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السمراء مانعنعذاريكم) وزهيبرنالىسا كه
<ضور شزيف تدويده (ع )تبساتنعناد

علَاليوممتدولومضرع مطل ىاولان قصيدة ردهسئانشادايادكدددى
هدارا املشكن (ع )والعةوعند رسو لالله مأسوال " +امل اوزرة عياشاف عذو
ْاواتوب نيانا كابكرامده خزةة نادت وبردة جات الاس ورد قلرنده

حت ناذتشعادذ نوبكع فاع تكعة ف كلنادومالل كغبلككع عالى

ادلوب

عددي24
حيتي

,

مطهرزوهضصةيا و رمش اردر<صو صا(ع)نيكه -د ننهأرَكهحنلودجما اخحه
بح عنأدرااوانه جق
يدن اثبع

١

نيه اا كف م ابأى اشعاره مصبول افيية |
'

 1لازمه اننا"ل تس اولد عدن قطع نظردرن ليم الثاندهاو لان خصاءت

( وبلاغيكٌ وحجستنيك وسلاسةك رسانا زى فن شزايان |شعارونادرمكونابأن |
كذثاراواذيقه يد

ْ

ازركدبيامعاماعانحدنينجلل الاينسيوطىدهوارد |

ظ اولشدركسوناشس (فهذامية وى هذامية) ددعىةرأن نكري ايهشعرك ْ:
ٍْبطالعةينه إستغالك ان179كدركه بركرةآناتكرام وبزدفجه دججاثعاراً

|| اعرابيفاماتبثدصييذه كك ايديى البىكر صاب بوايتيله'اشدرعومدار |
 4م أولانانع ريه ده قصورارياب وشعارتغم اولان لغات ادٍسهدمفتور |
ا ساف امرتية5صباجت ودر-ة.بلاءت تدارك اجوز البته اشمعازعرتب  ا

ٍ شي دركاردرياؤ الااولذهايق وحقابقه لَقَلقه جيه ليهأيه اطلاع مالدن»|
ا زِيراض انايضنابع اشعاروواملي #تسكات ومابع ابكاراشكاره دوت دةوفه أ1

جلعنلوانه' اطلاعممكن ا
بالاو لميساكتكسدغدده حقايق مدفانق فرعات ا

ميامهمام
اتادر
ذزه
لتبق م
وولد

جلالسيوطى عةّوداجان شرحنده»5

داعام شرعنوددمئماسشذتعانايدراركه اشعنار عبراشل ارك فرضن ظ
كفاءهدرزيزاة رأنكريغاجون جديث ثري فكيئ هدةشهد أيذرو بلك اعايده ْ

)|كالاشعارعربك اشتغالئهنوقفبايديه ناءعانه دايلناعراب انيما رام |
١أصجماب مواتييرهطبيعت شعر يه لرى ادلمينانخابى نادرالوقوع اولديني تارمز |
[ :اشناان لتقيع اساناولذيرغهيباندر وذاكدٍ ماحد حضيرت هادى الام |ْ
ٍ صلىاللهعليهعلى االمواضوله وفروعه عسل اولان عتدالله نعندالطلب

ٍ|ْ

جنا نك اشعارند نانوين 2ترمين جقؤند ومشازاليه امام لال ستوطبنك الى '|

| أعددرساائه شاك اعلنغيادمايى .يني ردابت ابلشدره وانظعكر
0

|| كي مانبغ ا
يئى سكاى واتيانى.امثنالىإسلافكاكارن /
وبلاماوزدونه
كورب منتادره وزن رموس

تارود يانلاموزدننهرهقرن ودى»* 1

 |1دعل أليقاتفطرت داقةتضنيغيات نمتق علِينةةا ييه مخضمأإرىنضسكرت ١ه

 :اشعبابزاست شاد واسعياع وجظ واصطبياع بروردقارى مواهب .تلاق 0

| درعبرايدزهئمادة صعيهةثب تدر حى :امنمن ابله ساب إنوالردانه حَطانٍ
|]أبواستعبابإيدرلسن ناشوعناركوئانرازسين يعدى نوفيض حقدن |
رداب اولغههمت تسادكاسينذ توسؤال بوزدةارنده؟ ناردى امتشتالالاهىه
لكت

540
ززاء عاشاف رشيتاى  0ونا كأى ديرهدوشوب .هاىهاى ابورامكانة

آغازالدكدة ش كامل كاءدل انك ا[ن اسةةس ارابلةواف حالاده
دامن روحانشه تشثدن غيرى جارةثوةدر دنوب حضرتت هىتضنانككرمالزد

وجههشاهادولاعجنلويالقادلاث بوجارذقاو ملغمومةتعليم ب

وبروركباره يريم  +وبااجازت|تاسنى
اي ابدر ع جندماه وعرننده وجتود
مودس لطاندهبروعءا رض اولوب اطييأى جاذفأنهعرضارا دكدهاتة اق 1

حكاانكاوزرينه قراردادهاولوركه اول جوهرنوعئدنبريارهمى مكق اشاب

س ١رلبص

اولئه والاهملاك مةرردرثحكزون ماراليه وردزبافىاولاناسبانهازدلوان

اشتغالده إن طبرف بادشاه .دن علهاوزره متعدّد م رككالوب اكندينه |

مسلطاف تقابخ ايردلركاهول كوقرهاونده تفييك وصلاءهارزرة دجيذحك ١

ايامضقوسابيدهقيلذون حريردنكوبارم ذا نماء لديدابلهتثاول اولفيه ١
 :كدرواقعااشراباولندينى ساعتادى حكد ربرد ندفع اوليى عرائب ١

02776

]أ نةو
اادليدتروواتفيق

]|(جاعه اراىعرئاناراىار ا

1

اهدر وكنةاشنمناتيه اجون |

 ١مزيعةبقالدلات وجارسوىمنادءار تك .كرجه يودب زيدتداز|1

[أوةضيلاؤلتوت ءوبأ لهاحياينام اولان

١

|

جبيان

||| انواعتدن مشارباناى زمانهموانق  +واطوار اواوالاليباءه مطايق + 5
ظ أعنارطبعت شعنبهدآناروزن طبع جلدة اقسام معارفدن اقدم وهرعلوم |

| امأبومكاعلداشرماترتلهعلويدجممويالءنهالازم ومااتووعيللدعيلقب هاللمسدلادرم»دخىايشاتوهلوسمببددنق بخاضلارساتن| .
|| العرنىاولوب زبانتازىاله اكراممونسلىجطيل دجياول”تازبانة حهوتكل

س
وفيض
دمصد ر
ر سدالهمظهرفوزنامو
عغا
ن
تلا ا
]|| اف

سلام]ولوب  +بلاغت |

م رفصاحةلهخنتضفباولدقارى سجيدن يلسا التقومسهبزة كل بكري ابلدنى”عربى |

 :ميبنارسالاولنوب وكلامقد يج تىبرنوهتنزيهعند  +اكرقضد:نيرق رفياولسه
حي

ظ اولساهقيق طبدءتشعر اهلرافهل:وراسكندزطب معرمبىاولاشنعردنج
عر

ىاك ح
واداثغلولقه (كليامماقهدوبةولشاعر) فصىابه شعرا

اشيج لهالشعر)كرع هسمإبشاعى
اولتدنوصا حبكَّاب اولاننكر د يني(وما

| اولقدنمنئزمدر ديوشخنام:ظومةاشعاروشعرا يدج اكعت عاليان.نايا

]وصلحاسى (الاالدينآمنوا رقملا بات) الوتاميةة اغهولابين!

١

لتسنكسرة افلىعشى
وام تشاءيه ضمساحا مد وانا
ك

دن
(اقساء)سو

الا مكضاوع مجهولامو:تمد ركوولدكه سدب قاذوردءك

دانع أولاه( ئ ى)مضنارعمو' نث (عشى)صما سك ما بده خشام ص أذ
اولنوركهنين العشا تيدر رجه

انامزافادوج رئجى نديد درن اولورهم

شتى
عحزا
فر
اذام ناةت بل الا<والنوما  #3نال از الغردالعلى"

بوتكآاخر نذهعبى” لفظى كرمد ليم

اتعاسندن وانةالكرسى»

ونصدغلارذهوارداولشدرلكن ورب دن الىدكادركهتضاح دنواوكر”عال| .
وحدهه نك امعنة ايماولاور

(ترجه) الاق نو | ع

دؤئدوت»ا

نلقكاطف
ىخا
عافااوللان
تالط
تسعمكدكااذفرد على (دفهوماسات) شن الا
كثيرى وارد ركداهل ذكانك فهمندن دحى خشفانى دةيقد ره وسمر بساردى

الورك سرى تعاتن ايرداول عسمراكامةدّم أ
هولورءوصكرهفرحعارص اولونب
مكعم وه ,والمى ازاله يدوب ذرج َضْنَأولور ونص هكارواردركة يركونك
فاته ند هكد رهوسدله ادلديجي كى إننهاول كونك خاعه مده مسمريه مدل
اولور<ؤتكه حال مأسواوم موالاوؤؤنهز تلردن وطلعنظروكفيدغودانٍدل
لل
يدوببرضا يتمارض اوادقده(ك مد

لدف )دونعو تماق

كدي

ديوت ايموصير ورضا حاندئه نوه اولنسون  +و#وّل الول والا<والك
إبنّهافىازالهة ال مساعدة عنادى تعقيس المسنهدد لبنداععاد ووكل اولوب

عي ناللدهفوب (وافوضّامرى ال اىريامن*اله بصيربالعياد)كرعهسى تلاوت
ا ابدرلءلى العناده سهحادة رحادة سغددةد
هعاده يي اولون حزع ودزع اولغيدكه
(ون 'حتووك عن ارتشبنحسبه)ؤيد حكره :قرماز والى ىر دود ع كاله
ا نكدون نعمجا ليده اذكارجليه والطناف جهيودة اذكار نار كد

اثرده وتثر الست زا وكراتزق ن ياكوديك راع )ع ى كدارم /
نبهنشادكوم( ف)اتمام اذى قدس سره زوض الرراحجين انعد 0
مشيةندهودرت :نك خاصه سعدهورركه لوما املنانام وأنفناء غتاسدكا
عٌر
برنلةحفظ يدون ركوهرار نآناتتسليمابأشتدى أغلاماولكوفرى
(ع)دوشدى تكينالندثالمناسنارهلئدى » مشمومهه دوشورب <-وقر'#رر

تكست أولدةده اول شاذم » اضطرات”مالمهازم ني واكد مرغضن
ا

هلاكهاذم|

ممع غاطر ينه دامننهتش ثب انلدي م شدىالتهام اوانورشتابااه أ
١64

ا

اا

مره

رمتأ
(أنطل)افعالدن مضارع متكلمدر (اظال) عدر تغردى بست
مغناسئهد رفعإله

ممعولىمئات_ده ناس لفظى ؤارذر (تهر)عَلبَهَايان

(افزع)مضارع ميكامدوورفارمدءحكدر

زرفجه) كسترائلةادطاكق

اابيطدالرم ء خوضاولزكعسه دن قالمكمرى

'

ناسباعالبردينى د دذكالاىلءمنيا

بتهر يدنام حاضر مؤنئدر'جابرق جذلى برده
اف
ادر
رانا
(دنغى)لد را

لاديكراديدكيق برهريفدرمت وزتدغدر(كلى)تام اموق
(ذا)اشارت )ذأكر سابازلدىمعوردءك

حراكأشىمسيرههمتناول ايديكزم طرى

زجه) اىكسماع ابدل

ْ

(دحز)

ناايهذا المبتغىعلبا جد ارا جاهلاغبيا

بورجزل سيب طهور وانشادى بردشعلك حرب ممهروانده بررحزالله لنكر
ه عدر » اضر نكمأوارى علداأ« اليه أض مشيرفيا
هىتضانهخط د رك د

(مستتى )افتعالك فاعلءدرظ البمعناسته (غى) نادات ( .تريجه)

اىعلى ف طىالبانك انترى»كودرم جاهل سىبنسرسرق "
:

قدكنتعنلقائهغنيا * هلفادنههناليا

(هلم)عمالةكلدعكدر(ادن)دنودناهدرقردب! ولدعِك(الى)ياء متكلمايله

حرف يرل بأبى ادام وحركهسىوزنايحون اشباع اولندى

(ترحه)

سنبت :ساندن انكاول لدْغَنىيخجون وممدان وعادركل برئ( .نطق)

كلتمن لطففخىى .بي شنغدادعن فج الى

(ولطلنفو)فريذقةدرا كرنةدناولورسه(يدق)اابكرنىعاددنرمض
دتيق

ظ

ورقيق دباريك اولور» يعستىخقفا دقيق اولوشدت خغادن ا تدر (ذكى)

ذال كذائهفعيل وزنتدءدر:فهمى تام وىادكرااملدعكسدر
عبده حقدنوارئصه اطفى ايدهع ادراكأنىذم دى

(محه) أ

وك سغرا منلعل عمسمدفر جكربةالقلى الشهى”

:

(خرح)تع

لدنماضيدرا جدى واتشراح وصةاؤيردى ديك (كربه)ذع وف

جا زد رغموعضهدر (شى )هم معناس.:ه اولان نصحودن فعيل ورئده صةةدرا

تمنالكوالمناك معشاسته' ٠ت(رجه ) ' نصه عسمرئ يسمرايدز تعقيث كيمه

|اف اولوببولورخرح غلبشب
ص

2
0

5

/امهة

س

مليد
معناستدكه انواعهىادر (تلى)و
ثضا
ؤن ء
درع
رت رنبادلوردىد مكدر

الإترجبه)  .٠متانترايدوب حبرثدمنده يدحريدمواحدايهحنينايجره

أأطاغتدميجمكفاى ,. .

وانااطماملااراءةحقاا-ةويياعدواناالقاتل عمرانومسارالناس:ييا.
(احتوق)انتعنا نكاد راخاظةواشالاززره منعق كسار رد مكدر
(عمرم) دهعل تنبويناولان الف وادودن هغامد ركهرقعوجرنده عرو لاخر له

قافنازملورسااتتصيندهنا لزعروعد الود لوغ لردركةخندقغرْاسندهدست
مىتضادمكشتة ذوالةتماراولدى (نيها)كسراطءدر حاردنمةعول مطاةدر

ق+علدوتساكبى

(ترجه) علداراولدم ابطال عزاخيران أيكن ادلدم»

غزاده جروى قل ّدم كهديراانايدى حش اأرى
يابهواذ انادىرسول الله وى قلتايها
 :واذا اضرمخرياجد قد مْ.

(اضمرمض)اينعدارلاذنشمعاالابادىءالكلتدى وبارلتد(ىنادا)مقاةل:دن |

ماضشيدرند اايارىئد محر ر (نى)ندت وظرةذره مبعشناسئدن بريد ر

(ايهنا)أتكتدةانة ع فع نلكاعرد رمءناسى تملدن وحدثدن زبادهبى طلبدر

واصولاتورسهمدونا ولورابه حتذثعناضكيىار ديدياكره ضيانلرنده اولان
من معهودلزادء اواسنمله اهدرو ثنالاةاواورست»ه انه حد يثاردن

لاعلىالتعيين برحديث وخيرظاتٍ اولئورواكرمخاطى مع ايدوب ساكن
اولدعك هراداسته ابهاعناذ مو 4تمغنده اداولئورسه ذل ١يها دور
شيهاتمعذ ]نه ذملونده كمه الف واخريذه ؤة ةدر

(ترجه) دى تقديم ْ

أبدردى شعله لنسه حرب دمةمار * زبادهقيل ذيدمناكه ندا ايتدكه هربارى

دان المستقكا سالذت الانفسسفيها بجدهمة اللهكن فثلىافلىدنناشني ا
ظ مستى)سقيدنافتع الكفاءطردر (انفس)نفسلك جع قاتيدرروحارمراددرأ
(همه)عطيهدرستد |مذ وفهسيردرلمن )تكلهدر(معى) دسعدار لروحارله 1
براولانكا سه دنا رعكهتكااطف رنانيدركيمواركه بنكىظطاهرًا وباطننا ا

| انارتوتةدسيهيهنائلومالكاوله.

له
ررو
قيد
(.ترجه) .اولوبكا'يرسل

ْ دجس عراب هبو-ةّدن موهيه درروق نظيرم عه انتكارئ

(نطق) ١.2

الامذ كنتصبيا .جا نايتالقلتحا ٠
1
| (رحجه) عون حمل بنصساواتدن برئ هواواث مد رمطمن ول ؤحرئ
ابطاللابشالقيرا عد ملاافرع0ي 01 00

|
:

وابوادطبْه:بىهبوكاااىعطقااويشاادغىزيوةردى د عكدربوندهماردالمثاق ةعلومضاهرء
دعكد نماتدرعدوحالتامامحة الاسلام رسال

لبدننيهااملهاثر لجتلده مابمد يئةالعمكرماللوهجهه جنا نردماقزل

عياندركه بور مشارحضمرت انىاءلداناى |كرمهلى اليتهعالىعليه وسلمبارك
لسانفيبتدهااعدهخال .ورزب وسي.له :بض#لعههزارءاوميوارىةة اواذوب
ودر رند ندج صده زارردوكاءعلكشاداوادى (ققيه) لغدده عالممعناسئهدر
فعمل معن ذاعغاد روشرعده احكام *شرعيه عليديادلة تقصيليه مدن سان
حبنةدن وحدالاس_لاماحباء مويله بجوررصدراسلام ل

5

ظ اممققيهمطاماطر بق اخرتعلى يلون واآكات:غوسك دفاشنهعارف»*
ومعسد أت اعالك دةابقنه واوف ولوب نعيماخرتك ٠بواسنية وخوف الله

سقنه ممطلعاولنلرهديرارايدبك ليتفةهواف الدين)كرعه-ىكاد لالت
قللياهأ
ايدزوانذاروتذويف دنا تكل اهولورنوسهخوف اخرته داثراولان اموردن |

| الى طلاق ولعساتبوايوارة مسائلى ابه بواخز يلكه عالدىوام بوطور صورى
ادزره تجرودتغردالله خش.ءة الله رَوَال ولود مقسوت قاب عامل أولور جك
انأنط عدميدت ونت وشت داهلالتنزمءسنم شعادل حدولنه سيب
اولديجى ووم شاهدهاول:ور اءادناالله تعالى

كقررددت| كربرمد وعأرعه و لسسات

0
( رجه ( شردله “ُدهدر

لبَدِى ,برا سرارى
اغزمهويردى رسو ا

ول القشرعلى اناس بةاظروبنيهناعد ثمنخرى برسول انلهاذ زوحنها
(قاطع )ع

مض ىوزن .عردراسل بؤااناعةايدى()9/
ومساكانوهفى

اصلندهينيانبن .جاتوىلوب زهرانك ذعيرته اضافتله ن
سواقط اولدى
حيرت رهراادن <تاب ع دضانك دشىادلادظوورىسايةازلشدر(ذمع)
تعد نماضيكدامنابادىد مكدر

(رجه) دجناس اوزره ندرمدركه

زوحدهمابلهاولادى #دتكازوحاسّديكلض

بن|ولدم شمرفدارى

وليمقا ماتب د ر<ين حارال اس فيها ب واحدو<:ين لىضوالاتنلها'
) 6حيرأ وس1مر
4داناوإدى دعكبيدر (احد)صموارلامد:هده برطاغدر

اجد بزى سورع وىردسىوارزد بوحة.ذهاثروارد اوادى (حتنيصنغ)ير
وردهدر مكدالطهائئف ميائندبهرهسيل يعنيسيللولىكذإنذه اولانعَرراارى
ف مكد صكره.به اولسالدهدرووايججَعْرْاالدَاتَصكور رارى شلسيف
إذلوب حهاد عو

اوْنْعْرَادن بربدر( صولات):صولةك -جعيدر -له

مععميه

#يره

مصصسو عيد:

لع ماقدخصنهنا
(رحن)' انالقشرالياونفسىانةهاجدفعمةمن -اامك
تورحز جاب

سين ووالده لرى زدزا اللهروي<دةينده انزلان عداننه لاك

ْ مأةبباخرت اعون اناد مورلشدر (خر)اوكغك كةوئده شرف وفضيدل

اام زمسرت تتكدرث نعمتدر (اتق )الةكوناء مشددك فتخدارى وقافك
كسردسيلهتوادن افتعالك :ةسمتكامى (ساهنك السيع)يدئ كاتكوكثرى

رق أعيدكجىدككدر(فاطرالسسدوات) جل وعلايهاطلاقا ولندىكه ابتكزههده

١دفعتعكهب كلشدرومعان يديدراواكق معاءدئمادركه ذلكَاول دسو زرمقر

الوالبشردرراقع امعب مام وزترجد اخضراواذيئى خيردادة علناءكزامدر
حىاونمدن مصذوع وقيدوم تأميلة موسومدز
(دثأى )قراركاءروح اللهو

داىينقوسافولوب اس رتكنده در زيدون لفظيله ناد
صتة
(اوجتى )مل
داشتدر( ونان رايع)كل اللهوادريس وعزرات .لاون مسرا ولوبذلك
خورشيددرسيم خامدن وناهرة زاهردايه معلوم_دز وحاتوره دخ دع ماردر

]| (داسقان )نممأواي خجلبلذ
لل ونوجوميكائ_ل ادلوب ذهب اجردن |
مصاع وصافيه ابلهبادكردهدر( وتمناء سادس )رعندنام ملكك فلى در
سضادن وخالصهانلوماة در ونكذوق نو راله مالامالدر (وفلك هَعَمّ)سناوة

المماغتههىوودزتيرنورك 2ل اولوب غزنب اتعيلهمشم ورد و+كرمى اناه

مبسداقهدر |
لامرقا ى
عرثى د تع
ىناريده انودب نيهذلودكير
زلرب»هررب
ديديار(خالى العرس)دحى اهدق (خص) ماضيدزر #مةعواننبردىنباء

متكاربضرعيىرنعمتدر ١ (ترجه ) احم نقرهين الذات .اولوب حفظ

ً“

اللهآزىبهنكاخصوص اواث د رذرًاارانثعمت بارى

انترى ق حومة الوهالى هات يادو السسقة قالاسلام طفلاووحها |

هده وقد ر(<ومة الهوصا)معظ ,الحر بكحرنعِظم دعكدر |
لنوزستبخءض
ديددلرانكن حدومه اطزاف مء:اسنه د ركذمن جى -ومة الجىوقعكلانى

اكاشاهددر إسدةت)سيق كبىتةد مكاول وائق وايلزى كمك خضوضا |

الامهكلمكدةثالثثلاثةوباكدنانالغارد اقل الامهأولذقازى لد ر(وجيه) ||

حاهوقدروحرمت صاحى( . :تريجه) مدْصدنقبالاخره ججانكورض |
اندمثلجودنىطغل يكنالام مخرءسايق اولدم:ابرازى

ْ

 ٠وفالقريةان فأمشريف يفيه بدزقى العللزفافره قدصرفتقي]

متكصبددررى اخترى مغعوم ديديى سووه #ولدر
(زق)شدفاف اللهر

ا

عر ©

؟

نازومارادلدى ك+وررارد ىكاند رشيرث-كا راموزسكارى

د
ا نه
تالارض
٠:لامسندقذاتجى العزينمهناءة هدتةادى سساع
ا
(اسسد) تل اعدكْجعيدر )اجى(افعالدن ماضيدر جاسه عل اموييك

(عربن )ارسلانيتائىكام حكى (تغنادى)تفاعلدن ماضيدريذ لايلدى

دصبار
برىبرينىفداايلدى ذمكدر (سباع) كسيرايهسبع لفظذك برجيعريت
(تاديا) مضدردر مععوأل مطاقدر

(ترجه) مهاكله جات ابليوب

او
زلن
ادشرهئ جو#نقدابلويرى بغرنسباعارض هربارى

شدي جرى الصدرنهد مصدر بد هوالليث معداعليه وعاديا

)ولكرعكد:اهو رعاليه به ممضى اولوهنده جسم اولان آتعراذدز
( هد ا
( ١مصدر) تفعنلدن فأعلدر سرطوله اؤلان ات ونونده صتك وكسلى هراد

كحضت شننهديك(معدنا)تةعياد ن مغولدراصل واوىاولوب معدووايدى
أنهقاباولنوب دفعثقاتاولندىئكه مصرع دانىشاعرلك شعرنده دى كلدى

شابدكةتضميناؤلهي وقذعلتعرممىليكداننى بهدانااللدث معداعليه وعادنا

(عادى)واثيكئ لايد نككتقه (.٠..تريجه).قوىبقيه حرىدل هشدميد
النظشايد كو نا»اوشيرززماندى يك لوده الوردى ندكارى

لببكوسولالله شي ملغيرة'د تتوغبازاكالضباه نيا

(ايبك)اهتائيدريكادندركريه ايلسون معناسته (مغيره) اتمارهدن فاعلدر

كه

سرعتابدن غيرتكش طائفه|(تشر)انارهدن مضارع مؤنثدر اناره كونارمق :

وقالذرسق (ضنابه)ذل بربلوتدركديرهنازل اولوراكاناس طومان .ديرارا-كن
جرال تر معتده دا اولور حىَكارى تعمد اولان دوباده الن سكي
ودزامى بعت داولان .قارهذهخول كى طومانت اوئز (كاق )فاعلدر ساةط ا
ضع اسدمكه اده دور جكذرماضسىمةلونمستويده كلشدر» سرفلا كايك
الفرس#+يعنى واربورى ايك سور <و :بسى دوسو رمسو دك دري حرفارئق

عكسادىاوقنور .٠(ترحينه) سول اكرممكربان اولسون اهىغيرتاري
كدكدنكارزارئ برغباراندردى رفتارى . .د ؛
السكرسوا ل:ايله ضاف مقَدّم بهد “اكذاان ضربالوعامنقعاتفالما

(نقف )نونوفافكتقد لكر الهامكه دماغهدك نائىنارمق (تغالى)فاالله

دىر 
لمضد
قاعلنلابيندن
هردارضوربرالس
ميفةيعن
| تف

(تررجه) ىالله

انوت انوناتوكالنمىة.مدم وص ف ابطالكدتيغاالبدهاورتيذىكفارى ||
رحر

داك

1

ا «(مااذسا)مضارع متكلم استةناالكه نانم خاطرمد ن جيةارم ديمكدر(ما)

2#

إٍ مدت ودوام احوندر(عدس)كمير ايهجنسدر اذى #رمك ره ماثل اولان
 :ذوهاردركه آتدهاشقرد وروا حدى اعدسدر(وما)! نسانك ظرفيدرتنويقى

:ةلملامجوندع مدت عتره:ذه نركوانقدردةفكر مدن رائ لاوار.سيند كدر

لتكت )اهلابنديمداركهحسن طن ايلد كسئه ىكثى خاطرنده طوةق
قدنوت معنو بديدسنت |
هواق
دى ا
اتزا
ب ال
زجمب
]| اكهبلردماةندارالتون در

]) وير بركاق داتمناسازيدركركدهاول محبوب قتعالى سى دياسونبس

|| خاطردن بجيارمه ددويرمظنه نهابرام وتيزايليةر جد زرا موبى اولان حق |
ْ تعالىيهع اقةدن بران درون انلردورايلزارةاده قالددكه عرشابله اولان
افل
|نيده املك خيالى حااقتعالىنك7صورتتبه دمربك دنهرهى

مال

محال »زيراكارمشا حدن بريه بركستاحتائيه د دردتكدن جدةارمه :
دندكذه كر دكسه جيةمزسن بعو ومشاز يع وح .دسنك وضففت خاص.ك د

|| اولديسه موح ةل ملاذ وملائبردكراءدلآسيثباةءاخريسىبرى بريه |
دلرولده
هدك
راف
دانص
)مك
ىبيآ
ديى
اربر
وذلب
(قل
|أواةقاردو دعكدي(ع )ا

|

 :مطاءًا #ل مراددروشى ىد خختذويع اجو بدرعديعى لاردن ر>لى #اوز ١
 5 ١كةخاطر.مدن دوراوله دعكدر

(نجه) خداحق سى د نياده يركو١

ٍْبرجادهخج * جيقارم خاطرمد ناى حيدب <ذيرت بارى

يا
فدما
اح
عقيلى
واثرا
||[ وكتتمنّاهيط مالنارض:امة ييد .ارى
ٍ (مى)#رباردعكدرزمان>وندر (اشيط)مضبارع متكلمدرنزول ابدرمدعك ١
ٍ (تلعه)ذوقيهالهدرارضك رفيعنه ووضيعنهد بج ديرر اضداددندر (حديث) |

 :خنائد(عافى)كهندكه شساعر» اذ الدارفدعفت دع شدراسكيدىد

كدر ِْ

خلةت شعياسنه (: .ترجبه) .ندمبريشتهيهباوادىيه ابتسم تزولالبت»*
'

 1كوزورم برنشانكونه ونواندةهربارى

جح

1

جوادتشظئى! جيل ع منكانئميا عد امرينءهللثاعلين ضارا . .
ْ
ٍْ (نشظى):غعلدنما ضيد ربارهناره اولدى دعكد رع راردنو<وف وخلداندن

|||تدكراشظيهبربارجهدرفاقهكى (خيل)عسكرسوادى (برين) مضارعك

جع مؤت كدكورراردعك(نة) برويتهدوكدرباتجريداموندر (ليث) ارسلان |

(ضارى)متهدابله اسمفاعادراضرا واغزاوتعدى صناجى دوك جله وصولة |
:

