 هدوجو قشر ر هنسودنکح هدر یل

 ینیدلوا تسرپ اوهو صیرح ردق كج هربتک
 یعرکییدالوا هناکب كردم یلتشح یلتوورثواهدلاح

 تبغر رظن رب بوبابشپ زکلاب ردق هنشاب ییا
 یدتا روهظ هلیب نرتسوک .

 بلاط هنجاودزا نکیآ هدنشاب کیا یرکی



NA 

 ربخم ندلاع تاعوقو هسیا - كب یهام - نالوا

 شبا تأرج اکوب نوجا ینیدلوا جنکرب لدفاص
 رودغم هدهجرد قجهنیجا قحش قجوج هراو
 . یدشلوا

 یتیوسنم هابلماف رب فورعم هخدلوا هام

 ندهیرتیکیدروکو شمزوک هیبرت لزوک هلبیسح
 ندنردپ طقف یدما جنکر ب شما هدافتسا [دج
 .هدلا و یک ینبدلاق من نکیا هدردام مر زونه

 نکیا هدنزاشا زوقط نوا زکس نوا هدندنس

 -رظهنس چاق رب کیدربک رکو صندناهلتهج ین داری آ
 هق.دلواندش و !هتسیدنک اعقاوو قماشب زکلابءدنف

 درک هدهسشعا لاقتناو ثزاوتراسبو تور

 دکرک ۰ یسمامهدیا هرادا هلسسح یتاقج وح

 کف كنطاش نالا یفارطا هلتفص تسود

 .یدشما ومقوناح كب ینورتوایراهناراکتطش

 هدنشاب شب یمرکب نامز یکیدتسسیا یی



 هقش ندهناخلحاس ینزدلوا هدکعا تماقا زکلاب

 هنسه رادا لاح لک ی ع هسلایتشدعم ؛شمالاق یر

 . یدشلاق فقوتم هتیرومأم شام نالوا فاک

 یزب ندهنس جا رب هدنسنیدنک رکت مت
 : ید کوتبوم

 عناماکوب ترورضو زجع نانلوا ضرع طقف
 یتفیدلوایزمقرب تالننلکكنسدنفا یار یک ید لوا

 .یدشمامهدنا تراسح كب هلط هدنامز ییدتشبا

 ندناوذ فقاوهنسهیصوصخ لاوح |ثاسدنفاهکو نلاح

 هنسیدنک دلاح یفیدلوب جوزرب هبهرینم ًاتاذ یرب
 ردقو ھام ندنغیدلوا دوع اوم تاف اکم كوس

 نلکندنلا كردنایتلت تصرفرب دعاسمینشخاوخ
 كتا وحل هرات : یدملیا روشصق اه دتر

 تک الف نالوا ترابع ندقملا یعهرینم یسهمدقم

 یدالشابهلیا یتعفنم یموه كفیرحوا یسهبنآ

 ۸ یا

 هدنح ووآ اللا ندندوحوم ردق هتفووا .:یدا



 ای .در چیه er EOE مدع

 یارو هرهام ام ,هرزوا قماعلوا بلط

 .یدلربدشل رارف

 ومدم 9 نالوا دادعت لباق ربع لرد

 هک یدیا یتمظع روغ طرف دیر. ندنسهم

 هد 4و ا ییدرب و هتسدنکیشانندنا

 یھت یک یهامو قلب هدکسکوی یزوک اباد
 تمام وکیل هلیب ینس هیراج یتح هسکیبرب تسد
 هق اس نکیا هلیوا ۰ یدرونلوا لومأم ندنقالخا

 _ر هققی ندقهمشالقا اعطا هران و هلبا اوهو صرح
 .یدتناهلیبرابچ | یتسهدل) و نوح یب رتمت كشیا

 یتاسوه نکلاپهدهلنسمرب مهم ردقوب هک افیح
 تا سوه نکست زکلاب یاودزاو كح هن وشود

 رکو رب شیدنا چک ردق كجهدبا نظ نوجا

 وب هسرولوا دیفتسم ردقهن  ندششت ۽ ندنمنع
 .یدیاراکردینج هنل وا شحم هدنافردق و اهد كلهأت
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 زسهشمک شلوا راتقرك قاق ر قف لهجو
 ییدروک هبزت لزوک اساسا طقف ینا جنکرب

 یو هست هد هسنک ندا قورت یک

 نزاو شهامتنا كولش ءرللوت كجم هیبریدی
 - :یدشعا هظفاع یقالخا نح

 تبعه هد مه ؛هاکن مههدنسهتفه جن و ا ر ارق

 شوغآ مه دمالایلا رهام هزاح . یدنلوا ارجا
 بوشوواف هرم هقفَر رب هرزوا قلوا جاودزآ
 ییدروک یتزون كلبا اهد نكر نب لع ٌةبام یا

 .یدالک | یتفیدل واراکداب رب هدتهامهن زىق ندهخک

 ىع اسا یجنکیا كناقالم تالبا كلب "یتح
 هکیدلبا تمادن زدقوا هنلعف ندهلوا ریذنماتخ

 رونصت نزاذک هلس ندنرطاخ كنءرنم رکا

 مولعم قح هجنسیدنک جاودزا ردق نایمهنلوا
 قرص ندقرات ندوا هحیکو ا اهد یدا هوا

 یتیدللوا نام ەد ەدى اقوا اعقاو 1 اکا شلم

KR 



 | ,یدیا ییبط یسهمیا رارف رایتحا كردیا رظن
 كسداق 13 و ینزدزتسزیک ھام كن هربنم

 هنراکمدخ كعاخرب هحل هر رت ۰ لکد هنحوز

 "الوا . يديا هدنروص کجهیمهروک قبال هلی
 هلمیکهنوجشآ یسهلوب عوفولوا نوکرب كفافز
 بست جاودزا هطبار دقع نوساوا هسرولوا

 زسا تباغ رهام هدصوصخ وا كردا

 رابریژ ینجوج هرکوص یلاح ترورض ییدروک
 تصرفر, دعاببم هجردوا نوجا قلا هنمکح

 هلاثتما هنس هج راکتمدخ یهام هراچ هک یدلبا یتلت

 قدهلوا اتضف هدنرب ثانسیما وا یندلوا روح
 هاکن ییدشا فطع هننزوب هسرتسوک لامها

 راانعم زوسناماس كلا . شهدم كلا ندراقحتسا

 ۰ یدروللوا جارختسا

 :یدلاق ترابع ندنود شيا یراهرکوص اهد

 تلباق ردق هن لباقم هناراقح کیدروک ك هام

4 



 ۳۹۵ اک

 وح یسه هسراو یربص ناکما ردق هن لمح

 :هسرزوا تدشرب ییدر وک نوکرب هدبولوا

 ناتیفا رو دما نوا خد امین دم
 یشیا هلکمروک توکسو ریص هدنک هدنسشراق

 راکتمدخ هیاروب زب . ردیلمامراقیچ هیهجردوب
 یسهبرت هکوبلاح.كدلک هلبتفص جوز «لکد هلیتفص
 ههاعم ولردو هدرابحتمدخ هدراهزاد نالوا ماع

 : نهروک
 راههقهف یا یا كحوک لپاقم هنس د

 . قراراب وف

 - رول بوس یهد یدرقل هدینوب 1 نر

 یمغیدراو Bye بودا لر 3 ۰۰۰ ؟ نس

 یتککیدر وک ت راقح ندنت كنس هد نس رویم وشود

 رازعاپ هراراکتمدخ هدرب هقشب ... نسرویلیوس
 قحا هد نس مهسا لر ۷ iF شيا

 موزوف یداسه . . .كدرلس هلوا راکتمدخ رب

 . هسرتسلا كناح ..« یداه

٣ E) 8 و 0 



oام  a aeرو چوب و  

 طی , 09 هان سر یدو خارج,
 ارا اا هدم رقفںھام

 كن هلم اعم هدلو و نوحا ت اینک نم ساب یدبا

 هام ,هدنلباقم تابحرب یدبا کلب لکد تور"

 3 ا . یدنمهنلوا روصت یمضه

 .تداع هحنلوا رب كد" هجا یرازویش فلما

 لالخا یتناکمو توکس نانلو هدنمکحت یتهعاد

 طقف : یدقبح هب نا ثدط ندهطوا كرەىما

 یک يندلوا هدنسهحتش هعزانم سه شقحو
 هم هم

 a زار بویلوا ردق ههفوص زکلاب

 هد ندنسوق قافوس r یس هسمش كکی

 ۰ یدلدیشیا یل دقح هب یراشط

 ردو یآ شن جوا هدءرا هعزاتم یهعفدو

 تدم وا هام . یدلبا جاتنا یعوفو تقرافم

 نوت كجاودزا هطرار .هرک جاقرب هدنف رط

 فام یردب مق نکل: ,یدشمر و رارق هنعطق



 ۸۷ . ن

 یوز ییدرتسوک دک ین نوا كندنفا

 هغزانم ب زام را دنا هربتم اصوضخ و تاو لد

 ینسیدنک «خ بوتو ریدکت زی هکدتبا روهظ
 یبدلکهدبا زاربا هلرتروص هباستو فیطلت هسیا
 سه ید هدنسادنا تفرافم وش یربدن نسح

 طور ۶ مو دوو را

 یوج هلیسو هنب فیت هلبا یس هلازا كراربغآ
 هناهاوخ رخ نالوا دوهشم یک لا

 هسا رکلد ردفه ندنمرح یهام ی راک

 . ید شما رادتمو زوبع هجردوا هنسیدنک

 رایختتسا یتین هدبوشود هنیرکف قیاطت هیلع مانب
 لظن فرصا ندی, یدنفا قاب هنقدنل وا

 بونلوا مازعا راهطساو بسانم, نوا سەما
 ۲ یدمهرتک هلوصح یدصقم ةلتهح وا

 طسوت كنبدنفا یئاهب_هنن هرکوص یا ترد
 هن طقف + وا ناب فلأت هللا یرارصاو



 اقا سو زوج هرم هجتفرافموا رک مبناف
 تاعزانم هنب ًارابتعا ندنوک یجنکیا ندنغیدمهلوا
 . یدالشاب هررجت هشاس

 ییا هدنسهاس یریدت نسح یدنفا ینا

 هدراهحرد كوص كرهدبا هرادا ینفرط ردقهنس

 كنس هلئسم قبلطت یدنلو هرزوا بانتجا

 دلرکید رب هکهدنافهن . یدمر و نادم هلوصح

 تیدوعسم كح هدب !ماود هدنسهباس یطاتحاو ما

 هاکطابتحا صاوا -نوسلوا هسرولوا هرهولو -

 هرک تل هدبوک .ردکعد طورشم هلیرم كر

 فرو زکلا هد ییدرتسوک نالی ماده
 یوح كنوفوا انب رب ناروط هلبا یتمواقم
 . ردنعیط قلوا بارخو مدهنم ًاراتتعا ندننآ

 طاتتحاو ردت لاک كسدنفا یناب هللع ءانب
 هظفاحم هدسنفرط یعاود تدم كرم هلا

 هنتافو جا هیجوز تبسانم یکیدلیب هديا
 . یدلبا ماود ردف
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 ۱۸۹ تیک ۳

 یدنا هدنرخاوا یسهنس یحنکبا كحاودزا

 هدنبسل وادت صا . یدلوا التم هارب هحیلتدش

 ليسا جش ندمایهاو ابا 0
 هدنحما یسهتفه یحنجوا كنس التبا قرهیلوا

 . یدلیا سانا مج
 فداصت هنج وا تعاس كنهحیک ینافو كنبدنقا

 شلاق هدقانوق ماشقاوا عبطلاب هلتهج یبدلبا
 كنقلخ واو یحاصواهد رجا هک ردسرغ .یدبا

 را یوم یبمزابج زیاد زنا لو
 Ee وز رس O مرزاو رز هتخ
 هلبجوز هدنسهطوا هن هرینم هدلاح یرلقدلوا

 توعد هام یرانروک ًاتاذو شلو و هب هعزانم

 بوک یسرهچ یلغام نالوا شلداراب نوتا
 سأب راجود ینالوط ندنسیدبا عایض كنسابا
 یامود مهج هنرزوا هلتهج ینیدلوا عامو

 ناچ راهظا لربءزکب هنتفص ناطیبش شکوج



 ی /
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 .یدنمرک هتروصو دعاسم اهد نوا تام
 مظع ۰ رایدریدلاق یهزانج ینوک یشربا

 ۰ شمر دتا راضحا هدننابح یانئا هللا كاهملغرم

 نفد كلرهروتوک هنضصو صحت نفد_م یداوا

 نقرهات کلا 0 ارقا هدهزانح . رایدلیا .
 هدهژانح هکرادقسأتناباش یدشنام و ةت کم

 هدهداسند كموخم یدنقا یک ینیذعلوب

 ندنیدلوا اوامر کرا هتتشبآ ندنداماد

 هم -

 هنسهزادادب كنا یسهدوحوم توز نالاق هن هرهنم

 هناتسربق یهام هدلاحینیدلوا كعد شما لاقتنا
 قتساقا ندنراق" ءداتنا یی دتنا تدوع ییدتک

 ارکف هجا عازن رب ًاررکت نوجا قمراتروق
 ۰ یدزدنا یرح لئاشوو باشا
 راج ردقوا قعا-تشاوت لوهجنوف كنان

 4 رلککز اهدنرظن .یدلکدندلاوحا كخ هدناتاج

 یک یفیدلوا یاران ن رب هاتف ندکلککرا
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 ی عج اتو شن :ےاراککر اوا هدكنحوز

 اصوصخ .یدبا قوب ییمما هقشب ندقملوا مرح
 لاقتنا هنیدنک المک یوروم لاپ كرد

 ؛تدش نلک هنتمظعو روغ هلروصوا بودا
 راکرد یت رس ییدروک هدشتآ رجاو راکفا

 .؟ نوسلوا روح نده هنانتما ءرهام نکا

 جاودزا هنعدار دفع هاب رکید ر هسزلوا هام

 لاکیدافرب ز اح یرادتفاواو هدشابوآ یمن

 ینیدنل وب عمطو صرح بارا قوج كي قج هل | هلتنم
 ؟نوسلبام ورت ندهن ینعالغاباک ازکلابنکیاراکشآ

 یشدلوا تسد یو هاوس اساسا صام طقف

 شمروک یزو هافرو تورث هدهاسوا هدلاح ۰

 یدنک هدهتسلکد هلوا تققح - هلع ءاش
 نوجا هام یعوقو تقرافم كتاب - هح داقتعا

 شرب هن تسلط ۰ شمقجهلوا جتنم یرودغم

 ندهن: یتیرودفم كرخآ ءرکوص ندکدمیا بیئرت
 ؟ نوسل وشود
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 صوصخاب قعاشوب ندهجوق بیس الب دوخاب
 هجرانلیب یتسیدنک نوتب یقالخا نسح یکرهام
 هوس كمامهتک هلبا جوزرب شما هقدصت تخم
 ترضمرپ ورد هقشب .شمکجهدبا جاتنا یرهش
 کلا ترپشر یروف هرکوصندقدلوا روصتم

 كحاودزا . نوسلیا زارتحا هکراقح هن ندنس
 یهطب روا هکر دیگ ولعم هحنسی دنک ی غیدل وا كم. ده

 که دكا عطق - هلن وه س ردق رسکهلصا رقم
 ؟ نول: هوا رد یتمها كروذ

 روظام هدنسهاس یسهملقع یاوف هسلا هام

 کلب ی رشمو تنبط كمدا نالوا یطاحو

 لاقتنالا میرس ردق قجهبالکا هدناقالم کیا
 .هقفر یشیدنل و رار یر ندهنس کیا ندنفیدلوا

 ندقیفدن رظن ینا كب یقالخاو برشم هدكنس
 .یدشهیک

 قیلطت یکیدلیا روصتو میمصت القع هیلع ءانب



 . یفجهیلوا رثأت رب چیه هجنسیدنک كنسهئسم
 ۰ یدریاس

 هرکو ص هتفه چوا ندننافو كموحم یدنفا

 هدنمکح یرله یاد تداع نهام ینوک هغ رب

 هدهرا قرار دراو هرهح رد وص یاعزانمنالوا

 یاست رازودس قوج كب لاح یلمحو مضه
 یکیدلک هب هج رد ییدتسیا كشیاًاقاعتم . ىدنلوا ۰

 . یدالریف یراشبط ندوا ناه هجنروک
 یرالاخ ینوک ھه عاذ كجا اغوغ هرینم

 هدهسیا شمنلتدش زارب هعفدوب اعقاو یک یتیدلوا

 ها هان ندنفلدلبوا یی قوشنا لاقاسدو ا

 ندنوب . یدزملس ینکجهشیرک ردق هقیلطت

 هریحسل ننک رھ یک یدنک مزا یهدنلا هقشب

 یر هام نیک ابا دن اخ قوم
 لاک نوجا نیب فلأتو مدان هداعلاقوف ندنلعف "

 یتح . یدردا نط وج هطساو هلکلامو شالت
۷ 



 یو دالوا 3 هوف د یار ا

 ندنفبدلوا شما ت تاطاسو موح ص یردب

 : هدازتسا ماقم نکرک هلیا یعهدلاو
 هب هرآ . یدلوا هدمایب « هام یللاوز --

 .یدلاق یسهسیک چیه قجهریدشیراب بوریک
 ههرآ رب یراب ۰ هاو هاو ۰۰۰ !قجلپامن ممقا
 هی وان رک

 یت را یتح هماشقا هک وا .یدشدوک رەد

 یک کیدا روهظ رثا ندیهام ردق هحاسص

 كياهذوب بوتکمرب ناک ندنسیدنکن وکی مترا
 .یداوش یروص هکیدلبا راهظا ینالط» هچرد

 » توتکم «

 ! یدنفا ماخ

 هلیب یآ رب زونه ندنتافو كموحم زکردپ
 بوقارب یتسوازوب یزس هدلاح ینیدلوا شمام
 زکسردیا مکح همکلزستیناسنا هکلپ یمشیلکج
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 نوجنا كمتيجا رطاخ . قمریق لكوك زس طقف
 هب هحنقلاق یسهزانج لکد قم ون وا ینعام كزکودپ
 وب ی زکه سرون وشود یزککیدمهلکب هل ردق

 لس .مردیآ نط زکسریروک روذعم هدمتکر ح
 عيدمل وا زکتیهام فقاو ن لوا هنس یا4 کس
 قلوا جوزرپ هزسو شما باط یزس هلدتهج
 . مدیا ,شلا هج اک تحم هززوا

 .زککیدملبب ینفیدلوا كع دهن تیجوزهسیازس
 یوقومکح ردق ز کر هدکعا لافغاهسقوب ؟ردیعد

 ماکحاو تاداع یزکشو غنوا شینالوا راکرد
  زککیدسسا نط یفاک هبدبتو لبوحت ,هدیلاع

 هصقن رب یه ابتحاو رقف رد هن 2 رد

 هدنماقم راکتمدخ اتداع لکد جوز یب كردیادع
 زکتالماعم ۲ تکی ادمرتبسوک لری هلس هغي وط