انلهقانغبان8

ريسي
زجه
بهتجج
وجكتمجوسم
 7مس

ليثك صعت.در

(نجه) سوازان اول دوادك

هيتندن |

الذاكت

الام عقبايءثى(نظق خأر) ٠

0-1

ا

الاطرقالناعىي لدل قراعقى 3-0وارة لمااستهل منادىا

(وشعر )حضرت زدرارتىاللهعنهانك جناب ديغميرعليهالعسادانى مويه

.واد قارعف(ونصتهيلثوعدلى”مصائن لو:اأبجوطيثعلاىلابصر

هكادى دعكدر (ناى)اهم فاعلدرموت
ْ ليالنااطر:ق)ماضيد ركيد انه سن م

لىقاايلدى
اوتد
فرخ
وتو
<ر
ىضيد
عما
باع)
ْخارجسى (ز

دعكدر (ارق)

| تفعيلاذت ماضدد راد كوي فاحردى وسورناكا نمعتال املدئدءك (استهل)
ماذدمدر* #فىالاصل صبىابّدا ولادتيده صداويزدى دعكدرضكروهر اؤازدة
]| استءعمالاولتدى (منادى)دلالدر (تربعه)كالوب ثاى كتؤردكده كلام

زالاآنءلدى وخ شدلكانرق
ان
سىغدادى
|| خُشدت 1ونار

ٍ

فاته انازابت١ لذىاى عداغيررس ول اللاةدص تاعنا

| ادأأدت)متكلهاد ركوردم دعكدر

60002خووهوئ وى دنى اولوركه

]|اموراخرقيه حاة:لذؤهقةوبلاخ نزولايند (ولوترى)كزع لرى؟
زىمهذروي
د
كل ادكه ذل ابوند و[اصضت) يدهانكنتدتى نسضهدر

(ترجه)

[أخالادد كدَهنآكلد دكنديدم سب نعيك د زسولا كرمك غيرى اج وى

ادل سايق +

1

الخقوما اشقتاومهلسل ا+ومان وب خجلينىعادليا

:

رذئق:ورقدم يعنرشفةت وبع اولان كسنه
دما
ما ن
كذعاالل
تت)ا
مشفة
(ا
حةدده وقوع دق خوفابلدمدعك(لييل)اضلئده عبالاتدنن ماخلتىازع
ٌْ ابدى ]د خواءله جز هلوطباأساهاولونل سال اولدقذهكثرتاستع مال سيبيله

| االوسدةهنياط اواندىبعدموزن اجونحلكامآخنركدلهمقيليوب

فولدى بهد معشانى طياعدذىزها رهمدى و<سنارتانلدى ديمكدركه
موقو ا

فارشيدم باك دينوإدعدة)ضم وشدابةدز خوادث روركار وقوعندهدفع
ير قيلنانمالوسلاح كاهيده (بجبع مالاوعدّده) ومادهدندر
محضااضبه
(حال) تله وشدله دروزن! حون تنفد رزادهجءل وا سن د »كدريد

باءمتكامه مضنافد رزنانكقههدسى اثساع :وااندى زيراكاننك خيرىاوزره

 .١ور

(ترخه)

ةسه
وردخىوظن
دون ققنققزت وب

ببوقلدماركا
ياك بيد شفاميعدذتىحو

ظ

ذواللهانسماكاجدمامشت ب لىالغدسنوم اخينجاوزت ؤادها( ماان!
2

اللسسيد

ازهة

بطق١ عم) ١١
كيممصردةمدح ابردسيرثىديكله(ن
لذلرطجيبمن فيه
دعننليصكينره طيمايدا
(عنصر) نمسه ءا دررهادل ذعكدراسظةس ديق د ورك نةوناد در ايكسى
ادخحشصانه اطلاقاولثوراما اجسام #تلغة الطباعه عناصرةيه لك
اىر لهدر#دواسطةساتدعءك كات كاول حاسامن
ملال
تاف
اساعميك
اح
| تألءئىاعتناريلدر»ددس عذاصردة مغهوم ساد مركوز واسطتسدهمعناى
نحد وثدني نهدبرلركةيدثلا نكهو|هانقلا سدر
كونض هو زدرزيراكور

صوودةهبصالوقرت هوا به وارايدى قوتدنفعلهكادبىجدولجذا كون ديديار
اكزدفى اوايوتتدريكى اولسه كود كلدرحركتدر “دوفشاد دي مأدهده

صورتكالبحعدصول

زواليدر(فية)اسعاءمةةله دن ولغلهالت حرى اللهدركه

كلثة وه”الدىيد كارمىعروفد ردت انيد اولان حرفجرد ر(مأل بست)
الكالام صغة المتكاممغهومنحهاصل اصيلدن وعرق جلماد ناو لانكسنهنك

مد دنى خوش طوورابدز قرومايه اؤلانذن لك بدداذز-

“(ترحجه)

علنصمريي بوانلااظبن ىب ادولانك» اآغجزىسله كرويليهافظبدى
ااصللغى كن ولكذه بهدمن فعلهيعرفمافيه

:

ككل انا ترش
درابهكارمعنا نه امعذرد بوبنت(د
)ه رموكصس
(تفعل
كل

شثدر هيلاسك طوطيهتعلماداى كات »
علم
دنكا
بلمائفيده)ةمدأركه اب

سوزى انسان اولورامااوزى انساناولباز.( . .ثريعه)  اهصلرىشكقناك أ
حكمت حقدرول يدهرنهابسهمابهمى ا فعيانايادى ١ (نطقديكر)

ى
لف
امرك
وفى قيض كف الطغل عنذ ولوذه؛#دليلءلى احرص ا

١10

فيضن )#عامقكهقرأانكرعده( قمضو نايديهم)قارداولادى (وادو)قعودوردده

در لكب )تمعياد نمشعولدرعارث دراش دمكدر جد مداده.شكت
صد
مزر

ديدكارى ابعزاسنكامتزابىكثرت تخليطلة حصونذن ناششيدر ' (ترحه) 
قيض دنه »4-ايعسى حين ولادتدهصى

طوغعردولدى
ْ

3

|

اولدلالتايده سكم حرصيله ١ ِ

ظ

وى سطهاعندامماتمواءظط د الافانظروفى ود خر<ت دلاثى”

/

و!بجماعق (مواعظ )موءظهنك جرعيودعظ معناسنهكه ترقيق دل
(سقاط)

ابدنكلاق سوهاكد ر(ثىج)لفظيلهنوافق وتشاسبايجونمدد كيائود
(تريجه) ابسط ايدوب موةندهاول د يركهاسان حالاهب“هبن ىدس حهاندن

اميرة

أو دمناالكخد !نوا نه انك ةنده ساتطذر(حشاش) قورىاتاق
ْ لماه كنك بل زرتب
اددبغاراضيبس ياد دسا عيحب دس تعمير

اؤلنومم )ضغله خنب دروا<دىبهمهمكي كناورسىكه فوخو درشاء

منصرةولك اعارى واردر» وةوزىبه داخى د بزاركاجر 55
ممون وشدانمعورمك ذاعلى ناديدر
#مورحلامدوتهدد ىدردور(فى) ث
5جه) الوق ومنم,لوازي ع«اكه اؤت!واسم دسيدى |
ْ

جاربابانعئى (نطق)

عبالازماحاتلقيه هد وبلاءرفعتمنه اليه
(عننا)منادادرنارجلاكى (حالين)دن هرادر فع وخةءض دعىلء كن اوقائده

زفءت وبروب ونه خالاتدهترد يلاي كدر (ترجه)عبدركيمزمانكخةغض
:

رذى اولدده جارى هدادحالاهن دوش أبلدى وضع سعكارى

رتوم بكرت منهفإنا #اضرت فغيره مكرت عليه
ند زمانكحالى عيذ زاكرجه رفع ودفع دح واءتعاولودلكن رفع د ىبرفوغ

دلاولون اول اتىحالك برئى

62صاحبتى اغلادر اانرده

بزىدككاسئه رهىتبه نادت وزركه سا بعك فرقتنه بكا أيدرم ديك اوله

عميجشقن

(تجه) نيصه كونبر بلانه دوس اولضه آغلرماماوكلفمه0
ٍ اواكيهزارى (نطقديكر)

دأئةس فتررىفَعَددامالورىيدان م اناس فدوالعرشيرى.

(قويى) ذ لودزاميل تخاطبهسيد رقا اللةدعكد ر(يئ)اصلاده نام ومدق
كمله الفساقط اولدى عرشكه ذلكاعظمد رشرخ
فمغضلارعد را!نحز
لههأمكسسى برد رد بون جم ورشتهه درد براروذوالغرش
 ١طمسدر عض ذاركر“ءى ال

وصه لهابرادل سدى عظمة الل :هفهوىاجوندر (٠ترجه) خوان عفاتدن

 7ا

قد اابمتكم قمامايتدىانامدشل قاوورايسه خدا-داردركوررسق
وا نتناعين د ىعن الكرى :علاعدد الصماح محمدالومالسرى
0
)م

مايهمؤتئدر(دعى)ترك انالكمعنانه اولانوداعدناس حاف رق

م ووذذ كدركهعنته خطابدرانكةأ بى معاعيدرؤتونده ناصرة ظاهره عراددر

كرى) واورنشدة اويدونءاسكىاكد اليف اوه صرحاك ضروبداندر
ى)
عمد )مضار عدرمقاو فى اولانبدح معناه:ه دركهمدح ايدزدعكد ر (سْر:
خملسمرالايلدر (تريجه ) اومنوبىسناى صك وزم دفع ابهمدنبعدزين*

و

2

هزه

ولوانااذامة ناترم لكان اموت راجة كل ى -

اننا )شعلهموتندن مماتضكىامدرمدت اولدقيعنى اولدكد عكد ربكاسيراب

افعالدندرميت قباد قكه.اولدرلدك» وتوصيغه اولىاواق (رك )تجمول

است ملام رد(ان) خبرينهلامداخلا لش(مالبدت)ايكسى معاازياور
وا
 5جه)/اكراولذكده فالس ولهجه نز» بوحالتاولورايدى راحتى
عًدلهء نكل شى”
تسا
وكااذامت:ايعتناع ون

(أسكا)ادلىل نكناايدى ادغاماولتدى (دعثنا)ارسلنامعناسته ماذى مجهول
| م|تكلم(نسأل)مضارع *++ولم:خكامد ر(شى”) ج]كى مشدّددر (دتارك

[[أخغجومارى)اكرخاموشانه ملق اولشق وحااوللاوزره الىالايدفالس هر
[جناتس ماحد كعين راحولان موث البهرْوسى الادش ذناوا لامسوادن

ال اولع سةذر
ون
سيقد
جوبله ماس
ب:ول
هيات
ده ح
اقاكنبع ن
| مستررع ولورد

أ>كد الكصروعانش(تمهوواقيلان:وا)امرىد غسعكادرلكههمايطتاعتله
قطعامخااغت ادلددىكىفاعل حدق حا ساءممس:ةل اولانخالق تغالىنك
ووةأضاسنه رضااياه
عهاترلب
(كلمنعثذالله) حكميله امرقدر ل
اسوّرارده اولوب هرطهور-ةدن اوادةئه دعن حادلل ١ولدقده سن دبع

عرو ةرنعننسدكادهنباكولوب ليان جناندن ,ضكر ينساايد
ي
دعك_در»سردارام تسرد ار.وت عليه العيهدن حضزت صديق عتيق
رذى أبلهعنه حة ده وارد اولان احادشدندرركه روى زميندهكزرلورر ميت

كوم كد باينالومكركبلاوقزنسو
ىهنرلارهيواسورلد ىكدنصد اشدمهرصاللومنربلروداتندردهة
صن و
مقررهدريدمونو ادل ا
لواس
ولان

ايع
كزيدفى قط د صور اول
حدن
لىت

م
ط.وره صمل اواندقده رلوم بعد

العدير> ]سه نةس نايدوب (حاسمؤاقيل ان تحاسمواامام هد ى موعرادادقده

خلاف رضااولان اذعالسايةهدنند امتله استغفاروونه اكاورلؤب كو نا

| حشر ونشيرل حاسبةدغراسن بوندهكورمش اواوررزقناالله تعالىيه (تريحة) ١
ولىاولدكدةبيثه ابوعلثنوب دص وربلوراندهبزدن ل

ثى"(دت)

(ابلتي)تاعملودلهتولاخفدرلىىيمةتتىوكحنتص ابويلةعادد ليتتى كانلتحشجيشماركلنتنىا ١ ٠
ه وجروق'حر ذك عدد حروةةدن زباده

اولقده وسسائر خوراص متعدددده قعأن مشأيه الى,كلهنكبرودركه#جكن

وتحنالىتشيدهمستعمادر(اى)اسدى ولوبذءلان> لمسىخيريدو(ضى)فعيل ١
5

كك

هما
تت
كظا
سير
قانماها

وان اها شيرحناابويا

(حاب)خسران بكروصتراليدكالو لماو )مقيمدع

(ترجه) .شيراله

وبابدىايسه خوشاولةسكانى اكاع شرنايديسهافىاخركوررانكالى .
"0
نيقاهاكسااموتشاقها
ابانلوكالى كانتمسلطة وح

(مسلطة)تغعيلدن ممعولكمؤنىكه <والهوسبازش اولغشدءِك ٠(ترجه)
حماراولانشهارةىة+ازاولان والندى#حكمش اجل تكمردهسين قياش

نان اشكالى

لوكالننةسكانت علىوخل ب« لاسي تال هويا
(ان)وصلية(وجل) وف (منيه)موت (آهال)مداله املكيجعيدر(شوى) :
تشفعملدنمضارعدر

(ترجه) «رتفسى افبكازاجل | نتسهد خىابهل وجل

ديع ايدوب طولاملانلرقوى أهمااى

ا:
هوت
ول
ظاوا
.ره
قالمرءغسطءازالدهردةخهاه والنفس نش

.

(بدسط)(وهيض)نات”ائيدن دواوبكررازىتر عا يندىلكن(ولالدسطنها
كل الفسط13عه سند هياب اول اقتضاايد ربرى ترك ضهديد رإنشس)طيكضدى
(ترجه ) كنثى ابدزاميذى بسطافابدردورانقض عإانشز

0

م م نس أىطى ابدهموتامالق
اتليود

 7النالدوى الميراث دمعمها +ودوربا راابلدهر يا
هلمى
غءا
صن مف
(دوى) دونك جعمد ر(ميراث)ادانده ورددد

موارثاولوب

واونايهمنلةبدرمتك ورنهيهترك اابارددئىذر (دؤر) دار جعي_در (نانى)
ناد شاع بتعاسينيد زوخارزع)زا زاامتنواموالغراب)مصرئى
موهوسئدهدر

(ترحجه) بزمالمزوارثاره ميراتٌ ادون جع ابازز  +سقسون

دواءقدءيزْدوزان ااعالى٠ :.

دنت بو امست خراباوذ ان المؤتاهليها
م دمنداشف الاذماى
هنك جعيدر
(مداين)مساجد وزند:غم :صرفدرك جهوزؤتثوبن نوعرمد

دولشدهمهر :هرنه اولورسه (1فاق)وزن ومعنادهاطراة د رجعد رمةردى اودر
كوك كاريدواكن وا د نانك -جلدسى عىاددر(دان)ماضيدرةكردساوإدى

دع ك(اهلى )أصلئدهاهلندر .جعسا د راهالى معناءئه درضعيرواضاة_ له
نون ساقطد زناءءلامتنضردر ٍْ(رجه) حوفنادهار اطراذدهابلدئاهم

يىو رماوبت! احبروابا عدى اك الىماف البالق(نطى اخر)
بلد
اد

لق

دوا

سد

مأورانهاءة :نال ومممةائدق اح
يات
اا ن
دو ولا وفعلا شرعبهشال ويرن
افرهتصدى وكار:ةتعدئابلهمضاءقه ووسعءت خال <+لوس:كد واملرى وهر

هرارزقوقةره تدلو انقلات اوزرهدرائلرله اشتغال يدارسنن مثملك
اولوب د رءال عرعٌافنه ايررصهر اليدهالورسين كهبوصغرى :رجه اللهجورر*ه

ولاعدت مانلفعل :اميل قرى ب ضيفالرىأئبى غتيرشم (.٠ترجه)

الاسكيلغ اكفقوى شترايتكرايذ رسدده عد رددىهب هنرض' افشأ
فيله ل بواطوارى
ا

واساربل حبوه اعدامهة يع فكانه من تيه هيه

(جر) زاد هيم انيبالى مردمدرا حراردناولغه دلاثل واردربرىمة هوم

لولر مينالشعزالوالمير حبش ى تعر بي اوزره كند ,يله
سد رع ويري دسجاطا

ا

خدمتاحرارى واجبكورمكد ر(ل) اوى بايندضعف معن اسنه نولك
ممارعدره زالورر وضعرفابدر بعضيار الالديدر دعك ».لاغرسكة
دهوواضعرل أزدد معى ابدِمنتةِض اولوزجد ومن دل سلاستدر (أعدام) فقر
وع يرلرياب+لدحرهعائلدردر(إذنى)افع الدنمضارءدر (رجه)
معشاسنهدري ض

اكرفةراله ل :ناباولسكام لكمّايدرجالنبهدنابيرن دك كانه اخنا |
ايد راضرارى (نطقديكر)

'

:

ائر ملاكذيها
سال
مان
مت يو
ةعا
مقد
اد او
لىال
الهس تبدكىعل

(ان)مةتوحه دربان تقد يزنده(منقيه)اهل كوفؤدن برى برمنزل اشتراايلدون

تيرادنمنه تر بردى ذر خواشتدكابداه تحربرسور مشاركه بو
لتكام
حمير
#وده عاذالرسؤدنده برخانهبى رمث برميته فروجت ايلدئٌ
ا هكارز ل

مخزلاكاوا  2دي موتوطرزف اخري قيرونرظرفدن دخى مشر ا وبرمعق
دى ناجنت وباخود ناردرمشكرى وسيساقصي كوردكد:صديه هد رونندن
لجماوزرو

:ميركرماللهوحمودهدتى ٍ
دَوْرب رهمبع وشرانى حك ايادى بيددس جؤمرتت ا

.وشعرى انشادورد بلز (رجه) ونفسكم دناايوناغلر.لوركنعالق

بولورسسلامت تر اللفهانى +ما نامؤالى
ولث نائيهسا
مقب
لان
لادارلامئرءبغدالموت يشكنها الاالى ا ك
يع كد ى حساتةدننا بدي منزل بعد الموت سكامئ افلور زبرادنا مْرعة
اخزتدارا

بسك ن اجون 3ل
(ترجه) يخ انه اواركينسهرهيعد اننا نم

|الغنانايذنى مزنس.ه؟ورزامالى .

0

#كل

الى

اه
كار حناحه شديه اولان اللربىبرا عور#دءن انكدل ونواضي مغك طور أ

فدكورنه تشديهاولاوب استعارءمكنيهاولخشكه ناح كاقرنهد ر دنه
هااولان حالت تون ملام اولان امورديدر اماماء وملاموق .ادندكادر

سىنه
كهكيفرق
رشبي
ليىت
دش يس عض اربابنقلي دخ ديركداوقامبب أ
كلد زيما ملامدج استعاوةمكنيه درل ملامقير,اترعيقه يوواكاؤقوئ

تدهثق تلمزسماولةده ١ولجاهد»ود رمواقع اواغه تشبيهايلدىيلو
د حيرو
دق ينهمىدج الكانياتايلديىمأدرعيفيلة جناحذل كياولوربواءةراض
دوقحفيه) (ترجه) حدةرقدده
دخ جو صوكتودر(من حفزيثرالاخيه فق

هدك
رح
 :اهياابحيا تندوك كاهوندزددهادم أب روين ,جد

اهاى.......

ا

(.نطقاخم)

دن نيام

لذ
اث

نوددوشه
ينأك رزةاكحي ي
بلادقا ما“هج 5
غع
لدين
ااتع
 ٠ال

(لاتعتين) عتسابد نتهى حاضمرذ»رعد فونمشددهنا أ كندنىابدن( .ترجه)'
عدابا عمعبيادهرزق أوند-قه كل شيل يدابريشورساكدادن ادلديق

آندهتعمتبارئ

:

١

ميقالتتضاءترزقهفبمكانههن ن
رمك خوالوقتاو”بحس

0

(فعم) سبكرنة كا ولوبسابقخش اللهركواهدازساك بان رزقة

أحوت خبرابه انسارى
يهن يعولالالكوبفانه ا«لعدد ا رأف منات بنية.

سس وه

-

(ذى) |>مادمماس باؤلزنثقه دن اضردروان كممة ن أا كنذيةدرلاراًقار حي |

معناسةهرأفتدنوزنومعنادهارحودءك(بى) اصلندهبنيندوضهيزةاضافتيله
لون ساقطدر

(رجه)

شان ١كو خديزؤاله اعتعادانله ب بأمادناوعلئله

ْ

ار< خدادرا .عهانسكارى

ِْ 0

١

:

لمنَمَرَلدْضا::ا وين شالذوانت لاعديها ١.-

(اشع)ةتروكسر همهابهاشاعتدن امد شايعقبلدك (.ضناتن) :ستزايةمن
(ضى )افعالدنوزن ومعناد عرصن بعى سمه أنلز (حن »)1حديزهدانحانك
اعز ادا خاي وبائية مانت لطلاىأولتلووعيب اتاضناءم (
زالاكبة ق) ظجَوَرَ

معناس:ه اولان يادفودعالك اط كدنى استقبالدر (مألسست).ناشدن

مستغتى اولعداعرض ابد روش اذهبع اطنهارايله خرنقدراولدرذ :تاك
سكاثقات دلم بررسهد وسكرانله قل كلمينعداالله)دلؤب :ةوقوطناضوراناة

كت

:

'

.

]أ مورانه

:

أ كام
:

سمه مد |

مويو

4
بف #اللكاسه وشران امعباسئدن ديق مءدوددركه شاعرد
الدامة حى عبن الصلاو املاء زحاحنا حممافةد خلا

:

لبان

جسدى زَحاجى وحيالك

مس وردركهرمي ننأردهيعى
ذلا للاحةلالاطف والعطاز نكنه)
كموق* ناكا

لات مئدهبرحسوه وأزدركه مشج بموشقيد راكاحشعه حمؤان وصو س,همَاء
اليا ة دعشار در حثات دوالهر نن وحضراتَ+ضمرعاءهها السلا مك بررا

شكراغلرى وارايدى اتاكلؤهدااندخلةظللاترنده اق طرق طناهراولون

رىنين كر قكؤنكزب بوادى -ضيرت خضمراس
ذشاوراانشلطازةايد
رز اخ
قياض اللهعين الرانه واض_لاولوب وعْسل ووس ايدوب صو فىولدردىاهل |

اافنىّ ا نندهقارالته أن حياتن|
ترق ديد ولركاهنلراولاايك شالكه تكزركره فن

لباواص مرشدالهمقصودةواصل,
الو
ث او
مهذتاهي
اةّ.
طلمكاراولوب برى طردةّ
وبرى' لادش دنيااللهمحرو فالدى وشصراغلرىذكرالهيدركه سا لكاتكلهور
اكرا
نا
هورراولغاطدوك:شيبوقى ازل
أفلدىسادهدلاولانظط درك كوزي ك

كوزيقةا ببرسهدنى واقع اولورديدبار(داللهاعم)فاتده) ماءمحما قا رسيدة اب

رودتركيدهدج لوزدودىد وركحكاون-ازدن كاردجداين اثيرمثل ساترنام
ءملامخانئى مهدصب
كانْددد بربحكهابوقامشاعر بودتث_ دهي لاتسقنىماال

قبداهستدعذمياتمءامءيلكاائمتابراد ايدوب بنى .آبٍملامتله اىاحييم
بها لؤروراوءائمداءًاكرباودمعة  1دل اولقلوازم عشقد ند رشايدكه
1ندندج ١ح اولياناب ملامتانك مرارتى لديد دل أيدوب دماسك"
مشكعشة ,عذباواهويكاالىأزاولهدعكدر #شاعركطر فاءا<سائدنرى

اممأتك ازوى وارارسال
ق(كوبورد كده| كابرشيشهكوند ربٍبرممة_لدار
ين ووسونارديدكذهاوتماع حاضركلام دنى بازمشلركبكهاائلر ناح ذلدن.رريشه
دعث اناسوثارئ د

اثلرهاب لومارسال ايده بويع نونذ هاستعارهوارد ردرأن ْ

كعد فاخض اهما ناحالال)وارد اوادى ذنلادي انوينايجونا
عيحة دوشه د عمكدردان مرجت ادمع اسةه درج ساح:وافق لازم قل
لةظ رةماموجوددكلدردءسش اولور> ان |شيردركه
كذلكآيملامتدهفى اللقيق
جنا جك لدهاستعم الجنمانكملام اعون استعمالى كى دكادرزيراعنما

دلهمئاسيد ركةبرمرعناوربلار .المعقلت لين اانه قناذلدزى خفض ابدوب'
روى زممئه فرش وا اةساايدر وتعب وضعقى حالنفدهد تك لونلهاولذب ممهود

دمصي عو

اه
ع

2

بج

ال

53-1
ردص اولهبورفا فى(نطق)

دورافىة حوداوله مخيلأولدح
د داربنعدش

رال ع كفدك القناشعةيعاوريا .
اذطامانت ١اكف

مسد

صوصادرسهتشنهايررسه |
اعطشوبروب

(اظماتم افعالدنتماضىمؤتئد رسك

فا ويحأنهكبى[كفت)ماضى ودرا كفايلاجناس
)اكف )كش جع ك

م دلتشنه انلرشهوسالك دستانعاى »قناءتدن
اثتتاق واردر '(ترجه)
كاك فىاولوربراةءهبرخانى
ار<له فى الثرىبيدوهامةهمته فىالثررا
وكن ردل

ناله دئاس خطى واردرااقكندم
(رجل)' 3وخعله (وحل)اكسمروسكو
دراكرةتالارازسه
ى)ناش طبراق طيكنبك علا ناك

د ىد برارباىكبى(ثر
ى ساتزكى 5ج5اموزدركهقوملى
م <دهدبركدثرى اولعلكيع
ثرى صكلتزاندرم

غهيه جل اولع دزكاردر(هامه)
لمهزيرزمين فاددر كه [ةدندانممال

او

مناف
رتجفسى شا :

مهرد دهز بانرددر
تحلاتا عدوتدتربلاناءدنج

و

راشدل
ازلكردندر متعدددرحى
كبرون فارس_يدر من
2رياتصغترائةافكردد .
ٍْ ث
ت سوروب

هاسارا ا
يىنعب
:ىعايلر
جار
ده الاراحضرت

وسجاعل

زان أرضّ
كدان نيوزمشاركه ذواكعياسيه
لووكل لس ك
ردك نلكدن :وناركعدد تحهمل
ت او[تؤرحدت تاضيرّهفى تكلهفضة
ل عىاددروتتمزده !ارك رفاح رود
حا
كاد ناو<-ندهدر رت:رىالله
اناده ؤغعروىتشر سن“نأن
رهوا:ذرارطلوعاناز
ك فىالكل 2ت الثرادهاوله ذلتله
ةارىؤاردد (ترحمه) انا
قاتنتمادي

|

دةاؤاسته ددهاى
وقالغلا

امد كذ
ى
كن

(اى)فعبّل

لا تلّدى بروة يد ترأهلافىبنيءهاأما
اسا

ضيغه سخده اناوامتتاعايدث ك1

) ن إك حدى ذرؤهاصائده بروتدر
دثروت ع

وصدرةدر(ناثل))نوالكبعطاد

ت

وعر خالدرَِّ وردالعز

مْناشْتقلرّئ كوراقل تدوتنا
اه سدلدر

مذئه ف

تيدر

(ترجه)

حالك عدصتكورهسيننوله اهل وسعك |
فستلك لشون انا

وحن اح زو

[ىدرؤدشاتقاى

سس

ان

00

اراة ماءالحماةجددونارامهماء«انحنا

دنمسدردراحيان ا هاءةلود

انسال

ىمتعماودقوامقأشيدد

ارئة)
صدر دزمغناءى دوكك ضو
*خلهدرهراققةة كستزاطةم
ومجهردبقنضازعقانى

)اشتا والجقديكيندءك (تخيا)
هآناولسو نمابعقراسه (دون
اواسون

ا
0

_2

77

0

و
سيا
رس

ا أاك

بلك
4

ْ

حكعل الس بالقنوعوال عامدطلنتمنك ذوى مانكفيها

(علل(تماد نامسد ر تعليلادله كاد رعدٌ ربول ويهسأنهدسداا دتدعكد رتعلل
عذرا رتسكدر(قنوع)ذ»لقائع راذىدعكذ ركدشاع رشرعنده أعرْكق ابيع
5
دعشد وعدى لد رذى ألله عشه عورد (ثمم ميد آخ ل لطدنه ب ومتهر*

بالمعدسةقائع »ومثلدهسا ردره بهزن_يرالغى الذوع سر الوا
جد

بي بوت

 1مذ توح الغساءاوالرمصدردر ابت درت افظ ْ

ٍ انر مغتوخأمكن“عدر » وضوء وقد ؤاوع»كول #يؤتاردنماعدابجيع
أنتئاءمذموع القادر (ارجه)

م

إٍ

أدوبتءآ

تذنْزادمودرشاق'

0

/

َ

لسن قهامضىولائى الذى د تمن ]نعطي
ِْ (مستكلى )<لاوتدن استةعسالك فاعليدرلد.ذ عدايدن كسنه
1

١
(ترجه)

كاندن أويمهلدتقل عقيده ليلد »  2الردستكروسافر لسن

 1النتايماق

0

م2الوحشه

انمازت طوولعرا :ماع

اا نيم4ح)ندابيت

دن تلاالساءنةا!ىانتانها ل

ا اميم ميثتد دمنك #زى” «شمرع أنالىزه ضن هؤندر(طؤل) مك1

عا

؛ تقد رند هدريعى سنمعهراولدشك معت ع ترطى :دل!كده غم رد )كاين لاس

لك جاده ولد بنك اذ اله عمسي نكدعبركاندن عسارتدر» أنكدني
اا

وقيهءى مس تقبادن جرع د

عضن فقيراعطن دع

دذه كننأب 35ك)
|أكر َحَرتصَدَئِقَءَالمٍمثِالذمكوروب وَضيت ويل ك
وده شاريعنى سن تريغ كوقاتكوغلى ادكه اومل بربانأيهم:تسب اولديى
آْ:الب لا اوقته سرض لاطواوت اولهكركسنونكاولأدى متعذد
(ْأ وأديجىكىستدخ اوفاتسي
اواه دعكدرك سو رستار صوق

ابنالوقتباشددرمئال» ليدصاف فأرغستازائرر.حالم شيعد اذىمدمركَّ
دس مرهبودد#ابوقم بناوالوقتاذازم بيدعبد #ضمين تصرف قبازم
هاذقألهاستفتالى
ررارك دقتينك وةتجالكدريقو
(ترجه) -ممذشكععرد

| سكاف ريت تتا ار

ا
| اداماثاتاو ىجيا ساو بف دولا

5

 1خريات للشتيا اميتبات اب
ونا
يم
 ١زداد)تاانا
ا

6101

) و بل وتول

ا(ردسالزمان )ريب المذون كي حادثةرو ركاردول(صرف

دتد يلوتب ل (فكتنطومد)دوكادممب الغددز(ضعير)فىجامعولوبوها

|

دوف عسمركلى اولانشيدر(مد ارى)مفاعل دن اس فاعلدر مصدرىمداراة :

كاورقا رشيده 'نانى حذف اللوركة انظ قدس سيره دورريد .اسايش
د وكيتس برايند وح فرساته بأدوسةانتلطفف بادثونازمداراجة روذاقطفل |

عداوق سترابلكدو :٠(ترجه)ادلورحوادثدهصموردر فقيلة همنايعاولوزعيد
ا ادرمداراةايلهس وريد تعنولورامنبى

|+ .- ٠.لدههةتعلوعلىكلهحة»ةقدعلى الندر الوم الدرانا
هشننام التقرص اولوؤؤانول اد بج كيمهنككوئلوننه
كنب
صيديناو
كم )
ظد
(

لبيض ديرلر(درارى) مساجد كى جعد ومغردى .درى 2هل,وكسرائله ١
ا اماما

|دح ورا وبانكتشديدولودريراقوضياداردمكدرياض |دلخلددرتيتدرا

اسالئرقنوعء +رفغققديامسو جسميناتفيامسرسرظلشي 0
ومنفضلهغيارلذماومع اولصعفهظدمائدهذظلراعينا

(ذمام) ذال ةذ ادله
متك لجعدرعهد ونان وضق وحزمت

(رجه) ْْ

ذذ اندن ابدراولكزم » هوسا نهسته اطئىهند حةظن لواح اهىددكوزر ||

اوعهدوحرهق  (آنطخقر)

1

ظ

|2

مت عز نوكتنا #ةري نمرعشرةفلاو اهةطبيوغلا
 ٠نمغنلا

فقرهمتعلق جدث كثيرخصوصسا رحاردفهكرات اةقر ير(اوابنطفىق)


ععءدر
جدؤمة
ادعان
رنما
هلى ع
سفاع
ةعد ر
:ضار
ىنَ م
وبَالا
امْعَ

(ترجه)

فس ايدر فرءاددزودش اولمدن عكدخي
ثره
ررقىرعاامى عق

1

ارض لايكةيها
ايعلما
ىشم
وعنى النةوس فالكفاف واناءت » نع

رسربىززتدخضى سؤالناسدنمتعايدن مقدازى رذق
[كفاف)نغوك

وقوت ( .تريحه) ٠يسكفناف ايلاولورة هغداجتونسنه عا كلدوان |

معدق (نطوديكر)

ظ

»نزت فقلاكزيها
الغىفىالنخوس والغقرفيا :

ماضى مثوانكنةا ابلدىدك (جرى)دزن |[
ترت
لءدقه
علند
فاص
تزت)
(ت
ومعنادهدكقكون يناوعدرننرتكرخاستاندرد مك “(ترجه) غِنىأولورةتاعتله
ندى
ااب
سوم
ند ك
ا:
ررثةس
طمعآيدرفيرىو غناونوازلو

5

اسسيسم

سس

ء'
سس سس سس ببسم

,

ألاء”

ا ا-و-ح-ائباسناب السفاهةواتفينباوعفا فاوتنزي ا فاصممالياء'
ْ (1جانب)مقاعله دنماضيدر حد زالدى وونهدصصرفابادىد َك (خنا)3:

| ممه ونوئلهدكوناق (عفاف) عهكاحمرلانافاولور(مالينا) 5ممفاعادر

| مهموزدرمعتل دكادريولكن زاىفافيهباالهادااولئؤراليادى نضهدر
|الفاشساع دكلدرعلامت نصدر  ( 2ترجه )  +ابدوب سههدن احتئاب
هراةظىازلاةدهضواب هوءةت ثراه تاساب د برث#دت هرحااق"
وصانعنع القعشاءنفساكرعة  5انث هم ال العلىوالمعنالما

ْ

ل (صان)ماضيدركهد راقن اولوبصينانت ادلدى(لخشاءع)فشكى ةولاأ
وبافعلاقبيم( نت)ماذى مُوٌنْتُ اباؤامتناعايد جوب
كندى وها حندى دعنك |
(همت)قصاد وعزم <سخي سات (على) دعل رفعت وششرف (معالى) مستأدد

ْ وزرده جود رمةردى معللاة على معدا سن هكاظورئ وحدى اوولثون معذوى
وعةلى اولسونْ (.ترجه) نس

ا
عن اول اندتريويد حاله.

سوه

درهشرذله رفعق
قصدا زمكر كو
تارذااهماطياس ذواطهل والصى د لعاوقوراصائن الثقسن هادا '
(طناش)ماضيد رعلةونخذت ايلدى(هادى) نولكؤسترن يعي م1ابِنَهَدَات
 :ارشاداندنكس :ددر دي شاعردقيقهدان #د ن معان رجه الله-ورر لطر ف

المهدى ولاحللعنشخصهب ا
وشاهدت وعاظ الانام حدارئههدولوكان مث لاخر

كل تبردملكنت ترىكل القضاةسكارى (-ترجه) اتسواكر اهل صبى
خفت

اولونيد مشمربى هو.دوك

افاشس مطلى

1

3 1101دى.

لهجلكهلفى صمرامة حازم د وف العينان ايصرت اندمرت شاه.ا

(كبهل)دوموىكةاووزناثى كوب هنوزقوق تام» وصنائع ترمنديدهكام
اولانكشى (ديرادت)نصاءت وكد كب نك (حازم)اجتياط انذكس:ه

(ابصمرت) افعالدنماذى خناطبدر(ان اسن احسنمٌ لانفسكم) تكرارى
كبيّدر (ترجه) حمإتىناثتاوزرهدر » حر صبراءت اوزرهدر>#سووى
 :تصيرت اوزرهد رط اهرده وقد رههدى

يرق ضقاءالمامئهبومه هلد قاضخ مه الماءف اىلحودصافيا
)رو ق)ءضارعدر متب لعى سدب تم ياولور

(:رجه)

ا ىرد ره
مركد

صا ع يردن وججعتدزراةا جدلبودرنصولريها» بووجماءدرصفوق ٠٠
ص.وراعل رن المان وصرقه هدكو مالاسرار التعترمارنا

لباه
.

مسحت

ويه

_١

عطط اولددى كبىكهاليه نأسدهحاح الخرمينه حايج ديدكارى د بوب ادندر

ديدبار( ١ترجه)  علدرثال نشيرايت دنى دردتى احولادى ه بوضاد رأ
تعمى انكصاى! لتتخير ها سافى:

 ,والبزساعمناوالصترنامتها عد والشكرتاسعهاوالليزيادها ١١

(إبر)كسمروش ابلهطغكدشرل نقيضيدر (لين)كسراياه خشونتّك :ضديدرا]
ادكرعةده (وعبادالرجن الدينعون ع_لىالارض هونا)مألى هراددرا

(رجه) لظرفاواويد .درصيراءلدى ١كاثامنبدشكرناسع اولوب عاشر

عمدرقيلامعانى
:

والذةمنتعلافىلااصاديها ج#دواست ارد الاخيناعصها

(اصادى)متاعله د نمتكامد زد وستلاشرعدعكدرارةددخ متكلمد رهدايت

عتقصههىن)الادولخورممتكامدر ( -ترجة) بى نغسم
وط(رياىمس

تلوركه كباندوست اوازم زيراع هدايت بولورم ايتسدكه هرذم؟ كه
ظ

أعصياق (نطقديكر)

وخترس فىنفسه خوف زآة»يكونعليه ةهىماهيا

اول بوداتؤرب در تكشيروتق للى انه مئوطدر(خوف)نصى نزعلهدز(زله)
أناققاعقلغزمشعناسنه لكن بونده خطسادنكا(تمدار)دواميهدر(هيا)
كسيرالله وال باكزفكهسناشباعوز ناجونمدايددر(معنى) نفستده جوق
خاو
ادند
نزالة
اهلجذ رواردركه ج

فابدرمعهذا اولخوق كتدى علمةنة

لوحرتواول+ت <صومت مادامكه نفسى باقندريله جحت
وته
ااف
يعى خل

عليه درنعوذباش

تعالىنوامًلده #ودوراق :خوش دعشدر (انارب احسنت |

عودا وبداءة» الحةذلتوض م«احسانك الشكرعدة نكان ذاعذ رادتك وةحع

فعذرىاقرارى بانلاسلعذر) ( :تريجه)نةسنده جؤق:ابه#لدزلولاركه
رنهدى
وه.ا
لحد
ابدرخوف خالل مادام ايدرسن عل بو
ذةلص رديه واشذى دقلبهبجدالى اليروالتةوى :ال الامانا

(قلص)تفءي اد نماضيد رجع وبزيره كتوردق وثلاثسئى و زلدى وحكلدى

دعِك(برديه) اصلندهبردين بثنيهدرمغردى برد برنوعلناسندر(افذى)فاابه ْ

بممصت

اثعالدنماذى اواشدردىي ايصال ابلدىدعكدر( امافى)امنيهنك بجعي_در
ممصوداردر (رجه)شماتدىدامن درم يان #اتةوىوبرمهرزمان#دارادى
بى
نوب
هاند
اصل
لوجهده <تان»ه حا

.

عم

3

وعطا دض

,

.

هوه

1

 .هزم المععلىعقبه برهدداعنلد:صرالة

ضاوع
مشدو
)اؤام
ماس
زقتب
هدن ا
واننت(سيزما وببوعاو نالذبر)كرعه(يسئ

مول (عةب)فتوكسسرالهاوكدكدجى اكءلقوارفبارسيدهياشنهوياشه.
دبرارحى ولدمعناس:ه عقت ديدكارىعلى باشددى دبزلر غاط يدوب ناشا
دبوكودكانه خطابابدرار (ترمجه)اعد ولورمةلوبدنع مءوجكون

و اذباردقر موحد وادلودترت

( 0نطق)

ر هين ديارغنانت اولالاء

ظ

وازالباه ضيه »

”-

انالمكارماخلاق مظهرة يد فالديناقلها والعملثائها .

(مطهره (:تفعتلد ن مقعول مونئيدر اخلاكه صوت اولون خصادص موسايه

دعكدر

(مرجه) .مكازمناكمشترباردرايلها كتسات آفىعجدنرى دين اهددر

عقلدر] اهرثا ١ ٠
١

ظ

1لعلبالتهاوالحمرابءعها .هدوالدودحامسها والفضل سادها

| (علم) ذاقعه مطابق اولاناعتقادجازمامعبرلفد رحكماديد باركة دورت شيدك
ْعقاده حصواليدراقل اخضدرؤءلم فعلى غتردن اي اولان عادر * وعم

عغا ىغيردنما خوددر دعل ةن امورىوةو .اؤزره #صوردت ذاملى
| ان
طاهرازلانءادر» عللاءذينديدطارركدعلملومهنا تعدري يع اللهتعالىنك جيع

كلدك زمائذةهرت دوطف او زهنولئه

|معلوا

جقابسهيود

وحومكاورتى

للده غلةدمسرد ر هككلم ز ماندهاوله جحىنكلىوروساديكن
|اكلزئقازآزا
ظ تقدبرولوحه كت ايدرو 2اء حرلازم كاارفعلو1

ر موعلةتناع

|اواليشنديئابينعكباواديئى وض فاوزرة وأةسى موجباوليدى جيرلازم
كلوردى لسكن حالوشان عكسنه ملاسدر وَعظِك معاو.سه تانعرى فاعدهسئه

ودك مبنيدركة ا#صيل اله جق معاومكر فرض ابسه طلى دنىةرضدر

سيه تعلى دتق واد دري سذت ليسةاوكركدض مدنوند ركذ لكنافله
وأانحب

واه بالمعروف ونوىعن المتكردنى بولةدرفرض لهابمارى .دول اوزره فرض
وات

دام لدب فعلهكلس واحندزوق الناق علنه »و وتوعصرده رباضات

>كال هالت وامتهر دوقت ذرتك هاليةكطبو.رنىنه طالت
شاالفدةر
اولوره  +:عق تع الىاى خا قابدر علمعلومه :نانعدر ذعك ده لومعى ذنى |

ملدوظد ر(سساديمنا)اصلئد مسنادين'ايدى شدق تأنهقاب اوعشدرتاءه ذتى |

قااوبلنوبدال ”ابدادئام اللهسناتد ىد دوارلتنى ديك_درتطى اذلئده
د

قال

6

لى

يكن

(يتركهها )ااصرواللةسن :جد دفعاولسون اولحزن ونب حون اولدم

ْ

نادانفن » لجوايلزوقت تساه

ترىدعاالكه رمسنيقه

لوس

“د منكسا ناطله :ذاهى

(عادالكغر) ضاتكسةالمى » وبأسضائ وبيزانى (من)خاروجزورق
متكده تعاقايدم [مناكيى (ونله تشعمادن مَععولار معكوس وملوت.

وش رتكون(ذاهى) ضيف ومتكسر ومنشق وسنت( ريعه ) .كثراوة
م

طول لوداشمذراس* حدقادلى
ابه
و س الاسامن هالوتخ ذضمروتيره رناس

كوو تلررفاء

كلناضنف هس ساشى
ه لالعدىالاذابعوت بامع

(رهلو)وحردفدموضوعدت وال اولنورسه نسيطهدر ممثلا أهطلركهة
تىك وخودى وارميدر دعكدر» زاكرموضوعك برسالتدن
رككن
خود
مو
سوالاونو 7 55كمهد هل اللمركةدائمة )كىكه حرركتكدوانى ونااقطاعى
ْؤالدر وقدمعساسنه دح اءلور(هلا على الانسان حين) سكب ودنى
س

مامعتا:ه اولوريوندهاولديتى كل استغهسام اسكاريدر ماالعدى دأيوكلور

ولهذ الاكادى (ذيل )ناربع اام شرحدن يكرىاتىسالمقدم سورةفاطر
اؤاثازده (هلىمنخالقغسيرالله )كرعه

دن تدردس امصائده وتحقيق

سياقندهبغير س-كين بم اوامدغمده ظاهروباطغدن يله الجد والمتدطلن

وارزومى دخىمنمتاب اولشيدى [لدى الامكان بكرم الرج_ل اويان)

(عدا) زناوزئئدة اعداكى جعدر (ذ.اب) صراط وزئدهجعدر مغردى ذثن
دورددرار مجعدج دلوارودق كوزرده ورددنغاطدرديد بلريرزباتدكارشضدث

كنحدوياابنعىددراعيدىنذحيرراتكساهادبليدعرنرمبمامرعةروسفددكركهطلقوادسدى وبفراكعودذهيمشنهوادومدياكلرباةصهددرخ
مهذ
هترج
دئينْ
ةالمؤم
ستغة
دنو

ك»ان
كؤردر(عوت)ماذى موثد رعوأت

وذب وابن وى عشقغالد وتنه د برا »هيل فرس مهد برجام  +زتعراسد
نتساجكا يولغسات خصودهدر (إساهى )غافلمعشاسنهدر وعهلت انبيانه
دنى راقعاولوراىد انأحيدب خداعليه الهاناده دش صحكره سوووتو عله

بشمردتي اشات ادثالردرك هكشف الاسرازاوائلاد

نصاح ندر مضااملاايدر

+ءوايد راجو كلاب هذاصعايهويررارعذاب
(ترجه)دعنار كوبا ناب عو
فدسعبزلوابرا ٠

سيرم

0

لاه
لد

2

(جه)

ادن

امال وبأرتية لواسه ركس » ا

كع اولزايدره نفرىكدكاء

الخربزدادالاخوانتكرمة هد اننال ذضلامنالسلطاناوحاها
نكس 2
(حر) عد ْضديدراأسكنلو”ىك ي“مدن طابس

)ل2كرهه)

1سقاط وبدلئده تنالاحق
تكوله عزتو ا»نك كى شيرق اد مسد ردية  :ا
مضد ردىن أ كبدايدر:نعي دى لبه اواديئى كدر اخوان ولايق
اولوركه
اس نان اولدلرههجنك زع واطةلمتليم|مكدر  -ى شاعردوش (ان الكراأم

اذساهملاواذكرواجدم نكانيأنشمافلمىرز لاللدشن ( 2ترحسه) .اودرا4
رد وىتودبابالراناة (نطوقآخر)
لذماخؤاة لحان مواو س

مش]لق علىاولاهبلهمدططفا بالشمرووالباهى
نا كرام
(مصطتا (صم وتد ن افتَاعلك مغعوليد روادىالفه مةلويدروره» ى القدرباسى
خطياءمس جوردر (ناهى) موهورمسم ادر شرف ورد ه.هاء دندرته مرانياهكه

جءك
فىالادلى حالنه موذس اولاند وهدرونونده محليةراالب كان شرف د

وافقسننك

در[

(ترجه) اى اكرم لق خداوىكائنانه.ادشاه يواى مصطفاى

ماسو ار

١

قيارودئناه

د اغختار مهميااق د من تحذاثمظع ناه
ناسييق لعدد دكادر ) مس فلع(
(محدث) ائءالدن مومعونأي سل كمع
أ

استفعا لدنمغعولدر تنظيعوشذيع عذاولئنان

امرماريدت (نادى )خبردر

نهى ابد تى دعكد ريه رحالنامى تنو بنسبد إوساقط اذلوب بعدهم سوماولان
بااشناع ورندن بيدادر

(رجه)

سن اى رسول,كائنات يلدوى محتياقٌ

ظ الات وكرحادثادليه يدصغينات يتيند وسكسين جارخهواه
: :قاندب

حدر لاغيره د قلدس بالغ رولا اللاهى

الوشعره رأمن ده نازدلوحان سيد مدّه هي

سائرى  0طءبع همابوق

مثفعتل |يلكلهد ناوا خرتارى خراب اوله حقيقت اندنآكاف اردوين
اكرخه خد ذثالسننك ل
نووواعبهمائالولاطنفل بالغ بابي ناباكغك
ببدىكام
شراممده بكا”
شه سور دعكمأ لندهصادراو شد ر(اندب)نوذله اوقبي

أض درد عوتال وهند ايل (له)فىالحدثيهن ا
ىه حادثتنيع وةوعثدهذيكذر
)ممدبر) مويه اليعههروزدهدر اراب ره دن اوا.وب امور وا<وال
مقتضيهدن يرد ارا مياننادانمعناسئه (لاهى)اهو ولعب ادن كنف
صو ,

للف

كفتاروديدار» زوبارنوبى +وقدركاؤلهدنذواء
ببمةه

اماد احضرالمكرمات عد وعندالدناءة يستنبه

زينام) نومدن مضمارعدر اونور ديك * الفتئة ناعة لءنالله من اها
نيو

وَصَمْ مهوله أطددر مفردى مكرمه ضعت جيدءد ر(دناءة)

وزن ومءناده خساستدردةى دى” دخى خس سن وزدهدرا اقلق (استئيه)

استفعالكمضارعندر سداراقلوراونائرد عكدر ١ 2تر جيه (كر وقتئده

ناعمكور وراول#ادنائتدةاؤنائرنهاوكراة(نظق ويكر)
لد الكر الذى اننال  45بهد اونال مالاعلى اخوانةباها

(نا )لتكراراواعقدهكتةنود ركمهنزلوةي تنه:بدثيل وودولكاس.اب وطرق
لوا

ايهوول ولك اسَابٍوطرقنهمخناافاو كيد ر(ناهنا)تفاعلة دن

ماضمد روزن ومعنادة فاخردى كرالادى نازاتذى وسوكاتدى ومالكاولديتى
روخالت احدوال <سنددن دكادرخ
دنيوى ااال مغزوراولدى ذمكد ز ب

ابردهن سيداؤلاد آدمموانكله ده نف رنوةدر بتنفاخ ادا سو رددارواهل
دارق
حديث (الفرقنفرى)حد تدافاهوركمايلدكارذبرسبىدخ كنت

مايهالافتضار اولان امو رائلهدنى نفردنتتزه ونبرّى ايلدىيس (كادالفقر
انكوت كرا )-ودمغله شدائد تشيمدسى.سأن سوروب (اللهماىاعوذ

يوجحك السكري واامعلكعظي املنكثروالمر) وسائرحدبثارده كدثرابه
رنادستعاذهثر ى واردد (الاهم احيى مسكينا) <دبثنده سكونت0
واطوة تتاندل هراددر زرا اخردد شدهذلت ومسكتتد نوةمروحخكةردن
استعاده #وردبار وبراثرده دخ تولكلادمرنثى اولكيدن زباده وسعتلى
قيلدبودعا ورمشار(فبأ حديدثنعدهيؤمنون)دس لوقبرهكورشخانمات
جيه دو#وعه لرده :نع3ض حه_لينك بازدقارى هن خرفات ثاءات الذفات
إولدينضى]”لذهانوعرل يدن حزن دنى ظاهشردر زرا تعاتل وشذقا»
وستائركتب حذ زنثاتوتهذه وفاايدر نوست علق نت ناليدر (قاثده) حرب

 ]|١تارعندهرحلةندن
اعظاونام وءهد :حك همثلاعلى“قارىاعظم٠ ١
اوجسالمققمبياعبلشدرنلا هدق راخبار أبذن كسئه وردايلكابدهوارد
اولان دعضا"ثارىدراطدد كلتلوق ادن كسنهار دن مأذون

اذلوب اندداولاننقردنمراد فقردورى اولمامى اوزره تع نف ال دهوام

| ايليه والاتدريحى فقرضوورى مستوك ولقمة ررد زديديار»لوققمراكبارخصر |
عسوب

000

ا امد" مشا

« 01أنطق ديكر)

2

ادم عننالسكار المحفظات د وا<لوال ىاشبه

(اصم )فت دضممهم ل وهشدَمِيمالهم كا دضبارعدر دعم اظهارايدر سام
ْ
ا

ميدع الحا موردى
أيدرمدعكدر (محذظات)افسالدن فاعلكبجح
اعضابدر(! <ل) <سنن بأد ن متكام

لةظ وزنومءئاده مغضيدر وادفاط

 1-مم اولؤرم ديك ) أشينميبهه)امثل وانظر معناسنه كهمل مكرزي بريعسىكورئة

حلك ام مليدردبرار

ولوب مغضب اولان سوزدن سدمدار,

(رجه)

اودمده جل ايردم اولوب 2

الل
اكٌ ح
الائر
وا

يد للااحاب اا كره

( اثَرك) مضارع متكام (جل) ضمجم وشدابهدر جليل مادهس؛د ندر معظم
الشوءمع ناميه (لثلا)اصلىانلا|يكن ن فوى لامنده ادنمام واقلنه حروف حردن

ملكاادكده لالااوادى التباسدن حذرارسم هيوم اوزره مرسوم افلدى
(اجاب) احابتدن تكلمك #هوليدر (اكره) متكار «ضارعدر

) رجه )

دجن ارك لا  +دلى  +حواباولأنه نا حرف يك ركاه
ْ

اذاماا-تررت سقاه السعيه ب على"فألى اناالاسعه
مفه حكى

)احررت )جرماده سند ن|اجزمتوزن م0

مماهتدركه خدتعقلى (سغيه) علىجقيفب
 1درجة كالهعقل ناااغاونامش

اسه سنغيغكاضفعيلى در»بوسانا (ع) للئاس حرص عل الدنييا
(.ترحببه ) سذييك هؤلئ رد

شذير» سئده حرف راده افاده اولند كى.
نند ن اسغعهوم هه ابو7
ايلسم 0د ب ا

ذلاتغتربرواءالرجال عد وانزعرةوالكادمردوا

ا (لاتغخراعروردنانتعالك نمى عاضرى إرناء)رةيدن حساح ورد «منظره

يعىباقه جى اد رديدارصكى(ان) وليه (زخرذوا) معمه لرؤسهماه الله
ماضيدك جعيدررين اباد بلردعكدر (موَهو(١دن وزن ومعنادهعطف
تقسيريدر شعر سادة_ده وه ا ادر

 1/1جه ( و خرف أ «سدن

اوأهفر شته وسكا كرانتسه عوبهنظركاه

فكرمنةى بعس النساظرينووللهدالاسنوحه

ظ

كثرالخوندر(نجب)اذءالدنمضارع ,كندرروعبه كتوررد يك (البن)
لسيانك بجعقلى (اوجه) وجو ك كذ لك جى
1

(ترجه)

حه ل واركهخوش

غ6

(حذد) مصد زد ز اختراز دعكبدر نصى ترعخاةض اندر اضلدده رلازيدى.

|

(تمغفؤهعي)لدت ممعؤلدر ملفوظ ديمكدر اصلىقوه آغَزْذن فى:افواعدن |
(جوهرى)ف,
لفظنددميواودن عؤضدرديدى وقوكهلةسنده د هادنيدل |

ميكا ؤديدى ر فزقير وضانةالله عن طريقة الشر بعة فمعرفة المقيةه |]
منتقصنعزيا ذ بركهامكشئذن روماللاختضارعوض قبلندى زيراهاد نيدل |

اولكقذء قو6اللرلسحتبايدتكراءهاؤلالوىزواود نع وض اولدقده كماولو ْ
دعزلائحؤظن اولنور انلوند الىاول احقد و (ضعسق) حوق كعم واردزكه.

متة
اعت
لم
تاق
د

الاتساندر دلوخحُوق وات الله خش ابلدى معهذا

لنسأن انال انطقمناسنانالقسال) سرى اوزره مرادى ملؤم ومراى |
مغهومادادى حكمكارد نبرى دعشدر ههولن ندعث علىالسكوت :عكرة ها

فلقدندمتعى الكلام م آرايهخضرتس ردامةاكدان أ|كافع اميرالسالكين 1

اصاهد+
يق عتق راظلىله غن مهورست

ركه اذىذذكراتهدنغ ريدهاخوسن

تعنىبيزيان اوليدع كوثرايااغزازندهطاش ديس :يكل هكلاءدن لسانى كاف |

(رخسه) سدتوايك'حترازندن ق<ىذوق مردعارةارهوؤباان
فوم
زاه
اان
هى ل
لولد
لنا
اد و
عظاي
حة

٠.