 ۰ یجاردق تراقح دو < وندا

 نارج قرهلوا شهدم یک ناج دصو زکناکرح

۷۹9 



 0 ier e اردهنس ی یر ,یدنا

 لزکردپ زکلاب ۰ زیا لمح هب رب چیه
 دوجو یدوجو هسفوب . یدبا ین هنیرطاخ
 زککیدتبا سایق یلاع ودق تایح یتمیق .مهمردق
 . ردلکد یفاک هلاقغا ردق هلزس نکا قوه تور"

 .رونلوا وزرا نوجا تحار هراب هلس هسلوا ولو

 ؟ ردبا لیا مک هتورث كجهدیا لالخا یتحار

 هجالع « ءراپ نوجما كمريو هبیط ندهللا زس
 ؟زکسرتسا هبدقن تردق نوجا كعا فرص

 ناهح ولو هد تور قح هلوا هد زکه باس ارس

 . رونل وا ارتشا یهز قحنا هلل دب: هلک
 ندمدع هلاع رب زککیدلک كزس هدن هاند

 ندیا دوعسم هلا راسو دقنوا یزس . مدلک

 هکر دشمرب و باقر هدهزجاعوب لباقماک اتاردقم

 یراق وک غی دلاق زوسک وا ندمانآ مبنی ندمابا
 فداصت 3F چنه قجهلوا مدادمتسا رکتسد



 ۱۹۷ و

۳9 
 بوروک یتسهشهدم عاونا كتلافسو ترورض
 . صیرح هدایز ندزس من هیەراپ هلتهج مکیدریک

 یتح مدزو كرس نوک وب نکریلک مزال علقوا
 یوزوا زب زککیدمهدنا تأرح هادف عرب و

 رد سیب من یک غی داوا لئان هدزک هیاس ولن

 یمهنادجو یوم هدنلباقم كردن هداعاو

 . مرویلیا دادرتسا

 ؛ لد یوررب ندزس هجدم زمغیدنلوب ریارب
 یزس نوجا مکیدمءروک هناراکتتناسنا "هلماعرب
 ىج لوا دنوم زبارب هلکنو ء مروذعم هدکماموس
 کج با لصاح ریأترب هم كتقراقموش نالوا
 كناسنا هیاسد جاودزا . زکیفلوب هدنظ

 هلرهشووق هنیرمع یحنکیا یی یشلک ینکیا
 ردموئشمهن :ردکعد یشیاشانقرهلوا لماکناسنا

 عاومو تالکشم هدداحاوا :هدننشتوا هک علاطوا
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 .ردیالضاخ تیروبج هتدوع ارازکت كردباعاقا
 فده كعااطوا هک هراع وا ردت رع ناباش هن

 ندقمقی هلی اهنبیواینیدیابهلمل اهدرولوا یاعفناریت
 هطسفش رب هزسرلن وب ! تامه .نم هن وشودهراح هقشب

 هغ یک هناوند رالغا هدرب كحهلوک . بلک
 نكر ازامات هدلاح شالوا یسهمدقم كلەدرزارب

 یدغاک ودش هادم .یمدنک ندسقم الغا

 یک هئاوند؛نلوکهدرب كج هنالغاهدزس نکروقوا
 یدنک هلیب هسلوا هعدغاک مث طقف . زکسرلوک
 یزس هداند زکعلاط هک زکسلمالغا لات

 م یک هجیک هلبا قح نالوا راکشا یک نوک

 . ردشمارب زجاع ندقرف یلطاب نالوا
 کیا ۰ نوسمریو یسانعم تخییصن هعرانایذه

 ریشدلاح هلاک هدابند یاذع ترخا ردهنس

 ماقوا « مرمت نک هدنجما راهحنکشا « راالب یک

 هدزکبرتثم هدلاح یشدلوا فورسم هزکهاتا



 قرف رب - هقشب ندقلوا رتدب هنوک ندنوک -
 . مدمروک

 هننریوص لا رب نایلوا دادعتسا هدنتیاباق
Eو زلوا ممم هن هسناوا اق سا هلا  

 تاقوا ماقوا نک هليا دنپو حصن هزس نیر
 یهحعش هقشب ندقلوا ردهووج کا
 تقرافموش ییدتیادیلوت كسایوا .یدلوا اد

 | عطف ىا نالوا و
 هت لزکحالص مدعو حالص دعب اف ندنکج
 ۰ نمهلوا یاب چھ

N 
 هلیسورب -- هحنمکح نکمیقس کو ناتادلا
 هکزکسریلک اب نوتتسپ زکسردبا لمح هفلوچ
 .ردقح هنالک  هزس مزوس هلوص یع.دصقم ساسا

 «ناوختحر هزکردب مهفیظو هرکوص ندنوب قاب
 (۸۱) ....ردترابع ندقلوا نار هلا نور
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 چیه هقیقح مدنسردنک طقف . یدلاق هدنما
 یکی یدد شاما هقشن ندقدلوا لصاح رتئأترب
 ندان ینفا قالا کلک هلاح قح هنالغاوا
 :یدمزوطا یر

 قحهلوا هرهام كنهعقو هلا یس هدلاو

 ات لا 568 كاج هنوشود ىنا ءوس
 نوسلوا یل روذعم هدناولو هلتبح یتلدملوا

 قاقحتسالان فلت غ لون ی دنک هل وا چیه

 یسهلوا یذاتم یالوط ندرشحودز یلدا غوا

 هنیرلههقهق ءهنیاراهدنخ ك زق سکعلاب نکر کم زال
 5 لن هاش نکا

 . یدروناوا قتلت كل ەدازا روب هح راداقتعا

 0 یدا تراع

 نظ یارحو نامز ینلدوفوا یدغاک هربنم

 . تربحو تم نوجا ینیدلوت درع كب ندنناهذو
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 دلتوط رود ندتقد رظن تمصعو تفع اعقاو

 -وصواهدهحبتن هک ید اكل هدازا ةقبقح هدر دقت

 . یدسا روهط هلتر

 کی دنا كمهنمو موکحهنناسوه هحردواهربنم

 یجهیعا رایتخا هدنلو یموهو صرح هدایند
 روصت تلاذر یحهبملبا باکترا « قلراک ادف

  یدنمهنل وا

 - الغاب ندننلقجوح یل لکد ندنکلحنک

 هبسانملاب هدیراقو هک - کاما نالوا شم

 « هل لذر ولردیه یتیدنک + ید علوا رک

 نوجا رابجاو قوس هفالخا داسف عون سه

 هدلاج یدلوا بس رب نیم الا , یوق كلا

 .دنکی سهمالوا نضراع هصیقت رر هنتفع ردههنامزوا

 یک ھام لکد ندنسهلوا تفع یانشاردق گلف

 یرایاندنسهملوب كلامهج وزر, نآ و نسح بحاص
 هدهرکوص ِندقدلربا ندنجوز هاو جد .یدشلک
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 | ید ورا تىر هم تونات
 هک راو ردقوش . زلوا یرغوط كب هسرلشد

 نهنعم تدم ناک م زال یارذک بقاعتم یتیلطت

 مخ - هلکلامو شالترپ هنسهج ریشاکج ناج

 هدنناثبثت قمراو هنبرب هقشب ءرکوص ندکدتا
 یداقر هدرادتقاوا هکر دغ . یدمنا نا هنافا
 ارل ا 0ا لا ناتماو شهاوخ لاک

 ی نالوا راد هنغجهنلوب عمطو صرح بابرا
 نکیا باهذر قجهلوا یرطاخ دراو كسکره
 كسداق . یدلوا لصاح هحش هدلووا ندنو

 هکردیلمالکا ینغیدلوب یراهجردهن یترهش ءوس
 یدنف هنکهنکو ا هحنوروکی نکیدعا روهظ بلاط

 «شمشب رک هتاشت هناققدم كب هدبابوب بولوا بلاط

 | مناك رادت راهطساو هلرافطل «رادعو قوج كب
 ندیاتعررب چیهردق یآ يدب ىلا هدلاح ینردلوا

 . يدلروک



  Cd ۱ YTو ۳

 شر ۱ تر

 یالب یک ینیدلوا تدمرب هجنوزوا یتح
 هو ردقوا نب بس ناو

 هنناح ینلاهنت هدنفرظ تقووا نتیروک نوزوا
 یشامهلوا لصاح هحش رب ندنناششتو شما راک

 ہلا نهام هکر دبلوا ,شملیا تلخ, یاب اتداع
 لکد یضار ۰ یضار ردق ههطبار دقع ارارکت
 هراروا رهام طقف . یدشلوا شک وزرا هکلب

 . یدمشاس

 هدن رلاح یرمس یرمهدیاهنتتقووا كنهربنم
 . یدرک

 نارکشهاوخ هدبودیا لوابح .مموسم

 یزاتغر نایلشاب ربارب .هلمسوم .لواح تاهزنت
 ندرشح ییرلهربسم نالوا فورعم كلوبناتسا
 هکیدزمک رازاپرب . همج رب هکدلیا ان هنوم
 ..نوسربچ اف, لک. یر هرم

 ندهربسم هک یدزلوا روصت نوکرب هلیصوصخ



 زا زر نا
E 43 ها  

 دوز اتوا جنردقا تدوع هدنلخاد یتفعو بدا

 نوسلیفاط یثک زکس
 ؛ کرا ردقهن هدرلرب ینیدشالوط « ییدزک

 اوک هسراو چنکر دقن هدنجما راککرا ییدروک
 یور هنلک هنکو ا . دا یعدق یانشا یسهلمح

 هنکیدروک لد یورزار« زمنکح ندکمرتس وکلد

 هلرهزک هرااکش ولرد « ولرد هلی رازوک  هلیراشاق
 نوع نسارشاو ماهفا یتسهبلق تارمضم
 :یدلاق هدترابع ندنو ینارج یتح .یدزملبا

 هکلزسزوب بوجک تقو هلتروص وب یآ کیارب
 حام هدنرظن هدراتفلا یلزیک هرکوص ندقدشل |
 فی زعت هدننآ یسهمدقمهکیدشمالشاب هقملوا قات

 . یدالشا هلهحو ینیدنل وا

 «كج هلبروک " هقیقح ینسهحاسهناخ دغاکدلرام

 داراب رب یفلدبوق هند صز كنررب كج هوس
 ء رارق نادل ؤا نوک کیا هربسنم هکیدنا ینوک
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 ندنعاتب نیلحابص هلتمح ینبدلوا شم ریدشال
 یتنیز كرەحك هنسشراق هنا زمقلاق راقلاق

 | یدلبا لک .

 ندوا اک ار ههبارا بولا ن وم

 ۲ . یدقح

 لئاوا یخد كراو دعاسم هداعا!قوف اوه

 هدرلهجرد هلوص هناخ دءاک هلبسح قلوا یلولح

 ناوبح هلرلهداس هکهجردوا . یدنا ثالهملغ

 كماف درمز ةحاسوا اتداع ندنترتک هلرلهاراو

 هنسهجرالاغوق ربرب هردو شمل و ارت یتهجره
 هلراشاقو لادنص نیا بقعت هلتدشو تربغ

 ."یدشمهزکب هتناعل هناخش اق رب انداع قرهلوط

 هبارا یییبط نوجا یتیدنلوب هدهبارا هرینم
 . یدیا ردنا هساس هدنسهرا

 وا رک كنارک اشاع « یلهلغ"كعقوم

 هرم یک ینیدلوا هضنم و2 كلراناسل ون هداوه
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 "هلیسسورپ « تصرف رب لوس یسط هدنوجا
 .یدشوا هدافسا

 ندندم رب هلتهج ین دامتروق کی ندشبق یتح
 لتسعحوا كنهناخدغاک ینادسلو رحم یرب

 كوص تعج یلهحنکا دوخاو ىسك

 یر رهوشعا كت رو تاج یقاوذا هدرلهحرد

 هتسروت لاهن هلا تیزر هقشب « تفافرب هقشپ
 رظانملراکب نالوا نامارخ هدنساشان شم یک

 شمرجکن دن دنکك ردیا یشغ نهرا یسابراد
 ندتراشا زکلاب یلاخر ردق هتقووا هکردللوا
 هحهدانز ندنراسحا نوکوا نکرلاق تراسع
 هغل زا دنا فرح هد اهافش هناذرب کیدربدسکهنزوک

 . یدشرقلاق

 ندنفرط ثکرا رنک الا لع راهلماعم یکوب
 تطاخم هل وا هلس رازاب دهاش ولو سیلک هعوقو
 یانغتسارب نوجما زان هسزلوا چیه نداق نالوا



r تیکوب 

 هل ارج تل هر کیی وم
 . یدشمروشود هاححو مرشوا ینطاخحب

 ندنرظن هطقن تفایقو لکش لوهم صخشوب
 .اریاوه قوج كب یک هربنم لکد كنءرنم زکلا
 . یدبا ردتقم هنیراظنا باج كسوه ناتس

 ۔رتسوکه راسو سابلیهدنرزوا كف رح زکلاب
 یشدلوا ندنورثو ءاح باسحا ندنلاح هدهسم

 . یدرلمشالک |

 كب یاطخ كلبا هنسیدنک كنءربنم

 یم ەچ یتسب رسوا . یدلوا عقاو هناتسبرمس
 تارح ههباقم هدلو دینا هدوا قرهلوا

 لبا یسبطاعت زوس چاقرب زکلاینوکی جن رب كار هدیا
 كملشل رب هنن,ینوکه عج یمهم لا .یدادنا تعانق

 . یدلوا یرارف

 قوچ كب «شمزک هدهریسم قوچ كب هربنم
 هب یشراق ندشراف هدهلبا ییدروک و شمدوکنک



 کج ۲۰۸

 ۱ هب یدمش طوف ۾ یهتمشرک هزانو زان یطاعت

 هیرضوط ندیغوط هليا هسمک زونه ردق
 ندنفیدلوا شماعا تر اج هتاقالمو هطاخم

 طاشن رب یلتاط كب هدنکوک یتقفوم ۍکنوکوا
 هلراراظتنا نیشتآ كي ینهعمج زکلاب «شمردنایوا
 . یدشلیا قوس هبارطضارب مظع هدکمکچ

 هداوب ون . یدتنا ررکت هنس تاقالم یئوک همج
 ینردلوا تابقوذ هدرلهحرد كوص ندرلهحنلکا

 هلیصوصخ هسیا كب دوهعم نالشالک | ندناح

 تارهاوجم ینیدنلوب سبالولماحو هبارآ کیدنیب
 ینبدلوا یحاس تورث رب كجوم ندناسوبلمو
 ترا امت دلاری ین نالوا نکا
 ؛ شما اتغا اهد تاق رب هسوس .نوکوا نوجا
 3۳ عمشلازوک اهد هجردرب

 یا رقم هسا داتا :تاقالام

 هلماعم هناک زا ردقوا هدنسماس تراهم



 ۹ تک

 هدنتفلا یینکیا یہ یراق ̂ ةقبقح هک یدرتسوک
 . یدایا بولجم ردق شک ادوس قلایب ییا

 نوجا ینوک رازاب هدبولک ینامز تدوع یتح

 ریلبریآ ندن ارب رب كردیا نییعت قالت دعومرب هنب
 سچ نا هلیضف ندسکنامز یه هو کیا

 یرلکدلک هغانوق .یدشلوا سسحتم هلا یورد

 رصحنم اک | زکلاب یرکفو رکذ ارابتعا ندهقیقد
 ثح ندنا زکلا .یدنوشود یآ زکلاب .یدلوا

 . یدتا

 شک الایعهسیایناث>ابمهلیسبدادنالوایرح

 هراچ رب بسانم نوا جاودزا فیلکت هفرح
 زونه هدنو طقف . یدبا دن اع هنس هرک اذم

 تابش قوچ رب کیدسهدبا صیلخت یرکف
 كفرح یسهجیلشاب كرانوب هکیدیا دوجوم
 ندشنالف ندنت رومأم  ندنتعنص « ندن وه

 . یدیا يشيام هلوا رادربخ اعطق



 ج ۳۰

 قءالکا هرک چ اقرب ردق هنامزوا یرانو ه ربنه

 لية ۰ یدشالو هدرللاوس لیحو شمهتسلا

 .وس یتاقا عقوم یتح « یوه « یتهدخ هفیرح
 كنمسا زکلاب « شمریدشکد یزوس هخدار

 یش رر چیه هقشب ندشیدوا (دوعسم )
 . یدشمامهلوس

 « ردبح هن ؟ ردیلکد و و۵2 له اش هلع اتم

 قاع بجوم عیطلاب رانوب ؟ ردبا لاغتشا هلی
 هساکد لهاتم داش او ردق وش . یدرولوا

 لئاق هلهأت ارارکت هدلاح ینیداوا لهأتمدوخابو

 قمالا هراتعا رظن ماش تاصوصخ هسرولوا

۳ 

 فیرح الث . یدشعلوا ممصت ندنف رط هرم

 هیامورف ین, مورح ندنتقایل باستا هيه اعوا
 مزال یسماعا لزمت كعاخ هسا مدا رب ندنفاط

 رظن ًایلک یرانوب اوهو صرح تدش نکربلک
 هد ينا یسهدوجوم تورثو شما دیعبت ندنټډ



 ۲۳۱ ا

 هنه كوه وشد .یتیدلوا ن وا
 . یدشملبا منع هلوف نوسلوا هسرولوا

 تفلا بودا ررکت اهد هرک چاق رب تاقالم

 هد ربنم f ندک دشاص وصخ هدابز اهد

 عطقنم هیلکلاب یلامحا هبلغ هنساوه یوزاب روز
 ندنفرط .دوءهتسم الوا كفلکت یتح . یدلوا

 TN ید روک هدنوب نکیا یضتقم یسهشلوا

 هدوملنم یبیدنک قرازا هزک ذئوب مشوزوا

 . یدا جاودزا فاك

 ارظن هتبمو لیم کیدروک هددوعسم هک افیح
 ندنکح هد ار وهظ تقفا وم با وج هدلاح رههنفیلکت

 یسکع كنلومأم سكملاب نکيا واو ديما ايعطق
 هنسيدنک هدهماساوج یدلا یعب .یدلیا روهط

 هرکوتص ندقدناوا ن ندلباع تدُش نالوا

 ضمب كج هبمهنلیوس كاابدمش هدنیاب ییما ذاا
 نوجانامزرب هیلع ءانب ؛یفیداوادوجوم راروذح
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 نایمرد يدوب تیروبم هدصقم رخأت
 هدتمو تثلا ردق یرلکدتسبا زکلاب .یدشملوا