يتس الوقورمنالادى عة .وقواده مزهنا وه
قتار

(انشم) افتغسالدن ماضيد رفك .افتعراضبلدى دك انغ الك ضةيد ركو2
بوزكوستردى (وةول)تله صضادت وقار  3عكدروازكتزابلهذلك مداتيدَركه

وستنك حكمئويرمكدرهسضاخسذاء سةاهتك مرا اولدينىكىبوحالده ||
اعدال اضعتن انحاولدر (فؤاذ) ١و إندهمطلة ا ادال بدندر هدر(يّأ6

1

عكيد ركداربائشهاام يراهانهافمىتاعوذيكغنءل |
رنا
افعل
ضدنت
مفظ:
اهل

لانتقع  وقلبلامضشغع .ودعاء لاسعع .ونس لاتشتع .عحذيث طولئك |
ددلتدهابنمسعود رذئالله غنسته رواشله ' يآ الاجمانانساًلك تلورااواه ة ا

مخبتةمندبةف سبلك  #نوزدلشدركه اواقى قلرة'صةت انلدنارد ادرركدتاق ألا
دروقأ ثيردهابلغدرواطااسم اقافتاناماع ناف ادعودان)حديق ً

اء اواخرنده اشنارت اولتدى (نادره) خذرت |
لىتحر
اتدب
شرددةنشط اب
صدةك الات ؤسةسثدن زىاواهدر ودردى صدزىعسدى اميرالسالكين :
دواندلاإدر

تعيدن
اينعلاناعلانايدب براهيم
ذارنووى حاشبهسنده
اك

ردانتآاطاد دى > ل"اللتضناءده دثق وازدر

(لره) وقوراولان شوسَ

22

1ن

أثلور

5
الدديايه تأر«أيدينكساه (لعسلل)ار١ 5
موخره تعلق ابدر(مقطع )انتماكك وخ ع

امجعودند ر(ييوهم)مجضلافدر (ماتكرم) مخاطبك مغعوليدركريهع

|| ايلديكات تس_:هدع يعسن

امورمكروهه و<وادثعارضةاندوهه صيرى

سيم أيدوب انكالبهر يشان » وسهل واسان قبل «وخالالله اوعاتكذاراول

مبقإاوسده

تع الىدن جهوروموءوددركه مكافاة ومجازاة ابدوبانك

رصيق ارددج كوررسينكه شممكا هر خاطره كطزبززمانالله شرضافته
اورسينءا خوبودحااتسندهطبءت اولوب هيج|كدارعارضه اوليامشكن
ول
اؤلورسين زيرامادامكه دارذ:ا  +مدارعنادرعوارضّدن خلاص ومكارهدن

جنااصبوقدر
م

(ترجه) اولوب مكروقى

اولهبركؤتكةه اندههي كور

زكابيراكرا

صترابلهممابلابل"هنادتذواه
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معي
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وسالو دوال أورحكه هسأد ب بوذ و اجردسكرةشي وطتوزيج سهسيدر
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ج777
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صوص ومأمقروض_احب لورهدت و<ؤمرث خضير هدملا كن متصوص
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عدى
مض
الىوزبادهكبيروعظيم وفوق اظلرك
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معناساه (إمجانين )محتونك جعرد رمعارض اؤلانكغرقعاددر 
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اولدكدصاحيى ناهإنسادى احورإن برقرهطناش د يكوك كلديىق دكاوجَاوج

نهسر وابراهمعلمهالسلام دفن اولتدقية
طلوسى تراب اثناى دؤند هممةك قرشْ

اارثىردخله 'ثايتدركة انبتنملفاصيل ادر
|قبرى اوزرهضوننازايا دك
| 9جه شيريقليلابولندى ار باريله اللردنيوجون اعذبلويسأ عض نان
بزاىزادةمظعؤن

“مأاذظطمو نولا شو نمقلتهع طعناذراك اوضرناغيرموهودل
| (ماطمون)لطمهددن مضارعكٌ بجع دن لطم بركدنهنك عجره سله ا
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اردق د لالشتله
اننتع
كنم بردب الاسادرهاللواط)

وات ابدنكسنه يهلطيموبدرى ذوتاولسهينم ومادر ىبزحلت ابدن
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عىدر (لاخشون)حشتدن مارعك جعيدر(مةه )ده كوَرْكَ ا
ايحيألبهويا ذى بجع اولانتاد رد لكننوندهعين معناسنه دركهدعشاراع)
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هين خت ددع اجرى م عن همهله”ندم (دراك)كسيرو ةيةه ع در يع ىبر برق

ارذخه اوافىكهنشابعد,بزكا دأءكليياسود مالسيتنظاودراق الصيوتير رى
مؤهون) وهندن مفءولدز ضعرقب مع اسه (ملقيه)'
(ق
ارد هه جاغرهم
مسطانان مغلوب اود داري أنامدمعمان إ يلي امطعون دذبرتار 7ئوانه سي مغيره
ايام
ودائ[؟.ن اهل ابلاغ اضطراخ
بائ :دعوت ونوب ددن شيرركة راد نبتلامت ب ل

اورزء اولدةار بكؤر دكدهغرت وجي ريكاايدوب وايدي ترك ايلذئاول
ايد وشاع ر ,وى ليدب رمعه وبدق انتادابلدى (ألاكل :؟.ماءدولاايلة

باطلمكل ذعيمليهاذال ب وابن مظطعوندخ مصرع اق قصدبي ومصرغ
نأندهلوقف وبلكهتكذيب |بلدى ديس نزاوعاقعأدلوببرجو انقرثى ععانك؛
لساسره سه ا

أناه مرب أيدوب حي سدت أطمددن كوزْك اطراق

ْ

قراروب قاناووردي ويد ديذ بكبياعمانبامعريمضريك ضررىاولدعيعإن 1
دخى والله جكررر يلعا مازينية كر ركوررمدى دبدى

دن

لى

(مجه)ا طباغه
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ز|هرانك وان نترسزيدرهاس لسعناابنعموطاعهيواطعمهولالاىلساعه
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ارحوااذاشعتدا!الماعه جواناد ل الخلد وى شماعه نطق-::

امن نذكرقومغيرملعون #داصحت مكنئبانخبىزون

(ذمزه )استغهاميه (تذكر) خاطره كتورم ككد ذكردندر ضكلدحةوطاق
اس ضارمع:اسنه درجاروتجرورمصمرع اخيردهاولان دحت بهمتعلت ا

طىيدر خطاب نفسه درسيبتأخيرى تخضيصه ناخود تذكر
خلىاماذ
فع
علت هتيج اولمغله طبعنامعلول أوزرهمقدمدر إغم) هس تاف ديركه احسن

اؤلانلامله الغمراولمامةدر زْيرا أكالامدا خلاوكازدورضىدج ازمشدر

نوندهقومك مهمد رلآملعومن)طرود بعيدةيمكدر(مكتئبا) حزن معناشته

كوير
أؤلان 5متذنافتعالكفاعليدر (محزون )دهلام حبرفنجرتدوتتن
اوندر

(ترجه) .ع بناددكد كلدى اوقوم

| ادلغولبرسنندندراو ادك

ْ

معنت مشصونكه ناك

ممنون

وءالظلمني عدوالىالدين
انمذ كراهواذموى سغه ي بدغنث ن

(سغه)سعقلبواغقسغاهتثكؤنل)غمضارعد رستايد ل(زيمعدغور)ددر

|[ (ترجه) اخودادل قوعفادراكءادا د كهازومله اجبددرلرظلله اول |
نون
غيد
من ا
ىدي
فوت
دع

:

لاشتهونعن الععشاعما! ف واج والعذرقهم سدلىغيرمأمون

خشاا)مر لاوافءلا قم اولانمادهما)دؤاميهدر )اهس و(١لوندة ماذى
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مخعهدومهلاكإددجرمع (ترميجذة)كزيادطرااجعتتتاايإبزاابرهتاهىمىخاشويلنادتلهقاهنادرهجمكدد ارإلرععذذررا)ؤسهتربطا
موك اولاز برغريسافسون

ظ

الايرون اهل الله شيرهمو» اناغضنالعا نبمظعون
(اقلأئله)يددعاد روقلتعدمدن كا ّدر بعنىمظمرخيراولسونار (غضدنا (
دزد نحبابند ماضدنكنغس متكاميد ر(عةانبن مظاعون)مدمه بكتقد ددر

وا
ادن دكارسه اندو صخ يهالسننلامله
رضاعيهنى واردرديد وبدروقا تندهلعذ الغسلوالتكغين» حضرت امامالملمين

عليه د لواتالمغين ديل وروب سيرتحلى© ريرىاوزرهمبسار ل كوزارندن |
خدينعتا ناوزرم.اش نازلاولدى شيعده اتدادفن اوازمها حرى لودر

كىاسالامرهك اؤندرد كسيد جاهليتدمدنى
كنيه نى أو السائب ايد

كنم

6١

| ن
ا  89بدصوافاللهودستكينه يوتكواانلناسائه )وينكنك عرض اندوب مسكات وذ ال الله
امتنمالدن .قاوطا

١

زتعت اميدايد

(رجة)

هولمثشمنبتيكانبهذ باعلن عرض
اندرك |

ابأش مد حرين

كل اهعرى بكس.ه رهين بجدوفاعل الذيرات مستّدين
(كلاهىيبداكسب زهين)كرجهسندناقتتباساولغشدر (رفين) هون

دعي ص لوطوحيو
فاعلندر

د

اب

(رجه) ه ركش اولوزكند ىكسبينه قرين رايد نول حقه

اولورمسةدين

مو عددقى حنة عل ينلحرممماألهعلىالضنين

(موعد)اسم مكانذ ريعةلاويشلديى حسنياتك جزاومكافاتى مشاه _دء
علديمكدرعلين) جعد رعملعىردند

ةله صغيردر
رخم دجم لوؤيوسد تحت آ

رى عل قعدل صبغه دده دوع تظمربتاظمك اسورد ريك عالى ديكدريردنى
لامها وائذبك نصغ يعض احماندءتكبيروثءناامجوندر

ظ

تركمدهد لحبركوزل مددفي و 5د ورقطعه» ىغضبوط وحوط اك قير ٍ
جع سا قيلثوب رقعاده عليون وتصشده ْ
(اقصم)ل مصغرمزبورعدر
وحرند وعلين اولوركهنك صهةة.در تعدى اعتساريله دركه حرف الالةده ْ

انازتدر (إضنين) ممه الهعادر

(معم وعدمكاة ى #صمرءات تربن

حبقحرامانتدى ا ىكيرصي ضنين

والخيل موةف حزبن جدتجوى ههالشارالى “حين
( ١تمجوى)مضارعهونث نارجهمم كدهونث تهأعيدر ع اد وزخد ركيديدر

ْ(لاسيعة ايواب)كرعه مى الههر برردكب,بربالىواردر ١ جم ؟ شعيرلاشقر
اغ جره لظلى > خطوه

لاهازيه اثلركاتعاسي د رمسالكسوطيدهوغيرتده ِْ

يرد ركهسين دوردده
يها
| مضبوطدذر تعضيار حطمه بريد دسكين بازدنضار
برجاشدرلكن يخندواركهطناق زمننك بد سيدركان قيارعرز مدر ْ

(ترخه) مؤقى اولدىخخ كه مهينج ندارايدرجاينمكان سافلين
'

شرايه | جموالغساينمذ:عكث فيه الدهر والسئن

:

ْ (حم )ماءحار (غس لين)فائلى وايرئلى صو (تربجه )شري أنكجم أواور#ب *#
ايدهمجك ث اند ونيحهمأهوسين (ذيل )شعرهنبورل -را

ارات
ها
سس “|

دتىاعة.اراول:ورادل طيانع اللكهه درتدردال قصداولتور وشطرشكاه

+شيم وبردال .وبرحاكه
ىري
بد
خانهلر بكبرصروسيدرسكزدر ح اشاار
مسانلريئه ادراج اؤلئوب رتيب.ايتانسلله .م جح م د حلااصولون. .سم

اطيفمد مارانولوروباعددارى بجعواس طسبنا يك ابدد

7

عدديرذكه شهسى اسلامدر (.ترحه) ٠.نطعشطرشكاصهفسينال
يك دا ىما خود مياتحاىابدوباله شان
فذ لكاسممنيهواهقلى د ودلب جيع منفىاليافةين

(يوا) اكاهواادازاولؤزعدعى تعشق ابدردع_ب كمدرادد شقميول اللدامى
اولقدرز قلب )فاعلدر وقلب ثانى١ كامعطوم
سحي لبدجيه قرسا ازلدى

منمرقومغر يدر

(مجه) نامياكمفورسو ل ترمكاولاسم2

قهان(ساخخه) بردت ارجؤزهدن جوع
امتوادىهب خل ج
نابمبنكه

الشاظ مطلوبه واسعاء مويه اسدران ترادفوا سقادطر .لهفكن'ولديغق

ثيل تعنندهبوءت قيرانهفىانشادان لشيدم (معما)بككسال الها
لطافتدن حوماه عد عقمردنحاهرءضوينه عاشقطو عد

و<ورشيد

يه ١د

فاط دات المج واليعينِد دابذت خيرالزناساجعين
سوورردهره تعلقاننادشعارد ندرركهمتعدد ]اردهدى سط اولترى (خاطم(,
اصلندهم:اداىمة ردمعرفهاولوبياذاطمة مبفيدوذكرىكذار ايلدي أىوزره |

ترخيم وبراى وزن تصمراولةودب وسط كله اولان ميمفمحهسبملهالث دركه
صاحسدهناصاحد سور

(مجه) ا

ا
|

الوراسيناىيمين
امائرين النانس المسكين مدقد هامنالباب لهجين

ثرلا) بونده مسنكين
اشعا رعريده!كثرنا سباقوسياقاطرادىغليه ا(نلمثد

صلوه' باولق اقتضا ايدردى لكن جرف
نعبت
بسئة م تا
مغكردااوعلورب ناان
دا أد نككسيرهبه
تنين
مشيله<
اخيرركسسراوزره وأئخل لاففاعده اوزره ت
صُبرورة واطراداءد ولاولندى الععودةعلى الراوىنا خودسَىء دزن ظرفئدن
تاذل اطيجلهموسا اذا اط _لددى حودد رديدبار(اما) مقتوحا همزة

اتام ومانافيهدر (ثرى )مضارع مخاطب ونونتهنا كبديهدر (ناثس)

دين)اغظ ومعنادهاتين يعنابكلمك
د(كحن
صاح نشدت ؤمشطرب ر

ز|ج قبراادقنتترعنيكدىناودالدرتةاتين ٠ |
7

بد عي

!

عمد المكء) طبايعدرئد رضفرا سودا دم بلمغد رانارك 1د إارى عا صمردركه

وذر
دات
انس رادختادلدرداسةة ناث واسب

6

سروم

وطساه دن وى

ل
٠سب

أ هنجيءاربعه حادل ألو ركهرودت جرارت رطودت سوس ةد رادإك طمانعه

1

اضافى سانيهاواق طاهروععق اللامادسه دضى أطئى اشردر (دبن )داك

غ

ثيه سنك حاات ندجيد ره ا ابههذ بندىد مور اول وعدد وباره اشارهذر

(ترجه ( اخذايد وب وعد كعى 41كزردصاى همان لاصكر شم ادل طساى
جاردرضعأدتءيان

:

ْ (سكد(رفأقدر صلأدشطرَ.ك طوالاوعركماسكز حانةسئ هر  1بدركة ب ئْ

حا
برهدكرهيس سك
ادر
(زمي
ن) سراىعالى كدان شاهوباارادة حالابله
شاهمةصودد ر(شطرخ )كسرههمه ابادومجهله إراؤلىسا حكن

ايك

متدوح بعده فونوآ خرى جمد رمعريد رفارسيدهاقّلى ذك_لل دوو مرحبردةده

ان هشام درطعن وزيئه مدو ديدى لكنادلى شدرجُ وبأصدر تكوناشدد نك

|| ناخودسترنك ششوسبارتكد رم الونامعنا سنهصغدى دبركدلفظئده اكى لغت |
واردر( شطر)ممه اللزهنامم له اي ده رششيررك بع الى نوعافراد الا واردر ْ:

ماشهأ و1درفواذرىزص؟صةقربسن ©دافهيلر عنارمحخكي©مبهيددىق +لوتيرتدداىسضراايسدشلاااهءوىقكتهاعرضفوررى»ضع :أ

ا انلدكدهمقرولهمانونا ولوبمقناله سكدةمطلونى وعداولئذى جكيم دتّى 1

رهموايكخىيهاكواوججهميهدرت درهم
هرد
اونوزايكق خان سهند ن اولك خانهي ت
'
|1

وضعء لهحادل تضعدف مطلو عدر دعشيدى استصغار اولئوب تعدا لساب
جع اواءهوفااياد .حكى تيم طبعشاهى اولتدقده
دواة.:دهاولان درا له

غبله كتسو ارعّهةب دازائدى
لعر
وتى
ماتاولوب تصضة:دن اقتراجىا د
مدهب 5د ريه اوزره وضعاداذوب رد كم ريز اوززه مرترد رع.اس المقدور

1

هسالهءنى واردرلكن ماس عوزده
باخ ى ذيركهوتفصيل شطرجج صغيردرك ز

١

انرشط رخ كي ركوردم غرضى اخواتنهوطولى بكر بركفه اولوت ناقه وغزال
'دن

اعدارئده زرادهايدى دعشد رجدانظرالى لاءب الشطر خُ مع هاجو اتا

عد ابجعبرميها يدكامرء حرص افلدن.اوجمعها» حى اهذااماوتمخالفايها.
(ادريح)افغالدناممدز(مدرين)اض هْلورمادهد .دن مشعولك تثايه».ى ٍ
( 1عى) وعذمو
حم
0
4

هرهم 1
ابب
تين
قكهروندهمم هىادد رهس
عليه السلاماولاقر

3

ك2

:

:

ع

عد

محم

و2سوسه .
مم

صح

اخلاص شريفدامحثروهدعاىاوقيه(الاجميكتايكتفاذلتوعليكوكات |

املهاماهروفاكليكككتوب ف اسكركلنوتمنغببك) صكرهفت ايدوب
اول يفيه نظرااليه ولواح فالدهادن وَنعفسك دتىمد <_لىعظوى واردر

اذ ثلرىإولمينالزنوفةبرنداجازتلهكلامقدعدنفالايدءر(. .ترجه) قسايلر

ااهل امكقل سانبهداولدى د كلهاولورمطابٍ عني(انطق)

خن الكرام ونالكرامبووطةلمنافالمهديك
ويهعوضطعا او(لنولرداعكزدمره)
(يكى)افعسالدن مضارع > ,و لكدكن

ظ

5

كني اعلاماقسامندندرشع رنىالدينعليهالرنجةوالرضوان اعلا اوزرهعل

ارويجهتدسعادكرائكاه مدج وباذم خصد اولعزسه اسعدرزيد وعر واككىراول

ابكيد ن برىمةوداتيسدهي كر
ل
|اللةريخا شاعرصاء دا
سيلند
ررعةب
اند

ادنخكض_ديدركه اطلاةله.ذم .ادماييدراروا كراب.واع وابن وبنت «ودرت
أغظاك بريرهماصودلورس هكنيهدز :الوبكر االمكرام :اثبسنريف .بودرتدان
كىدلستيدن فرقمع:ويدرككهني ده قصد مدحوذم لقدرواتحقتعظنم هراذ

ااولونلورقكدهاسنعصىزيبااترنْدتايجوندرزيرابءض تفوس امعرل خيطآندن

دلكيراولورجود نهمضاف اولانالقايدن بعض مالكيه منع!دلديار ل:ا2سنعد

الدينكى لكنشها بمصيرى رك انهسئده رسفت ابدوتتق الدينماده سئده

مصلا <وابديرمشدروبعضيلره ضبساوت_دهة ألاصتكنيه تعيين اندررك ظه

تععشساملهىمعوراولوت واءع_دهبرؤلدئظهورايدهد وخرقصداولتور
دارىَوكنهنكشدار.ده خيردركق:
ومصغردددسادات فقائية ماذليهدنتعينا لك

مأمولافلدينى لواامام شعرائده مذكوردو( .تريجه) زكري ابن

كرعزاف نشدنهمانيوكنيهالءطفاركووارهدن وزاقذءشان

ةسا):
زلت
عبوع
لئنام
ادالل
طذاقع
 .اناا

دساط)دونعه نهالىكى شادرواندى د ذورترعه وضاتدر اضافى انه در
وايدوب ترك وطن
(ترجه) سترعزهاولضته وااصصلناف سام بز
جرت بورهلاورمكان ٠(معما) :
ذايتن
الاخذ وعدموعى منتدنبدوضع اصل الطباتعق
'
اسمشرفشوك اولان (#د)اظ اجداحؤن انشاداولنان معمادر وعد

ةى)كريسة-ى حاوى
يعدلنايموم
عمكية:ن(الذوا
موسى)كلساللهعاليرهالبسلا
اواد بنوعد منادد ر(عرتعن) تعسترلة اكى واعدهاسونلور
ل

(اصل طبائع )

سس
550

فك

برى برىارد هنو كه ضدى فرددر مشلااشهرحرمدهرحب فرددرذ والقعده

سائرهدردمزد يرا ولدةضوومصالمناداوله (.٠ترنجه)  :اولديدى
ذو

وردالههركده فاعكاتهئمدناانتضالروزالله اولماسهصوم صسامنان
الدكدكت ارضكودن كرسكراد لسانوكمءقموماتطيغون . ١.11

/

(لد 2كت) ماذئ مونةدر(ثرلزات) معشامئه يع صنارصدياوز وضباللاور
(مرا) فتن الهدرتوين تمكبرايون لاعلى التعدينبرسدر اول دوشر د

خرشايد رين
ربتسا
بعاق
لجه)
/ك(زترب
تمزردي
رلور
ل اؤ
سدزسارد نىخيسف

عته
ع

اومرعزاصيدرشرااوسدرهلادق اولان (نظود كر(
ق
هل

ْ

انافىيهددفىبالعدوم عبد وهاهومنشرها كان

ضاق
إودد)تغعيلدن مضارعدر قور<ودرد»ك_در(نوم) ى2مك
مؤذفدر عستدلول الوم باخود مقتضى فنهادعكدر شردن غنادثرا انك
| متتتضاىةناوزرءدلالت ايلديى خساتدر( ..ترجه) 'قنكلدى مم

| قبلدى تهديد#ديدى فس وم البتهكائن
هاا دن
رمن
 5ذنونىاخاف ذاماالقران بهد فشاف
ٍ  2ان )كَابوزددردا

2
ظ

بروروحدنر نقطهدهادى كوك كاجتاعته ذرآن

ىلدكى شه
باو
ديرار»قالد مكتأثيزاتكو انكابردهودازعد رتشده غزقت
فاعل حقيق غااقدراوائلد واندهاسوعيه قدمدة سندهوت

شرح وائراذ

أواكشدر (آمن)امين مغ اسنهدر حكامن دج سضددر(م أل )ست دهن

]| ومدناميمبوردةلرىبودركهاهل اللتهررده نذله سالكولوركهكواكن
مؤصثريموزغينري|دونلمورامايدن يعضيارى زهرى تومنايدوبأ ثرااذى
 5رمعويددشارح تيرك وز دءكلنه وفرونةدا خلاو لمشعاك ع زعا كدر

رورعمرعدة انواةلدنغيرىاثرى رونمادكل ايدى ضرتخالتقه متسب
|| ك
اذارتسلط اوتقدسنائى ابلزار ( .تريهه) .ديدم شوفنم واردركتهذن
ول

قرانتمد ن بناولدمامن (بدت)

3

تفأل بماتهوىتكن فقا  +يقالاشوءكان الاتكونا
ظ
خراعطب(:حكون)
سندن تفعلنانك امريدرتهوى ممضا
دقهال
ال)
مغأ
||(ت
ْ

دابمنلوردن ماضيد راان اشبباع فتهد ن تكون ايزد(فائده)شهاب خائنية :

ببضاويده فتاواى صوفيسه دن اود روضة زندٍوستيدن:ة-لى ابدر-ضيرت |

عىتضبادنترماللهوجحهه ص ويدركهكان اتددن قال .هرادانلدكده بدىكره |

51+
الو مسد

تزراوية
0-0-1

مسشوندنن- :

نتعز بدت

!

١

ذلاالاملعمرعءزىسناق لعدميته بهدلالعزىولوعاثًاالىحين

(معزى) برىفمزاىاي بلتهسياءغذهاولان دن مقغوالك ضامقل ميتدرأ
) ::تتتيةماضيدز( الخىتن)الى
اعلد
شفا
اهدن
عماد
(ول
رينها
وانك كديرالله .
م
|اشاءانلددعكَك دض سردبغدهدى (متاء|الىحين)وارد اولدى(مسئّله) افج
لسفييية

كونخانه سندهتعز نت ا حونمنتتك وقف! يلكدهرخصت بوازواردر

الصكن ررك اح :دز مكزوه دكلدرصا بجعيدوت قرآتقرا عن اولغق

معالكراهة اي دزر

(ترجه) اما  -دخناق دكلدر دهردذييد

تغز ب تكارى اللفهافىاولور ِ+وقَكمَدِين 0
مسشيسش

ناقوملاترعبواقغريةاندا يه انالغر دسغرزس حمّثما كان

أصلى دردرناشاقط ا ول بو كسر«دلالت ابد ورغيتابلهغردتميا اده حشاس
شباعوزن اجون مددر (تزجه)
مقلوت وايهد( كنا )التنونك حركهساى
ممزععرر:نته رعدتَ صعقَينا كغراءتوندهكيم و#عررت حكو بعاد 0د
أولسدد كراهل وطن (نطق)

ٍ

ولالذنله ومتريدشو:موباجوواانرونله سمرديصومونا.

(لولا) نسانك من اي ونادولك ومجوثدنلدناا(وولرىولاعل لهاكغر) |
كلامت معلء :كاندهوجزدى ايدون عر هلاك ممتنعاولدى ويوبدهنأفىندت
|ندةذ رغضٌ > اردههلابعتأسلة نعي طصيطض اجونكاور(إووة) ايت
|ا
وحرّب معنام+:دروردد ورددكلهرى منيعمانهحضورمعنا سنهدركه(ولماورد

ماءمدين قارءالؤاواردهم فادلىدلوهه)واردارلدى (خى يصدرالرعاء) شهادتيله

متنعدنمقاماولتةض راحلا موركه ورود لأضديدز وبواممدهلوبتهدى
اهسجلب
بوصد
ؤخص
رقت
يك و
خسال
لت:
رغانتأول'وزدس مؤمن

ضيرايحون

انأننتمدع فيض اولان ذكرودلاةوقراء دن معثاد ابلد وعظىيقة فعينه
امثالته اظلاق محازاولوركه :تنتديه طن يلل

نامرف وظاتف ات 5

مؤقته قراشة وصلا نه بى اق حزب وباوردتغسيرر يل وهفهمايلدكارإسسلهنظيرله

اطلاقات قدعةاشلاميهتسياندناولغله اصطلاحاولور اليكأ اود /واحرّات

س ابلديكيمغسافىزب الله
نتمند
بجع اولاوب ومظيعقيانه قبلغغه جاج
سادن
هود
محد
معاعيتية سؤيلية شرج
الس
لححت

م معد ودلى در يعى
مدر  0د )2

بدى

ْ

6غ ©

بعتىمسن خلق(خلان) ذموشدالله جعدراخلاءكى ومغردارى خليادروزن
ومعنادهصديىكه دوست (يلين)مضارع

(ترجه) كرملااواسهسناوله

افوضعه داغريب و 3يكراحيايهدق ايد راومشريد رهمين.' .

تع بهمااساءفتك ولامكن «عليكصى ف الصدرخين سين
(تمع)تعلدنا مدر (ما)دوأميه (ساعفت) مقاعزودن مساعده ودربت

معناسنهاماضى مؤنثكه دعشار بن بشرى لكانشاءةت الاقنندار(شى)

ماضمد رمصد زىمعواندومكه شاعردءش مدوحساده وعيظ عداءان يرى

سن ب«ذونت
مبصيروسخع وا(عينين)مضارعهنطابدرفاعلى اناتدر
ك يرمن
ايودب ميسانهنهفرقتوعبران قذالابردسهد عكدر : (تربجه ) سنضفاءى

حكو رسكا قربدق اولد ة_هليك جردمهاواورد لز ينفرةت اولورسبه
ا ف بن (نطقديكر)

:

.

قالواحيسك دانم:ك متترن * وانت ذوولهفى المت جيرابا

5--ذ5ظ

درس
لسنه
امءنا
ادن
ددنمحمبيوب حرق(يةديادق)اصلى داقر ينٍ
حب
كد
ذل معناسنهدكادر (مقترت )دربدناهتمالات
دن دان نفسه وعل ادع دالموت
فاعليدرمةقرب معنئاك نه در( تكن اقرب اليهمن  +ل الوريذ) منالاده اولان

ي (وله) فتن اللهحيرتدر تحبةك شديدى عدق واتكدىاشدى 
قرباداموله

فعانواندن دخ افراظى ولهدر ودتريتدكبرلهدنى بازددار حاصلى فرةاري
خد رلكن نوبدهاليته تبتك ؤلهوحيرت مزداديد ردعكركد كهمعرى موس سن

مله ' ٠(ترمجه) :يديادركم حبك سكاسندناقرب اولتكن وانكعثغندن
اهن
وورسي
اول
حنعيدر
روال

ملي

ع

قاالتمةادءحماللطووزعل :بو طبرالعيزوسيرى وهوظهان .٠

(خل)مضارع جهول(طهور)ة

درم بالغه البادءك (دوس) دوهثرك

مادمكرل نر(سم ى)سازسيزمادهسى قلت اندوب سرى دمر ى أ وَلسْدرديد بار

اسر
دخة
فان
ح
اد ق

ى بالاده خرف:الاده ولادك عريضنا ده

مبسوطدر(ظمأن) مقدمه اندافظ 2عدروزن ومعناده عطشاندر ش (ترجه)

ديدمبنآب بأ اشترانة ليوب كميل بايدرسنران اماتشئهدرسيراولنازادل

حيوان (:نطقأخر)
'

ظ

 3اناتعز بك لااناءلىثةة دمن الحماة ولكن سنةالذين

لو 1بخان فاروقه تعن عدر (نعزى)نعز د نمضار ع مكام

زع

(إتراعه) :
1

-

نهنا

1

لى

ء:

ا ع6

]ا
|لال اباتك حو رضرتدهحكايت|يدك
لذه صمت خندهرو
ديلك]أ
اواديغق طباردالمومنامندهتجوعه ضاحى استيعابدنن ل
ق ايدر  4ا جه)
20
اميناولهبرادرزندها خدن  +نهآن هردان اولهاناردنا من

:

كل الرنجال:وان تعفغتدهده لايدا

ن.نظرةشطضون ١

١

(ان) وسلية (تعةف) عفتدن تكلف بابك فاضيسيدر خراء_دن كف نقسة | .