 هدهماشاوح هدیئدلوا روصتم عنامر چیه

 هدنسهرا یلاعفنا وا كنراق هکیدبا جردنم

 . یدلوا یسلست رادم هدژمو

 قمردشالقمص یتفلا نوجا هرم هیقام عم

 هدكم ر د شاص وصخ هدل وب ييدتسیا یتح

 زونه كنتفع ناماد ردق هتقووا امقاو .یدنکع

 ك.نراق قحا . یدققحم ینیدلوا شمال كل

 ندنلاوحانانل وارک ذیربندهتوایسهیلج تبهام

 رب هقش ندقلانف هدنتقلخ . ردشملشالک ا امامت

 ا هنره هدنرکف.. كاملا ناما
 هقش ندکمنا لاک | یقود نول وا هسرولوا

 . وشود یرکا ییرغوط هدنناک اع.هشیدنارب

 زوج "الّقع E دادعتسنارب هقش ندکع

 تئادر هوب رک ردود مهن كق رط ینندلواهدکعا



 AY : لیلی

 ۱ . نوسلس هبالک | یغیدل وا

 رب رکید ییدردنوک هنرزوا باوج ینیدلا
 روهظ یکی سجرب هدناوج كنءرک ذن جاق

 هلف رح .یدلوا و نوتبسب یناماسو ربص هدا
 رارق هغلوا مزبمه نوسلوا هسرولوا هلئروص هن ره

 ۰ یدرو
 قح هنل وا ضرع ید س هلا د وعسم

 ینشبا - هرزوا ىج هلش هلک | ندنلاوحا )نالوا

 کما بقعت ناداق هدراقاقوس « هدرلریسینجوک
 كنراق هلتهج ینیداوا ندلذارا نیلا: رصح
 ردف و لیتنم وکحم هحرد هنساوهو قشع تدش

 یالوق كب نر انب «یتفیدلوا ندهو زکر یناطتفع

 . یدشمالک ۱ ۰ یغیدلوا نکسم یلدا هدلا

 کو ار و
 یتالماعم نالوا «یراف هس رزوا فوفو وا

 هدزارب ربارب هلفلوا هناقشاع غنيا یدرب دشنکد



 4 کن ۳۹

 ۰ یدالشاب کم روک هناتسرب اوه

 داخلا همدقمرب یتا فت فیرح هکردسغ

 یراکدای هرینم نکرلکب ندهجیتن یدصقم كردیا
 - اوم هنسیجت رب ناه كفيلکت یکیدروک هدلوبوا
 2 يديم رک تقف

 زرط تمرح نابلشاب هلتروص و هصالخ
 کیا رب هدراهربسم زدنوک كرءر دشکد یتفلا

 یل جیک یلزدنوک راتاقالم ندیا ماود تعاس
 .یدالشاب هفعلوا ارجا هدرلرر یصوصخ ضعهو

 یالتبا وا کیدتسا لصاح ندهرکوص هربنم

 دوعسم رکا هک یدبا نو٤ هحردوا ندموشم

 قد هسلوا لئاق هحاوزا هدهعورمشم تروص

 ..یدزلوا ظوظحم ردقو کلب

 یادتبا هجییک ره یکیدربک ریارب هللا دوعسم
 یافصید حصر, شما فداصت هزورون كساش

 راما هلیراظتنا دومم . یدرک قالراب ردو



 ۳۱۰ تک

 . یدردبا روم لئاطردف تصور

 هدنرظن هکر دملمالک | ندنا یتسالتا هجرد

 یتحل هنتورم نالوا زادتمق ندنتانح . ندنلاع

 هدکیب هکلب لکد كما كيربشت هل بب ینسهداو
 هدا :ییدلک ندسلا كملبا دنمهصح ندنرب

 ییدریورهو شما وب هدرلهطع قوچ كب هدوعسم
 .یدشملبا اطعا هلا ترسمر هنسهچرلا ییهراب

 زکلاب ءیدنا لوهعزونه یتیدلوا مک ك دوعسم
 یقیدنلو ندنراموادم لق :یلاح رقف تفلا ررکت

 تیاغ دوفسم هسرلقاب هلاح طقف . یدشعالکا

 هدنقح كعاخ نزح . یدبا لام هتهافتس
 لتزکو مهم هفدلوا یرلقل راک ادف نالوا

 زعلو هراب زب دای مک هن هدلاح یدلوا

 دوخان . یدزملیسک ۍ نهرا یدرآ كنسهناعتساو

 یتح طرف كعاخ ٠ یدا راکهسسد تباغ

 هرکی كد روس یا نا قرا
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 یدشمش ود ۰

 . یدتبا ماود ردق یآ چوا هدلاح وب تب

 هدهتفه لقا هدهسهلوا نوکیه هدنفرظ تدموا
 ندیا یە ريم رلت افالم نالو عوقو هعفد یا

 ه ومامهار یکیدتبا «ءلواس شمراقیچندزو هبیا
 . یدشم رب دشا ها

 راتفلا لتژک ردقوا هلبا دوعسم هقشب ندنوب

 هدهدنءعط نالوا هنو رب ر قحىەكل يباح یه كنيراق

 هدنجا یآیجنجوا کردیلوا شا لصاح اغرب

 قص كب هدننمض یلط هزاب كلدوعسم الثم

 ءرآ ید هقب ضیا اکتشا ندید وی هدمابب دا
 ؟ یدالشاب کا راذتعا هلشحم ندنفیدملوب

 صخسش و ز کجا مسو هلمم ان دوعسم

 ردق یدلوا ۲ ۹ هققح بسالا لوهحم

 قلا سال نا وف +دهدلاوجا هاله

 ناب هوا قر ردت ترقه رب



 ۳۱۷ تک

 عاحرا هنلوا لاح قرهالکا ینیرکف ندنسانغتسا
 طقف . یدابا فرص یر ودقم لصاح نوجا
 ترفن ردقوا هدهرنم هسیدرتسوک نربغ ردقهنوا

 . یدشل هدایز

 .یدشمالوا عطقنم نوتبس تنحموتفلا اعفاو

 هدکمرتسوک رادادعتسا ئوق هابوا هعاطقا طقف

 کج هتم هديا ماود اهد یا رب هلنا لاحوت هکی دنا

 . یدرلشالک | هللمأت یژزح

 هحنج وم هقناس"هلواقم یدبا ینوکهعمجرب یت
 دیوار کت جا تای هربتم هللا دوعسم

 تقوره یتهدعاسم كاکمو نامز . راندشنل وب

 نوحا نوکوا هلنهح یندلوا هلوذم نوجا

 قلرا هرکوض ندناقالمو زدق تعاس یا
 ناجا هتاعم یهرینم هلا دوعسم .یدا ررقم

 هصالخ قره وا طرف نرق یسهدافا دوخابو

 هراب زارب بورتسوک موزلرب یلتدش هسند هنره



۳۸ 

 . یدلیا ی ینسهمریو
 ۴ وام كلفیر > نوکواهدن رزوا ابغا و كنهرنم

 ندندوع هغانوق طقف . یدقو هراب هدنسهجرد

 هلنارکییاثما كنوب یتحو نکم كمردنوکه رک وص
 : یدرتسوک یراذتعا یور نکیآ قویسم

 كب كراراذتعا هدلوب و قلاراوا هسیا دوفسم
 هدایز ندسغیدلوا هدکمر بوروک ینغوح

 : هکردللوا شلوا رثأتم

 بودیک,هسیا قو هراب هدزکرزوا یدمش س
 ندنفیدلوا هراپ ؟یقوب هراح هدنوجما كمردنوک

 -روسد قو ندنعیدلوا زکلکوک کمر و لکد

 هسراو زکتین هکم|شیروک هلغب هیفام عه . زکس
 هلی فیلکت رب ندنب هک كلوا نیما . ردنکعوا

 .یداوا قجهتلوب هدشنزرس وللوب زکسنمروک

 قفوا نوساوا هسرولوا هلتروص هنیه هرینم
 فولأم هلبا قعاط رادتنم یالوا رهظم هتفطارب



 ۳۹ تمکع

 .ندرکشت هيا ندمدارت نانل وب هدنتلا یتنمبولوا

 .یدبا یعط کج هيم هلکبهلماعمر, هقشب ندتیاحر
 هلح و نالوا شملبوس هنارومم زار نیوان

 هلص وصخ. یدقتص یتناح هدهحرد لوص

 هشرب یک ییدلوا شب ًاناذ ندفرح
 تاک دن ت اردک یدک ران كننرکدد زب

 :.دنر وصول هار وچن مم داما وق - ندعس چلو

 ےیمغج هراولاب اکس ن كهسردیا كرت یب نش سس
 تمظعوب اکس ۰..یش بیرغ .:.؟نسروب دیا نظ
 هقش یتدنک هدكالوب زو زار ؟ یدلک ندرت

 العا كن العا كب... ؟ لدالشاب هکمروک یعوارد
 اهدر .مزودىا هر ینس اراتعا ندنوکوب هتشیا

 . نونلوا قشع دهسرباس هر وک عزو

 تقو هغملا باوح نددوعسم هجن رب ییز وس

 . یدنورو ینسهلارا قرهشارب

 ارابتعا ندنوکوا " ةقبقح یرکف كنهرنم
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 نالوا میسوت دوعسم طقف یدیا تقرافم ًایعطت

 یلغاب هرینم نوجا یسیدنک هک لوھ صخش
 ندتبسانمو هطبار عطق یییط - یدکعد وبارب
 . یدلبا فسات هدهحرد كوص الق

 0 ۹ و

 ندنقد رظن یر, ندهنسچاقرب یلاوحا كنانعر

 یا ییارب ناه ندنجاودزا انعر . كدمریک
 لاعفنا یور هداکا قرهقس هدندقفر هرکوص

 لباقم اکویو یفیدالشاپ هکمرتسرک رفتت ةرهچ
 - روک یتسولرد ره كقييضتو ریقحت ندنسیدنک

 نامز دو . دا شا ضرع امدقم ینکید
 یناراقح كف رح .« یلاعفناو ترف كنسراق لبا

 یرلهلماعم نالوا هرکیدکی هک یدلک هب هج رد رب

 8 هنتالماعم هج وزو جوز

 یک نمشد کیا شلوا یناج
 . ید نم زکب



 ۳۳ تا نا شو

 روصت قوباج كيرکف قاریا ندیقفر انعر
 ناسنا قفر هکهراچ هن . یدشملیا میصت یتح
 هنسهجردوا هسراو تلباق ردق هن هدانع نوجا

 تباث هدافج « رصم هدندانع « رادهنک . دونع
 ندا كيرحت یتدح . یدیا مدآ رب مبطلابیرغ
 هسک مزال قو هلنناق یدنک ولو یتمصخ وب
 ندکعا راشن یناق یدنک نوا قو ینا
 نوحا ماقتنا ذخا ندننمشدرب « زملیا زارتحا
 قل آ یماقتناوا هسیا اضتقا كمریو یتاج یدنک
 . یدنعروط یرک ندکمر و قاح نوجا

 رس نایک رب ا
 هدکلرب هلکنا « رت دب ندناقوا نک هلبا یناذع
 كنانعر هدلاح ینیدلوا مینش ندکلوا قماشاب
 نوحا یدلوا داع ک۱ یسوزرا یلتدش لا

 رکج یزوسبات یافجواو زمنا جم ورت یتقرافم
 .یحوز كنرارب رب راو ردقوش . یدریروط
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 | ېک شما یرتازاج رومآم ادام لکو یسجوز

 ECE ر نداق ىغا ەل ەرا

 | تالمایمم ولرد سه هلتهح ینیدلاق ناکما هنناب

 .  یدشلوا عطقنم يک یراتحارو مارا هحلوز

نک . قوذ یدنک امار نوار هلتهجوا
 | یساوه ید

 ییدلوب قفاوم هنبرشم « ربشالوط هدنسهقرا

 تاراج هنتسوا تازاح , دودشیروک هلنداق

 هدنود طرف وا هجرلهتفه كرەرو سوس

 ییدتسیا بوزک یکی یدتسیا هدهیانعر سکعلاب

 . یدیا ریقارپ نادیم نوجا تامشیروک لا

 جم کید رک هدنحاکن تحت كنقفر انعر

i Eعرب ی یدک تسود هدف  

ا همتک یلاوحا طقف :شمتنکسا شکادوس
 او

 ا « هناکراپ تاغ یراش
 رح هلیاسح یروبحم

 )> هیمبف رطاخ یرب یه كرد ا هرادا هامش نم
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 . یدیا شمالدیشیا ندفرط یجوز یسهنا وعلم

 رظن کلوا كردبا زواجت ینس یرلهرکوص یتح
 یصرح تدش هدلاح یییدلوا شمشود ندتعر

 هنسهعا رظن فرص ندموشم قیرطوا هنس
 . یدشلوا عنام

 یارب هليا انعر یک انعر هدوا هسیا قفر

 شمشیر وکه لنیداق هج رازوب هدف رظ تدم ینیدنل وب
 هلماعم هدندم نیع هلا هق و شعم چاق زاب لح و

 شع الل وق راعتسم مان رنک الاع نوحا ییدسا

 هجنسیدنک - هکیدیا یتفروا هنپ یتح . یدیا
 هدیشراق ک١  هنرزوا تبروبح رب ییدروک

 هربتم هدردق یا جوا قرهنفاط ینمات - دوعسم

 . یدلوا تحم راذکمد هلبا

 یئاجاهد ندانعردکلب هلیرابتعا برمشم فر
 رادم هنناسوه نکست ًاتاذ نوجا ینیدلوا

 . وشعم یبدمهنوشود تیم ر, هقشب ندقلوا
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 قوح كردق هتفوا قرهلوا یسهحش تلوهسوا

 د دیو ا شل وا طلسم هینداق
 می وک كب تقرافم ندهربنم هدلاح یتردلوا را

 ۲ زکلا یک یرارکید هرم نوح ۰ یدک

 لماش یهدافتسسا رب نوجا یفر لکد نداق

 دیفتسم قوجرب ندنزو ندنفیدلوا نیداق رب
 هبوب نکیا هدنلما قعازق هراب قوجرب ۰ قلوا
 .قوف یعسط یسهعمریحاق ندنلا هدنفرظ نامز زا

 هات اتم یاد !یدلوا تلا نسا داملا

 . یدللوب هدرنذدثت قوج كب نوجا یدیدجت
 هربسم قوج كب .یدناللوق راریدت قوج كب
 هدهساوا نکع كمروک یهرینم . یدشالوط
 نیس یدنهلوت تازا فا هش ناوک

 ناه - یک شعبا رضاح ندلوا د زمایربا ربلیریآ
 هنساد جافا وشعم قشاع ی دنا كر ادن دنف رطهتفه
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 هلاما تبغر رظنرب هب یتفر هرینم نالوا نشملتوط

 <« غوزعا

 هردیا برقت هنسهبارا رلهعفد جافرب یتح

 رب چیه هدلاح یبدلبا ثارح هوفع یاع دتسا

 هدنتمجایم هلوص زکلاب ۰ شمامروک هلباقم

 طقف«شلا باوجرب هرارصاو مارا کیدرتسوک
 : باوح. یتیدلا

 € ای ۶ نکییر تمیز زن ایت
 ا :؟زکسمک اس همق وذ ەلىك .. را و رکا تامه
 كرا امر وک هلماعم شور هقفب هبقو

 ندنفلشراق هدزبزکهسردیا ماودهدرارصاوب زس

 ..زاملاق رک

 . یدشلاف تراع ندرقح و دز هن وللو

 اعقاو .ردمولعم ًاناذقالخاو برشم كنيقفر

 ًاعبط هدهسنعرتسوک هلبوا یملکت زرطو یتقابق
 هرم نراس . یدیا ندلدارا نیعلت ناباش كلا

۸ 

 نا

NY By 4 et 



 وز ااو EN: IT IER ردوو داۋا

 »هلو هتشر رسوب كور هذلا هدنسهاس تمس

 ` كر هنسوهو اوه یدنک ییراق هددلاح ینبدلوا

 .تندنسم al هدتنحا یا جچوا هلبوا هدبودنا

 نی وهناب یواسم هفلانم عومج ینیدنازف هدنرع

 : یدزمک لس ندنزطاخ قمار ا ندتسودرب

 هدلوییدمتسیا هنیراششت «هنیراتعجامعیقفر
 داع هدشملت وطلع: كلهم هثدلا باوج
 هسدتنا تعجا هسط کناه نوجا یتفاع

 «یدزولوا نود ردق نشلرتتسوک ناکما مدع

 هيا کیس ندقدلا فاوج وص ییراقو

 هليا اجر «هلبا هیضرت « هلتروص نسح كن هربنم
 رر هلا هلکدالز وک یلصاح « ردنا تدسانم هداعا

 هربنم طقف . یدالکا ًاسعطت یینیدنوا فولخم

 ها نکم ريغ ردقهن یدیدجت كتبسانم نوجا
 . یدیا لاحم هحردوا یاعف هدنوجما یسیدنک
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 هدوا هيا یرلم هلو هراجیب کوب ارکف
 هدایربج تروصهلیا هفاخاو دیده یبیراق.,

 دلا ییا سا ی كجا ها
 . یش |ىم وا د فتم ن دنا كرهيلبا ناجحا هل سورپ

 رسعتم.«,لکشم ردقوا :هلبموب نوجما یتفر
 كنسراقهدنسانئا ینفلا قلباچوا هکنوج .یدلکد

 زکلاب كر»رک ندتقدرظن لزوک ب یل اج یه

 ندنغیدلو| شمشبل اء رال ولو قت راو یغج هیمهب شا
 یترکیدرپ لاحهمم هسرب هګدیا هلرت را

 یفیدلوا شتلبا موجب یکجا كرادب

 دوخاب یهریثم هناع ءا « یدرلس ییا كب

 ینا هسیا مک یه کجا او یدلیا باتا
 هدهرا قرەقاط,ىسەنالبذر تافص نوجا لب ده

 وصوا هسرلس هلواقفومو قمراقبج ترسعرب
 اروجح قرا ینکوا ًایعطق كتفلا هاب رلهقشب هلتر
 ۰ یدرتسلا كعا مار هسدنک
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 ریشیلاج هنابثا یباهذ كنيتفر - هسیا مریم
 هدنشا یسهتفغ كلبا كنتقرام ندنا - یک

 هتفلا هلکنا قرهلوب یننرکیدرب هدنمان كب یجار

 ینیداوا یمالتبا یجنکیاوب طقف . یدشمالئاب

 هدهسیا صقان كب یس برج زونه اعفاو هلتهج
 تدنش یور کیدروک یرلهرکوص هدنقفر

 چاق ربو شمروک تیروبحم هکمنکچ هشرزوا
 .یدشملیب هتوط موتکم یتفلا "هقیقح هتفه

 .زمشیروک ابعطق هدراهربسم هلبا یحار الثم
 تدوع هعانوف هدهص وصح مایا یک دتکه امر

 ینیدنلوا بیقعت ندنفرط یتفر رنک | یلع نکردیا
 . یدیا ردیک هنیوا یرغوط رلنوکوا هلتهج