دفطويةد عش *#اس الظريف مفكاامدظلرفه» <
علغؤتون
يىحكون

ع نتأظرامعة يناعفاذاتعةفعن از ربه»فهنناك يدى افلىانام ظرضا

||

(ان)مغتوحه اندهن ةف وضهيرشا نساقطد و(يظرةت)نو ينود تابون |

اوأؤرسه اركرهتنأسئقنائت وجشسايت اولرأكظهطرةاوى جقادر لكن تنو بعه

جل لي هن تعرفطدو يىسنكيقيعوننا كتف نتكاد امادزونث عبوث اراق
| إخائتةالاعين)ا>وندركاردردعكدر 

(ترجه) اكدراضيتسه مك هد

عاوقلتم»زيبكاوغزهدبر #:س خاين
1ش

والشراؤقمن وذةتنعهده عد لهلانمناءسو :ى القتور حضوت

تد) #ماانتىطيمخدر اغغهأدايلذك دععمل
قا ف
تؤءض
(بردر
(ارؤق)خ

ظ

يعسن(حصون) ضلةبععدر مغردى حصنكلعهدر دزقارسيدر ("ثرتعه) ||
مكتابر عنوده قرشددن وقادار عيذ عراقد دوز نأنه خصن ضاءن (نطقآاخر(

لأن حلةت لاض التأى عهد نغ فلسضور بالينانعين 55

كه
تلتعأىد)
اود زماذئ مؤن(ثلا,ةض) انسيتقبال [ا
(حلفت )هله يل
عر لخضوب) وى ونونده د الىكذ
تركه أوزاق ؤايزاق ديرلرلءندد

عالييهند) تونقدسهعد ركدسوقكنادرسى 
(اف
رمض
قاقش ران )ارم ى اوح
اهابمهام نوقدريءى حذاكاراقدهانار
را ي
اهده
ووري
واندتركدر انهنظرله
عينى علد ن فرقنازاروس سوكند خوار اقاسهبعدانارعدار بنىشكست |
ابلزاللهم انف ناته مظطمرلعن افاغلهتةض عهد لازمكلركة انلك اصلاذه
ودد
خوق
الرى
باشي
ردنقه
| ان

عةةذ ارى
قم اببلدكلة العرلرنئبدده دكلك

َمْتعَض اولةمكركه ذعوذ املهخاكشليهنه صانزاولهكه شايد انقضى موحب

| ادلبو كَديدِينلازمكله(ترجه)زنقام تكله عهدين انازاتكسته بعد
اعتيادا عه عن دتمهامون وقعن

فانهق اعظاتك اللناتفاتهنا» الغمرك من خسلاتتملنيان
(اغطت )ماضن موث (لءان) فكله وتدةءه الهافلاءت فاهلا بنت لومشاقلق

ندى

و6
©

امم دفسدروا_-د ىاه ىكسرابله دروانك جى اناى در ف وشدايله ؤانشس

كعرالله وانسفحتناللهوادس وناس انس انك جعيد راس ةعمالىدلالامدر
التاس دهز مكرشاذااوله اناس 2ملهانسان معناسئهدر بوتةصيل ذمر بر

زبدافىسانيدر (رائصه) اكرحه نكاح وتزوجح سنت سفيةالجد يهدر لكن
كسبرغبت وحرص وطم»> هوت ودلالى حرامدن
 5غزدهتركاولاودزيرا
ييزده عدم قاليت ديدا اولوريستا هل وصورةده دردتر

د

رر وصاح نكشافكه ذرؤع ده ساعددر رزوي
شسافعنه ديت كا فئا ذ

اجب وعزورت وتكرد <لالدرديدئ (جواان ومركهدزيئدمال
بوو<م لواولوروسه
وفرزنديد وت غافلتدكه طقللا :قناخردمئد ند ا)ثردهوارداواديكدتحصيلمعاش

دورتمء ديه +خصمراوادبتىزمانكادكدهع زويت حلال اولور بض بدوبار
حرح شمروالتزاممه ردغ دهر) هيدرلْبرى هسشدند ن ترح
د ررك(العزقب ف

(نداهانستايذنالنيهلدةكد»الىفرد الحغبرد)ديوب تفردالله اه انادى
اهمي
وبالاده(ع )دليلك انالمرخيرمن الغنى»عنك ساءةنده ولاحة ده حرفالراده

افاده اواغشدر ذللّهالجد والمنه ( الشييؤسليان) ١٠  ١نار ولادع اولوب
لونارذارهدلثروت طبيءت وثورت بشريت حكاون

تتا دده مغطى

وى كاندن 77هزالله ادلديع  00تعندده قربد ووحدال مظهر اط

ديق

اواةدهم هالدمكهؤضات ل ازدواح عسل فقارده اولان موانعدن اقادر فركين
كندى حالنهغ يريدن زباد وهامغد رواله تعالىاعمووبحث عظيم قطبٍازنيق

زادهنك مىشداا تأهلينناما:تربى.ترجه همده دسط اولعثدر ورجةا!المامم

اجعين ١(ترحه) احذسققيل فارثعه انساله»قيله وفيق روفيق
همان (نطق ديكر)
:

لاأمننءل الفساء اخ احا مهد ماف الرسال على الؤساء اين

(لابأمن)نمىغا تك اسان اوفتون فقو تخاتيدلا اق اولدةذهالبتهدلواأكيد
مألايدرزاخ) فاعلدرتامنن دي لحةاله در ديد بلرلكرن اح رق [وذرتصددى
 2ىموجباولور (مثقيه) امانصت رامد زعنداللّه بنرواحه زوه
ممكوحدشددن كيز حاريدسكه احيانادر بانالديكى |ىّ دذعه كوروب

يغدهمواخذها!_دكده انكارايادى زوحةءى دخى تلاوت ابدرسناعّاد

ادييدردمكده خاطرنده نوانان اشعاردن برقابجبدت عربى اتشادايادكده
حاون 5: 1رأنكرعدن ط غنأيدوب ف ناديض

كوزارم كاذةردوحلاائدت||

ءة
؟
م --
03

فغدوها المع بد ورواحهالشتاتبين

(غدق) زدالدناول(تجمع) ,بركك بريرهكلك (رفاح) زهالدنصكره(شنات)
تغرق بعى طاغلق

(رمجه)

زوالدنضسكرهفرةت بربرنندن

5

صباحد نصكره جعيت ادو ندر »

(نطقآخر)

ّْ

هدازمان لس اخوانه جد نااماالمرء ناخوان

(ترجه) يوونوااخرزماندههح اخوان داى برادركرللسكااخوان

|

اخوانهكلهموظال :٠د للسهانانووجهان -

(مجمنه) هت مئاذقبرادرا نط الها بى ديلا بى بوزلى ادلى زمان

دلة المالبشمرفىقله جدداءوار:بهنكيّمان

(بشى)اكلنزمااله خوشلةاوسيكوم وزك اولوت مروزوهخ تكوسترمك
(وارى) مماعله دن مثارعدر تابد ردعك (كتبان ) كسيرايلهكي كي

«صدردر ١ (ترجه) خوثةنامور نام حب وسيرقعاتءداوتهكان |
عدى اداماعغدت عن عمته عجدرمال ,الزور وتان

غبتكسنراله ماذىمخاظت(وماك) ماضيدرزلكن اذانك معناسىتصميم
حون رمك معنامى ويرنلون وردمدن دخى (برمونامحصتات )دلالتمزه

وشافمترامساذاولنوز (زور) سمناف يه اكرعدر ازجادن رأنده(والدذين
لادشهدون الوركلشيركه شاد ت كاذيدابلهافتزاايدردءك اولور (عتان)
عطف تقس يردر يودنى لفط 5أذ نالعثنانايكن وزن امون تكريداولندى

(ترجه) غائت اولسسك كركازنلعله هاذدلكوقكورةسكا بهتسان:

هدازمان همكذاادله ,اللاوديصددك اثنان

(«صدق)اف_الدنمضارع تمعول معدانه يعنى قولوفعلد فتسصنددقايذر

تحبناعديمكدركافمغعول عيرىوثاعلىظاهردر (تررجه) .اشتهوقت
اشتهاهلىهب ف ساد » وقد رابى مب ص ادق حان

نهذ االمرءكنمغردا ع دهرل لانانس نانسآن
متادايهاىد<ول وهاء شه د ببرواواق اححخغردر وذا اشارت دق
نأ كب ا
دثالثاولقناد راولور١مغرد) افعالدندر فاع لاولورسه كنديىتنهبا

اياكله و(حدااي
لدسبلامة ف اىلوحدة)م لكنهسالكاولا نكس وأكرمةول
اولورسه مطلتنافريد ووحيدكه من طرف انلهمظهربوفيق اولون خة .ف الحاد

ادالكه در(دهرال)فىدهراماستهر وزكاركدهد كدر (انسان (
يح

7

2

.م

03
سد
ونصبى وده مذ مصكور اوزرهدر ودهير بارزر دمايه عأند ردر

ممست
*

نمسا همواقستقبالهكاد لدود تولكه,روح اجوندراندن
ر
ظلك
ن:يعد
ادث
فالحد
:سوف سسق

(رحه)

سيوف

١

تيد ائ اود ومة تمس فكنهنا

(احدوثه) خيرويريلان اهركذسوالاولذوب اكابردلان خوابك حادى اولديجى

واقعة معنا كهعواذث رو نكارد نرازاحادشك رن ندرلكنصكرهاحاديث
حديثكدخ جى قيلتدى مألنظم)سندن صكرهكلامَك اق اواور:غيرقتالله

نظرايدسكوابنافع اولس سود يكانكلاج سويهعكشهسمنكدهسى خبرايله

بكادسيب ألهدكرس شار بفرىهيز د لنوجانجديمزتىتبركا

بادكاراحبادبركذاراااملراادى (كفته)رزينتسيت خواجه اميخ«رهينمنت |

واس ميم *»عاد تاق ايدرسه حدق مطيع جاهيدخدمت خواحة اميم

قهم فيردندرع #وطفمل رأقت خواجهاميم يوسم وان مكب
له ظ
اكرج
فضاده وكاميكذطغل همي خواجه امي نوا مان حقدهع فضع حهناندن
ذه ينذمت

وا جه اميميشيرى قبادى صق فىفاقهصد شكر»غى” لعوت

حو اح امد بومغنالى من5ديده اهل لخدم ب“ حقير عت خشواضيه اميم 5

رم فصوت بكدست روايمحت دعوت خواجه اميم » مكاتمدركين مأمن |
كون »سكينمكات خواجه امي

سل اناس امبارجمةدن وى" حذيرت ٍْ

دة ةارعليه
جن
ا< ا
ا خوضاحِداميم (مدقبه )سردار ابرارؤسرداراتتا رع

| أوءلل الدصلؤاتالستارو خضرتارىتدولدغزائئدةصلاةغصركىادا انلدكده
[ 0واد دى هاتفدن اسجباع املدبلراعرسه)فوارسشص.اءاذااليوم الوم5
]| رهادين ظذاءاذا اليلاليل »رسال كاريب وحرب تكسيه»إداريهم الهم
ْوالتغلغل »دس احا بكرامه خطاب ورد بلركهوشتعرقائلقىرنداشم ختضيردز
ا (حو أجنوه دبارسساى تقشيندى فصل الخطنااده نو ر ركدن لوشعرى يركّات
ْْظعور نهنازمشيدمملاقا عزْده ضرت خذس كانظر ابلدكذه تسم أبدوب
أ ناس اد مكلام نه بافىفالورمش دو .ورد بارعليه السلام (ترجه ( قالور

(نطقاخر) أ

ينى
داكلامك زنيدهناماول » سكارجت ديهآ
داين
:

دساغعول اهلها  5-0ف كل نومعن

ا (تول)مضارعمؤثدر يعدةن انكتعد لدسئيه يدر دس دوند ررد سكيدزر ظ
' تايل وتغيترد نكاهدر

(ترجه ) .بودوراندوندرر اهل ذذاليي» بمرددة|

أامؤكرناازلدن
5ل

لى

م3

يدس

'

ا

ش

لك ..

071712

معني

(اذين) اده نشرتلىدعكدريسكمغهوى بت افيهم هوندر (ربجه) اكر|
#كناولانهراتئ!ولمزاسهبرنادان»دنى حاى ومكار٠ لهصل بن اواسدانسان:

'

ههدته
سلثن
أه ا
وهي
واع ,الجن فاقةاذه تا

'

(اعب) افعالدن ماضيدريكندى وخظتدن تصبايلدى ديك بعكتري |
عمل ورأى وتدبيرق
كاد ب
اسُعناردهط

ا ات

د .كسى طكق دريعض |

ق وآرد رعبذى معناسته (اقتاد)افتعالان ماضندرحكادى |

وبدلدى يع برهائد اف اقادهايد وب اود كول وطوءا اتسادايلدى (ناه) ْ
ماضيدرجيران ادلدىديعكدر لارمدد( ) 0اللهمتعدى اولوت حيرئدهفوذئا د

ومتديرةيلدى ديك اولورلته )فمهل سكبردر وكديراابلوناس حيراناوله حىق١

وبرككراى انا توا على”انهدركهوزن ومعناده حاتروواله بعق مير د يمكذر ْ

(ترجبم) بكس ه كتديى اولسهطريق عبه هساملك ها اولوب سركشية |
ار بانسان
ومه
ااطنت
ربر
حك
-

' قدعهفد ساء تدب هير يد سمعمك وماوسى سنه

|

(ذع) قتحلذامساشمردرنولادك (ساء)بسفكىقع ذلمدر د بيه)
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سخ جسسكورمينكسئهلى دهرتأدت وتوسه اندر دع دروشر
| 1والدينترننه

5

1

ئا (لالرنأاسىنتتين):م أله خلقك ندئده اولان مالذت سأنوس]
مجةدى
ا
1
ْ اقوكلثىفىغن ايدريعنغنشك راح اللهنأودن راي 1
|

أ عنيده نلف مال حوقتله اندشد ركاردرربس الشراحتتهيما وةْ|

رادويزتقذر "يفن أ
تةغا تزتكدز
تكؤكنان
و وس
]راق مشاعفدر(خوتق)طر
جع

افلدتى .تناع عكار انتدى كدر خديث

) 1ارسي |
و
ميصيه رايد وكللهاجعلوق لسمدف الدئيا
ا الكو

عصيي

٠

وطن سه ابلاحيض سو اقا

د
الهابوصعف
تفةرا
اولى قولىعساابة .و
غرس
تكد
الأب سرابهتنه انلدىدم

وم ضي ايلهديه ليك الزشرف (ع)خنانضىيكؤ انضرحنيكنها»|

]|| عون شزجبب.5 4خرف زاده بسيطإوافادها وأعشدر

12برحسية ( اديت ابتدى,

نُ
أن دورانعى! .بّدى اناسحان«كذساف ايدون تناعتنكا زع فىصتعردوالا»'

1

واحكصتى منالإنام تجزية جدحى هيت الى قدكان تهباق

:

|[1إاحكمت)مإشئنن:ند رمك قبلدىْومتا:نت:وبرزدى “دكدق (معه)
|لأاسبى؟! زما انامايدويدراعلواحكم هب م ايدفىتهى|لدم »ياإحكفت .يزذان

| ديك

لاتضعن تلوفعلىطوع  9قن ذلك ورهنمنك ف الدين 1
خأ

|لاغخضسن)نبوزساشزواخونده نون تأصسكرد مشْدّدم در تعر بف كنت

كهه ناسة نتضوع يأك اربكاورعززراركؤعده
يدن
دلش
لعو
اوقو
متو ير
إعسادتايمجؤنانناىتيو :زهوحدباللم مشسروع خد ر لكونت اعضالازمدد
دمنوا كاسثنانه اولويد رشورسه 002522 02
وديهافرد
اكور ك ع

اعظع_اقياماولنوإرقسامصلاته مشابهةنولمْغل +حب اولعْنَوانوينوستاد
ق
|أ كدرعايتآدبايدوب تشهد معودى اك جَلوسادنكسنةتيك نعظعلم
سس

سس

فعودى 0

.ومه

(هون) تشغنلدن امردر (تعش) امه جوابدر (يهون) امرك مادهسائدن

مضارعد رنومالدها ثردهكلشدزكه دم امك امرنده بولسا نكسئه أكرااره

مس

ده| كامثةت ويرواكررفق ولطفالاء معامله
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فت اورزرهمشد رلمىبلعسمر وبلكدمحالمتعذ راولاناعردزباتزددو كته)
دوفدرََهق /بأقلسته .هات ل#طئدهشه
طرفاديد اركر بكر هكوراعر يعي
حرو مضعروخغيدروسصانمن هللايو انرو شاوه الفا غقة

نلااشتياه لاه_لل الاسماه
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صسيرالله نااثوللوراه ل عام
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ع دورادور هكم حددنيرون (نطقاخر)

لاتكره المكروه عندتزوله ع« انالحوادث (ترلمتيا .ا
(لاتكر)دردئى اد تتهى حاجمرددرغ نكربه وقنح عدايلهدعكذر اذاعت

رهلطييت خاطزلةوكراكشةكراهااديمكدر
طاءت ضيروريطدوعناودكرها ىكب
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تناءزراد.

"ومن قات مطافعة تغط ى :لمن الدساناواب الامان

ماسم )طذغار(تغطى) علىورت_ادهد رملوده أؤلد كة تسترثازائلدى دعنك
الآافواب) نورك-سجهمل راليساه فنع اشته (:امان) اين اولمقامننكن مأصدودر
(رحه)

كانمأؤلانكسركة اولهبسظمعه |ولدى سوط حشدهف ورالانان

وهاي زا:لى ماذابلاق ذاذاهاغاش مدت الرّمان

ْ (فَى)عدي ثالسئيغى 7كدت

انك لط ست زعذرحرف الزاده(ع)

| )احرضن بذ علىالاادلاتصقغره نيق شرعاذه م
أت س
غنتف
شصيل
وان
در
ْ

(صدث) حادنهدزرمانهة اضاكل د5داند دهر مراد الالنؤة
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 5سرلوتلدمنه وارنيازاوشان هخاذنات ريدكاىزمات
فناعدَزت
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 0دالمغناق

ا)ناعلناةمماضى موئشكهدوقالق اتلد دك (نفناق)ون
لوث
وغد
اإ
 :ومع شادممة اضصدد رمغردى مقى امةّةد مكدر
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 1غدرايتسمكردونقيل مدامو حسلئالتدهرماتوردزنان

دااردل د نفاالدذل:قزت تالهؤان
انفسن
كان
ول
(هوان) ذلت وعتوراقَ 711ف صممروق اولون-هوافالوركة انك لازمه همد ظ

سن كران '
(ترتجممط) ا.ذاارذلدء اؤللهاولءرْتَط  4ذلفؤا وأمدزا
“وان ولاكدوكرمبلااجلدشفككرنمةظلق الأسنان
(اولاك)كزناوذوو.معشاد ةاؤلان وَاءذ” 3ركدعاتم
ٍ ظ معدل

رسهدةسخعوده[
اناكاكاونهطاايد

الكةدكاو ر(ان)
ا

افد زوزق

شوغ وندزيعئ اكزركوزلش*:أظافتىف وكزم اندرشهذغك اؤلور (شكر)نعمةت

متهاباندهعلىوح هالتعظيم مدح وتشادر نعمت مقازقاقازسه جددي(ع) |
امزو نكند عقرأيلة دئاهدل تكررناده :عله منسعردر :
شكرنهمت نحمتت

(إمنطاق) آجمق ب
دعس
وس وكين دكل ننتطي قكى (..تزيهه) ,ركام
ام ىئكاوب
لطقتاباهم مكرايد وَباأولداتنا رط باللشان '(ذظى د د 6

ا
١ ١

ا
ْ
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١ظ
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الصيرهغة_اح مايربعى:بد وكل خم به نكبون
ساو

9س وهجل
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 0كمقدزها

:فاصيرفان طالتاللسالى  5ورعا شاعاخروت-
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“

لعن
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امختدسطو 5

كا

(ينيدى)ايى الارالتئدعكدرقدام معتاداه سنكه اولكد زر(ختدس)
 00حدس كد ققررغىاددو اكقكأق دن ضكر 0ينه قددغنت سد وري

عندق كنناشدت تلاالذن تكفيل قيةذة قدرت  4نايا كنياشعنازدر
3قدثرالغزاز فت ىدع خاراولق لووول لاترعنه) اوحسكورء ا
ت

ذاراك واد وقناولدم كونتاعتو'عن لانن

0

اجن نةراقلوذثا خدونا#وسق ا
ْ
اح )اب أولانمضارع نكلكدتدون وحزون ومتتوز الل اولورم :

طلتروزى سكراله  نَاولدتى)كك (زهوة) وازاتاه منطرسن اسممعهووارا

ردريه دثلنانك أا
 ١1ندنيد ل زكر اخرىراءمهاهايا دن نسضهذوكهمَألل كريرد

نمارش زبدشيل نوك ومغون اولدمدي (خنونا)تشعول مطلقدر (واقطع |

طولعرك نالق)ذحى تدوز "(ترجهه) -جهاخسفي بزديؤانةاقلمأ

| إدوكندى عراملله إتردىنانان

لقودراةتالزهدوينا عو خلدتلاهانهاظهرالآن”

ٍ

]|(صدقت)ماشى متكل حتقت معناستمكه (رجالصدقوا اماماند ؤاشه)
| كرعهمى [حمَموا العييد) اباتغسير اولندى (قلبت) ماذى متكامدوندردم

"3ةد ريالستهديك
وح ويردم (لاهاجا) دملا جلهاد ةدر( طهر)ارقه

عنك)سىكوتسززنىا(حيحهقالقا نك سبردر ترس نونحنهدنى درسو ر(ذيل)

أشريف عنادئ نتعاهد التنصيص نشارمج شواعد تلفرصده ديركه بوذ

انوالقش هيهد يكلهعر ايجفععينل شاعركذراكيهكيوزاوبناريددةرخلت
انتذى ؤاوجف دكنا بسى لوانت على”دوةضل ومن ")داق اؤزره رؤايت وبيت

|أنالكمصرع انيشته:اومللق اوزره (اذاككرت .فندى علها) متصرعن
ابراذاطثدر

) رجه ) اصكر عدي ى زهد أبقسم خهاندة 4الدردم

ْ

اع فالمان (نطق)
ّْ

ومنكزمت طباه كح ع«آدان صل 6-2

ين عله الرضوان
ساع
(نوشعر)قرةالعيناعينان ستمكادتقشرآخز زمان ام

<ناءار«ناهننصحشتاعدنادوامئيد و ك(رمت)ضم زا ايلةماضى مؤتدر

هررق)
ظ كع وكيروعا فوبوْركاولدئدء تكد ر(طسانع) ا نك تيا
| مهمله اللهزنتائدىواآراستةاوادىدعءك

(رجه) هركر الطبعه ١ارادش

|يل درن
|ف
لااياااا00

.

وط فى يكار جيل د ذة وناالهى حسنظبى

د جسن لديو
وستدهديى ردّالعزواتعدر():بنك طديدها كيتسع ر
طندرء ومثاره خطايا!أنهكرعدده حسانوماد 4تراعدب ودلا و ددنت رهنب

واردركه ور ر(ن اين الذيانمنوااجةنرو كاثبرامن ااظنانبءض الظناتم)
(حقق) تفعماد ناهى درتةي الله دعكدر(نغق)نفى طن ملم حاوى اولدجى
أه ورحسةه لايق وحقيقا بله وانلرى

وده حاق ادكهقدسية أحاد *.دن

(اناعند ظرنء عددى فى) برارروادت وتعليم يلاد ق

(ترجه ) أطافب

وامسباك حون ارقالم مسن نانيد ون

كلخد انا لايله

عين اليةين

(مناجاةد يكر)

الهى تعدبى فاى #دمقرنالدى قد كانمى
(.ترجه ( البهىسن عذابهقلهشابانعدمةرم اولديغنته دن عصيان

ومالى حلا لارحاى د بعهوالذانءةوت وحسن ظىَ

( مله)جار«:وعلاح (رجا)اسيد
د عذوكلهقيل طؤدها

(ترجه) د حادن غيرى بده جارهلوقدر

سان

١

ومنزلةلى فالإطانا ا عضضتاناملى وقرعتسى
(عخضت )عناث ,ادن

 2:ازامكاسنن

تلام دك در

(نوميءض الظالم

علىنديه)كرعه سند نما خوددر راب لغة:د هربا ئدن مستعمادر (5رعت)

وزن ومعنياذ هقلعت دع بن ذدوووهاردم وحيقار دم زسن ّ(دشدر (فانده) ٍ

اب
صكنى
عو ى اولدقدء قل اعسنان| يلدي
بادا رت ويكضرا ت وسينك

خرحددٌيثوانكارؤافواقى كةتاردرد برلر طرق صوقيهدهاوسىساسلهمى |

كسلالد روذدية دن ه ركعكدكا ركرامدن
افلدبغىكىيعق مشتقل طريق مدس1
خسنااوميةً)برك روحا ملاتا تس بوذي عياب داسه أ أوسى

ديرار<ضمرتاوسِك سه بى معذوى اولديعتة تشبلينادبركااطلاق اولاود

واسإناناسنان حر ف الاماواخرندهنةصء للو مان اوامشدر

(ترجه)

زال دك جوق2طا ده نادماولام» ابدمردم بازمق ايندم قلعاسان

خم

يظنالناس بى خخيراواف مىيادشمرالةساس انتع ف عنى

(لمر)ان” الى جزبلدرلاممفتوحه دول فاعدهدر

(ترجه) عبادلباك

سن طن ابدرار نحم عقو ا زأدس شرااشئنآن

ْ

الصسس

وستصد

لمسسس سا

1

ا

اق اوزرهتمد س اطادكار:كابخبدتمنناحاةنحه
ركرارةكاهرى او

سؤدة وأامتلهاولشر<د هذ كراوانانننتشردف هسأضانك ترتدينهادغالى

جندان ناسبكورمدىكديدت ا(قلمىنبوادجراة)ا لمقنابءي_حلىبانيالنعدبايدلمن

نجدهمدنامن لدزودوآ ءالداءوالسقم »ولوندنماعذادو

القاب

حين بلقا هدمصرع اول اولاناباد ىح هالاسلام عليه .رضوان العلام
| احياىعلومئده جناب امررالموّمنينه عزو وررار» وكافيه شرج اواندمشح
عدداارون اللانى ورس سره السا ابرادادلد دىبدحراحات |اسبنان لهاالتيام

ضا بهنسيت! دليوب وعصام
ته
ولادلتام م حارحالاسان د كازروف <ضيز ت

دن جنابمثلانكبعضشع راتعبيريلطهعلانببالدثيىمارءبلابوملريدز

وبودنى  +حقيقبالتواضع منيموت ويك المرءمن دنياهقوت دخاللمرءيصح

ذاهدوم د وحرص لس يدرك النعوت بد فياهئد استر<ل عن قريب #هالى
متكولامج ,السكوت يهدامام.م رانىو اةندهازدينى مرتضوبهاولان اش عار

اوليدر اثشلرشىردحخالله تكثيرسواد اولتّدى دوامامانوالحسن المضكرى

امكيوزدت ع ايدوب | كاذعيم هكثيرهابلتهرتدب اولان جديقانه صاحى
بعد ابجعسردهبةانهبن##دالحسى ترتدب |بلديى دبوانمكل ىورو بكتب
ووااربطعراف حديدث وتصوفدند "تيعاللهفصه 'آن.ارعلاوه ولاق

ذ+لمسنىبريرميجع ايدروابالنوامدول امعندهبرديوان معتير ومةبولاياشدر

وب ال ىبرمفشتريحرانه سمه موفق
اكن تممنا اكانكر وزءتهفى واصلولا
اولدبغمزجعيت مىتضوبهكلءاتاواديجى,دمءدر<ىتعال

تدر برومط.العه

ارنائكاثر<اوصارينضايع الوب م ر
هخروبركات كوزينوشرف سببدى الله

مش
|مرفم اعوملوانراذلداارينايليهامينيالى الامينوالهالا.منينصلى الله

عليهوعلىكه وسلم)ولدهحرافلمي (االملنةلّلامهلعظلىيم )باهمت شوق

خلانتكه يل وتعيماوانوب( انشاءالله الكرع ) خرف نزنده اولانكغشار
درربارزى شر.دنه ادا  7تماولذور

(عالدنون) يد

||(مثاجاة)..