 جایتحا هنتفطاع و ماعنا كن مرام یکی فر یخار

 هسیاقم سکعلاب .یدلکد ندقاط كج هدبا ضرع
 كنککتداق یراسیو تور ناو هدندب هسناوا
 ینیدلوا كلام هتورثوا .یدبا یواسم هناثم ییا



 ۳ توش ۱

 ینیدنلاوب هدنجما یر لاس یحنشب زوتوا یک
 هنایفس رم « شمامتا لهأت چیه زونه هدلاح
 یمرکتقو هلتروصوا هر هبلب | فق و هراهختنلکا
 . یدشلو لقوذ اهد

 هلبردارب هلوم هدنتهح ىجا زاغوب كنيحار

 راظنا كشوک نالوا یرلتماقا لحم.كنسدنک

 «شعلپاب هدفیطل عقومرب ظوفحم ندرایعاو راب
 دعاسم تباغ هکمنلکا یک ییدتسیا نیرباتب
 کیا :ناخ هداتفه دکل ا ندارن وب

 قرهزیدنل و ییراکدتسیاءرل ردیکهیاروا هعفدچوا

 . یدرلرریک تقو هلبا یرلکدتسیا
 یردارب هلوت تكنحار کردند هس تافداصت

 ۔هرکوض هدلاح ینیدلوا لهأتم امدقم كب یداه

 یدوجوم كمرحو شعا تافو یعرح ند
 هنس وهو: اوه هنن هدنسانئا یتندوجوم مدع هلنا
 .یدبا ندقاط شمامروط یرک ندکعا تیعبت



 نیلیا مدق تابثا هدنلازر یفیدنلوب هلیا هلیسووا
 یانشاو تفلا هلیغوج .كب كرانىداق زبسقالخا
 دوهعم هدیر كرلانشا وا یک ,ییدلیا ادس

 . یدیا یسهوعلم انعر

 لوا هل جافرب ندهعقو هلا كب یداهانعر

 هلومقم كب نامزوا هسیا ندهنره ۰ شمشیروک
 ینیدلوا تسرپاوهكب هیفامعم.شلوآ نوع مو
 نوزوا كتفلاوا ندنغیدنلوب برمشم یئاوه ردن

 زکلاب یتمدخ اغا نکیا زلوموا اود تدم

 لوص وش هلیصوصخ بوشار رصحنم هنسفن
 كحهلس هدا بلج .یلونق رظن تاکب هدرلهتس

 ندنکیدتبا طسوت ةن رک كراضعب هدلوب

 . یدا یاب یتسانم زونه

 هنر سره كن را رکیدکی بیجار ها تب یداه
 |كنيرب هلیبسوا . رایدبا كرتشم هنلعفره «مرحم

 راپا هن یرب یتحو مولعم هجشرکید یتکرخ
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 ل هدکشوک ندنراقدلوا لاىم هکارتتشا هدیرکید

E ثكنسکیا رارولو هدکلرت هد یسنکیا 

 یی رارر دنا وت هدکلزب هک

 هقدنل وب رنارب هللایداه انعر هلن هلتسو وا یتح

 ید شقق وک هدهلبا یار !

 یسهمنیا بسک تنسانم هلا هرینم كليجا
 فس هنسملبا ادس تفلا ةدهللا هرم كنانعر

 یداوا .

 یکیارپ هدهتفه بقاعتم یتبسانم هرینم هکن وچ
 هک دتکرنک الالعو شمالشاب هماود هکشوکهعفد

 یدشلو هداروا ینانعر !

 هقشب ندقعای شوررغ نوا شب ندرلکب انعر
 هنجنازق یدنک هلتهج ینیدلوا مداخ هدطقم

 كنهربنم ندنکیدعا روصت ینکجهلتب هلوا عام
 هسلاهرینم . یدشنماملقص لاح ردفوا هاسا

 هقوذ زکلاب یتهدخ هلییسح یحایتحا مدعههراپ



 .٠ تبحو قشع هسیا هنسهعقاو تاکرح بولوا دام

 او اعر ا و نەكرد یبوس
 لآ( ینیدلوا یتیانمرب هنیحار كنانعر طقف
 هدنقحج ینیدلوا رصحنم هکب یداه زکلاب یتفلا

 1 یر كدا هبیمطق تانمأت نلیرب و
 ردقوا هللا.انعر هرکوص ندنا یتح ..یدلیا

 یرلکچهدیک هکشوک رنک الاع هکرایدشیوس
 هدیسکیا قرهریدثالرارق نالوا یراهحک

 ۱ . یدرارونلو هدکلرپ

 «رلرکج هل راریجنز ی هجیک یرلکجهدنکهکشوک
 رم شا نارذک هدننجنامز یراقدنلوب هداروا
 یراتقو نک هلا راظتنا ءریلک یلتاط ردق دبؤم
 تیا لاسو لابا ب رک تدپ ندنبانع منهج
 . یدرلیا روم عیرس ردق تلصو قوذ

 « قوذرپ نارکش بجوم یلاح یراقدنلوب

 . ضع هدنرارظن ۰ یدراردبا نظ هجنلکا رب
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 یراقدت وط هکی دا قو یتمقو ردق كتنعو

 ,هدنقلخ هن یبقعتهدنجا برش هفلتخحم كلاسم كلوب

 هدرات ۇل ىغا واش رتمخعز زاق وات

 . رانوسناط ییراعقوم ندنرطن ةطقن تیناسنا
 ماود كنمرح 3 قفر یغ كلا كشنا

 هتتد لا هارو واو نم و «درالاط یا
 نکیآ شعرکوا یتنطنش ولردیه ردق هبهجنراو
 «شعارانتخا یربندرلهنسقوحر یلسموانعر

 هدنسوق كکب یداه یک کوک یکب یتح

 چیه زونه فرح هدلاح ینیدلوا شعروچ
 . یدلکد رادربخ ندیشرپ

 هلسسح دل وا تګ هسل واهسل وا یبسكنتوت

 یشیامرک ندفیقدت نظن یناحرب چیه كنیراق
 یک یدنک نوجما فر هسقو . رلیب هلوا

 ,هنسل وا تنحراذکمدهدرابغا سلات ەد كنسهقیفر

 لئاق ًانادجو هنا قلارا مزب هنلک هنکوا



 ۱ كعدردا لمحو مه كرهلس یرانو و رولوا

 . زامهلوا تقیقح نررق كب
 هحناقع هلس هسملس یردق كنسومان یفر

 هشب اهلتهح یعلدلوا ندران انل و هدنساوعد كلد رص

 هد ولرد هقشب كب هسل وا عاطم ردقهرذ

 . یدبا راکرد ینجهللوب

 هدرانامز هلوص وش فر رظن فرص ندنو

 ددعهلا یدوحو هدن رظن کی دشکهلاحرب هلب وا

 هرم « لکد كنانعر نالوا یواسم یدوحو

 یتردق هنااوحا قیقدت كنهسمک چیه هقشب ند

 ی كب رخ  هراظنا بلح كنهربنم . یدقوت

 تور هدهسلکد ینا و نسح نایلوا دعتسم هذ كب
 هباعءانس:شملیا روج هج رد رب ین رح یاماسو

 یتسأتو شالت بجنوم ردقوا یشربجاق ندلا ینا

 رصحنماک | یرکف یلقع زودنوکهجیکهیدشلوا
 انس ها يکهکل وکر ازاپ رھ هع جه یکی تیدلوا ا,



 ۰ یدریشالوط هدنشل

 هدهرینم یدیدسمو بیقعل كش رح یتح
 قلذرا رب. هارلبا لصاح یرتثأت نالوا بوطم

 كنحارو کعا رظن فرص نالف ندهربسم

 هناربدم تباغ یخد هدرانامز یمدتک هنکشوک

 تیروبج هکملیا سو قیتدت یفارطاهدنروص
 ::یدقنمروک

 جوا کیا هکلب هربنم . یدیا ینوک هع رپ
 ینبدلوا مورح ندکمنلکا « ندکمزک یربدیا
 ردنا ماود قیبضت ندفرطرب هدكنسیداد یک
 ندنکیدمروکیسیدنکه دنجا تور ودور

 یع رج هلسهظحالم ردشع اصوا ندنیقعتقترا
 ! رلبدربو رارق هکمتک هنبرباج

 هزوک یتراسح هلوص هسرزوا هظحالمرب طقف

 كملس هر و یوق تققح هلاخ هد بور دلا

 نوکه ین راح ًاتاذ هیلع مان .یدزلکندنلا یعیبط



 تمنع هليا یسهبارا ارکو شمنیک ولرد هقشب
 یسهظحالم کیدروک یوق هغ دلوا نکل .یدیشعا

 چافرب كعانوق .یدلیا روهط دعابم كب هتقبقح
 یتبدلوا هدنحا قاقوس طقف هدنس ربا هوطخ

 نالوا نئاک هدلحمرب كج هبم روك ندقانوق نوجا
 راظتنایاح هیتفریربندهنوا هناخهوهار قفوا

 ؛ یدشلوا

 نکربیغآ قلهتروا اهد رازایره « هغه

 ردقهش «هدرد تعاس یروطوا بودکهباروا

 تیام ؛زملپریا ندوق یزوک - یک راکب ی

 هرکوص ندیتلا هسزیا روهظ هسمک ردق بیتا
 قرهشال وط یرهربسم ییدوس كم كنهربنم

 . یدارا هداروا

 قفد نالوا هدکعا هظفاحم یدامتعاو زونه
 هدهناخ هوهف درهعم .نسهوهق حاسص هدنوکوا



o EE AL OE OO O ۳خر ی نو  PAA: O ER3 7 ۱  
KES۲ , ۳ 7 نا  

 ی 1 ۷ 0

 . یدشلو وق هراظتنا كل رهجحما

 دلا یک دلوا ینهاراز وص

 رظن كنيقفر یسهلک یسەبارا ارکرب شوب هوق
 .یدسازک هدر ینیدلوا . یدابا بلج یتقد

 . یدالشاب هغشاب هلتقد

SS a 
 کمامر دلس ییدنک. کمر دشنکد یراتفروهوش

 یعبط قفر ! یدمهلوا قفوم هدهسیا یدشلاح

 یدمروک یقفروا . یدیناط ینیراق .

 هوهق هدقفر زملیریا «ریلبریآ ندوبآ هبارا

 . یدالشاب هکعرو ندنسهقرا قرهقبح ندهناخ

 قرهنوط یناوبح ارکرب هرکوص ندکدتیک زارب
 . یدلوب وف هبیقعت

 یسیذتک هربنم ردق هه راو هنر اح ی ريج

 E یتسهارآ هداروا < ىد 7

 هنسشراق یفر ةلهونامزیحهدنا اشاع یفارطا

 ۷ تک



AAAتمکح »! 

 ا 0 ا کاک ع لکم هجنقیچ

 قرهلریآ ندنناب یک هتبان ةا كفرح یتح
 زاربا لاسفناوا یەت بیقعت هقدشوواع وا
 ردق تعاس ییارب یسهمشقلاق هدیدهن هکدلبا

 هقشب ندکدتیا رهز یقوذ نایبهدیا ماود قحنا
 3 یدلبا روح هتدوع ندهمع یینلا

 ! یدالسشاب هبیقعت هنب فر هود هرینم
 كرهسا ندنناوح نامز یرلکدسا برق هعانوو

 هقبقد چاقرب هليا هلیسووا . یدلبا میلست هنبحاص

 اکا هیهسیک یلاح هجنلقع یک ییدلبا رخأت
 نوو اهد زارب نادنکیدم هتسا ی

 كنءوهق_-هلتهح ینیدلوایماروا لو -هرکوص

 ۳ یدک ندنکوا

 تاکرح ناکه دنا ماود یرب ندرابآ هکوملاخ
 یتراتقد رظن ًاتاذ كننسااها هلح یسهنانونحم
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 مدآ یراقدیناط.« یرلکدلسیو شبا بلچ
 ندنقاخ هلع رازابره ءهعج سه هدلاح یدلوا

 -دنابوا همشرب هدسک یه یسهمنا د وج و,تابثا لوا

 هدنروص ینلع ردقوا نوکوا یک ینیدلوا شمر
 نوتبسب یک تدوع, ها هاراو .بیقمت نرا
 داد اه J نالبا را

 هنفیدنل وب یببهیفخ تیسانمهلباءهرینم یراقدلوااتشا
 . یدشملیا هوش یاهذ یرلکدتنا ل-صاح

 هب هناخ وهف ینوک رازاب ی یسهحش باهذوا

 .یدروک هلماعمرب هقشد ندنکیه نامز ییدلک

 بانک هتیدنک یشیکییا ندن ران قیاد هلحم یتح
 :«راب دالشاب هرواحم رب هدلو وش قرهلوا

 ؟ یراو زکربخ ندقانوق یشراق ت یحشرب

 0 ندنبیکناه س یک

 کا ناب
 ؟ شمداو یشر, ..:؟ شلوا ج 4



 Ece اس
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 وب مملیب . مدتشیا هید شمراو نوکود س
 . شعا یمهتفه كج هلک ۰ شع ا یهتفه

 هدمهلوا نوکود یالوتكب هلبواهداروا -

 نوجا كنا

 ..؟ یع نم هلوا نوکود دس ید

 ! ازامهلوا س یحشرب

 ؟نوع س یرکید

 نوکود ماشقاره الاغ هسربلاق کب لاو س

 . نوجا كنا هدروبلوا
 قحهلوا كنوکود نالوا ماشقا نه

 ماشق اره مه.1 كسلکد ینیک؟راویررض هن ەن وکو د

 . ردنا هتفهيه هد مه ردا

 هداروب ..؟هنقشعها زکسیمهناوید س ینکیا

 یسلاها هلحرب هجوف هدرولوا نوک ود ماشفایه

 : ؟ یعزمتشلا

 ..؟ كج هدشیا ندهرن ...؟ابزمتشيا دیر



 ۲:۹ ۳ تی

 . [هقابآ گهستشبا ۰+ ۰ شموویدیشیا
 .. ؟ نچ دشا هب ہک شل وا هن س ینکیا

 هلزس قسمروب هبووک یشبش ره هدایند
 ؟ زدیم زکتداع

 كن هل هجوقوش . لهقاب یدیاه س یرکید
 هدتبا راکت ا"یزابش نالوا هدشک وا یزوک

 ۰ یس مهدوک

 هن هدنکوا یزوک كنم نوتب س ینکیا
 زاربلزیقاعقاو...؟مشمکج هدیاراکنانهن«شلوا

 یر ونلوامکح هنس هجر دوب هلکنا طقف .راویلتسب مس

 ینفکز ونه ؟ یدل وا هنس چاقاهد یل هل وا یساباب:؟شعا

 ‹ یفطل كموح رم . راج مهسید یدعروچ
 كناوب .,: راو مک هدزمجما شمامزوک یتناسنا
 1 یلکد یدالوا

 ؟ زروبد هن هنساباب رب ۰ ؟ كم د هل س یحشرب

 زک هسیاص يیرطاخ كنس ابا -- یجنکیآ



۱ AO ۷ , 

  ۰ ۹د

VSS ۲:۲ 

 ۱ e ارد هلو هسدالوا

 هزمغجهیاص زب ییرطاخ كان ساباب - یجنرب
 ینیدلوا یدالوا كمدآ .رب هلبوا هدنوسراصوا

 ۰,«نوسمتل وس یدرقل هند تک و تلاوت

 .رویللیوس زوس هدنقح كسکره ب یجنکیا

 . | زلک مزال یسهلوا حیح كزوسره
 ےہ دی اپام ی 1 نس (هلتدح هدانزاه د) -یحرب

 .كسروسو_ دچا ییزغآ كسکره نوتتسب نکرد
 یمهدکرفسوت ۰۰نالابیسهلزع راکدتشیا یداه

 ؟یعرایدعد ,هلدروک هلنمزوک ۰. . + نالا,

 یبدشا روک هدقاقوس هک چاقرب هلبا یناقیلدرب

 ..؟یعردملر وکی رلکدنیب رب ارب هروب او ٥ںکر ب یتح
 .- دنشلا یشذلوا هدوا ثاعاخ ماشفاوا 2

 E یعرلیدع| بقع 1 PEO یمدل

 ینیدعلوب هدوا هک چ وا ٤ هجک کیا هدهتفه

 هبءرن پونی هروباو ندیرپوک راهچیک ینیدقلویوآ



E ناک 

  كنبلناقیلد وا ابثک | ۰ یننیدلوا مولنم ییدتک
 ۰۰۰ ؟ نسکح هد نالب یعهدینفیدلوا ربارب

 تاد وهشم ردقوب نب ردارب هاو - یعنکیا
 ! عهدا دانسا کل توج رک تفع هلا

Eها زخم  
 ندزلا . قو زمضیغرب چیه هدنقح كىا مز

 .زروییدبا حک نوجا یرطاخ كنساباب ردق یی دلک
 هنسهتفشا كلبا سکیه هسرع یدح شيا طقف

 1 و0 كل دهاش یخالب

 یحهدا بلج یتقد رظن كنقفر هثحاسم

 یشدلوادنام هنسیدنک هد اف شنزرس .ودعط
 هلرهیا رابتعا ممسس "هلاوح چیه هرانا هدلاح

 نابریو هدنقح یناعوقو لوصوش كنءربنم زكلاب

 . یدهلکید ینالیصفت

 . یدقلاق ند هوهق هرکو ضر ندکدنب كح
 اک نهر رکن ندنا۰ یدللا تدوع هوا



 شیک ۳:4

 . رارق هبیقعت داق كردیا كرت ینجوک « ینشیا
 ۰ یدر و

 ترسع ر, ندهرکوص هدییقعتوب نوجما قفر
 قترا كنسلاها هلحم هدوا هکیدتا روهظ

 3 نوک یا یر هیت یر
 یرلهسوق انداع ینی یرلەمتا عنم یماود

 وطو رولو قیاسلا یفاک هدرلاروا هقش ندنا

 یی رلکجهروکتیروبح همیلست هبهطباض هسریشال
 هراح هداکوب تفر طقف . یدا یرلهعا نا

 ارابتعا ندنوکوا . یدمکج تجز هدقلو
 ینوک هبنشحم رب ۽ یدرو دارق هکم هلکب هدير وک

 یاحردقهنوا ندبتلاتعاس نوک یمیتفر هک یدا

 هلبا سسحت ین ارطاهدنرزوا كنسرب وکنالوایمارآ

 یهبیامز یلترارح كاكزاب مسوم .یدبا لوغشم
 ندکو که لتهج ینیدلوایطاوامات كنا سوتسغا

 ردقهماشقا نوکههدنامز رب ینیدغاب شته ری رون
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to تمکح 