عمعى
اىذ
فوواف
ان" ج
ا وم
طفضل
خنتذو
ونىا
اله

(فضل )هر وزادهلك ضدى (قصدر (دن( اتعام (خطانا) خطيئه نك جعيدر

عخدطرامصءدقرصىيرومد ايدياكلق دوايكضديدر( ..:تريجه) .االهى
اح لججبييية
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سفهود 

أإم جود

سدع
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لدنفت

أوإدقارئدنقطمفظرو.لهب

7نوله 70ماري اكير

ول

ايدؤت ارعام دعن نارين برنهسور ضكر تفانث برو نلرى نوقبعى براسد
».نوسن (وذفم)دءى دص ذأمت ودلاعمهق.اد ردوكرلةالثله وكبنمله سؤزدكى

سواتأكه عرب 'ااغزارئ فدقعكاولوز (.ترحه) .افش خلقارذل
نس منإودانشراو"د كتيؤذالالله ةلوت قس وعاروغرتسراءنام
#تاسةوإافؤساوتولادم بجذولا:ةضو“ااوترائلآاذركواد ما
٠
(إئر)كمقر

|

تك ندند مله كته درؤواءتآهل عاليهدر١
:لك كد

اهل عا زاففةًاعنعن اردعند ذهه لودر دنلادلرووكنرانك كد:هدرك  5اس 2ن أ

رتدحكافةوح اديه ا
ودترد
اوزرهةرزدر» اماع بو نرحال كدسرؤاله
تءارى ارادها!
كه السرماعمالكم )ومعتناردد دوسندال لومء
وحتى نلءضصابلق
كد

لاشو|)متددنهالنناضى متفدوشكسته الدداردعكذنز) 0اده٠ 

اصبلى قاتلكةإيذنويزاىوزن'اسكان اولوق ملاحتظة يله هخادغرواتدة تولقخله|

منيان تغزائدازيده برزهكاند خىقرم انازا ون واقعد ل ا
رمينةمنعيزرام

دع كتضادى تعيداوناز

(الر) :اؤاد  000-3دق قراح دة كينداأ

 00هنا النتمنام
ود م يروشرد

ولاقام »من فا فى ججساعةبهذلدمل ضهااذايدفعمغرما

ا

رةاد امى لازم اولان١
ددم
لدت مش
اددم
(ضع )ناه ظإدر(مةر'م)مكتبوزن
أغك دق داه غرعدبرر (ترعه)

قا اولماز برجاعت احرهاتلردنبرى ْا

كنماؤلةظ1ك مومكغرمهويره نظام (لطؤدكر)

000000000

|

لانكنللعدش ت>روخ الوغأديهداتماالززق عل اللهالكريم
وفرد .كذاميزابله(وفامنديد الارض الاعلى الورزقها)كرعدسنه ودج
ومن وكل علىاللهفج وحسيه) كعهسه انارت اولتور

)رجبه) |

لوو حش كاهىسن حزن ولوبعشيرتسمبراصانه بهزاولورروزى رسانهرةس |

أاوناولرازقعالم

ا

:

 23عن القلب واقنع بىالاقليل #د مت ولانطلت مععابا ات
ا (معاشا)دى انض “دز معش )ممعدشتك  8وَرَنْ ادون اط

ا

| (ترجه) غقنلالىهابراللةةنثاعت ازاابذاىده اسهخلره عرض اه حاللن
ْ اول ديرلاهر:دم [معهمه)نوااتكىددت خصهليذهلردةنوقدذرلكن زوورتجاميع عرفا

ا برربائء والادزوش د نينازىمصنزك :قد س ألله ره جنادارى دلواْلرنده

#رعه

مونسان! فلساردرد توؤصف وثناأبدرار(اخل) معمدابة اجدوزتده منزؤى'

كناءككيز د رطاخم )كواكبكدخمك جعيدرا١حكن وند:اماجاوليان
نبساناتكة يرهنانلؤربائنه وارمدقه بولتمزن امركد ايده (الخهر والشصر)وارد
اولدىساق واصلى اولمياناوتاردراصازادة اونااردهمسةعارد وحى ركسنهوذن

استنتا زايدن كشى يزه ناتردس «وشعر بعض قبيله (رلْرذاات فدناثتن انراد
اونانشاداواغشدر

(ترجم) دور تردزحإد ن تردكتردركه ادلا»

| اف<اع سو كش مداروحثتاولشدز :عام

 .موا ى اناد شرفن وظيٌ المصاججهدمو الىقدسلاأنوفولاها

(إموالى)مولانكر ع
الك وملومعناسنه دنى كود اضداددندر( حي
مبد
موف المولى )اضاذتله (معدق العتقاء ) متعنعاس
انه
لىدنىهاطلاق اولتور
مسةةلاموا لىد ىددو رو لمعن ادئهويرا عي سول ذناولمعناسئهوعزاده

وصبرةجارو حليفك سك زوجه ال اهستغمالى ابنعزيزْلتصر حكردة

غرامد رويؤندة اليك دعكدركهوهمموالى تقدبرندددر(اناد)|علثدهاناديدر ا

اجيديعنيكدر واودى نمععمشتاستهاؤلانيد جع دركهونكعرمك آلت

تفسيوى الاملءله ومعناذه دخى تعميم اولندى موالى اأدىابله هرادارى

لدإئغتساءه وعشاءليله يدحتا اوالدلةشركده لطفاعسا س ابلسهلرخير
شير تفعوضيرم:لا عظهمى غ
انونةول اولوردعكاوله لكن مقر ديرمكه
أادذن مرادان ترارن معداولى دح يعيد ١وانازكة! نلرسكان حرمارجحكن

اوتلاكداا مثعردلايد

وب زباست حرمم[رت ردطادكدها نلرئركد.ازوهدرت

عخراشقياا راباذ نلركه مضرلمغيارسكملوك د
همك
دلنى رذالتارى قات
قات 'ناءتاولور(وطى ).اصدىد كد راحما ناجاعدنادت دح اولور(حصا)
جنسد رواحدى<-ه!ةاوفاق طاش ستكر بمرعهناسته در (قدس )ل لوه قدس

عيلان مساددركه مضرد نيربطندر ,كرين وائلدنوعد ند بطندروضعيد
مصمزد هبرقررهدروتجنون عاص لد

اءحى تس د ركه عاسق ليلادرميرلور

يصفممقهيوولاهاوزو
سىاوحم
ركنمذ
ادعرن(لهلنيللا)و ٠ك
لانسعماىعراو
غفررايئهيادنندذظلرهووذزيراىيد
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اناديقدخ اتفاقاتدندر (الكلام حرالكلام) ل ف) ذعله جؤدرمغردى

انف برون بدىكى علسندسيد سورياس ةدنكاتدر (تفهومننت)نت سايق
يله دماولتا نكسن لرقدسطك ورابجحك .درنان ارهوصا حك عبدغلوكلرى
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واثل وجل تضارم ادم
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ادالا كارم
وهم
نيات
لقاب حولىمضيرااحم د واق
عسكرحاريه بش قم اولديئى حررفاء اواسطئده (والعارانتك افلانام
مقدما) سن شرحندهاز لشيدى (بجاجم) قريبامذكوردركاسةسرمعنامى

مناسبتيله رمكضسرقباائهلااوللاندقبسيلىةكوناجلهعريك جسدهتسبتل |

ناثى اولوب قلب لكر ده نمم اطرافم ممردارقبائل اولانمضمراطةاساطه ||

اوعد ردءٍكاوله صةةدر(اكارم )اكرمك جعيدر (ترجه) سايماولانة لك ا
حوالسى مضيرلهسالمم #اقبال اهيدمودبانهمه باد لكارهحا كم
والازدمن بعدلنادعام *#والحمقفى الناسقدي>مدام

ظ
١

(ازد) قسيله د راصلى اسداولديج سا شا از شد ر(من يعد) ساقهاشارتد ركه|
دعامهنكبجعيد ركدعاد |

تقسيم ماس | وزره اولانعسكرهسدس د يرار(دعاتم)
در |
كىد
عوكن
البدت مغناسته وباعودآلكرخ تعن باغدبرك وسيدمعناسنهكه اول
(ترجم)  :ازدافلدى دمداركروهقو تبرهبنناظهمبهد هب نأسحاد ثدر قديم
حقدركدديدئدام (دت)

كدتعلىالشبامقلتحبى 6يمعاعرللقىيت شام

(صضنت )كا اللهصهه ذن ماخىبتكلباز حاغردم دعكد رإشيام)كسرمدمه
وموحدةابهد رامام سيو طى عن قماأتائد ندرديدى مأبعول عليه صاحى د يركه

شام ضمرموت ايكشه رندنبري ر)دوبرى دح ترمدروشبام حرازدى ج:وب
صتعادهد روشيام تدم تال «عناده دروشبامكو كان دكىانده برحصادر

تفصيل اللاهصايدمنا زلشدر(بعز)! كنى بادن مضا رعد رثة.لوشديد الور
(ترعه) دعو تاد مكلدى اما!هالىشيام 5وكلدى بووضعىكران

دادر

ط قس
ناكد(بلان
نوجب
قام)

وادعدمن -لمواقردمن خنا >“ واجدثيرانا وال اما
(خل)كسرايه وقازوسكونكه بواشاةدروعة وبّدهترلعل در (خنا)فغ ممه

ونونلهشك

إن ضد ىه اددر( اد )اعام خاالهدراتنشانوب ,الى زائل

اولقمغناس+:اولان ججوددنافعل صمغه ماو منا]كنو شد ىدع اولس

دعك (ثيران)ناركمع درالف اصائده واودر جع :ده ماقيلى اجون اهمئةايدز
| اولادعريدهتثى دؤام ايقادد كارت رم
بادرالبهرداريى مدح اندوت
| مضياف ومعزبان ردوكلانى ءاندركثرت ترددمس اذرانايله و<شةارىكيذوب

لات
سسيي
/

| اذااختافالابطالوائتيك لقنابهدركانحديث القومضرى اا -

(اختلف)(واشتبك) دخ افتعالدن ماضياردر كارم_دى وشبيكدكبى اولدى

د مَك(ابطال)د لاوراردزمغردبىطلدر شصيع معناسنه (بعساجم )عدر

مغرد دمن هكاشه بينج"عله ا
رعودة>لءمصد ودرا تكارة وطا شرسوداكوسرا|

سوام كاضداددنددر حدشه تسيله اسخدام بولنورنو هت اخيرمه مرغ
سادسدن,دأدر[(موحه اياعم )كاب القتودود بركهصَعْنْدَهصغينالتقا ا
ايلذمى انامكبرندهعل علوى سرد ارعسكراولان جنا نامر مد رطرفتدن

هاشم مذّكور «تسليماولغشيدى نصدغزاادتصكرموادت متسر ادلدةددعل
شقيةه مس اؤلدىاودنى شهدا ولوب دس هاشم هنبوركأوغلىعتبهرهلوججه

ارناضداىدااودهقاضاوبلهدقدهاوالطة

ل عامبنواثلكان رهوبرادى

هزارصرمذحر»> ددن ضع فظ.ارى اولدى بريهعمدالله نيد دلهنلورعلى
برداشتها.لدى اود ى شرقمات شهادت اولدوده رون الوق خراع اوردة

آغوشايلدكده جنابم تضى ودر تبي انشادايلدى (ترجه) دلاوزر

فاريشوب زر شماشتما لدايتسه بهد اولهضرهب هاج اثلره صدبتكى لازم

(دحن)
ماعاى واناحاد حازم يي و
عق
يىد وعرارصارم

وشعردج صغينه داترد رإعلت )برحادثهدركهصا احشغبالايدذه (جلد)
جع لد رخن ورنادهمةانت وحلادت اهل جايكد كدراندنيدل (حارب)
دنى نسيخه درحريدن اولور (ذوغرار) متدمدنك تقدعى وكدير به <د وكار

ضاحى د»كدرمودوف ضازم وزنانجونتا خيراواغشدر

(ترجه ) شغلم

ند رصصكيرو والنهم تيع حازم #دددت عيعدهيحم وارسدف.صناحب

لسارم
عن عي مذج القماقم د
اوعن
ل سا
خرى
ض وا
رم
ائل

جد وزنده جعد رمغردىةقامدرا تكسى دح ساءةدرسيدكبير
(فساقم)امس

شعت يرمعناسنه د

ر)كقدبابن
ىكاوروتل ده بجرمعئ ملاد[ر(دؤادئل

ها سطداز (خضارم)فاقم وزكيه جع د رمغردى <ذمرمكسراله كثيروواسع

معناسنهلكنصفت اولدينى موصوفهافظاءدم مطاءةتندن منغهمدرداكه
خضمرمهنك جع دركهاهل خضرمه عراداؤلون عبامهده ردرددر خلافا

لقاضعرالشارح (ترجه) دس
يتزيم مذجكروهنفاءاصول جاده
واتئل

© :

©

داي"د لوبتسي
 3ع وشدايةاسممعريدرواضافتل معرفهدرولونده تعتردم ذكرو
 1سس حقيققامتامغل التَوياتورعا دتاولغدى اسدة مامه
دح ديد رلكن

وتعسهدنى جلى حا بززدزلكدشل إمأسامابن هشسيام تتريد نمغئم دهاستغناسى

عسبدرمك رمعنناى تعتدةاندراجئه ذاه ب اوله(اىعصبة) برنده اسليةدى
سه در (عسيان) ص

موصوذه

دك
فدر
صدن
سمر أله وعد ر مشردى حم

اضافت دورتمد رمثاث الاعرايدرخبراولوب هم مقدروا عصم ةا ولايهوا  1نك يه

صدتاولور )صرهؤا) تقعيادن ماذى محهول ذيجع ل

ددشُورك :ط

انيه قيلند بارديك (.حول )اطرافوجوانب (هائم ) ابنعدمه درك
نر سند مديترنارلسر وقراندازان دبيرهتروراتكنا ناولان
وعرهى انك ص ك
لس

سع
ردب
زنال
اىوف
داص
هلكبر
ساد
يدر

ذوالاورين رنىاللهعنه شهيداولديجى خيرأ

كوقهده يكنمسعوي اولاءقدهاميريادهاولا ناو موساى اشعرى جنا بلريله
ديد 3حضنرت مض ادن اعلوامتهالمدى سلافت انكحق صرع اولديى
ناهرد راكاسعتايدهلماشعرى سورد بكههوزبردن معت طالى دوق ع ابى
مو جب ودر ديدل كه هئم ع لورصماع الئيدست بسساراوزره وضع ايدو

رعيتهنى اجراوعقدووشعرى انشاد ابلدي د
دهب
ييل
غائسائهكد ىك<ند

ابايعغيرمكترثعلبابهوولا اخشى اميرااشعرباعدانابعه واعلنساارضى

الله حةاوالثينا

يذ ا

(ترجه) حزاى خيرايده حدقخوشلقًا أن ول شم_مدانه هد

لوولدهاذلرلر هر لرى اؤلش ايدى هاشم
 ٠سيقوعبداللهمنه ومعيد د ونبهانواشاه امد ىالمكارم
)خزاء د ريد دل سن ورمانك اوغليد دزنبهان)
(شقق) ابنتورع مد يدر(عددالله

ونبعدهموحدهالهدر(ااهاثم) هائعك ارك اوغل دعكد زيرحىدى الله
لأمداشكدانعى عتمهدر

(ترجه )سد ومع دعيد اللهونبهان ابنها شعاريد
ش

شهدانك خ.ارى دين جة سائلهحادم

وعروةلا ينأ ققدكينفاسراجهداذاشربهاجت بالةناواد وارم
إعرده) ذعله(لا1.أى)نأى مادهستندننق اسدّةسال جلة دعا:تيدر بعى كرب
دن

دوراو لسو ن(هاءت) ف اندنماذى موثدراضط راب وجركت

ايلدىد >ك_د رحد ك كوئبه لومالهسايح وجريه شضاديد كارى ومادهدندرا
(دوارم)صارمه تذجى

(ترجه)

بريبمعرية قرس بعيد اذايدمونوا |

كداولدى 1ا شقان ذيزهو”مغخاإداول دام
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لي

يييد7بو
سب
س
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هسي ضْرْبٍادم تمام » بغ ىكماول ذوالفقار برسبارا]
اشه فرقسرل
اعقام”
3

.
فشكت من عضدعة غظامة عدوسنتمنانهق ارعامه ْ

(تكت)تنتبكدن قاذئموئئدرفاعلىشفرهيه راجعدر( ارغام )رغ ايلشكد |
تورئى طيراغه سورك عريده رتمالانةه ديرارترد ادهمضمرديد ررحسكريره

اكا كورلكايتدىديئور (ترجه) كسمزائد ون جمه:دن ابرلدى اوضربالله
عظام ع بورىا ورزهسقلو ب خاَهأؤعمر:دارائام

وض الإقدىيامه .
مدن
لصا
ن|اعق دا حيب! لتعصامه ياي و
ش

( 1تعصامه) اكريلينميمكدع ادذوالةتهاردر (١حوض )لامعهدابك رض

قكمى خضرت حيدردردن بيكوثراوزرهخليقه وكويلسين
اد ر
ستر
كو

| دهواثردة كلشتدر جز .وااسمقاةرادة خنانه وحردكد مسرحاقة ولايت
ووصادى ابلزرذركهمتلا حلالدوااف  1إرباى )زودختطلب دساف" كو7

ىحدتدركش م لانظماً إصلاانداشاريها درس لست
كش يلاوزكوثركثرت و

| زان ارو افبركش (تزجه)بنعلىالمرتضامدا حب حعصام نام  +حوض
كوئرساقسيي نااولهروزقيام

ء!

ْ

سي

1
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امه
معم
عاد
لهال
امد
أخونىارزهذى العلامه ب#د

أإعلامه) مهر نويد ركهدلائل زول دهد صاخ

العلامه اما ويهدن

معدوددر (ممى) تمعيلدنماضيد ردمباثعهدسارط اردى وباكهعامهويردى

دعكدركه عرو بنعبدالودغزائءند هكندى عسامه لريى رسول عليه السلام

| جناب حيدره يخسوالباسيبورديلرايدى(ترجه) قهرامنداثيم ديش درياكه
 ١اولندر الانامبوكندى دستارين ايدوب الباسباكداول همام
دنى
عهم
دن ل
انت اح ومعدن! !1كرامه يد وم

اامامه
ل

لوبدت مول قولدر(امامت)ممالةاةول ونعلدهمةتداى بان اولقى هس أددر

لفه د نفو ذ كلامصاجبى
]|واقعا بينالنساس متشارومؤتمن اوالولبةميلا
 :سدع وملاد انام واسّدا اها  1الاولما تعبيرى ايهبونلرشام اولشارايدى!

عمجره) من قرن:دسين ا كا نكرامت انتظام » ينعنصيكدره سنن

ظ

| غيىراكويلمونامام (نطق)
حزى ايز خبراعضيهةاىعصمة بد ديب!ن وجوه صمرعوا حول 51م

ا|((عصإبهو)اوضنعنددءدنقصزقبهوةار)ئهرلجافلددفراارككرودرزاى)
ل

1

 11#11ذأ

ااا الا

ا ا

ا

ا لل

و5قرأنده ودرت نات باداوأعشد ركعمهمسصر حرام بتدحرام .بفت لادلاجوع

شريةكاون طتوزقيونى قندى مثبارهءى

انعامى يكرميدزباندهد روحرم

واردر(مقام))مام ابرشعر رعليه السلام

(ترجه) قومفمداندر عرْيبران

ورونانينكهي بذكن نجيتقعز عزَاعلَدِىيندِه معام
هذ سر اعالىالهضاءغيركهام

طىه
فالن
زدون
وسيح
انا

(اناس) حرفة نوناوائلند مكارإرهط )وزن ومعشساده قومدرةوم نئاه_ل
ستدوكه 1العبادر(ء اع)ك -ابهسر بعك جعيذر(شيا) ومااباهم ادفد ركه

تكد( كونام)ف وكسمارلهدج دطى #معناسئودر

(ترجه) اذلقوم :

"يز روزدر.عدام
بمجهايره واهدوست اولدبلرهكارزارهحان 1١ت

 ١ ٠تنكاذا ىلءاباوبان ةن دي لوقا دانادنممل مالساولخ

كشك سكزجنألى معروفدر هر برى برطءقه درهدت

بهشدتد إورهسةودمينا

دخى فأرسءدرجزف الالففاؤاخزند من كوردرتركة اوجقد رإسلام) تعبيرى
تكتهدن اك دكلدر(تريجه)  .مدت اعل ياوكرفوان اولورسم بنديم د اذلرهكيم0
 .كتزيكز ناتهنااءنوسلام (مدقبه) امامالحسحكرامحة الاسلام احم

غزالىعليه رضواناالملتععاللىو امحيداهءورركهامام حسن<ضيرتارننك
مكاح وطلا فى سمارايدى بركونحخاعة انلها حاب حدر م أبلهوج

ايشا

احد 'أيدرسه ا
موي
تدان تطداده بورد يك وغل حس ينانه ر

اكانواضن د«مساع ا واغسونهمداندنبركسنه قنام ايدوب دبيدححكه

اامعرالمؤمةين هرنقدر اناررغيت ابدرارسه يزار دنى مساعده ابدرز كندل

حسن زندكا ابدن زف استخدام | بلسنون خوش اولمماف تركوتطليقابلسون
بركرهانك5راشي لامر ياب ادق دار يده سعادتد رديدكده-ظ ابدوبمذكور
ايىندت اخيرى انشادسورد دار»رضواناللمعاي اجمعين (رحز)

بريه بالسيدف وسط الهامه د بشغرة صارمةهذامه
اك وغطى وحة يثدهدتى (لاهامة )وارداداديكه عزيدن/رطاق4
(شامة) ن ش

هما
مم د
#زقجدءد
:اول
دغمتهم
تناضى معتقديناولوبديرلركهانسانفوت

ولوب شرةبرنده بركوش دورشده طهورء وزدشهده بركره ديد فالبايدر

دلومغصلاامين نحى وغبريارسان ابد رارافنقى وادطال ادودائروار اواشدر
(شغره)ف وباذعلهدرلورىدكدى بحاف لكن عاد همان سف عبر ددشدركا

بالسيغد بد ل رد(هذامهضارمهابلهضادفد رقطعاييدجىدعكدر '(ترجه)
1

1

1

حدما

2

اعد

تدك

فأرسيسيدد سيككى (ترجه) نش حريهكابورلد يركرماتر»منزمرزم

ْ

اجره ابيبردارشكوربمدام

صوامم
جزى اللدهمدانالمنانفاتهم هذ عام العدى ىكلخ ن
(«عام) كسمراالسك يجعيدرزه رمعماسه (عدا) جعفىنظيردرمغردى عدو
دتعندر (خصام)وزن ومعناده حدالدرمةاعله دن مددردرةتال حكى

بشجانلرمكيم هزبرى ود تعنهبرزهرفاللاولديار روز
(تريجه) .اجرايدهمولى م
أاخصام

:

لهمدانٍ اخلاقودي نيريهم ع ولين اذالاقواف<-نكلام
نذين
بو(بودعتبادالرجن و ال
ءيت
لى الارض هوناواذاخاطيم الداهلون قالوا

دزان
هندم لو
تودي
نب<و
سلاما )كريمهسى اشعارايدر  (ترحه) خو
اولوب جاددنراموخوشلتا الاهبردارخوئنكلام

فة
ملىقأت
اره
ضهىيىدا

ب يستعندهم فعبطة وطعام

او شدرمةلوب مس_تويدر (غبطه)ٍزنعمتك نظيرينربكرءدنطلبدرد
ررىسيده رثك دير (ترجه)
ارقل
فرسف
رد ر
دطلب
ريإه
هوال
انىز
ظدنعي
ان
اهاريذل
اكيد
نرش
ودلبو#دردمسكذيار
ولارس اكممرابده نمدهمما ن
اث
-

طعام :

الاانهمدانالكرا اماعر:ة بدكاء نرزكنالتعتدمقام

(كزام) كرغاكجرد رهمدانك دميدزافرادوجلااعتماز(ابعزه)ادلهوزئئده
عل جعقلتيد راستاننا سداسلا فاوايايهاءز  5امديرارلكن
أذلىاعز زه زيز

اكرامديك ”ديز :اوائسته دن ستطادر ()عمناضيدر(ر كنالببت) نت
شمرعدده كوشهوير ب وبوحاق معناس:هدر كاد رتدزبرى خراسعداولانر 2

شرتابندركدهن اطستولاامفاهنازبتدااد نوزوايكخي (الركن؟نان) حدينيله
تمدو نبوى اولانركن عند رواوجتنى ركن شا ورابع ركن عراة.دركه

معهار
نوود ل
طركتهقساشاآز
ع رسؤدطؤلاوعرضاءدت شريف «وزذرا عد
ارشوتدنعقارك نتقصانذرواخرشامى سبلمطان ميادرابعسلط::ندهدركه

الكليهاساستد ن يدا شاد اولتذيئى 'نار ودر عد .تيانليكعهاربعين

| (داسفننة ٠.5 ) ١٠1إعدادنائىشابقاحرفالباءاواخرندةانها اواتمشدر
5ل8-س

7

سوه

وقرايذه

10

شليام.
ج02م 02عريْاه
شمْكد ارنا

.

ْ

:

ومنارحبالشس
المطناعينءاقنابج درشم وأحضنا*السه بيع ويام

(ارحب)رسي مادهس دن مجمله اللهاسموضعل صم عله سي لددرز ماين

 :ملعانكمجغد ريع كرادن وجودارندهاثروارد مكدر(طواءن) دنى سضمدرا

دمنكل

قدالى ةوارس بود روا داتى! لاماء ترام

ا(رجه) مرجاعت فارسافبا عه بجعاولدنار جك ارزاراحره تضاعت»

ْ

هاحكجىرجالم
صس

0

كل ردن ” وعضب شدالهجواذ اااي الاقوام شع ل ضرام

(بكل)تنو مافالبهدنعوضدربكل واحدتقدررنده در باءد مع
وب 
معناسنه در (رددى )م+م لالهرمدندسنه

وردينه تصغيير اياسعهرنام

عر وفارد ركهخط نام
معت
وقض
كزاهو نجكه انوملوت أيكسى معاهللرا
:محادهيبا كه_لرايدى دبيزعمابدرار( عضب )تقد مهمإدابله وزن ومعشاده

|سدة در()ذباخليالدن ضارعغذاط ,درسن طن ايدرسديينمكدر مغءولاولي
ذعيزمتصلوإنافيشعلدركهتأخيرمسوإءانله شعلهدنمةضوردر(ضمرام)نالككه
الهبناردر  (ترجه) هربر سى ثيزوهتيخابلدصاترسينغزاة عفاريشورسه
ا
رتردشمعرلناام
| بر
ود هبجوحا

 +3.منوهوعلسعيدسنقبس والكر بمبحاي

(سعيد ( فلك هود انكسيرادريدر (سابى)جايددنمفاعلهبكمضارءيدر

اادصاحوقايقوباثلره بد اول |
تكهبان اولوردمكدر (.ترحه) جكان

ظ

| سعيدوه مكريكمبران كام

|  ٠تخاضبوانظاهاواضطلوا شرارهيا وبكداوالدىالويا كشبرب هدام

هذشمك ايكلنىطبقه سنك
جا)ا
(خاضوا)ماضيد ركيريداروطالد:يارد يوك(اظ

ايصل صلىدرافتعاله ثةلله
| اميدرك جهرفنوناواجرمبكداور(اصطلوا) نمراضر
يبه تلان لازمكلدى ناد دق استهاو البادبازايص :دار
ااءبا
| اضتليواايكنط أن

وقزدياردعكدر(شرار)نكلقخملردكهانثدنطباغي!روشريرد ىلغتدر(شرب)
ال شار يكجعيدررا نكشكوفوزنايحوند ر(مداع) وى كه#:ردرباده
ف
* 5
ب

سوربو
وسس
مسو

١

فى

 0؟؟9

هع جو ادديقرى وعد بواسلى اكرامهرام ' 1
|ترزئهميكلترق زادءايهحرق
ا

قشر
(نطقأخر)٠ . ولازأيتباالليلت
نعا بدذوارسماحرالعيوندواى
[قنا) جعد رمةردى واه حرراقدر( جز) ذهلهبجعدراجر مَعْرديدر رهزي
دعكدر(دواى) واضروزتده اعنم فاعلك بجعيدر موردىداميه خون الود
معناستهدر(ترجه) كرتم
ا طناس برجوناوادي

1

نزت كابره كككون
ادلديءهوا
:

تمدام

واقبلرقع ف السهاءكا”نه عدعمامه دن أوء ركام ل

ظ (رهيم)جداكوللقان

لست".ور اذا كث

نر

المقدامفلاء» تزع ارديمن الرهي(دحن )+هل دهرهوابوواتلق (قتاع)تكله
سياهتوزدر

(رجه)

ارطبد رم

ههمساريأجكندى آعانرعاولوب  #كربا
ْ

وديم

 ...لإنادى ان هيدداالكلؤعوم:خصما 6ددكندة 1موح حذام

١كلاع) عل اىوززهدرالئ تحعمةلهكاعقر-.انازاش
مدارك
لوك يشنتاررحزيده
ار'دايدر*«اناغغَىىّذوسماوذوالكاع +مجو شي املعونارراادالطمع»وذ والكلاع
قومهاه ل البدع دقوما<ةناة لاجناولاورع( صب

بورعلورد(كنده) كسرابه مده ترقبيلءدر

)وسطى مملشدرءنده

(تريجه) دعوتا تدا نهد

اول والكلاع وعد ىجي كندةوا وجذ امكهربرينقيلدى يمام

عدت همدانالدبنهموهمى 3-0إذاناب اص حدى وسهاتى

:

"7

نعمت )"معدن متكاجد رعزعت وقص_ دوهمت أنلدم(ةم )لوده مك
' معناسةه ذركهلارميدز )نأاب) أنه ماةدسون ماضدرعرض ادي مك 'ْ

(جنه) ضعل#هالفانسرجك (تريعه)ند همداناهلهم تضدابلدم
هقوشد تدده بردرهم غرضلردهسيهام

وباذيت يهمدعوهفاحادى يآ فوارسنمنههد انعرلثام '

.

آْ(جحه)دعون لبن
ثريباكداجابتابتيددهب توزان وهادر#:صاعت
ارتسا :

7

ا

0

فوارسمن هءدانٍ شديا مزل  #3ذا رامنبكرو بام" 0

١ع80تقدعمييءله الشدهد رمةردىعازلاعزاإجكي سل سمج كسنددر
) 02مضارع وزتيدوغرمةصرفد رانصها براق وزندرل(شيام)0

لهجودوةواطدر.,
ميج

"1

دج
عأ
#د

دن

(ثرجه) أفلسواراندليرانمينب ببرسلاج*١ 0 #
71

١

'

وف

-

ا

-

1

-

:

-

9

و#ناوتدرجؤاة

ه

واسدد هه +

١

ا

.

2

.

64
ما
جىجنول
اناح
وسياف
اذقنااسنهندطعن|:وضرابًا يد بأ
ر(دضراب)سائرالات
(ابنَنْد) معاويدنككنيه سيد(طعن)اوقابلهض رب

َ
الله

:

ريد رواكثرنا اعد ن كادت اولود(احم )ندم موه الهمأاضيدر ى

ْ

فيبزوبروب الوب
َ 0ي
(نرجه) ابنهندهلنت

يدا بلذى ذتمكدر

ترود وذرذى وزلدى نظام
وول رشادى ريرهانينط الم#3وذا كلعيدعوكررياوالعما .