 یسیرواینومیمشملبنا هنورفهدنسبشراقكشنوک
 یبدتا راظتنا قرهشالوط ه اروا نداروا

 را ندند وحو ید نا لاقتناا مکا .لما

 دوم شهلا ىمى نوک وات

 . یدنروک ندنفرط لوبناتسا هلنا زانو
 مرح هدهدنسانئا یتفلا هلا یسیدنک هدنناب

 . یدا دوحوم یسداد نالوا یراذکتمدخ و

 !یدالک | ینکیدمتک ربو, یا كنیداق قفر
 مازنلا ینقیرط طایتحاهنب یییط هسرونیروکطقف
 فرص ندر, کجهدک نرکوا هکلبو ینکجهدیا
 تدوع نوا قم اسالك | یشبا هكردىا رظن

 لر هی ر وکه لع ءانب , یدریلیب یناكپ یتکج هلی
 . یدلیا بیس ییقعآ

 ًابفخ بوشوواص ندنکوا كرهیغروک هیهربنم
 . یدالشاب هسقعت

 اتتعا ردقوا هنماظتناو تنیز نوکوا هرنم
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 کیدابا هاکباوخ یتشوغا هلتاعفد هکیدبا شما
 ددرت زاحود ه دتعاط هدرظنکبهلس قفر

  .یدلوا

 سه نالوا صوصح هغلناسنا كقح بانج

 بولوا مورحم ندنلئلاصخو فطاوسع ولرد

 .ایقو لکش زکلاب یتاسنا هلییسح تیمورحوا
 همادنا نسحر هراع هدلاح ییدسا نظ ندتف

 ۱ . یدلکد كلام هدهلاحو نآ رب

 نالوا كمد یسهامرس لوس لا هیلغ ءا

 نوک ره یک یشبلاج هبیذکت یتردق دب ییزوب
 قمشایغوا هللا نیولتو نیز ردق هراماسشقا

 -روک هللا یسبجار هسیا نوکوا بول وا یداتعم
 تفقد هدراهحرد وص یداتعم ندنکحهشب

 . یدشملبا ارحا هلا انتعاو

 كنتروص یک ریشبلاج همتک یتسهراق كنيزوب
 تمیق ولردره . شمایوب هلنوکزود یفرط ره
 تفاضا تمفر هنصخشنالوا مورحندهمناسنا

2 
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 ۲۷ ڭا

 ین راقالوق یت وب یک ر ایا تابثا یی روب كم رب و
 یربیت ویگن ر نار و

 نالوا یفاک رکیرتسوک 3 وافت هدتنناسنا لع ام وم

 یزازنها كنلتره .شمر,دلوط هلبرلهچراپ شاط
 یالب ی راحاصییایو نرتس وکدادعتساهغمقس وار

 ندقاریوط ندزوط ی راچاص .شماللپوطیکرس
 تممجخ :هشز هدایز ندرت لس ویو قالب
 ندافع هدر كزو لوک نوجا

 . شیااقمجا هننسهنات ىغان نالوا چا
 یی هبجارف رب .دروبجال هنتسهقرآ

 هنا هنکح هک هنيو مولا دکب هرز وا

 یل ماج ا۰ شملقیص لب یک, شما فداتصت
 رر یل تقتل ینتراخ ہرا از یدک 4

 یدشمرک هذاک كنررب

 هنلم تلیب كرهبمروک .چیه ین قفر هربنم
 طقف ؛ يدلآ تاسب ییا نداروا + يدلکردق



 ۰ ی د ۲4۸

 . یدمهالک  ییراتدلوا صوصخم ههلکسا

 كنرلکسا هسروسدک ردق ههر رواو نيران

 هبهلکسا یناسه رانا هرکوص قرەلا یتلی
 . یدلوا روح هفمقبج هدوا هسراراقیج

 يناره كنبرللحاس یا مورو یلوطانا روباو

 ندشالت لاکهدلاح ینیدلوا قجهارغوا هدهنتهح

 رب زکلاب قفر نالوا شمافاب هتراشا  هنالعا

 رب رتل هروک یوق قجهلیقیچ هنلحاس كتهج

 لصحتم ندتافرو تدح . یدروطوا هدعقوم

 هسیا ناخلخ ییدریو هنلکوک كدیدش سحرب
 یتماقتتسا هارهش هلس كنیدنک لکد كراو

 ندفرطر كمهلتز وکی وق ندفرطر «شمر دت ونوا

 نوا قمالکالوا نآ ربیرب یکجہدیک«یکیدتیکک
 ین رازوکك لامتو شالتندباقییضت ینلق .ییرکف
 ندنسهلکسا كلبا روباو هيلع ءان .يدشمترارق



E Os 

 هدنق رف لس 0 وا ههر هرکوص ندقدقلاق

 یک ییوک وا رلکب یساووب ناشواط یرهیلوا

 ه هلکسالوص هب ول وص ,هبولوص . هبءرتیت «هیهرتین
 ینسیدنک ك لانو شالتواهک ردببغ .یدتیکر دق
 هش اسواو كما قوسهددرتو لیحعت اهد تاقرب

 هر چاق ندهمراو هب هک سا كليا اهد روناو ها

 نکربلک مزال قمروص هرک جاقر, ینفجهارغوا
 دلرهربک یتقو هلکمهلکب یفرطر, زکلاب سکلاب
 هکیدلوا لصاو ردق هنتعنع یانم كرواو ات

 رکشوک .شمقبح ه هلکسا ینجهقبح یو نامزوا

 ینانوغروب کلب شم وکو د شعتویوص *شیراو
 . یدشمتیک هلی

 روتسم هس بوراو «هلکسا كوص فر

 |, بودیا ریس ینمومت .كرابرتشم ناقیچ ندلحمرب
  هدلاح شامل اق هسمک هقش ندنسیدنک هدرواو
 «ندنتدح هچ روک. یکیدعا روهظ كنهرنم
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 تزيح ان هداز ندنسأب 23 2 !

 ,یدیا نیما ندنکیدنیب هروپاو کیدنیب كنیداق .
 كياذک ینبدمربجاق یشکرب ندوق ییدهلتزوک

 ؟ یدتک هنمرت هرتنم هدلاحوا . یدریاتسب یا

 هننرژوا راطخا ییدروک ندنرارومآم روباو
 قترا طقف .یدلوا روح هقمقح هن هلکسا قفر

 قیلعت هرخآ موی كرقعت هلتهج یکیدنیک ندیک
 یتلس ندشدلوا راکرد تروج 7

 یانا . یدلنا تدوء درهم زک هرولاو راکت

 «لوغنشم هلرالابخ ولرد كسب یرکف هدندوع

 دلو هدکملبزا ءدنتلاراباذع «رلهخننکشا ینهذ

 ندهفروک ینیدنکهدبولوا لصت كنسراق هدلاح

 یفیدشانم كلبا كروباؤو نکرونوشود ینغیدقبج
 هجوت هنتهج رکید كلحاس هرکوص ندهلکسا
 ناه . یدسلک هنشاب لقع هجر وک ینکیدتتا

 یدقاب هنالعا هارهشوو .
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 قاقیز هلروباو هرکوص ندکدک ندشیا شیا ¡
 .اشریلب هدیقفر کدیسط: یدالکا لتیراوآ
 ردقو زکلاب , یدشعا ادم تمادنزب شوم كي
 یناه یتع نع لح كننراق هسزالوا چه كتجز

 یسلست رادمیسهلوا شعالک !یتفیدلواهدلحاس
 .. یدلوا

 یسهدزادوس یب كنهننم ماشقا وا طقف

 هک لصن هجیکموئشموا یفیداوا تبح مزبمه هی
 ...؟زو روطوا هلرامیک هربنغ تقووا ....؟ثلجب

 ...؟ شمار هیت یترشع مرک.امرک سلجم هلرامیک
 ینمیشن كرامک.رارویلواینافتلا نیچهسوب رامیک

 ۔وق كرامک : هاک هلحح ینشارف كرامک یاکمارآ

 ینافتلا دنمهوشن رامک روییدبا ءاکباوخ یغاج
 ء كشزاونوا « كلاصووا . كنافتلاوا . روبل وا

 شوغارد رامیک نیراب یناوصح كزاینو زانوا
 ؟ كحمدا
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 صرق شملچوک یسهععق هرارظن نیب هداس
 ندعم یراصوا نایروک فبطا ردق دیشروخ

 ؟ كجهلیا عبط ةتسیکرد مک بحجم ییراهچراپ
 هوا . یدلوت یلوتناتسا "یا رللابخو یتفر

 لوا ماشقاربو ییدتک هک یا قحنا هدهتفه
 نامز یه هحکوا هلتهج ینیدنلوب هدنوا هسيا
 .یدکشهنکه سا ندرلهاخالاذر ییدریک تقو

 هوا كنتسهحوق کیدا یسهحش تصرفوا

 هوا كنسهدلاو بوک هکدلک واو ناس ینکحهلک

 هاردُم"دیفتتسم یلانعر نالوا یداتعم كمتک .
 . یدبا هدقعل ون هدکشوک هدوا

 انعر « هربنم « یار « یداه هحنلک هکشوک

 تم مز نالوا ترادع ندهزانط یا رکیدو

 ۰ شفلوا هام هدنروص رب عیش هد ناو راكنى

 هنیرازنح نالوا نیش هضوح هدنرانک كنهحفب

 ندرناسنا  شلوروق راقاط  شملیاب رامیلک



 نر تک

  نازبرکنداروا تانا مخ للجار لک
 ندتناسنا « ربرب جراخ ندقلناسنا ایوک قرهلوا

 . شما ثدح ماعرب هقشب

 یراسش یه «موئشم یراتحم «هنالبذریراتفلا

 صرح زکلاب یراتبح قد شما توهش یاوهرب

 یرلدوجو نوتب « یراوضع نه داع هسوهو
 هتعانش هلیرادوج و نوتب یک شعب همی سفنرب
 هيرا هرظنم «زعالمح هعماس هنیرازوس ,كامهنم

 لدبترب تقلخ نوناقایوک ! زعایط تبناسنا هرظن
 بلک شا جوا یلککرا لشید دیدم وک

 نها قرهنالپوط هدنرانک وصرب .هدنید جاغارب

 . یدراشلو وق

 باتهم هیلعانب.یدیا یسیکیا نوا كنب شرع .
 نامز رب یراوناو شعا عولط لوا ندیورغ
 تفاطاوا ندنشدلوا فک هلاع ریونت نوجا
 . یدشملقاب راراف هرزوا قعلوا اشاع



Nلا كلا كي  

 و 3 NE (اعوا نالوا
 لد لسا يوت «تعیبط یانشا قوذ هقدلوا
 , . یدیا مدآ رب

 فطل , كا ا باغ یقوشعم : كرم

 رو EN كنابرلد رب یهرهچ

 ین دال وط ؟یکیدزک .شمقیچ هندیقعت هلی نیزح
 « ییدتیا سکع + بیقارب,رلرثا ندنزح هرارپ
  یتفادطل رون قیشب راق هلنزح هراتهح ییدنروک

 ءرهچ ضرع ۔زعاب .راناب شن وک یک رولیکود
  ردق شمالاق یلاحم هتکرح ندنقابتشا هد بودا

 ا كياتهام نالوا ناور هتسهآ
 اج یتایسح یناحور رو دوخاب ینارون كنر
 ۱ لیکل

 یلتیعج اهد ند هم ريج اقیناتهاموا تاساسح اوا

 | یزبمه ینوب . یدتیا دیلوت ینرکف قتعباب ماعرب



 “نیلی تفلارب جنبه نامز وک او هان
 یننهجردوب كشيا نوما هرینم .یدعیآ روهظ
 هكا «لاصحتسا ةدعاتنم ؛نادنسهدلاو نهملس
 7 هنیا هنوملم کیا رکید . یدقو عنام ر چیه

 ۰ عاتماالب هکردیللوا ندنغیدلوا دعاسم یزاعقوم
 : رای س وک :تقفاوُم

 دوج وم یزارتحاندنح وزاعقاو هحناکهبانعر

 یس هملیبهنلوب هدوا كف رح ماشقا کیدری و زوس
 هبا ,نسلبا هدقغادلا ناشننا هدهبسیا لومأم

 ه فر نوا نوعلم رب زمنکخ ندتهاسم
 هدهدواوا ولو یکینیدل وا لکشم قعالک ۱ ما

 الهی اتم نوا یوا تا او ةیسنا وب
 یواسم هسدوحو مدع یدوجو هدلاح يیدسا

 كنج وز نیمریو تیما هنسیدنک ن دنغیدلوا
 ۰ یدریلس ینکح هما خورد

 یسهحیکی نشب نواكيآ ین هرکو م نوکچ وا



 تر بیت ها "داس ماتق واو هس

 . یدلر و یرارف قاب

 ندنا بوک ا هداعل |یلع ردق هدرد تعاس

 نوک یستریا ۰ یدلیکچ هنیرارپ سکه هرکوص
 « یهدوسهعم یکیدریتک ربار, هرینم نیلحابص
 بولیغاط هرکوص ندقدلا ینسهیطع ندکب انعر
 . رابدلویوق هنیراظتنا كنوک یجنچوا

 ندنغاس هرنم نوک یحنج وا نالوا دوعوم

 .یدقاب هاوه قرهشوف هه رک الوا نامز ییدلاق

 هدراهحرد وص هلل وصح كنوزرا نالوا ممصم

 کد وج .یدلوا نون هداعلاقوف هنو وک دعاسم

 ایقاو هنس هدلاو هدرانامز ییدتک هنجما زاغو

 چمچ
 هدروپاو دوخاب هدیرپوکدیاش هسردبا متک ینکج
 رولوا هم "یعاد هب هملعءاس ءرودلوارتاوت كره روک

 یکی دشیروکمدبتکم طقف هنحما زاغوب هاسهظحالام

۲ 



۲۰۷ 

 .یدریلانذا لر هیلبوسینکج هدیهبرب ندنسابحا
 نذا هداروا یسط هسزلوا دعاسم اوه هلتمحوا

 ندراقادراب الثم هلسهسل رب و داش .یج هیمهلبریو

 نذا هنجما زاغوب نکراغاب رومغی هنسهجریناشوب
 هلدصتم نوحما ینحهسهلوا قفاوم كمهتسبا

 .یدیا فقوتم هنسعل و دعاسم كناوه یاوصح

 قلوا هداز یلثم چاق ر کیک ےک یف هرمام

 نادقدشارغوا هدنسشراف ها تدمو مرزوا

 دشا لاصحتصا هد ین همزال هدعاسمو

 .یدقیچ ندقانوق ربارب هلبایداد د وعم رکوص
 . رایدارغوط هبیرپوک

 نقفر نانلوب هدوا نوکوا افداصت هيا انعر

 لافغالاب لبا یس هنام كمتک هنیوا كنس هدلاو
 . یدشع آ ناح هکشوک هلرواو كلبا

 هت كنناعومسم یهدهوهق هحناک هبیفر

 هنجا زاغوب ینهرینم یي ندیلهدبا تعانق بیک
۹ ۲ 



 ۱ ERT قفوم ادای :دیوروک-ن ردک
 ۱ «شمربحاق یتسهرادا« ,ینیاقع نوتسى رب ندنامز
 هماشقاك رهدک رکو ص ندیتلا تعاس امدقمیتح
 ما یراءرکوص هدلاح یفیدنلو اد روک ردق
 ا هلوصماشقا ؛قهقيچ ندنواریارب هلناذا
 . یدشلوا یداتعم كم هلکب ردق هنئدوع

 نو زوس هر ونک
 هروناو و كلبا یدنا هسعا رخت ردق هقیق د ی

 یدکی زار د نان كج هشت

 هب ئ رپ کر وص هققد نوا ندرواو البا
 رونیزک هدنکوا دالج تعاس چاق رب تو
 . یدشالوط هشابرت ندشابرب هلکلاهتو شالتیک
 نوکرب یتعاسیه .رئازوا ردق تعاسر ی ره
 کلب شيا ندشارطضا ۰ زدیا دادتما ردق
 تدش ردق كت هنس یا رب ندنرمع هنشاب هقیفد
 , یدرایغوا هنابرض



 ۳۹ تمکح

  طقف تعا” جوا یا هدشیقح هلیا لاحو ۱
 یراقاآ بوشالوط تدم قوح كي هخنیدنک

 هزکوص ندقداروب ردق قجهلاق زجاع ندکیرحت
 مارخرب لیشالت اهد « تفایفرب هقشب اهد هرینم
 هتهج رب كجهینروک هنب ..یدتیا روهظ هل
 .یدنب هرواو بولا یتلس هربنم قرهنالقاص

 رظن یطاتحاوسدت هحشالوا هعفد وب قفد

 كرواویبدن هلتهج یتدع وط رود ندتفد

 هد هلکسا یناه .ینکح دک ه هر ,یتواشا«یالعا

 . کیدربک ندزوک هنسهجرار زا یقج هیاررغوا
 . ید هرواو قرەلا ییتلس هدوا

 ندرلهراش ناهلهجو یداتعم یتقوره هربنم

 هدر كنيداق هسا فر . یدنشمرک هو

 كج هایبهدوک یرلوبق زکلاب بویملیب یتیداوا
 ها مام ًافداصت هدلاح یکیدتبا باا عقومرب
 . .یدروطوا هداج رب یشراق هنسومق



 E OE تو

 - مدکد جک هاکساجاقرب .یدّسا ابری رواو

 یجهدیک كنەرينم هک یدشانب هبهکسارب هرکوص
 . یدا هدنراوج هلکسا وا هدر

 كره روكەتب تفر «یدقبج ندزوباو یراق ,

 عطق نامز یلبخ ..یدالشاب هبیقعت ًایفخخ بوقیج
 هدنکوا كنوبق رب هرکوص ندکدتبا هفاسم
 ادص یدکح یعارغنح هعفدر ۰: یدروط

 یرب كن هر ندناف یرانو زمنا ردبا سکع

 یتفد . یدنروک مدآ رب لشاب قیچا قرلیچآ
 یدمروک ین قفروا طقف . یدروک هدا

 ا وا سفر هاو وا دوخابو
 1 یدمربدلآ هدیدروک

 لز رک ر دق ینیدلوا الخاد هداج راغ كشوک
 رظن كنقفر کیدا ناک هدنحا عا ر عساو

 .یدلوا هلیسو هحیلشان ماظتناوب نوجا بلجیتفد
 یداسیو تورث یثمجافرب كنسدوجوم یکه رینم



 تا تنكح

 ر نالوا نکمیسهمنا تیک تعاقواتعهتهدهسل وا

 هجری هد تورث شو رغ شب جوا یبط نوچ بان, داق
 نده رخ اصوصخ .یدریلیب لوا ببس هراظن |باج
 راکتمدخ هسرلقاب هنلاح 4 مدآ قیحا یشابنایروک

 هدلاحیه هدر دق یشیدلوا رفاسم بونلوا نالف

 قحا هسا كنانعر ۰ ینادلوا یحاص كکشوک

 قلطم هلتهج یکج هلسیهدکه تحاص كشوک
 ققحتم نوجما قفر ینیدلوا وا ییدسشیروک
 لقشقا تباغ ۰ لزاوک تباغ یلکش . یدکعد
 لاح اتداع قمریا ندنآ ییهرنم هيلع ءانب بولوا