(ذرفان) تقد معدملا مكسورره نعده موحده اللهعدر (ذد.كلع)"تله زله

بريد رالفلهدي كلاع لغددروقلهعندها مام رد

ى كابير سك

 1ندرصغيرىاوة مراحيل اسلامدكايكدهذءواى نوت اوزرهاولانسود

ٍ عمسْدنك تلئده ميغميرءليّه السلامالامكائية ايذوب حرير >لىصوبصواب

ديغميرصاح بكايدن ارسالاوا:و,بيخبرة:لى اننال +ضيرئندصكره صديق
ْاكيرخلا ناد هرديده اودر أنعى ادع بنننااكوردر.كعب الاحبارك عى

زاده.ى اقوالدزر «التالطتالن كد ايروردل )نصغراانلددراابإصباح
ابنذىوك جغريذ ردست نخد ريذةكشته ؤدريدهاولدى

(تيمه) دوندى

دعو تابدوتاب براق اول زمانءذوكلعااكهرييهاباد انعامعام
"تتمرازتعماناوسسراوما لكاهدوحو والداىمعاوى واظيا(22و)دهحالت تصمدهواؤر»عي ساقط اولوب علامت :نلوبناولان الفغير

مإصرف اولان عرضك ايديكنهاشبارت اولغ لبراهءاي علامتِ اججماى ظ
قل ولور[نعمان)ذ؟ لابن بشيرسةيد ر(نسمر)2ه أبن ارطأةممريدر (مأبك)
تضاعيدي( حوب وله ابلهعيرمتور قدرذوالظل ,دعكله معردندر
(مةساوى )معاؤيهنك ميتيدروَرْن اجوكن  7أولنبدى داعينكحابربدر
|(ترجه)

عبرو ونعمان بسمرهمالك ابلهسوشب دله سين د دعوت ايّدَى

هلام
ابن هد |برد كدهشي برلط

ورررن ته نوانى حرق يل وخرناونا عداواسلا 
كر ذ«لدوتاًخيرزاى ادلهدرديدرك( تبهان)تقد ولهومو جدهايهدرزابق)
اصلتدهائين تنه در واضامله نون ساقط اولور وفمزهوى وصلييه دربراى
وَزْنْقطعأوانور(>رق)تفعيلد ندب(حرث) ابنوداعجيريدر(قيى )مطاع بن
.مطابك تسيتيدر(عميد)عبيداللهدرل اسل)ألوالاء.ىر شاميدرا |"عم عرد بن
ْ سفيانذوكمعاذه سرع كرددجاس
مت
سايقمعطلوفدر (تجه)
خجحعححححصح-
مسسيسصصوص أ

ذاه

(|1جذام أشعلعهله برقسلددرالمذج) لاممغتوحهاسدّغائهادو”ندرعنالزيد0
منادايهداخ_لاولور (ووب ) حيف وواء معتاسنه كله عتمدر ويل ابك

د
ضيد ررككههكلع ذ ابدردءضماركيد

رجت وعذايده دىمستعملاردر

دعشدرائتدائبتله ع فوع دق
دتقديرئ ال
ععلرمف هاصوولبور

اللهويحادعكدز لمكنتعبالهالبتهمنصوبد رزيرا لامسسزاةعمالى «وقدركه
ماضاوفاز (اى) ونوصنسدكرهد بكر جازلىله سدم سبط اولنور انشاء الله أ[
مارلْوتغبالى (جزى) ماضيدرشرةر ةسل بددعااولور. .ت(رجه )مذ<ه
أندوبندأديدىجذامانوا مزه و حمقجاكزويره كيدرظ] لماولان اى شام

اماتتقون اللهفى حرماتنا يد وماقر”ثالرحونمذاوعظما
مانتقون)افتعالدنءضارع جعمذكركذاطب وننىجالدزبرهيزكاراولؤسكز
جله بى
رد
مل(طريات تنه ارهزارديس رمتدىس دود وكاهلس
برى بره اقرابا ولديخا حرسورع
سداد ير )ب سووفدر  [+ء
حىر مائه
عط ف اوادور (رحه ) لشدت! 1عزمسز اناجقدن الى دبدت اجون »
قرب وتعظم دا أهايته هجيوق اهام

جعزى اللقهوما تلوف اقسائهمادللدمىوت مقامدااعزوا

كرما

هالهمسر وؤذر (5دما) حت ممعرأبله اغماءزماندن أمعد رقدمدن
(اخرزا)وند ك

(مااع )فه_ل تيدر

أخوةذدر فداملله نس قدي الزماندن برا

2ونه ( حَى ويه ارين فشال ايدنيره|المرايله 5؛ موق تار اندوبدام

كور ترام
رمعةاعاىنهم اهل غدة د

وبأس اذالاقواجساعرميما

(بجعة).بدتسابقدهاولانةومد نندلدراءننزارين معددرريرا انلرد نماعدا
نأس)مدو ب (فا.-زبارد فتهاولان
زبايعجوتدر[فجدت)ثجاعت )د

نأس دخ نومعنايهدركهفلان تعلدهنأس وودر بعق اخرتدهمواخذهددق

وقدرك ئمكازادازاكرحه وابدحى وقدرد »تررك هداهده مصرجد رأ
هبرك ولمظصرف!|42#ونيعى تلاك

عاو لوغري اندنارج

اركذ ودمكدروخ الاسلامترهوىد ر,كه لادأاسلادتاحاله يكساندريغق

رهجهل
فاعل نماو]زدعكدركمقول اول ٠البدهدر  2فرم) مسهوغول
ان

أول رسعه قو4
5

معناس:ه اولان جدببك صفسيدر

ميف ا

(أرجه)

0
لد

000

اوسياساندريفي ريعهدندر ( ١تربعه) سايئسوداىرايهجنيش:اقدامايدر
إن تقدعيلهكراشيعا أوائسله اهام

له

'

والدما ١

الموت
ط حرياض
ةنا
افنحداق بتيره
للص
مف ا
اورلدها
ا.ش

 +١بردهنا) وبدءرهنا (وسمنام المننارا) دحى تسكذةاردر (بربر) ازارددن ١

ْ«ضارعد ززباريةكدورردعكد ر (تفطر)افعنالدنمضارع مؤندد رقطرهلر بيدا
ابدردتكد ردم الى غلامت نصيى اشباعدن سيدا اولور (رجنه)

صقة ايصنال اليو ب اكه زبارت ابتدرر سرك حوطن كيم دوكيلوراكه
| موتودع قام
ا

6

3
5

تراهاداماكاننومحومطه

ٍ

ا

اليفيهالاغيرة ونكرما

(لتورجمه)ح.فيسظكهو)زرمهادنمسعنركردودزرو(غباودمهكيرنييةح)ص(يددغىيرت) ب كداليلدزيع:راجتتنادبتاىلكاتدسغضيرفتدلرها
:

 .تكرمدرم و

لعي 5

امنب

غتمخيا
زلاصين يدن االونىما ...يد "اذا كااضنواتالر ححال
 .:وياعج
ركه اثرد(:ا-حاواى الطلب) وارذ
علكدىدد
(أجل )ماضيدرفعل جيل اظهار اب
دير افضل واليقٍادلديٌ
اؤلدى بعنىطايدهلطف اللهمعامله ايدك ونده ض
محلده افياجرا .ايلدئديك در (ِتعْمم)تزازل وزنئده ماضيدز ممغمهايلدى

داه ديدااولان وازد رشت طسءت
و مق
للت
تنحا
د كد رجغمه مجادرانغزائد
ودبت ثصاعته دلالتايدر انلخ مع مغروخدن (ترجه) صعرايدراظهار

حسهوننك+
ازلا
اكردءعوت ا

<دّت اظمهاراديى دمده كالامندهانام

06  ٠وود صيرتعك وك وجيرخ لمذج <ق اورثوهنا تنما

بوبستدهاسلافكاحوالىاداولندىكه(عك) فحمعجملةوشدايدمعة بنعدنانك

)مدايه قبنائل ؟_:دندر جاهليددم
ابرادريد ركدعندهنبلى جالاباقيدر إن مص
اناردنملو عرب كإشدر العرد تُعدى بنمضمردر ابنهسام قاض لدي

ا| كامتسو53ب(جبر)دى معررف قبيلويدر مذج كبى(مذج) مور وزده
ومتدمه نك تعد عى وا جرى ج ولهدرلاو رنوهبا) وروهادج نسضهددر (ندم)
تشعبلبكب منص ردر يشوائلق اظهارا مكدر ندامت كى

(لرحسه)

ع ونع وجيراب ودب صسبري وإرث قيلديارومسذجى حى اسك اكلدي

بدامر بالتحام ١
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ااكلانيل ١١٠
لذت ونادتنامنالمذجفيكم جد ,جزىاللهشراان
ف
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0ثنئافلىبالمؤمنينمننش جع وازواحه امجاعمكريعهناطق اولدينىاوزره

دبررغمعليه الدلامك خرم هماؤنارىمو  905انانىاولون ومنعتاون هكاتث
سوىاولدى للكنكانبوج اوادنده اختلاف واردر(كَان .الوج)بواردر

خلغاءاين غ ؤه زيدي ثنارت و  +الىنكغب ولاعا عبن فهيره عوبذمالله.
ابنارةم و باستخ تس لدتسا وء ١ انارو د ينا مزانة ١ حننطو
ابن ربمع و؟ ١ شرحبيل بن حسنهرضؤان اللعهليه ابمعين(نطق دبك 5 3:

 ,فلوااىاطعت عدبت قويى الىركن العامة اوشئام

(اطعت)مادى هوالكمتكامئ نمضاع لذ سعمدعكدر (عصنت ) متوتؤده
ابلهدزما ذى مشاحك هش وسو ابلدديكك (مامممخازائدة عن ميائئلاه
) حاب وزدده عإنكى شانىدعكدز

1 ٠

(ترجه) مطاع
عع ا

اولسماياردمقوعه ذش موعنامههتى باشاى انعام.
ولكنى اذا ابرمتامىا د اله ىاقاويل الطغيام

(افاميل)ادواالك واوديى قولك جعيدز (طغام )دل

نس در واحدى

طغام»د راراذل واسافلناس ٠ (:ترئجه) <ولىبرامزى ابرام انلمتسمبن*
حداكما(يت) اياعمبدرصضتكه جود ذفن
خالارفدوت انامارغزاراق
واقعه سنده صغين ماه دل اولددار كرات مويه وصولدن عسكر حرنظى|

كرم أله وحهيه معناونهولةكريه مانعأولددلردس معباونه 17تبرجية آروبا
انك اوزرينهبازديكداىاهلعر اق معناويه سنك طرفه هرات دوئى آقددوت

الد
ضل
شزى عرق|

اندر<ذر اوررم اولك والسلام وكصد اول ادق ميك ش

ْ كرإر انه ؟|ندى عسكر درا ولولمذفونى .موودميأنارئد نزاع واقع
اولدىيرطزد:نهل واندكات فال اول ب:اول محلدن أخ,بره ثاقيلىلاد ياردرعال

ملغياويهلشكرء :دروب  0ذمهادا نذه :بيضيرتكن"ارمحزون والمدار

,اؤلذىدس مالكبناث نرواشعث بنقدين اشساعدبإه مظاادواز خ يرت اولوب'

اتكزجادهدجالتينوا ايلدعظيمحدال اندرك اثارئ اول لذن ناوا عي
سروت

زمرت منتضا فى راضى قاد يار (نطقآخر)

!

لتناالراناةلسيوذاء ةق ظلهساهداذ اقل قد مهب إحضينتقاما .٠

لوسرقنائلغريكصغينوقعة ندم ابلدكار:ى <ذنت يبالادهذر(فةق)
خننان مادفستدنناباولدنمضارغدر غضطرب اولوروببريسك تايدر
د
ْ مين الؤودع هدم علدا اافلات.انن منذِزكاسعمد ز تصغيرا .در1 1

اصن ونلدااثء!وملوتبكلذه اضافت كذاك نوناسة اط اوأغشدر

(ترجه)

| ه0م0ل0يىسيطسريساموتلواكلهغلوهافلىابالامرسلمام هكعدهوارسزدن بورئيه حصة نسبت نام
طراجدغلاماما ناختاوان حلم
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'

(طرا)جيعا (ادان) وزن ومغنادهزمان (-ل) ذعلهدزدوش ابلإتلوغهييرمكدر

|| اجسكن ماقا,لوغدهشابغ اولدى ١(تريجده) .سايقم بزشرزارةنابهل
 :دعد دع  +ابرهضدن انامحل الدع اقرارتام

:

[

واو < لى ولاشه علمكمبيدرسول اللهلومعد وتم

[|(ولايت) ثارت ووصا در( غددبرشم)ترسا بازلدي  (ترجله)

|أهم وصابتلديى #ملشدى ناظرسزلرهيندولت الاغديده نافورلالانام

ظ
واوصافالتىعلل اسار “« لامثهرضامنكم حكفى
٠
[أزترجه) اخترارايدوبي قيلدى وصنت سزاره»حكممهر اذى اولاسزهم

بشى!!
| اولرب اح يمهرام
الامنشناء ظيومن بهذا بد والافاعت كدابم
[| 0:

ظ

(الا)حرف تممه واجبا(الا)اداتاسةةتادرميسانار ذه باس وأردن )كد)

||| كتيناإدسون مكتوم ٠(٠ترخه) .كم دتلرسه اكهاعمان ادانه فواهس اناه
|أأاييين.اواسوت توحزن وحسرتالله بردوام

اتانتلبكطلارلودىه  جد لكيروميهة وليوم | 1.

ْ

لرحدر
)عارن
(تن
ددند
|الإبطل) حرصك :له مصيعواد ر(كرينه )
-كاس

|أإترتحه) ياكجردمردمنيدان ولدي امنتكارسترع جك وصلماجون ابقىزار

نت ف)اضيعير حمروم دبركه .زوانت ايردلركه.حضيرت.
كانا
ام(
احذؤسبلة
ع تضايههعاويهمكةوبنازوبدييدكدراايااسن بمدن فضائلكميرهم واردر

ائدنايدى مالمغؤعزعلنه الام دنى ايك
' ْ نأنامسان ضأهامةذه كونك ك ر
ٍ.داناذىاؤلدىئنى ظ و هت كارتاريده!|ولدم وَسُوَسْتارَكَدا سو ديدكاده

خضرت ربكزداوذنى اشعرمروخ اكاحوان اواقاوزرة اناد انلدى
وله تى:اعدمو هكدذغاوره نكلان شهخهرهسيدار
زحك
| واقعساعيد اللهتن

|| ش ربتكيدكىسخهمى شوهريهحوشيهيه متعرث:وتجاشى سجسانهدهآ سود
ولدقدء عدالهت دعاس حنائئده
تلهااول
وداب
هدىف عن
دراي
للشا
خاو
| رعاحت

سا|طانانيساءلب» التصايابه عقد غائبناته الولنوب مدينهيهارسالالةيار
||بوااعلتسامر اؤلمدانمين برادرئاول لهشال مو متلنان لشنالودزرا
١

6
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اترسين من اده سداردرع سددوادإزاول تدارككو روماونه أىخوم

االلهؤفتتعنا"واتتتنى جخائئ منالدنايووم | 22 <5

دطز مشغول أولدك يغسى مى سكاثر شق اللانلدى أ
(لهوت) ناذى ت ا
ذعكذركه (ألبءالتكائر)كرعسشه اجنادر '(ترجه)

دوت نغ اتسين

فافىاواورسين عأةءت هدمأس:ؤآنك لهم قانفىاوازرحةد ر.-وززم

ْ

03
0

ٌْوت 2د اذانتقرترعمنيومنالغقالات ف لترتعوم ظ

(5بر)مسروومعنانههرعينهاضافتلهاستعمالكنرهسابلبعيدوردسمرركورهدكوزاائ

عنوند ن.ازداقاروتحزوند ن حارجية ارفلانكن نم

ائيه زاويهينه |
مركدعتكد
كلاده مسعمطدربعىكوزمموغقلغنه سربد

دكر ]|
ععذيادن
جانه
كرتنديذكثرنىووجندوظرل>ه در (فلات )تقدع مسزلذ
داذق ااكرده خلال المشكلات :الدنة وكسافل|
رمر
هزار
شدائد رو
هك مجعم داردزيائةونبرهدتك 1
المعضلاتالقشهدسونوسي )ذهلهوجعارله د ن

دموو(تغوم)مضارع خاطبدرعوم ابدرسين دعكدرعوم ملإجاحقه وتوككه |ْ

.تزحة) بازين ارلرسصحكدهقر يوالعين  -علنباغ
صودة وومك  -إ

طالد

.

كر شغادتدنابروموح نوع ٠(فطقاخو) . -
تهدال الى وصهرئ 0-0-0

3

5تاك الفاظكىرات ايهانطالؤامثبر (ترخه) يكيرما |
دخ جاسافخ عانرمط ا عقن عم يويك أبماهام” -

انراق عور

ْ

ماخر

ٌ
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|ظانق 1ع مإان'ى )دعكذ تكثمود ركلاتبراذرك اولددى!اكرنهمتعروفظْ
ْ
الكنلام وح بزادرز أَوْلْدَي اعلامندر وهمأقآفنه دىمعدق ده
اجعقرطناران ماود رووز وشت تلت مألاو اوحارنالا لاك كراام

وت © دسكن وعرسى وهد ون هادى فى

إنتكن)قلناتكلمشاكنادلديى .خندرك دلارامدرل (عزعت)كنزالادز
اأزواةة وضاصسة البدت (مشوت) الوط

لرعم) اطحغر لنظكيراواشذر

اندس وهمد مممقول وفطلدءمطنايق كسا زم كام ش
ا
١

2

مكمنومى
وسمطااحدوكاى :ها بو كنسنكيلهه ر

أ(سبنة)كزى اوغلتدز اذى شطاند و اضافل وى اقفر[اتجر) ام
ل|مرتفاه ار 4ا وزن ابللاحهدت دبزوالاغيرمتهترفدز (واداكا]
به

الاك ©

م

2
00

اصلى

الات

| واخرئدقهةصلد رومع راالخمرثزبانعطيد رشايدكهاندنايت وجمعيى براى
قافيهاوله ونأمطاةا لح

كواركتاوله ووقت.مءإنابئه اولان  2ملُّجى

]أده اولق علد ركهقرأن حليِل :يما تنزيل :جوزادى دوا نازده كلشيدر
ْ فومع:نادنموقته مض ذرر  (ترجه) ..غات عظم فيو ابدرتكرر
|

حبهارءاعظم اجواليون سيرانايرب
داقب كوم

يسلل الايام ععنام نقضت د سجد برلالمغالم والرسوم

فاثده (انام )لوسك عيد ركهمسارم ماه دزت بتاردنايل افضلد ر يدلنرؤترا
ٍ راحتليد ركدن دازامو ند رمث امد ركه هد نذروعواأدث انامهنوت

داوز
 :اقلذوركه شداتذوبلانادر (ونخيرمنالف شون)كعنةةذ مدر ساعل
ماروةذ روسور:الاملوارَدوسور ناز«وةد رواكراانائده لميجلتاره تقذ

| |افلئدئوذانتد وى بنك وابذرلكصهاى نقد بد و (ولااللدل تارق الؤلار)
ره ؤةت وقد رلكننْكُوْنْدْرْده
كريه تلهلازائدود روكض:لزدنملاة انور مك ذ

ظ السو

دهّص
در
ودهن
عو انوافل' بهازدن افضلذز كص

ْ فخ كروت زانكه واقعذركه 75راح مومدين اؤلان كنار دحىايدةةورْصْن

اد اشدروطهو رات خطيزياد كانهابوب الاسالى .لجسا كد نزار 4ناتعشى
نوازنهده
كم
انارت مصركاهق هواكرس تينارناعون دبج آملماده ل ع
آظ ةليل زاعد رجى انض ال اوناتعلق طلاق رانس ةل لةقد ردمواقع اقيق

ا مقى نهدر دبدكار#:التداداء لغلساية شيو دمتبضاد بزلمي كيه لهجاجلادبميةت
دكت
-1

 002مودر عنام اولدى ودوكندى

مو

ل
اس
.
س

ظ عك:بدرإمضان) دخ ندضهدر (مغعالم)ننشنا لركهولمانا كورن صضرالرده
ديكدكرى بيارد ر(سوم )ابنلافيتذكرنستيباولان 1تإوياقيه (-رعه) :

دو كذادوم ووواملسكالمقما اخحويالنقابورتسايدهعيرت الله ':ازريلوم| ._..
00

ترفودماارلالدلمنانا هه فكرقد رام شك مَأتَروم

ّ:

اوددر المجزءى!اضدر بؤاردد هم أسى هلآم عب اندوث وماطلك| إتضاد ظ
رسي (يخلد)مده ردان َو دك
ابد

(:ترصية)» دار فاقابرداواي

استرسينتحب»نحمهمىاد سد كب لوخواغشداقذوم

1

تعامكةرهن!

 ٠انندامولتت عت المساباعيدمال.ه للمتنةنائوم !.

)تفغ بابندنامتنعاضترقا(زمنيه) اغنانانكذه دهكوا ناز (نوع)لومداناً ظ

كدر # .فتحة ١يده 6
مول ضيغهيتيلويبالغ الدنا د

5

3

ظ

وراك
ورف دحى قواودر اوداى لفق 2

تع

ْ

0

واوجنى داردز«مخوارئ سبنى* الاخلاق وكثذى ضرى وضتخذه يرداولان

| شانهدر(ظلوخ) المشنيف (تجه) 0-0-1

|اسنداءتدهمصنراولانكشى اولووظلوم
ْ

.٠

5

2

الىالدا نومالدن يذى عدالعتياير تمع الاصتوم

8

(حلات) خيرهوشلايقأوؤرجةزاء وفاقا)دديوصادتكعاء لهي دن
ا

و

ٍ

بعلل 0
 0وردى

ْاموطيردهدروشراح نصهحو اص تعد ادايدوا(رلو0
ا9

مخ «أمعتاسمة

واقعدر (عذى)مضارع عَائدونا على 'نت سابتدهاولان

علغرصيغه ميلذى فنضهدز(لخضوم)خسعاك
ظ ظلوماعائهد رعذ متكلم ا

|يدو (.تريعة) .ووز خشيراولدةده وازرارخضورخضيرية اجؤنهلجعوب
ع
|1ذيؤان ةد دطوزةلرجله خصوم
ا

ستعلملهات اذاالتقهًا ع غداعند الملدكمن ِ77
علإسان فناقى غوض
(فىالساب) فىلوا

المفاسة تقد زندهدر( الثقننا (

افتعالذن ماذئ متكر مع الغيرضيغهسيد و( ملك (اسماءاله دند:

(عندمايكمة:در)افظ خكرودر (ءَدْوم) ق>_ل ووزنومعنادهطأومد
ها دمي أواواننهخ تند سعى على
دبأ
دوزقتسا
لنر
وه شي
(ترجه) مل
ج.
ادلينطباهضعوع
الم القذادةعناناسسيدمنال لبارتتطلع الوموم

د (معم)

خلهلد تكسلمك بأسدناولدى درت *» هم جهحانك والميه

|الاننتدنهع «هموم
لامرماتضيرقت اللماكى ع لامنزغا2ركت الحو

كركل هه وساق اولغاننات م اداؤلفكه (فالخموالشمخر) تومعنايه
بح

وارداولدىونالنالىقر يلهسهسيراأت اولوهوو لعلوى علؤى وسفن مذى -
,ا|اكندهوديغة انلهاؤلان
عضوي ايهاشنارت و 2ر 'نروازدركه نجوم وضطك و

35أمُيرات كوتيلته وازدر بوه دائركام حرق الت اواعلدة اسبوع الانام

(تعزديتع

| مونيهاجة ف

|. . ٠١١٠لاتضان وعم نكلاى يذ .الورب الريك املمتيفم .ظ

عد |

2هدر (دكع) ذم وشدهالله
شا اشيوتاباجدن توناول مةشدوباق م
ر كعك جى وبوند هصمام در»لهس لوراكعبندن مطاينهرادد ركه(واركعوامع

ار كعين)هلوامعنهم دعكدرديدبارواركانصصلا
لنهد نركوعه سدس تخهرص
ساد

“هدخاض
نس طاولةد بج اوزره ادنانسالقدضلا ريده ركوعالوب لودبي

ادلمندركهذ جءطر دقمله ركعت (3مهيودى :دي بول در( صمام (ساعلت
جعددن

(ترخه) .حبك لىعول اله ونميي

عد مهيبا

حق عون ود ركلام

إذا المنبانااقنات خماى ييتجاتيوق الإمسالك:عام
مره مه دد مرددن اولون وعسات نبيدودنصفنه .يتنعد المطليدن اولانزر
شْ ابنْعواامه خطاباوقعة جاده تبديدا دادر اولوثاوذنىة الفتدن فارغاولشدر ْ

اصلةد بدت (اذااقيلتالمثايا) ايكن وزن اجون تقدياولندئ (مناا) نكل
مله

ا

(خيام)؟ مارمابله تغد ركهمغردى بخعه جادرد رأ

بوف هد ه أ
ند تيدع ريه د ركهاعا دالاربدن نايبرل (
رإضمرعام )كسمرالهومعامه ارأ

ممائ دهم مومله اللهادك هادف درلهكدن ويدهدؤزى معئناس:ه اولورسه 

تأسوسن اوله.(..ترجه) جو تكداقبالهيام ابدملشاموجل شيزائاباردمقام |
دوالعظلام  :
ميا ترمولل دام يو عوذ قطع اللله
ِ (نائر)انشرمادهيسب:دثوزن ومعئاده واطعدر شواحه نصمرالدثن اقشجرقية ١
متسوب نومطع قطعهدها ,برادى أط ةو رهس دركمعورم شار»ه رفع اى سيورار

سك ورد طتوزتورد امدىمبرفاجى اتلدم » برفاحى تازلاميروى( مؤلل)

تألبلدن ممع وادركسكين قيلةش(عوّدم)اضيدر الشدى .يع قادت ايلدى |
(عظام)عظمك جعيدركوكاردر(: .ترحه) .زوردسيايدى كسكين حساما
عأدتد د قطع51ع اللهعظام

د

(:نطق)

ظ

أ.م.اوانله :نالظلممو م وجلإدزال امسوولغلاالظلوم

لو 7رسعازردياه <طانأصدود ابلشدر(شو م/مذم وتتمسومللاللهعنك ضتيهرا
حب  0عبداللهبرنوعانز
سيله او سيئه عادنأليسم الولف '

موده

(:اناالشؤم ف ثىلانة) بد ثيه *ايدركد ونايدكمثوالوفوضدهابرىكنك

اتسكلدعزا اولغيهللع روسبعريبلخوااوب انرركوبأوامكهحادس ديد| 85
«د لقا كبسآبلنوداجوو
 ٠تس

.يق تو جا

د

10

03 5

ب

-_-

.:

دستءاأكدهاؤلان ثمشيرايله ولوب مقيم*كنديىق حندم ل حفظ اولوف أ

أطف كريم
أفورب ارا لكرم ع ودحدت لله الهمىودى

را(ابجردراتنكدرهععم)_جدرااانلودتدكدروكشيرقنةك#ك>عربرههسدى«دوردداعهدلرا امولتعوقدىلالتطعدويادفانهاحنونا
استلاماوانورد بواثثاردهمضموطدر (حدت) كمسل ح<وددن متكلمماضيدر

بنفداايلدمد مكدر (ترجه ):نيرب سك احكرم فالحقيفهابلدع »
حو بوائدهاوزودودء.ذله

قيلدم عديم ٍ (دحوديكر)

هذالك ومن الغلا الهاثعى د هن ضيرب ضد ق فىدرى الام
وارق)دن ناش وقراذ وي

رمددةنىذكرى طاكه دعكدر

ماناندااوملده صتساديد عزتك باشلزشه لانس اولدقارى عنامه وانكجاق
اءلاسيد رذرومكن  +مكارمدن تسضهدر (ترجه) شركذزدروتع الهاشم

كهضعربشاسيكدرزبااوزره قا ٠
خمر :ةقود بشعرا جام ئ#دإصارما! نضاى *ضازم
(يعود)مضارعدنرقائذاولورتعدى جور ) 0-00جعدرمغردى جعمه
(ترجه) ترائن بارغاداق داع وسئغند ريع ونيضلسار

عاسمتردد
ناا ك

اهب القماقم يد عنديجا ل انل لى بالاقادم
كىب
اج
(خاهم)تله كسكينل وعد دكثيرؤنا"رمهعشاءءاولان حقامك جعيدر(نا ل(
(لريسة ( جانهمندة
حولان (افادم) أقدامنك اود قدملكٌ جغادر
ذمبندا كارم»وب اولدقدةدتءن ده قادم

(رحزا3.