 . یدلشالک ۱ یهدلوا

 تاقرب یناقتناو ناکكنتفر لاح وی هیفامعم

 ندشدل وا یسط یجهدنا دمزو ددشت اهد

 هسزلوا چیه هلبب مهسلوا قفوم هقمرپآ ولو
 هنلاذرآراستعا ندماشقاوایتح .كمامریو تحار
 . یدرو یدارف قمالشاب

 و



 :هبیداقوب یفرءرکوص هدک درک هی رجا هرینم

 نادیم هکمروک ینسیدنک نالف ند هرج بوقیج
 راو كکش وک, ؛یدشوواصندادوا ندور

 . یدرپک هبهناخییم هدرب رب یلزیک طقف
 :نوکوا .یدا یداتعم یساكن ترشع اذ

 یداتعم یتقوره ندنلاک .كنناحلخ و رأت هببا

 ی هناخیم ندنفیدلوایعیبط یجهریدتا زواجت

 ید اک د هرس یتیدال رایصا نقار بوصعاج
 یتسهمامیتک هداز هس بلک هن هج رد كج هدب | بئاغ

 . یدلیا هی
 .یدالشاب هبقار ندهلک هرنوا تعاس زونه

 زاغو كنیراق قفر هکر دندن اغ كفداصت

 یبدتشیانکمنلب وسمازتلالاب ندهوهقینماودهنحم |

 هدهناخسیموب هدینسهیصوصخ لاوحا كکشوک یک

 نشیروک هلیربر, قدهیلوا رادربخ ندیشرب چیه
 هدیرب « ناوچنب یرب هکیدتشیا ندیشک ییا



 ۲ 2 و

 یز یرللقع هکر دعب رلهزابجع وب

 قار حذف جوا ییا ندنفیدلوا هدنرل تارق
 هدرانامز یزلکجمدنا تحارتسا زارب هدبوجا
 یک | هلع "ءانن . یدبا داغ اکا ولاا

 ینکیدکخ تالک هد هدقلا هراب ند رلرب ضع

 : هدءهرص ییلدنالکا

 یمبرضوط كا هشي . نوسریو رم ها
 . ردکشوک ییزاقو وش

 هرواخر هنرزوا كش هکر هر هد

 كشوک ندزودس قجردق وب قفر . یدلبجآ
 كف رح هدهسالک | ییسط یفیدلوا كشوکی ناه
 کم هک د هلتفد هلرهل هش ندننهمرتسوکیتهحوا

 :بودا ماود هدنزوس هنس یککا .یدالشاب

 ...؟مزال همهن منی .شهروتیا هلیوش مملیب
 . نونپاب هسراپاب هن ۰۱ روسرو یعاسح من



 ۳ "  " :باوج ناوجن
 ۰ رر و ینسهراب كسک ره 13

 . قوب ینیدپاب یشرپ هیهسمیک ؟ شمرویا#

 . شعا نقباج ابوک .آ لکد نوجا راپ قوب --
 . شاه مملی ۰ شمرویریتک نیداق هوا

 . زرویلمب زمسه ۰.۰ لکد نالا یماروا -

 ا هعد ین رب نوجما ما مدح هراب طقف
 . ردق وب

 ...| قو نروک هلی وک هد ینکیدر ونک نداق

 ار هد هوا هه. لکد لوا یخ

 .زرولب لب ینکیدشبروک راکت .زرواب یا
Eر كجرك كعد  

 قیسص كي مه . كچرک مه . كچرک ب
oوا ٠ 

 . .؟ یمکویب ۰ یمکیچوک

ا هدیجوک نس
 ٤ FE هاب و



 . یدتیا تافواهد یسیراق كنکویب « نا

 طقف ... یدما هیوا هدنکیا راو یسیراق -

 ۰.۰ شلو یشرب کی یچجوک
 ؟ یلزوک كب
 اهدزب ناقاب هنزو . . . ؟ كعده لزوك

 . رود مهقاب

 ب ء؟ كدر

RESا مدروک هرک چاق  

 هنب نکریلا یرلهفوک ندقناق هدهلکسا نوک وب
 ...یدلک هلبروبا و نوا الاغ . یدروک نداروا

 . یدلبخوط هنلوب كشوک
 : اه راو ع ماشفاو كعد

 ... ؟ یماشقاوب هداس ۰۰ ۰؟اب راو مع
 ؟ یعوا زکلاب ... رویلوا هعفد چوا کیا هدهتفه

 هدنقرف هسمک طقف . روییدیک بولک راهن اهد
 جلو وا



 . مدزمانبا

 ییکر AN کد تک ناو

 نا لاک عبد روبلک هدرو وس یداه هسل وا

 کون لاح ۰ كاج هلکه لبا هراب قلطم هبلوا یتسود
 نو لا نولاصیب ینود ییدتش كکحوک

 ه .شکا نکنز

 ؟ شما یمنیکنز

 و

 O تل نوجنا شیا رب مدنی
 . رود .مدریشاش یمغیدل وان هک مدرک هریرب

 ؟ شعا هدفرط هن بس

 اب اما شه ازم باو ناسا ماو سس

 كن هلحم هرکوص ندکدنوشود تقورب ناوحش
 علیه 5 مه تقف ر هک لوس هب یہی ا

 /ندنتدح هداننا ید هاکید یر واح یتفر



۱ ۳۷ 

 "لار نام هک یدحجا هحردوا . یدرحا مات

 یر یانی نیا لی ا ا
 ردق کاشت دا قرلاف رطضم ندذافا مدع

 ییدلک نامز قملیغاط ندهاخیمو شمرو
 . یدشمنا بغ یدنک اتداع یفر هدانئا

۱ 
 نوک و ازبار هلا انعرنامز یکیدلک هب لب هرمنم

 . یدلو هداما یفانض نالوا دوعوم نوجا

 هد نولکهسرراهدار قشر وا تعاس یرزواماشقا

 ةرهچ.رب تیک ر زوج زوب نداد - شنوک
 یابی رغنزح كماش هر هک ب رغم ها نو رحم
 . رایدقبح ههحفب هنن هحلوا اع ور

 سوم « شنا هظفاح یتفاطل کحابص اوه
 ندشدلوا یامز ر لیشور كلا هنسا كفنص

 ییا ندعقومر یراقدنلوب «یرلارح یا زاغوب

 هتنحرب كا٠ فطل كا كنءرطاف تردق یفزط
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  ۱ ۳۹۸میت ۰ ۱ ۲۳

 لا زام كا كتنئدم راکتعنصو یییاد رانا

 یسهعونصم نک اما شلو اا د وج و هد راعق وم بختنم

 نرتسوک كنررب هقشب یفرطره بولوا نیمی
 هدر هدشلواقاتشم ندر, هنفرطره كنلحاوس

 یربآ یربآ یرب ره ۰ زملیب ینکجهدیا مارآ
 یکیشایزوک «قداروا شابهفرط یه .كرهدباترایز

 ییراح رر رالغاح هلروطرب هنان وز و هتسها

 كنر رب یشراق هتنزخ كماشفا زکد ناریدک ا
 دوج وم ره ۰ هرذ یه ایوک هک یدشم الغاب

 :شمرک ههایس وکر ًارثأتم ندسمش بوررغ
 یراتبولغم نالوا همست دادعتسا اعط طقف
 هدنک رالغا هلتهح یندلوا دوحوم هدهدلاحوا

 عام سابل مع قر هیمهلا ییرایدنک ندکلوک
 یاسا هدنخاک دار هل وکنو زحم نوزح هدنحا

 ۔حبص :شکترسح رب رتالصبا هليا کشا تارطق
 .یدک یییا نوا تعاس . یدشمهزکب هلاحا



۲1۹ 

 یراونا مدد ینسهاس لردب |ع ولط ندنسهق را

 هکدتک له روا «یدلبا رشت ءرللحاس ءهراغاط
 .. یدنبا, تفاط با

 چوا هجنیجوم رارق نابریو نوجما تفایض
 یکید هلبا یحار . یداه «انعر .هرینم لوا نوک

 کیا هجیکوا هتیمج نانلوب لکشتم ندهیزر یکیا
 هدنرراکلسم رانوب هک یدشملوا ءوالعاهد هتفشا
 شا لاک | ینابسا ناک مزال نوجما جاورنیمأت
 انشآ هب قیسوم هدیسکیا ندنراقدلوا ندٌشاط

 لیا یعسلح یدوجو كرنا هیلع هانب . رایدنا
 هلنیزح ٌةياس كباتهامو شاوا برط سلحرب

 لاج ندقمشالوط یرلادصو زاس كنها یشراق . .
 هفیطل مسن ندیا بویه هتسهآ ردق شلیک

 نالوا طاشن مرکا مرک كرهریو زازتهارب یلئاط
 . یدشلوا افص تسمرپ یدرفره كتبح مزبوا



 نر نت روا کت رادار دا تبعات

 هدنتاسل یلهداز كرورسو یا شلدا ماود

 ناههترمشع نالوا شهلوب یعیبط یسهملجا هدایز
 ترد چوا ءشعلوا تعجام هرکرب هدهمغن ره

 شمالی ا".ندنقانس تسد لغاس ادام تا

 یتسم تلاح هدنمومع كرانانل و هدساحم هلغملوا

 نایاب ورهاظ یتسبرس هدراهجرد كوض هلدسواو
 .یدشل وا

 كن مشع ؛شمتیغاط هنیراز وما ی راچاصهرینم
 « شمرازیق یراقانب « شازوس یرازوکهلیرثأت
 كنرر نزانونزح یهاکت نالواشنح ءداما

 هقسا ندندنک هسا انعر . یدشعا بک

 نالوا شمالاقیتلباق هنتغرو لیمرظن كنهسمیک
 چه هقش ندازتساو ءارکتسا یسوحنم یور

 قفوم هنننکست هلس هسرکه دلاح ینیدماراب هئیشرب

 هندنکز ونه هلن نت كنتاس وه یچنهم هلوا



VA 

 ید ین فرح نگیرد روا
 كردبا یظسنت ینهرنم ابوک هدوا هيلع ءانب

 یتح. ! شمریویلاص .هدلاح رب ناشیر یاوسیک
 یفولأم کسا كب كاوپوب هقشب ندقلشوخ رس
 ندنفیدنل وب تسب رمسهدایزندسک یه هلی ج یسلوا

 ءقیجا یرازوموا .یسکوکقراراقیج یتاسوبلم

 بیک شلاق لا كاموکرب نتک هصیق یرالوق
 كنغاجوا دوخاب « یب رخت لدب كنیوا كمك

 وخ ییدسا كرادت هرزوا قلوا یسافطایاه

 هليا یتسم ها اس ۰ شقاط هنت وب ینکلندرک
 هلو هریک هراذکش ولرد ولرد ؛ هر هلوکيحآ .یجآ
 هنومیم رب هشرا شملقاط هقلح سالا هتیو

 .یدجممزکب
 نوتس ندسلح مرکوص ندکدلکءهدرد تعاس

 کمر وکی هسمیک ك نەسك ق رهناوا فیلاکت عفر
 , یدشمالاک لاح
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 .هیملیب یتفج هر هن هدیکیا تعاس هجنلکهب تفر
 ندهناخسم هدلاح یت دلوا شوخ رس هدهحرد كج

 .یدشلک هنراوج كکشوک یرغوط قرهقیج
 نا وا طقف . یدلکد هلیوا یرکف کزودنوک
 .یدزمنکح ندکمرک هکشوک هسلک ندنلا هدنجما

 هزوکا خو راتشاعل كوص یتسم تدش کنوح

 . یدشم ر دلا

 مک هساج یبوق .... ؟ نوسریک لصن طقف

 هیسهلاج .نوسر و باوج ه .قجهلیروصینیدلوا
 هاو و كاج هریک ندرت

 الی یک یک شملتوط هسودا هلیا تاروصتوب
 یتفارطا كغاب قرهلیقسیب هنفرط ییا بوبال
  .یدمهلو لحدمر . یدشالوط هعفد ییارب

 نوغزوو ندزوادن وک اصوصخ و ااو

 هغمشالوط ندهعا تحارتسا زار نوجا یتیدلوا

 قلکارق یکیدمنا سکع كباتهام . یدلاق ېلاج



 ۳۷۳ تمکح ۱

 2 یدزوطوا هتید زار هدتپفلر
 ندنسیدربتاب كسراقاا هدانئا ینلدشالوط

 هسا نامز ینیدروطوا .یدزعوط یشرب چیه

 یمادص زاس رب یلتاط هلسس رب نیزح هنغالوق
 هد مه .یسس نداق سس .یدتا تقد .یدلک

 زارب . رويدا سکع هدارارب سس چاقرب ًاضعب

 یدنک ۰ یدالک | یغیداؤا هدکشوک . یدهلکید
 : هدنک

 هراح رب تلا نب . لیمکت سلج كد

 ... مرەرك هناروب ؟ رولوت

 وا ... ۱ یدبا قح هاب  هدبورک هکز منل

 هروک زوک كمرک هیاروا هدسقوموا « هدلاح
 ؟ ودمیشرب هقش ندقع آ ناح همولوا

 . یدقلشوخرس نمرندنوشود یرلنوب

 لجو او۴ شرط راتو هيم وک
 یلاح ی هدنرلهدار ترد چوا تعاس كسلج



 كرهریدنل هئشن هدرهچرد كوص ندرب ینسبه
 ندنغار, بهو شگکودهنیرلاوه زیرکی صف لزاس

 كنقفر شاوي شاو لرهلبدیشبا یراسس
 یغبدلوا یلهجنلکا ردقهن كمزب هکدلهنغالوق
 :اهد تاقر یاقرو تدح :هبلع ءا « نالکا
 ۰ ِ یرراتزآ

 هرکوص ندقدروطوا هدارواردق تعاس عراب
 «یدشال وطاهدرب یفارطالراود.یدقل اقندنرب

 هللا یدروک ینسونق كغاب هدرود یحدردو

 هدكمرک ندار وا .قو یناکماقملبحا.یدالقو

 ۱ لا

 هک یدبا راو جاغا ر هشوزوا هدنناب كنوف

 هلتهج ینیدلوا را ندقادو ندلاد ردق هنفصن

 ییا
 ا کوا ,یتفر .یدنکم كمرکهبیرجما

 كس سس ا! یی رو ودپک, نیز وک .یدتیا هساعمرب

 ہک



 . یدالشاب هقمقیچ هجاغا قرهالپوط یبراکنا
 هتروا قر هلوا هدنجا ناق یرللا هلبا الب كس
 بونووط هرالاد نداروا . یدلک رد هر

 ."یدقح هنتسوا هراود

 لباق یوحم نوتس «ساوا تسم ردق هن

 هدنرزوادلراوند هلدسح طامتحا و فوخ نابمهل وا

 لمس ضیا یانو یتخالم الوا تو
 حالس:هدنرزوا اعاد نوجما ینیدلوا ندنبابرا

 یرولوور هدهحیکوا بولوا یداتعم قمشاط

 . یدبا دوجوم
 «یدربگ هب هحغل قرەلو جاغارب کبد ندراود

 غا نغا قرهالقاص یخدنک هدنسهزآ كراریشمش

 . یدلد رلبا

 طقف .یدنا هرزوا ماود هدلاح یاوا سلم

 . . شمتکهمررحب لوا هقبقد شب نوجشآ شیارب انعر
 .یدلکددوحوم ندنغیدلوا شماعاتدوعزونهو

0 LE 
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 قفر لکد یتفد یزیکنا رشح تتامش كسلحم
 - ریدتشیا یتسیدرینپ هن هسرروب یشکی مرکی یل
 ع مان یا یفاک کام

 كلکحیچ كنهجفب بوناوب هدنسیرب مدآ نوارهب
 ندیا قیرفت ینلح نالوا شملکید هزبس هلا
 هدلاح ینیدنالقاص هدنسهقر ال ربشمش , كن هلصاف

Aیدلوا رادربخ  . 

 هسنالغاب هلراریجنز یناحلخو شالت قفر

 هليا الب كيب بولوا هدهجردرب قجهمهنل وا طبض
 بوبا طض طقف . یدردا طض یدنک
 نوا نملس هد یک, فا مد ؟ قجهاهن

 IN هسلآ ند هربنم هقشل ندهرینم ندسقعت

 کا کیدقو یلومأمو بولطمر هقش ندنتورت

 ۰ نوسنشود جک ابو دک

 یشیدلوا نیداقرب یی هربنم زکلا ییهرینمالثم

 وا هسل وا لاکر اضرف ىتى هدهسوس نوجا
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 هاب وا ۰ هدلاح رب هلب وا ؛هدسلحمرب هلب وا کلب هدلاح

 هدنوسم هنب یتباقر هجشروک یغیدنلوب هدنامزرب
 رک ا هکوبلاح ۰ نوسنلوب هدراتآرج وارد هقشب
 هانا هلهج و وا هنم یتایطع و دعاوم یکسا هربنم
 هدعاسم هنتفلا هليا یحار هک لامحا هسلیا ماود

 تیغرو ليم هکمادام نیربانب .ردیا طیسوتلکد
 ةداعا هدلاحوا ءردهنیرلنوتلا كنیراق لکدهب یراق

 هراحر, چیههقشب ندهفاخاو دیدم نوجا قسام

 ناکما هداروا هویت e طقف.قو

 قمشقلاف هدیدهت ل کور یو ۰ لکو روصتم

 ندنتاح هسلشالک 1 ینیداوادوج وم مدارو |یتح

 یلغاب نیربانب .. راکرد یفجهیلوا دیما رب هدکیب
 ناجلخ یک یبوک وا شمروک راکش نکیا
 یم نع عنام طایتحا « رایا قوس هبیرلیا یندحو
 . یدرولوا

 هداروا ردق هقفد یمرکب شبنوا هللا لاحو



 نوجا كلك ینوهرم تقو هدبولوا موکح هلق
 تاذع*هعنردوب کلب هسلاق هدنادنز نوک یارک

 : یدزمکح ثارطضاو

 یهاکن بول وا هدهربام اتم یزوک كنقفر

 اوکه شيا هربنم :یدزلیریا نآ رب یک شعالغا

 هدشریلبب یفیدلوا دوجوم بقر رب هداروا
 قلا ماقتنا اهد,هجردرب توقا یلاحتاهد تاقرب
 لدن هراتغا یتافتلاو شزاون هحالوا هاسوه

 بوغلمو لوق كا ثانیقفر یک شمردیا
 رام وشع هدرل هجارذ ییدمروک رد هدنرانامز

 ناک "نا اهر اقرب فلن حش« رب اشوک رازان

 . یدزلبا د دشت ینتاقرو

 لوا هقبقاد چاق رب ندشلوخد هغاب كنتقفر

 ضع هدیدافوب یکیدنیک همرح نوجما شیارب
 یشنا هدنفرظ تدموا هسيا انعر نالوا شءعلوا



= ۲ 3 e اِ نا ZE N ki SE. 

 ۷۹ تمکح

 هوبق هرزوا كلك هب هجغب رارکت كردبا هوست

 . یدشعا

 ندنکیدسا دوعع ردق هناا طسو باتهام

 ینل هرواو شا سکعهدنروص یلهعشعش لا یراونا
 « تادامج هلغلوا شملبا رادابض ها ندسا

 هل ناسناندنش یتح .ریلیحس انداع تاد وحوم

 . یدرونلوا صیخشت
 ردق هقچ ییا ۰ هبییا .تعاس هقشب ندنوب

 « كراغاط ۰ یسازفا حور تفاطل كغلهتروا

 اشاع یبرفلد نزح یهدنجما رارون كرانامروا
 :تمیمط *هلعشم ناب یعاعش كسلحم هرزوا قماوا
 هدهسیدلاق ترابع ندننباض كباتهم نالوا كعد
 ندید هداز .یلغوخب نس ةن

 یا ییزو كشرارکیدکی هلرلقاط یهدهتروا

 نوک سم هدرا اکو نیا تبلت

 هنر وص وا «شلردقابیسهناد یی ندرارانفنالوا
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 مدآ رب نلک ندیرک میدا زوتوا « یمرکی هجغب
 .یدشملوا قلسدا ردق قحهلس هنلوا صبخشت
 قرهقح ندوق رطاشو نشهدتفاقر هناتسمانعر

 هسلقس اند . یدشالقا ردق هتنا كضوح

 نایمهلوا نکم یسهعا هاکن هیجوت هفرط هقشپ
 دنلوب هدنتلا رظن هلتقدرب لصن ینهرنم كنتفر
 ةتنزانک كضوخ ا انعر هکردیلمالکا ینغیدرب

 سلح هرکوص ندنا .یدمروک یناردق ههحنلک

 ام : كن ییا رفا

 یدمش ...؟ كدلاق هدرنردق هتفوو .لونآ

 . یدلوا تعاسرب . دید مربلک

 هنشاب «هنلاح هم اسوا هل وک هسيا كنانعر ,یناطخ والو

 :قرهیالشابهن را غا هتفشاهدنروص رب قج هیمشبقا
 هدردق هن هاو هاو .. . ؟ مدنفا شلوا هن

 ... رویلوا مسلبرآهققد شب . مس
 باج یتقدرظن كف رح یرلباوج هناک زان یک
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 | :هنیدنک یدنک هرندرب .یدروک زی عر لرد

 E مک قلوب

 یراشبط یک شملیصا یرازوک . یدید

 یدوجو .یدب اقیط یک شلوغو ین .یدالرف

 ۰ یدالشاب هکمهرتست یر زو هنک وا شمش

 یک یادجو یسهدادا . وجم یک یسومان یلقع
 . یدلوا بلسنم

  ءیدما تکالف هنوا . تشهد هنوا ؛لاح هلوا
 هدعقوموا هدلاحوا نیداقر نانلو هدنهاکن

 ؟ رونلوا لمح لصن اوت هاب ذوعن . نوسالو
 E > كمرکم انعروا هکیدزعوشود

 هل وا < یدروشیروک هوا هلا یا ا

 تاعوق ای هشت نوک یورو بش
 تقوینیدناوا ارحواندنف رط یدنک لواندنو

 درهلس یتابح كنسراف یتیدلوا یسهحوفر انعر

 نوسلوا هسرولوا هلتروص هنره كرهیملس دوخا



 مت |

 ها ۱ ییکیدتا F2 ا

 راد داخو یانعر نیکو و

 م رک 2 یدتا تداهش بوذک یدنک ءدهنکح

 هحاص هک و ردق هماشقا زودنوک یک هناوند

 دتا 6 الامر یادت روس ها انزدق

 لقاع مرکم . یدراردیا كيربت ییرلزب رب یالوط
 قره ربب ینسهقانهد بولکهنسویف كموحسمیدنفا

 هشوک یر« ندر یرب تقو یکیدشا دابرف
 یدنک تك مرکم ت یدراروشنل وک هدراقاب نادنشاب

 هلرانفک یناق هلردا ارحا هلللا یدنک یتسازج

 قدلتتروق ندلکنار, كوب نوک ی یدک هغارپ وط
 . یدرلش)وا نون هد

 هک ردیمزیسکح .دوج و زستردق ردقوا نامز

 سل اتماردق وایدوجو...؟نوسل وت ووا لاح رد

 ییداقندیا باکت را یتایخ وا ینسهجوقرب هکر دیم
 ؟ نوسلیهدنا موکح ردق كح هیلبامار دمالایلا



NA 9 

 هلایخ و رطاخ ندمرکم ینماقتنا كنءهروجهم
 هدانعر تردق :ماکحا.نالا هدنروصرب كحهیلک

 ؟ یعرفارب

 بیترت هليا یدک ینسازچ یدنک همرکم
 یمزستازاحم ی یقفد تشم, یاضتفا نریدسا

 ؟ رقاب

 تربع ناذیمرب ایوکلکد ترمشع ساجم ربوا
 كدوجو ر شمالاق را هلس ندنرلکیکا هدیدما

 اروا ییفرلردباتدوعبایند یرسحسحور

 وارب نوجا كلم هنلاصو قوذو شملا قوس

 باکترا ینکلدهاشیحالب مدبوقآناج رب بوقم
 . یدشمتسوک "یلاحوا,كنانعز ییدتا

 نکیا مادهدنس هجنلک اسلح .هدنسهوشنانعر

 .دشیراق هنیربرب یقلهتروا یسسحالسرب یفاهک ان
 هدرب ینیدلوا قره الریف ندنرب یداه ۰ یدرب
 . یدمهلوا ردتقم هدهغک اد مق یار یدلاف



ٍ E ONE ENO iA و ی 

Atتمکح  

 هلا دارفر . یدنا نابج هدرا هج رد كوص

 « یدلساب بوشود
 هد رللاع یک وا یعیک هبزر ترد چوا رک

 بولساب ندنراقدلوا شمشلا قرهناو قوج كب
 هشحاق ردق ه یرجحا ندهلاق تجاح هغملسا

 .هنادلمیق چیه ندرب یراقدلوا یمیک . رابدلس
 یتیهام نوم هسیا انعر .رابدالشاب هدایرف قرهیم
 .هتروا كنلاات یک لر دشباب ناشن هرزوا قلوا

 تا اتاق یک ود كله رم نالابحا هدنس
 رب قجهیمهلآ قولوص یهراب کى دیا ناطلغ
 شمالاق یامزهلس هثمالاباح نوا ید ندنرب

 ۰ یدشلاف هدر کیدشود

 هرزوا یدایرف كرل داق هلسسس كح الس

 . رابدروک هعقو قرهشوق راقاشوا ندب راشط

 نوچجا کیدا تباصا ررضرب هبیحارهلیا یداه
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 ردق هبهجرد رب یرلشالت نالوا لصاح لهو

 كمك تأرج رب هلیوا ییبط هدهسیدلوا عفدنم

 رستم: ,ثملب یکیدادیا اقا ندنفرط
 شدارا یهحف هرزوا كعا تسدرد

 ندرب کیدږک هنب هدنبیقع كنهسقو یقفر
 نازرلیتاا یلا هدهسیدنل و هدششت كملهحاق

 هسرزوا . یدمهلو هلس یحاغا هقشب ندفدلوا

 :یدنارواط هحالس هنیللا ناح لوه .رایدراو

 ندقدنآهراب ندنریدلاب قرهسمهلوا قفوم طقف

 ۱ . یدک هلا هرکوص
 هرکوص ندکدنلهدز قوحر هحنک هلا فر
 مک هداروا . یدنلوا میلست هتموکح هکر دصیط

 راد هنکیدرک لصنو نواه هیارواو هنفیدلوا

 هرزوا قلوا صالخ رادم هبهلثسا نالوا دارا

 و یربدنامزرو ینیدلوا یمهجوف كن هلوتقم

 بیم اص وصخ ءلرهدیشیا یتنیدشالوط هدرالوب
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 صالخووقع رادموب هدهد رو اوج ییدتیا
 نکم هدقمریدناسا هد يما, لوا هقشب ندقدمهلوا
 ییدتااعدا كق رخ هدانعرەرکر ارز .یدلوا
 رابتخا اتداع ؛ شمالاق .تروص نوب رارا هلعف

 ینشخف كنا ندنخیدلوا شک هلاحرب كج هلی د

 . یدلکشم. تانسا

 ییاربهکلب ندانغوانس قفدرظن فرصندنوب

 ینیدنلوب زواجعتم ینیللا ینعی ینیدلوا كوب شاب
 جنک.ردق وا ۍلاح و وق ردقوا یسهشب هدلاح

 هدایز شاب رب ندنسشاب زوتوا هکی دبا ریرتسوک
 هددزرت هلس یسهدلاو.هکللب هدقعاسا هنسهلوا

 ینهربنم هدلاح ینلدلل ون هدشانوا یتج « یدرشود

 | شادی و یو ههاشابآ هد نوروشومهل افغاماد

 شمهلوس ینغادل وا هدنشاب یازوت واز ونه نامز

 لئامهتنادخو كنتروط نوجا ی دیک اتكنلوقو
 .یدشملیا هدافتسا لوسكي ندنبذاکكنر نالوا



 هدنسشاب زوتوا زوقط یعرکب هلیوا نیریاتب
 تاعوفو قالوا یعرح هدنشاب یللا كتمدا رب

 ٹاس هنل وصح ددر رب هن هدهتسلکد اودا "

 . یوشل#ا

 قره وا له ه هناخسوسح نداروا قفر

 نده رحیم دل | هد هسا یدنل وارادتاهتفاطنسا

 .یدلیا بیقعت ینانعر هدوا هرکوصیآ رب ارثأتم

 ینبرکیدکییک ب لکی یا شوم ییربرب هلتروصوا
 یحارو یداه . یدقلاق یرادوحو كردا وخ

 راهی روم شهدم كناعوقو هد نوجا راكب
 لجل دنا نټرت طقف. رد عسط کج هديا ادب

 هللا یداه یک ینیدلوا ندهمولعم لاوجا ماتن

 یراقلعتو لخد ههعفو هق څر ندنو كنحار

 . یدناوا رظن فرص ندلتصفت ندنغیدلوا

۱۳ 
 .یدشعا شهادت یهینم هدایز لا هعقو

YAY 
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 قرهشیجاق یسیه بقاعتم ییتاروک اسقاو
 راشءامک هلا رانا هلتهج یراقدنالقاص هدمرح
 ۰ هضیدلوا مک كنءرنم « هبءهربنم یفر و

 .هبرب و تالبصفت راد هنخیدنلوب هداروا ماشفاوا

 موتکم ًامطق رلنا ندنفیدلوا رمعم ردق كج

 ..یدشلاو

 هغافوس ندنسوقروف نوک یستربا هربنم طقف

 يدسا تدوع هعانوف نکا قرهماقح

 ۱ ا هما: یدل تخ نامز
 . یدالقسماص یرلهجیک هدننباشا يلهتسح

 هناعوفووا ۰ رنک الالع هدانئا ینیدالقاص
 هقاع ینسهدلاو یسهمهلبوس رازوس ماطرب راد

 یراق یدل رب دشقبص هغل اف یداد هارهروشود

 بویمهدبا لمحت هنیرزوا قییضت کیدروک
 -هرزواقلوا فقاویسهدل او كن ء نم هزکلا-
 ندنتک رح و هفلاق یداد یدتسا راهظا یشیا
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 .یدردبانظینکجهروکخسوترب كوي ینالوط
 هنکیدتک كنب زیق یراکدای یدنفا مناخ هکویلاح

 بودبا رکشت هنفیداتروق غاص سکعلاپ هتفج هزیق
 هدایز ندنکیدروت وک هرب هل وا نوح هسلا یداد

 فالو ندنکیدمهب وس یکیدروتک نوچ
 رک جهان كناسنا او هکیدنلتدح

 و LI كن هءف و هب هفلاق یداد

 كن هرمنمنامز کیدا تاع هداعایتح «یسهع وط

 یمهمالوا رادربخ ندنخب دیوط یبهدلاو هل
 یشتآ منهجوا ابوک . یدنل وا راطخاو هینتًاعطق

 هلی هفت تضع«سناشنایلوا لباقیسهلازا هل ها
 هل-هجو یرکفت كنیدنفا مناخ ا وکو شعر

 .یدشماع وط هسمک ی نوب هلا یمتک كن هفلاق ی داد

 بولوا نک مدنبشزاق كبجانوق ول
 یهرواحم نک هدننورد هدنتاح یاثنا كنيقفر

 هدراناہناط دقفر هد هناخ ه ومق زدکیدتسا ضر
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 FTE لاحت را تروص كشنقفر ۰ یدراو

 بیقعت یءرینم اتاذ كفرح هلیصوصخ هجنقیج
 زانو كتفک هقشب ندقدلوا مولعم کیدلک هادا
 هدوا ماشفاوا كنءربمو یلو عوفو هدا

 هلق وتل وقندهبارا كرهلکه رکو ص نوکر بویملوب
 . یدشمروشود ه۹ش یرانا یشلیر دنا

 هترزوا تاعوفو ؛لوصو گنهرعام هصالخ

 قیشک«قرق زوتوا هک ی دوب ردقوا ینرهش
 نا دلار یقیداوا"زدتقم -هنهنشاماو هفت

 تیغر هشرغ راید و زادرب زجاع ندکمهلس
 ثیقفوم هسرتسوک جاودزا یوزرا هدبودیا
 ۰ یدنمروک

 _ ندنسهعفو انعر یراق تالکشم لوس لا
 ردتقم کمر اۋد یک سیاره هلب وا رک و

 لوبو يتهرب هدهعورتشم تروم یکی ندم هلوا

 یک شمرودوق هاب ةاتعلا ندنغيدملوب هدندبا



 .یدشلک لامر قحفنالغاب هلراربحتو
 رکو ص ندنا .یدتا ماود ردقهنسرب لاحو

 ندننیدلوا لئاز ءابتاو فوخ کسا اردت
 هکمرتسوک یدادعتساتدوع هنقباس لاح هنبهوینم

 . یدالشا

 ردق هتمانق كلب هلس یتسهرطاخ هسل واردق هن طقف

 یلواهدوهنعمهعقو نابمهلوا نکم یسهملس هتون وا

 . یدر ولوا عنام هنسهع ار واط هن اًتسل مس ردق

 یبربهرزواقملوا یسهدزادوس یحنج وا هربنم
 فبرح . یدشروک ردقیآ جاقرب .یدلوب اهد

 کردللوا یثرب انشا راک «ناطش نانو وقتاغ

 هه .ه یفلا هلا یسدنک هدنفرظ تدموا

 . یدملشالکا ندنف رط

 انت هنسربو یتفلا هلکنا یآ نکس یدب یتح
 هدزرس یناعوقورب چیه هدننامز یثپ روطوا

 نالواهدنقح كنیکيرب كته توا یشیالوا روهظ



 تنکع ۲

 "ردیالیدبت ردق هیهجردرب هلیب ییرارظن ءوس
 بهاذ هنکیدسا قالخا كرت , هنتیدنالصوا
 E یدشعلو هدرلن ال وا

 ارم هرکوص اا قم ییا ندهخقو
 - دا . یدلتوط هکلهتسخر شهدم یسدلاو

 لضاح رقاب ندمادقا نلیرتسوک «ندب وادت نلی

 یآ چوا یک شمشیکج ناح یا چوا.. یدلوا
 ردق قحهلوا یضار همولوا هدیدنک بوتاب

 « یدلیا حور میلست هرکوص ندقدقیب ندنناج
 نالوا شلاق هنیدنک نویس یسرادا روما

 هرکوسص یآ ییا ندننافو كنسهدلاو هربنم

 كب .یدلیا جاودزا فیلکت کب یکیدشی روک
 هجوزو جوز "ةقبقح هدهسیدتبا تقفاوم کوب
 یتعفنم « لکد نوجما كعا لیکشت وا بولوا

 . یدیا ینبم هنیرکف كمليا نیمأت
 + یدلدا ارجا فافز . یدناوا دقع حاکن
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 زکلاب ء«یدز دوس ردقوا ییدنک هبهربنم فب رح

 نالوا ناک هلافغا هلس یراناطبش لکد یناهربنم
 هک یدلبا هدافتا هجرد وا وا فوق
 كالما نوتب یراق هدنماتخ ینآ كلبا كلهأت
 ا هلا ملست 5 یتادنس یتح یتادراوو

 ) یدحآ لوب یدنک

 هنس چ واو . رایدنیک ردت هنس چوا هلکب

 كنهرنم ابابقو نفرط یاضر "ایمق هدنفرظ

 لاوما ردقه هدنفرصت هدهع قرهلوا یربخ

 لاقتناو رود کب یسهلح هسراو كالماو

 . یدلبا

 اغوعرب مال الاب كب هدنرخاوا هنس یحدرد

 ینیرح هرینم « یدلب ربا ندهربنم قرارابقیج
 ندفدغوق ندوا هرزواقلوا قاب یتمظع یل وا

 ییدردن وکر خب نوجمایسهداعاكنتاذنس وک
 كغانوقینیدقارب هدنفرصت حرم زکلابنامز



 ۳ ناد . زعانوا JR ا

 0 ی ما ییدت ابا نب رنا یک
 كمن هلیسیدنک ردنهتمایق نامز مکیدتبا ارتشا
 هژزو ه « مدشما لوب هدهلواشم رب هرزوا

 هلسیا 0ك لام . ؟ روتسیا نشب

 كسک نه هداروا ۰ ریلسهدبا تمجام هبهمکحم

 هدنفمراب ینکهنکوا ره وا .. روللواقاقحا قح

 طقف , روسدبا نظهلبوا یهدیب هدشعاشوا

 ۰ ووشادلا یدنک نکرد ےەتادلا ی

 . یدررو یاوج
 هنیدنک یکینیدلوا یللوبناتسا الصا فرح

 ینسوسقهلوب ندنفارشا كنيرب ندهروهشم كلام
 هدلوا ندزعاح ههربنم هدهاسوا . یدرر و

 نکزدنک قردناص تمظع قوح هلیاهرابزآ

 . یدشم رب دلس



 ۳ 4 ما 9

 هدنلباقملدب ینکالماعوم كانءرنم اذهعم
 هلفلوا مورحم ابمطق ندکملیبهریک هنفرصت
 . یدلکد تسد,یه هدكی رار

 مزال قوا ماق هاوعدرب هدلووا هلع ءاس ۰

YSهل رضاحنذلوا یدوش کح هردن وک  

 یسداپ نوا كفرحو - یک ینیدلوا شم
 - ؟یدلا هلا هراب لصن یلام ردقو . یدقو
 . یدقو لح هندورو كنسهرطاخ

 هماقا هن رزوا باوح ینیدلا هربنم یتح

 هلیتوق هجنالوا هلرهبمرک تقو یعسط هداوعد

 هحبترب هقشب ندتسونأم هدلح ینیدشیلاج
 . ىدمەديا ا

 نانلوت هدنسهحمکح هلقانوق ییدتا تماقا

 یسهلج هتشب ندیهوحم هحراب جافز و دوق
 1 یدتک ندنلا
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 نا ندتقد زظن یتمکح یرندندمرب

 «یراهلماعم.یرلهعشاعم نالواهلبا هلقاع كتمكح
 ی ا 2 نم یرتخوس,یراچ اودزا
 تحوا + تشعموا هدلاح ییدک رهنس ندهرا

 ِ یدتنا ماود هلیوا هسیدالشاب لصن
 هنغانوق كنلقاع ًاراتعا ندننافو كنسهدلاو

 رم راماکنه یکیدربک بوروک ردق جک
 لاک اوتخ یقاشم نالوا ردقم نوجما یسیعیط

 یتسهقناسمانا هرکوص ندناهأت هکردبللوا شعا

 قمامقیچ نادنرطاخ یسرطاخ « قماعونوا

 قودس هبارطضاو باذع یتلکوک ًاتقوم نوجا
 ۰ یدنحهلود باسا هسهتسیا كما

 یردارب بووی هلنامز روم هيا هسنا

 كج هیدبا دوعسم هلا رم قیفررب هدكنا یک
 لهأت كتمکح. هدهفلاس فاحت | یدلک ینامز
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 ۲۹۷ تنکع

 مناخ هلبا كب بذاج هدهرص ینیدلوا ضرع
 كامریوهزت اف یرلهدازردارب هد هسي | كنندنفا

 . یدشهلوا ناب یراقدنلوب هدنروصت و وزرا
 ندصقاون تهج یهزاكن وزرآ رب چیه هک هدنافه

 روصت ناکما هل وصح هرزوا قلوا هدازا

 دهع هدیسکیاره زونه هيلع ءا . نمهنلوا
 نلک مزال كعاخو كب قرهلوا لیصاو هاش

 وجات زن اف هراج هدمرص یراقجهبالشاب هتانشت
 للع نلک هدا زاربا یراثآ"یربندنناقج

 . یدتیک یدلوا نابرق هنیدادتشا كضاماو
 قوذ « تبارق ردق یک هل عوا كنهعقووب

 یک هديا أت ولردمن هبنع رب ںی تب
 یبهقیفر كرك كب بذاج كرك نیربانب ,ودراکشا
 نشه شید تراکت ت تا هک تسکو لوک
 . رایدلاق هدنجما مامو نزحرب - یک

 كب بذاح هکر دن دعباقو ناباش هتفدو راک ذب

a 



 کش ۳۹۸
 هست اسم

 ددارب رب :شمالوا لصاو هنشاب مرکب زونه

  كنایند هلتهج یتیدلوا شنا بیغ ینس هداز
 نوزح هدهجرد قحهبلاق یتمق ردقهرذ هدن رظن

 نایلوا یتلعت هنسیدنکچ ره كنهعقو نکیا شلوا

 نوجا کیدل ینکج«دا ات ولرد هن هب هسنآ

 « ردا منک یتساکبو قزح

 لس مسجوا داماد كح هک هقشب ندنوب

 كج هلک هسنعقوم كلا هدوا وا بولوا فاخ

  كرهصابشاط هنرفب نوجا یرطاخ كزق نیا
 د اج هب یجحشروک ییهسنا قرهنالتاق هد هب یحآ وا

 . ناب دالاشاب هم

 رب هز اف کیدوبوب رار هنيا كن هينا هراع

 ندنعایض كنا نکیایعیط قلوب یص وصخ رظن

 نو قمامقیچ هه یحروک هنس دلو ارام ردق هل

 ل ئدىقناوك دانع هحردوا

 ا ي اهدو جاصن یکیدروک طقف
ّ 



 ۳۹۹ تمکح

 روح هنتقفاوم هنرزوا لما رب هناهاوخ رخ

 ۱ . یدلوا

 ردق ه یدمش اراشعا ندم وج لع هروحیهم |

 رله اعوش بودیا ادیب تبسانمو قلعت هلیرکیدکی
 لار ده یک تار تربحنااش قوح كب هدنجا

 ندنلاح راكموحم یدنا یا ەد ىر ندران ول

 هب هسسیلا كلرهام ندیا قیلطت ین هرینم هرکوص
 ناخ ون ومات اتم ید برا
 ندهربنم هام . ردنسهس غ هرقف یسهعا باسا

 هکیدشعاب یناح هجردوا ۰ شلزژا رازب ردقوا
 سصلاخ كا یسهنا لمأتاهدار نامز قنا ندنا
 .یدرولوانمشد هسنل وا فلکت ندنفرطیتسود

 رالهأتم ارخ وم.یداشاب زکلابهنسجاقرب هلتهج وا

 «یرالاح ماظتناهلرادوعسم ضعب ییدروکهدنحا

 رضمهلهج ویسهب رج كجا ود زا یراتشعم نسح
 هدهسیا شعب یناح یدنک اعقاوو هننیدلوا یثرب



 سر را دف

 1 تاک ۳.

 تعانق هننج هیلوا لصاح هجين هدلوب وا ندلهأتره
 . یدشعا لصاح هلماک

 لرهشود هنشادوس كلوا ارارکع هبلع ءان
 لاحرد هلعلوا؛هیصوت هسنا هنسیدنک هدانئا وا
 . .یدلبا تلط

 هد زیقرب هملسب « زوسکوا ییهسبا یهام
 ± هداز ندن رادقم « ننوکهسقو .یدشمهتسا

 نکا دووم اتنا ییدتا لضاح ندعمط هنش
 یتسهلوا تلاط هسلوا ینهع رکزوا كکب بذاح

 1 . یدزعا لوق لقع

 : هددولک ندنفرط سهام هسا كب بذاح

 :شمراو زق هملسبر, كجهلبری و هبهجوق -
 ندنتسوق راک . زرویتسبا ینا هلییها كهللا

 ن وسراو هدنوسر 3 یسهسرت زاک نوح

 . نوسلوا هملسپ
 : هرانجایم ناشبقلاق هبلط هدننیمز



E 

 هدموا نوجا مکیدروک هد ن ین هییرتوا

 .ردقو قرف ندمدالوا كزوسک وا رب نوو

 هقشپ ندنساباب ب هدمدآ رب مکیدتبا هیرت من
 .نوسشیریک هشيا ندبا لوبق هلیوب . زییاط یشرپ
 قج هقیچ هدندوآ وب زبق یرلکدید هملسب مه

 ردلکد ۰

 .هسرتسبا یناج كميک .كجرک یسیکوک ما
 هشيا نوجما نامز رب یسهمریو باوجرب یک

 یدشمر و قاقوغص .

 هکنوچ .یدنوشود زارب هجنلا یناوجوبیهام
 ؛زوسکواوا هقشب ندنوب .یدیا دب زارب باوج
 یهسینا كکب بذاج هدلاح یفیدارآ زیقرب میت
 هلماعمهدل و وا «یسهع وطهدنماقم یدالوایدنک

 هدا هظفاحم ینسهلماعموا یمعلارخا لاو یمهما

 یسهمامرب و هبیراشبط یتح . یسهمریدلبب ینکج
 هراذک اع ہرا رله دنا ارم وزوف شهاب



N hE a ۰ 

f ۳9 تمکح  eیهو  

 رارق رادق بها رظن فرض یتح هلردا قوس
 . یدشمر و

 ةدراتهح هقشب اهد كج هلدن وشود هدنوب طقف

 ییدکح ندنلهأت كلبا ناتوتروق یتسدنک :راو

 كما قننطت اکو طقف ۰.۰۲ یلئد قاشمو نح

 . لکد راح

 یدک ین هلل كنیم هدنسح رپ هکنوح

 مان «یداماد كنا یدنک بولوا یسهدلاو مق

 یورر ندنا هدلاح یشدلوا كعد یدالوا هلع

 هسنا هسلا هدنو ! نشمامروک تنانضرم « تقفش

 هدلاح ینیدلوا "ییش رب چیه كکب بذاج
 یسهلم اعم دالوا . روما قبر ندندالوا

 اردنا نالک هدنوا یتح یکیدالوا .روبرتسوک

 لصن یمایق اکا كنوب ۰ رویتسیا قمتشا ربارب
 ۱ ریل هل وا زاس

 یزیق لبا زب هسینا افناو هکردوش یی رغ
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 ۳۰۳ تیکح

 چیه هقشب ندتحیم قوس زکلا هکب بذاحو

 هليو ږاواوب طقف « یدبا قوب یتبسانم هلتهجرب
 كکی لکد یجناس هسنا هسيا یدمش . یدبا

 نیرانب «یشادرق كتمکح نالوا یدامادتاذلاب
 . ید دودعم ندنتاقلعتمو, براقا

 یه. كرهلب لامحا « كر ەيملسب لاها کو لاج
 كکب بداح ءرهام نوسلوا هسرولوا هلتروصهن

 ربخ یغیدنلوبزیق زوسکوارب قجهلوا نالکءهدنوا
 - هلبوس یتیدلوا یسهمشمه كاتمکح كازبا رانی و
 .یدلکد فقاو کوب هام ندنراقدلوا شمام

 ارو تاکاح ییدربدتا اجا كاوا وش
 عام هد هل دتا رخ ا نامز ر یشا رود

 . یدلوا یلوصح

 يلم د تر اظ نوا یب کک
 کوک جا 1 یدرب دل هزوک ینیبطق رارف نالوا

 كغجوج ۽ یدتیا بلط یهسنا هرزوا قلوا
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 تن ۲۰

 0 د یک اتم هوا یدو یی هرات
 رب دقتنباش ندنرظن هطقن قالخاطقف ,شمویو

 . یدشبا ققحت یفیدنلوب جنکرب
 . یدننلوا دقع هاکن هلراوزرا كنفرط

 هرتاسوکرادت تعج ردقیآ رب رکو ص ندحاکن

 بول وا هم تعم هدننبامن یا .یدک تقوا

 . یدربک هفافز رهام

 یردب ما «ندنمرح هدنحا نوک اقرب سهام

 < ند دنفا مناخ « ندکب بذاح نانلوب هدنماقم

 نونم ردنوا ند هلناع موم ییصاح « ندتمکح
 كن هتیدنازوا ردقو یناهأت یحنکیا هکیدلوا
 ازا تمادن ا

 نوک ییدروک كليا یرهام اعقاو هسیا هسنا
 ینفدلوامدآ رب مدقالاخن اهن .هدتنهامهن هد رمشمه

 : یدشلوادونشخن ندنجتوز هبلغ ءاس «شمالکا

 ندنايکینیدمهتونوایموح مٍاف زونه طقف



 45 کک

 نامز رب ندشداوا قاب یرسحو متام لصحتم
 رظن هل رهام لاحو هارد ازاربا مام ءرهچ ادا

 . ىدا تاوم هدوا هدهسدّسا باح یتفد

 یدک هد لاحوا هزکو صندکدکنامز رز ندءرا

 هغماشاب هناهف ص « هنادوعسم هلئحوز هدوا

 . راددالشاب

 كيك تركو هلن یم زلت رالف

 , یدشلوا دوجو بی ز هراّوهک یبهع رکوب
 یسهنس یجنکیا كنفيدراو ههام هدكنهسنا

 یکتکح . یدلک ههاسند ینه زکر هدنلئاوا

 هقفش یککتبستلا . یدشهلوا هسسآ هرو

 . شیدا سو

 تروص هللایسهنسن الهام ؛ینسهلقاع كاتمکح

 تیدوعسم «كعار وصت ییراتشیعمزرط و جازتما
 كعد هن تشنعم هافر « رمت تحار < جاودزا

 , ردلکد یئرب چیه هقشب ندقعالکا یفیدلوا



 تیکح ۳۰۹

 - یفصن كنسهدوجوم كالماو لاوما كب بذاج
 غراف هبهتسینا هلرهام ینفصن « هبهلقاع هلتمکح
 هبهلقاع یس هل, كنهروکذم لاوما ۰ یداوا

 ندنو كن هلقاع هلتهح جهدا لاقتناو تراوت

 ین ردپ ,سکعلاب_نکرولوموا. یبهلوا ,لعفنم

 . یدشعا قیوشت یسیدنک

 بذاج هش هرادا روما ربارپ هاتقلوا هلبوب

 هلباهلغشمرب زدقوا رلدامادیب .ینعب « هدنلا كکب

 . یدا هدازا ندکلوزوا نوسل وا

 یدنکس که كو ۰ كجوکه دنا كنءرت اد

 ندرلکچوک  تمرح ندرلکویب * ریلیب یعقوم
 كيهسمک هنمک . زاروک هلماعمر هقشب ندتاعر

 هو قو هوا نج و یر طا را بکا

 راراکتمدخ « ںلهبزاج « راقاشوا یتح . ,نملوب
 شملیدارا نوجا تشدعموا .نوحا وا وا هلبب

 , یدرلدونلوب هدنکرح نسح ردق كجهلږنیډ



 ۳۰۷ تھک

 ̀ كيب ناجا وس ەن نوا ناداه فرخ

 كب نط نوجا هلناعوا هعقووب . یدسا تافو

 .:. یدلوا ماهارب لوس

 یدنفا مناخ هّرکوص هنس چ وا ندکب بذاح
 هنلا كاتمکح ماك هرادا رومآ , یدلنا"لاحترا -

 كن هوروم كالماربارب هلیم رحن هسیا رهام « یدلاق
 ندشتافو كکب هدلاع شدلوا تحانص هنفصن

 قمشدقلاق هق رفت نهزادا *هزارفا یتسهصح هرکص

 . یدملوب الصا هدزاتکرح یک
 .یدنا واهظفاح قباسلافاک یعاظتنا كءرتاد

2 
 شما لهأت اهد هعفدرب لوا ندهسننا یهام

 . یدیاشمهلیوسیاعوقو نک ندنشابو ۍغیدلوا
 هاب هسنابولواف.او قلخ كوا هتاعوقو هناع ءان

 نام هرکوص ندننافو كنبرلردپ هسیا تمکح
 یراقدنل وا لو هلتروص هن هنسسهناخ كنبدنفا



 1 شکم ۳«
 « ی رلکدرزک, هلتاعفد, ندنتس هدلاو. « ندهربنم

 شم الک | ی بط ی راتش ذکر س كل هنس یی او اهصالخ

 نالوا همربنم هدتهج ییا یه ندنراقدلوا

 . یدشملشالک | یراتسانم

 هرکوص هنس ییا نوا ندننافو كکب بذاح
 ؛ ییدلوا راتفرک هترورض هداعلاقوف كنهربنم

 هدلاحرب هنالیفس ؛زحاع ندتشدعم بابسا كرادت

 . یدرولبدنشبا یتیداشا

  یسهقفر هدقانوق ,یدشمتشیارهام الوا نون

 هتناسنا نامز ییدهلبوس ه هلقاع و هتمکح هلبا
 ینسهناه هسراو ااو لئاصخ ردقەن ریشدقاب

 « یربآ یرب یه نوح هلئاع نالوا كعد عماح

 كنءربنم .یرلکدروک یتاراقح . یلاظم یریآ
 تاک چ ی یف وا هشیدنارب. لوس لطول
 . یدردتسا قشح یشا تاذلا

 كف رح.نامز یفیداربآ ندنجوزیجنکیا هرینم
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 ۳۰۹ تتکع

 ینندروطوا زکلاب هدنسهباس قو ئانا

 اق و ینکیدتکهسراو یسه هدنلا هقشب ندقان وق
 8 هادشعا ض عهد و

 ندنلا كرديا ماف هاوعد نیداق هسرزوا ثنا

 . ور ييدعا تمجایحو شمشایغوا ردق ییدلک
 هلن الد مالغاص كب اساسا شيا .هد هسيا شمالاق

 هچراپ جاقر, زکلاپ ندنغیدلوا شملوا طبر
 هنیدادرتسا یکر ول واهداعا ةمح یم هدوا كکالما

 ! یدشلوا قفوم

 کم ریک رمع هلتروص نسح نکا هسیفامعم
 هبا ارک ینیدلا ند هروکذم كلاما هسلوا یتلباق
 هناحشرتسم ةابطا مادام هدنانوق دتا تماقا

 . یدیا ققح .یسهماشاب
 نامز ینیدلربا ندنجوز ینکیا یراق طقف

 نوتس ندنغیدل وا شعا تافو هد یمهدلاو

 ییدلس نرربانب « شلاق هدنلا ییرح « یسهدارا



 ثنکح ۳۰

 ا نوت | ل دک: تک رخ بوزک«قنک

 قرهالاشاب ندکالما الوا ندنشدل واش شمردزاو

 ؛لاوحاو شعانض ینسه ردق هغانوق هلیسهرص
 ند هت تاشورفم نامز یبدلدلنشبا ینرو رض

 :.یدشمالاف شر هدنلا هلنب

 اهنا رک وس !نامکتما  یلقحت ینو دک وکحک

 ,رایدشیاهزک اذمنامزرب . یدهلیوسءیهامو هلقاغ

 .رایدتسیا قمروتواربارب ودیا لوق هغانوق
 نو یک فوخ یتفع هاش كنم راق طقف

 یوق هوا ندنغیدلوا شموسوک قیدنک هانند

 هسینا لا هلقاعءهیلع ءانب ۰ یدمهنلوا ج ورت كب
 هروتوا .رایدلو تویارا ینهریم ب ودک تاذلا

 شیزفت . رایدلا کوا رب قفوا یک کج ەل

 یغابرب د هلهج ویموزرایدنک - هتناب .رلیدتنا
 وا ادارو قاشوار « یحتمدخرب ۰ نداق

 تافراصمو یاتشاعم هاراضتمدخ هللا یسارک



 A تا

 ندقدئوا هدأت ندنرافرط یدنک "الماک هت

 .یرهش هرزوا قلوا قلجرخ ههربنم هقشب

 . رایدتبا نییمآ شاعمرب
 رلهماکنهقوج كب هد هنالایفس ل اوع ین داشابهربنم

 ندناهکردیللواهنتم هدهماسوا .شمرکشمروک
 . یدلوا راک وت هنسهشاس لاعفا هرکوص

 روهظ بلاطر, بسانم هرکوص هنس رب یتح
 . یدل رو اکا هلبا یار مایضنا كتمکح بودا

 هلرادت ندقانوق دسم باسا ردق هب هحنلوا
 . یداشب ًاهفرح . یدئوا

 -روطوا هدربرب هللا کیا هسا كراکهدقانوق

 قجوجقولوج هدقوج رب هرکوص اهد ,یراقد
 هدنشاواردقهم رارم ماتخ هدلاح یراقدل و !یحاص

 هس رد یدلوامقاو کی دن |ندنرب رب كنیشک ییا
 , ریایشالک | یراقدلوا رمع راذکمد ولردهن

 تاچ
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