روب للرجال قادم
أناعلى>ولدتنى هام جد لحيث
ا الا شتير عرد وده وزخزى اناد بورد نار(هاشم) ديد رلونده
خا انق دلاات زوق 05غاددر دادم )فزن ومع ادم سرد كدر

ت !تعة) عملعىضّوكددبافبثرقوءىهاقمحقمادمموب“دنشزرمون دتلمقادقلقاتهماومتها١-١

(معصوةت |افععال نأدتمةعوادر بجع اراعش معنساسنه(تقع)لوزكه
غبارحكى

(مة.ادم )جعدرمرةدك مقّد امدر ممتاخ ومغاتحكى وموحر

مبتذادرا“' (تربضة) ”باتأفل بمالرئده يله لو»زاسه وفباوراور
عد

الس

اسموده

مَرَن

ديغخيزى * لجاب ارسيكاتا رار 1نام

اه

واللهناصمرد.سه وده يد ومعين كل موحد مقدام
مقدام) كسرابلكهيراالاود أ مع اسه صعتٌ مو ددر

 2جمه) حى تعالى

فاضريد ززدينابلهمنمغيزكٌبوهر مود مساه ايلراءانتبردوام 3
شهدت ر دش والقمسماتل كل باجهدانلنس فهنامن دقومساق

(ان)نانتقديرندددن ( .ترحة) هرقبله وقريشابارشوادت شونفك1
لوقدراثلوذهسمْ جاعده شجايدن قسام 

(رحز)

3ث2بتملسا الله انلتسل لوقعسيف خرف" خضرم

اندي هالو يكزَك ديديقرحو جوأيدرك حرا ئد بود رع نايب ااهل
بالترعم مذ امريمدن فى معدم اردغ مةضا لهصورشيصم عدماداتر:ى سارل

معتو3هكيلا

متعص»مقاتالقرناخرىامقدم»وللهاس ح ققحم (لإنسل) اسلامدن

مضارع جد مطاقد ر(ودع) وزن ومعنئاذه ربابدن (خرفى)ممه لهارمسائاده
جعل وراى فادربار >ى وكسدى وحادثه ديداايدنكم ننه تكبا معشماله0

هومماهبله كاربافقني ولوندة سوق اصغسييررلكن |
(أخضرم) نمه أر تدضكرله
كسكيندعكد ر(وذ م)دنى سضهدرسيف قاطعمغدم سئهدر

5جه) ٍ

لعنتابدمكرسس ل نااواس كرب عظم ق»بل مشانت ذوالةقهارم ضريهسن |
ا

اى انيم
تفلوم يان المعصنم  #4اججىنهكائى واحمبى

إيسان)بارمقباثكىه بربغومدراملهكى (فائده) برشمنقادن برىابهام |
|١

نأشنارمقكهالكثت نروالكث ت علد نىد بود [ايكنى)مسصه شهادت

بأرمغيد رسياحه مهلاهدعاءه مشيره فقوت دشنام امنباية المندم دخ د رار ا
رإدردوى )نصردرعتبٍدى أمعيدر ادميز ْ
(امجني) وس ىطكهاودنهنارمقد

ارمنك نامد نود (:شفي) خنصرردكوج كمبراكراملنونكمينكوتين |
ادك ديراآنهنه متصسمل آولان طروفارنّه رواحت  3مور مفردى راحهدرا

واوريه نغومارى براجدرمغر دىبرججددر ضيارى دلق انبونزرك مغصلارنندرأديد يار ةسه اصابعوش ناتردورمفردارىي اصبع وسنكرهدر (معهم )رسخ

معتاسنه سلكد رقوإذه دلازك _لى (احجى) نمفتسكام حفظ ايدرمديك
ب( عدر ورن ومعناده عساحصت
لز يه

ايكت
ٍ لاله لب بلرشيز كاراولو
جرم د

لمي (احتمى)

ماده سد ندر

(2

)|

4+6

(سمن)انبتقدة افلانفلاظرمى اندر (آلهنائم ) حرفدالدت(ع)
انااملك هقتأعبددفاع نظف ش إ
رحندهمةضلد ر(ضةسا) ضياوبكد(ناهز)

غالب(مهذت)يامو ح)تنعزلذتمفعوادر تاجدارإعسىتقاوئيه

عمكجاروملاذ هركاكيل دعكد الغماي “ان العرث) موداسضه

أامبيتخمبرائده نأى يعسدىعرقنهدنكببرعامهاختبارايدن نىعرىمثين

خاتالمرسلين الوهلا كلدل 2ضاح التاجد ىاه استدند زساترائران

ميغميراندن 7زاردىسديله أعصاب طرق صوقيه ندساتسايله بررنوعسكد

رلسمرايولثهر بارنمدتةسيبايزاولورءلامت وضع ا:اشاردردى !ضرت |
 ١اماماعظراعظميه ديدكلرى متعدد ناركاى امهفىامام خعغرصادق ألهبعد

لبه كنيلزتهحنصيص ايلدىسرزتاحاهصملىاللهعليهولق الالثتارزى
اولانناج زمان ظهور دوتده ديل عورمدةازئه نظرله بعمضتارى ونى

ه
ودى كنديك تازجيديرردياددا
خلصزى
عررف بلد :زعايق راح
تركس

ششرعيد رأنكجون ضوفية كرام مياده خواجكان تغييروضعقدي ايايؤب

برمقّتطذ_اى خدمت دووبه دبل غرئت لازكاسه اعظميه بى اختار ابدرار
ه :دنار كلاهى تقش:ديه تاواد كادوطدكىه ابقاىما كاناجوندروجثده

أ وش
ررل
انؤناعادونلتشدر  ('.:ترجه)
سال صوصهنى واردرسكها

و
مم
س

ال هاتعدناونارسكم لادان زعال شممذي ”ا دارا كرام كرام

.٠

اارلهه! ع وا
ندعوالوديننضأل
الىا
للهادىسوشلزائ
اعم'

زظر يودين معضاشنه ( <.تربه) د
ددك
جع)عشيربع
(شبراي
'عوتايادين
حى وتصمريها دارحهاد هراءا لام وهدادت سعاين أدلرالعام

١

بهندءضنوف وىخده ع :ذىرونى يشرى الققارحسنام

(إغضن)سبخنك:ةدجيلع
منون
(درملكن
ندهد) مهيندى ور
سبق |يمسكلهمعنساىقطن اعتيارن ضةتاولوبتكرردن خلاص ولور(ةار)

فنك جعيدركهاوكورغهكوك مراددو ٠ (ترجه) شهغندى رقيقالد
٠ ْ

ابهايدوب غزام»هرةظع رعاددواىرا اتكته تام

0

دض كانجبده جدثعس قلت من خلال ينام

ولتت لنتمعدرو دعة وود هكد
اشكى
شك نندهاولانفر-هدرا اتاولان خلال دبثار عوسي

توي

تسعيهاولمْدد ر(غام)نولوت عصاب كن '( .ترجه)  ببغزدءهم جبيناور

مس
سس

ا

يغميرى

وه ©

77س

سمو ماه بو

ست تاصقم بجحوسوج سح اتح مسطلهه تل تاقد

الوه7توعد جم دجا :٠.1:٠ي

طرف لودد *« افغطرفنم وانجنم يد أنازلالموتالىالموتدم »د

|سس

اانالمثقْافرة #و :دنسم عبد .اولقوئماءالاول ليثمقهم#داندت ل الذابله

ليث قطب (جنتى )افتعبالدنمغةولدر(دون)عند مةكياسئيه (عم)علامتدر
(س تبن)اذتعالدنفاعليدرهنواإلانا (حين) هلاك(موفِ) اعشادن
فاعلدرابلىموف ايد (دجم)بجعدر واجدي :دمتدر (تجه)
م تعاب رفعأولندله عل«دمونهمااده وفادهاولشم نابت قدم

بعلا

وققزداجءلم
دكرم مدني اصد
انصمريخبرالنياس او
21نضر)«ضارع متكا(.
)نحئزدن بدلدد “إترجه) اتسيرثمص مبرهدر
صاب مجدوكرم يواولبنى"مدق ورجتد رلور لزه هم. -
إف عاد صدره وَاسقم  3قتهويد تن اللهواللق اعخصم
:1

.

اتثيف) متكام (اشقم) افتعبالدن متكلم(اعمدم )باب.بمونردن ماضيدر
ومقبرى ١ كاتعلق ابدرٍ (تراه).. .كصادروملورة لمأوى :مت د ئ لودم
الحس اس

ْ

عت

تضطوع
فاقدت علبالائله تاشم رقدم د فسوف تلق حرنار
ا

و

نيام وى كام

:

1

مالشا).لعنلك اتكن شد و (قدم) مقدومقدوم (نشطرع)ضرامدناتتعالات

در نالكغش دعكدر (جم)ذغله جسدرواحدى مه
تضارع وولووم
كومىكبمقىوزكال وزغال واتكشت 0

عاردر ( .ترجته) اس

لوك اك متتالومضياكاى شرع م»دس 5تدده

ره نين سوندانش دردوان

كاندهلوزلاوزرهدوُو بف أولهسينسع حوحدم (لطق) '
باعروعيلاقت ؤارس مومه عد “عدداللقساء سس

.
يسنت

عراف ند وده عريونعسددالوذ منكااذرة خطانا وارداولان اشعاردذركم
جر فالماء آواسنطندهيداعلى”  0الغوار 63.ساد همةصادر (عمه) ذم

موجدةوسكوتبإداول أ رسن رك *سديّتوصواىق سايساك ا
| مهم او ؤعسكرهدن حدش بمه “ديزر (مغباود) مقياعليدن فعالدر_ل

ٍْ

5د عنّهعوهدتوابدرثكسنه (اقدام) قينا كسيرابادر اضِياات“ع ىق فى اولوف ْ

فىالاقدام هراد أولنود (مجه)

اكاغبرة 8فارس استاده د.ووش

اذكه اوثيكار:زازايحرهككرزلهايدراادامنام

'

منأل امهنجنا:هر  5وسو بين 00

1

(عادرت )متكامدرثركابلدمدمكدرزقاع)دوبرحلمستوى اكير(فض) |
رنضدن افعلالكم ضاٍسِدٍ رهمزهمى فَصَليهدٍرِطاغِلِدِي دعكدر (عساديد)

]|||نواجاوميهدوشمتأبتوسليذٍكاهه(بلاإتونلطاوكوارمونبهردججةرععياالدلهد)رنكمومادةهدرنددد(كىلمب)ومكقلدورماننع)
| خري (:٠ترجه) تركايدوبميدابة هله هاجدبره تلي_ارى سباأوزره
لدرحة
ا
والبلر الي .م

ساس
ك
 ٠لمكا
زاهر)

وب

متكامدرسن لكرمصارديترع(اجر)جيم وزاى ايل اهزوزسدمدرقطع بترم

)موزدوشكنى
دوج دراكسي ميبائده جناسن واردر( عاتق او
مجر-كرد نكدقواامبدناولانكوكد ر تركهاوكورعدد ور

| ب|روايقسدمدرةرعيشهقاريادلناددومشدمهم ١ 7

مويم

(ترجه) 1

7

جنارات ح<ىفض ربىجوع #دواشفيت مجه صدزكل جلم ٠٠١ب ٠

دقى .إذلرى ة
تاج
غوب ت
بسىاايد
طجه)
(رفطض)بمااضءيدعتدىديك (تر

وإدى صد ره شاب هر حلم (منقبية)هاضعنود ركهابنمسبعوددن هلويدوكه ١

اولحالدهجير باللعاشبلِاهم»عابدءرمجايدركن لاالسايذوالفقارولافق |

| الاعلى .ديديكتى ييغمبرعلره السلامخبرويرمشد روعكرفة جناب ضرنضادن |

روانت :ايدراحد غراسندء كغره بى موندعفعه قينامابلديكمد«(تحضيرت |

[أأرسول انهعليهاللام) ورد ياركهبرملت!سعااندن سسنكمد حمكباد ايدو |

ادى
| لاسيف الإذوالةقبارولانى الاعلى_.دي
لبو
ججثوك س
ديمطتيررفقيم |

 ١اولغيثد روه ميرحسي مشاراليمد ركدعالمع نيدنيةميرعلية السلام:ؤرباى |

| الل
جدمخ
اا
ناطب
دولعدىلوا مظجرالججائبجدقو مدعونالك فالبوائن وكلهم |
وغرس تركلىب بوولا كا علىءعالى(ديل) ثباي عليل شرج صدرماناوك اليل |
ٍ! ديركسج بجبدالغنىشامي قرس مبرهالسام جناباربنعقود اتعيده .مولويةنه |

صو ض/ولإن رسباهار شرجزخدمى النياب_بنده بوريائ نه إلزماولان |

مقالاق نازوب مسئد الغردوسده <ضبرت صديقه ردابتله.تخرابفعلنان |

| (ذكتع لىبعادة) حديثشريفنيايرادايلكدارىجحلادهما تبنيتغصيلاولغ |
لومافده تكبيرسواددن حوِادٍولئدري

(رحز) .١ اناعلى المرهجى دون الل : متهن الحينموف الم

(

نوزسعط رق بنتير ياممص ك رجزلهجوابا صادر اود رسجكه رجز

1
عيث

اه مسوم

مد

2

اقاطا ال ورم

5

4

5

رع  5لسك برعبديد ول .ا

ذا الحهناابةدروزن اعون تر يلهونا كلة اولان حرفو سغالى
اوززههالمشذ ر(هالك)مخاطبهدر<دىمعئاسنه ٠ العناءاذع ديد رلذمم)

عذموم مغشايشه (رغد يد)مع لدارالبهاديكنل وركّدهذرةورةق جبأن كبىكه
ارتغاد دع

ترسك ونوماده د نرعاد,بربالقدركه 03سن" ابدن كمشنهين دولحه

رعثهكاوب بعدهاووشرماداءصكه بالقحيائده اوله اولحاات رزددالنواز

(7ج) أى ينول ١الذوائقارى مم #بندوقدوخوف وم اول انيم
!
:

:

' افام :آَ“قةدأ امت فىندمرااجد دوم ذاةرت العياد رم

(اليت |متكاددرنعمت اب اولدء
ع
بن
كافرةماهد هرلامى دم ايكيا

حال اوادئباكافج
 ١اوادى (تزجه ) تضيرنغ يزل!هولد معدم به

٠

1

اريدثوات اللهلائغيره يزورضوانه فى حنة ونعم ْ

ثوواب) مطلقجزادركه(هل 7لوتدالكثان(حوزى نمف يمردراك ناستفما ىّ

اللح مناذاولغهمائع دكلدر (ترخة) ١١مظلم
انتكازيذر عدوسض ص ع
انق أواىوانتردريوهجا ل زضوان! كيناذم

لشكنتامرأا أععواذا  1رت تعرت بدوقاءت على ساق يغيرماجم

.

معرتت )تفعيلادن ماضى مون د رحرن مون

معاع افلغلهدراتكازءىهالدردئ

ديمكدرئدت وده زنائزددو(سساق)بالدرديد كلرئكة اانناقاده نظرحا مزاولان ا
هة“«

-

ل ونونده فوم بكث سعرن:ساق)شدئلهنفسيرا ولفىدرلشت
ا

حى فلانكس:ه اباغههااقدىد .شد

تغب

شيءزء
6ه

م أذدز

اولى هىاددر

(ملم )لومدن افعالك كاءامدر أؤمه ك 3اولان كحي در 0 0

جن الومداوامملامةل 5ذمم
حرب أيده يرساقايلهقام ب ب
::

اغت ابنعمدالداردى

ذمرته  2بق

رواق شرى العظام جسم

(اعت)متكامدرلانن) مه عولدزامغىطلههدرندرئ اوططهه در وسد4يدن
طاه نا لى طلزه د2توزكامن عمدالعزى تنعتتدا”لدارين :فى در نسى عاد
كنا توي بهقدىبكلايده ملاقيدرلكنوغزاى احدددةعلد ا مشرركينْايدئ

(ذكرفنق) ذو فكوزلوجتوهر نالفل دعكدر( درق )اندها وْعدَرْ
قطع ايدردوحكد ر(حسم )وله دركعم وسم دن لسحذهدر
1

(ترجة) :

غبدتزاولعظم عظيم_.
مطلا
اننع مد الداره!دم تصدوظمرت د ثب كي ق

الوه الفا ؟ولطل نيه جه عساديد منذى هاذط وكلم ْ٠

نطلا

لى

لس سس

سين

©*٠4+

.فىأللدهين تجد) سد مغصاد ردم )جعد رمغردى دمت عبوددر

939جه)

فيان لرودت خضرزتده اذزم* احتترارن* #اسقعال_دهدى ض ا

ظ

عبدينهام 1.

سار حا انصراققبمه حافت قو وكاو آامة1ما '
مانالىح
لوك
7عرحان) ألهترلتامعتاست (ام) قدل ثم

برصك مذو امحلجعيدرا

دلكم
دقروتر
نقوم
إبدء
(ترجه) كرروا أؤاسه كاهركارى حال

كاوزدىف نظام(رجز)
'

10

1 00

:

لامأن الشارث بنصعه > كانوفيناوادادمه

]| احدعزانهده<ذمرتت ميغميبررعليهالامانصا درن حار نثصعهتام الىيه
برخدمت سنارشس اعدوب]غم

صكاراأنلهععمسة عله نهرومّال اولدقدهوقت

مأموائذ ادهنانع وقد اخطارت حلةروع القد سيط ورالر انشاد

أيلدق اول عزاذه اتيياندن ات قدماكا ننه
حرفلاماواخرنده اثارت
؛ قارديل( جعه)ره ضههلة وشداللحهارثاك ددرينك ايد رزوق )فعيلوزتئده
ادة حلاف
يك(ذمه)عبديعق برمر
نأءةمضافدر:وز ناو نغتفغد روفدارد

مامولمركن عغواولئوبرةئرا ف الاصلقد عدنواد رارعهداولدنئى عادر
حت نه م أىهمام  3وطتبوورل
(ترجها( حارث بنتجهدن وق موف

١يتشد ففاىعهدىنام

!
تنسشصضكة
7

اقيل مهام ةمهمه* #فلل ليلا)مداهمه
(سبهلمه)مساحدوزتيدهمتهه لهققة ل -كجخد ونانليبوا(لاء )تأكيدذز زياداة
0تراكاققكحه بألل ودثلاتل كبىوتومالومدىد .نوزشدانقأ كنددز

سعارسباء ريناندن اولوراكهمانت نلاغتهرنيده اولان شغردر( مداههه)

مهو [ناللهدضممل وريه درمنصدزى لكام اذءثلال وزت-ذ هاحاطن»
جنال زدطنلفتتبدتال ل تلاديقلعن (تربجه) اول مذواولان
شن اجردقيلد قافآل اهام باوولدم مظإزها وفاشاندي و حت

1

ارضام ”

دين زماج وسيوف ج-ما يد سعى رسول اللهقهاعه د لأعدمعن ممه ! '

) جه) كديعرر( سجى)طاب أدرد»ءحكدر )فنها )تعيرى لله دداءائددر

(مة)مكانايجوند ر(ملهب)صلييهةهنةكيد رقراسوةدوع دعك (-.رجه)
همع ث بردسكن أ.عش ابدى ازدعام هدادلوب سيغميرى ايده مح
مززهو

.طق)
ثرنازات.لاطهؤةق اسنعرارتمام (ن
حي

ع

1ط
افاطم

و

الاموردتىنسصهدرمتدمء اللوهممله اللهدر صما لهوطرمايدن بولوتدر[

ا (خس)عسكر(اصيد) كبرندننائىباثيبوقارى #الدرتكسنه (ةسام)عألى
ف

يك كتى (ترجه) 7

اطوعراد ررك رد تك

سياه ليغمز الحق ادق

ايدو اقدام و(نظوديكر)

|اطل ب العذرم

5

ل

د (شمز )هاستّغسهاماذزسسكارى ايوندر (اطابي )متكاجدر طلب لوده قبولال
معذاس:ه (كاب )قرأن كرعدر لام عجديددرز حرم )رانك فت وناكسرىاله
ا

00

اولندى

جسم
م

(ترجه ) عذرىمةبوإدكلدر

قوبمك يحقيقكيم د سياد بلرفرض نصى نواددر لهحرام

دالدلوعلةت التك ريسوالودما
بحل الامامة لىمن بعدا جد نابيك

:

وندهامامةله مياد انرس مرلاوح اهل بتار لمغله مطلةيا مةتداءدبناول_ار ,در
خلافت دكادرزيراخلافت حضرت ابوالامهصددةك حةنده كاب وسنتدن
اشياراتٌ ابلوهاجباع الهعنداهل .السئة منخصوضص نيه مده اولوبجىّ |

مذكر كي ك
ىافراى اانقلرهخاصدر واولا +لافتك.اوكرده تقررى.ايئذه

نان هنتضا كدخ رأىغالى منضم وابماعم بنوردهمدخل اعظمبوائديئى
كتبسيرده ظاهرد رلكنامامت ووصا دناتئرة اهل ستده حضرتتضمابه |
#صوصاو  2ى ؟رادرهالدبكداهس س7-0و سابةاتفصي ل اوامديئى اوزره جناب
زه رانك رتنه دك علىدول جرع اند تطردب خاطرى اجون اولديش

وويدادرا عليّت )ماذى 00
عوكوط سبلم

مل

اند

اوبره قياتدى دمحكدر (تكزيب)

دكة ويه واصل اولوب حيل
قارإنن ر
علد

كبيريلاناكاولقد ناتكلهمصواول ر(ودم)ذال ْحْذايلهدريبوستله كانس كئ
الدكارى بغرددرا كاتركهد كرد يشو رده ى فتكاذلودر-ق <ضيرت '

تيةهم انلضقصاب الوذام التزية_ودر) يغ ىاكربن
ضانم
غب
نلنت
مرثضنىل (النو
ب أميهيدالب اوأور ,.دمابلث ندنساقط اولان
تطوراون اق سيلكد
فظلىبومادهدءلفتدر

كىتش
(محه)

ثى احبد ابدوب ترادئ

دق عتسلكردمدءك زركنفية ودام

رحات بيظميرى اللهامامترشته سينبهد

دلوكيىزيط د ميدي اول رب الانام '
ْ
ا

0

 00ديع #ولارعوابعد,الاولاذمما
|
ضما رمع ثارزى حرف لامدمزع) (اتنيد

٠.ه
محمم
ن

مم لل
ل حص
اسم يي ١سمي م محم نت محرا نا ١ لح

سن دحي بيرايحد بعدورانفتاقررواالدى <هظ اللسان ١1  ١ ١نار تدم عرة
مدتعررين به التكميلشرفد مزمي |
سنه مذت خلافت وطةبِان الى -نل

خامو ان اولدى خلاةتارى والدمادارى سدعلاء الدين افتديدن اولوب
انلرِل دج خاللرىسيد مجد الوسدن ابر ادنخشته لرى خم الدينجسن

يكت سبرساتئي؟
بخامسج ر د
ود
قور
عشمدن واود ىب “دعقوبدنوش بعة
 :وسف سنان افتدى]
نصغ معرفتٍ موى اليه سقيل باغ حم

05505

حناءلريدن مجاز  2خلافت وت ا

ارواحمم )ناز جع

من [نددتر بوكرل دبكاارمدر( تاريخ )جانسته سخبل سنانك فاعجم
حو
(سنه ( )1 1مجه) سشروعابد تلررشدهلي هرحنكٍ
0

ده
انا

برهدفار لدق نحهانام

االائرام
والمرمون قاولىاموربعزة *« والناقضون ع بر
قري)هداررسيم قود

جد (بامين) 7انلهابك قاتارئ حورب آحان

(
لاما كر)مساجد ونال دصي بره "يك ددر شديد اهل ديعتى د ذقوى

وكأشابيدر( انرام )قوت ورمكدربومادهدن( ميرم)فاعلدرمتيقرلا
ضدىبافضدر

م

افسررشعه لودك0

وين <بل مسيندلهقوتعزايله اخر

(رجه)

بوزدق ولهدراسلام :

1

0

:

 .فميعكرلثه تطرسيودنا يفيهاجاح عنقراحالجام,

الدنمضارعك مؤةئ.د راو جورريعىق فرلادر(جاح)
ْ (تطير)افع

د

هدنك

جعي د رمقعو|لبر(فر اخ)كبسمرالهمْرخلٌ جعد رافرا .خ 2كىباوربلاردر(هام)
.اأشدر  .رجه ( ايدرطيار
 0ب

او
جنب د رواحدى هيامه بوند هرف

]|هرحن جهادا جره #لخارهي 5رح
إ.

0

اي

ا

د وود العروف للمعتام

ا
|بالعنع من

ىاد«صاقفيانكسنهك(ضره فاعم)
تعتاء)مغضالوزتدمدركغيوب الزب

وامتناع اباد ديك د ركهعامه غاط ابدوب خاعةب ديرلر
بع ضري دهاحشاس

مرادانسك!أكرر.مع يارزهررٍكعكهاولورب * 4بوره ردى جر
ا (ترجه)

ماه

حربىاباررزانعام

ْ

نا

وكردعاد دادس سموفنا #4ونقيم رأس الاصيدالقمقام

ده
ن كسنه كت حم واذلرى ماله .
(عاديه )عاداتكهمةبرديد رعودت ابد
يه د تقدعى براى ورندر وبوندعادية
| ات )ست

الاعور

؟6٠

ادررك دند كاربدن

و

 7جه) ايدونمار نهبراي ١

وآ سابزءه اماولا ك 8ام ةٌاسلام
حولزتكرم ست ن
وشسااءسه وكاههدواء نأيلتصمروالاقدام
(ينا)/دهلؤلان باممععثاسنهولق ججتردرناخوددال (اعزنأيهْوبحكتاءه)
نقد برندهاؤلؤ بغرصاَلتثاقة على اللوض قب لد نولو ر

زتعم حدا

عبززائليوب اقدام __
مدو
يلزعازتيهاي
رىعأبزكك
وتزدصىث
ويرؤرناحيردل فسىانا يد بشرادض الاسلام والاحكام

ْ

(قرارتضم)ةعرددى
امينايذ وب زباوت حانه ع

فريضه فرضمع ما ستهدر.

(ترجه) برك ديك

ره ب دكتوردى فرض أسلامالله حقدت .صدد

أه زاراحكام

ل
سنهال
تكو

سلجزوضرعد00

ظ

مكل )استفع_الدن فاعلدرحلال اولاناهن <-لالينئ مقرد »كدر(محرم)
تفع ادن فاعلدرحرامك حرمتى رضاءبلهمعتقددمكدر

مم

للك

حلنهبزاءتد يلد ك امن ج ح
درانىالدك تحر ننهبود راسلام
تحن الل ارمن البرية كلها  #3ونظاهماؤزماممكل زمام : .

(خبار) يرل مدن (زمام)اوان وبولاركهلياموعئان دود لور(رجه)
2زسوبارالام اؤلدونللنا تىهب برانابك مسر ريرهمسرشد ارينء اا
اكرام

اللناضوةرات كل رجرة  :الشامتون حواد الأيام

(خانض)خو ضدن شروع ايد فى دعكدرجعاتد هلونا ناقط اولتدر صةتك
الف ولاى موصولدر(رات )مرهنك جعيد رشّدت معناسنمكهايده (فتمرة)

وارداولدى (كريهه) دوف حالك منتديز امناكغيل دعكدر ضعن
ْقولةة.دربراضى التزام ايدنكسمه ذوسوم تأنطانك كدر امامءن
لو

ل صرف لطرشد ل ور سيرك مكلا حابى وبل سل مره اناق

وعاطهارستنرجه

مدلسرسودتان طريعقَتفَةٌ
نل هابرادايد رنو ز

ْ ممرسيرباغحقرقت شي
سيد تورالدينسن.لىقدس سسره_ك لوزقرقتارخنده .عار

اولدقلريدهك :دئ نداداران حلمساسادن خواجهنباشا واعظى معيرزادهارك

صوم رضا ونيازله ا مون اندوب درحال
كبيرى شم حدشاق ح
5

ولل تمرقضانك نشاىشم
انا
ويه
ئل ومعيرزاده
ت عزيرزدان

زم
عدا
هع
دلوب
مقا
دشا
|ا
م

:

1١15

تماوعز رمشاراليه بالكليهتماد يكزص
فى

اه ©+.

الإزهن)وتلن ىعةد-ودمارى ( يجباالرسولبلغ اانزل امن ربكواتم
تفغلة.ابلغتر .الت )ك6رهم ولد فصكرذدروامتسيايةه يهدنىملاعى

الازدر” (رعة) قيلدىحقالزاحم انظاعبوايلهيمعغرض
أ«:لدى باص 5رأدع -

'

كناردن من مو سىاخوه يكذ الاناوه  51تع

(ترعه) مد هرونكى بمكازادى موسانهم د 11ببادرامي
ٍ

أدلدرشيرتم
اجاد وارهر
كدالًا اميليسو

ري

:

جم
افمد

|

ْ

(لهمو)ملودريغىوزناخون اشباع حركدابله اسباغ اولثوبحرف ا
اولغش (خم) (بين اعدمرين),رحلدركة حندده دروحفه تقدع جعلهميقات,
اهل سامدر

(رجة)

ههالمج

دنم

سياه قيادىو

1

:

0

الوادكووقة عملي

شر عدي ده

ْ

.

تعاداقئ هذى تأ واسلاى فتناتى ولخدى.

ْ (من)استغهامانصكارىا جويدر (بعنادل) زايرادلوردعك(مجع)نضوت
او دج فتعينىاولديغتماعيا مهم ووافظلوتعوبربيودى (دحم)ثرايت
وحصدكة ف ر

وتحرمدت

(تشجه) كوزارة رمدي

الدقراتده بومادتازفمم

بابلابيمدت عددين وسضبى
8

١

:

,

فيل ديل عويل >« أن بلق الالدغدابظلى.
ازى دعَك (غد) اللمروزرتَاخينعادر
بني
(فيل) عستوندامكوواى يع

عفق نكمنازقلراولاكسدجياكدظايلهدارب باكدورة
يحي
7ترجه ).يه ثرة
شْ

فقومل ويلع وبل بيد ذاجدطاعى وهريد شكغى.
(قضم )طلموكنس  2جه)واى اوعاذلكدشنئ ي,ه تحعهه حراخوط اديه

سبركيش اولوب نأكه.اؤوللهسخٍصيم

:

وودل للذق ددى سقاها بهد بربد
رعد ا
حو م
رنغى

(غاهمتتشاهت (جر)مكاه (ترجه) .حشرت اول تدص ده هشكمقاوت
الدوت عذ#كد شن اله س ي
نرخأ يكنزأنيدسق

(نطقديكر)

ولمشااتصرئيه د وناافاءدمانالاملام”

(دعام )سجعد رمةر:دئ دعامة كشراناة عنادمعنناسنهدزدين الام كدعاعى
كم

---

43
منحبشى بلززسعذرمب وإدرنهوجمله تكلمايدرسن اهد يويث ارت رسان

]| اواءثلردر
ْ

(تزيعة)بنشرزواؤقدم جاع نايدثالك.بن #دهب عرب الله

مسف ولوب نعم

:

'

ووالكل صنديدر”نس عد وحماره الكنارضضم
در

:

معروفدز(جبار)
ا ركب صناديد

 :ندهسرركش وظالممعتناسنه (كفار):ريدة اسلام دحى سك هدر 6 0

عقمه (رادرعظم وجسمكه برد خديرار (ترجه) كافرانكسركسان
ظالانكةلى أيدنون يدانلدم نحهصنناديدى حساعلددونم
وافلقرء أن الزضهمولاى *4واوخبطاعقةفرضابعرم
وكهكا ال وإناذااشر)
( ١دلا) دوس اةٌدر

رضندنى سند (مغق)

 1رب الانام نكامحنىةرأ نن كعمد ة اهل اسلاماوزره الزامايلدى وكااز جانودل
ٍ اطاعت وانقنادى اثل٠ر واحى قيلدى د»حتدركه كقراأنكر عءده (النىاولي
ا بالمؤمتين م ن "اتقسموم وازواحة اممهاتهم واولوا لارحام لعضماول ببعض ْ
 :فك تاننة)وارداولدى إزفايت)اماامجديرابًنعازيذندزيديانرقدنودايت
وله وس حشر دفاعوشده د 1اتيدمناد
ٌْأندر ضرت مضطئ صلى اللهعليه ا
1

دازئدهنزول
ا ايلديك اوززه خرتحغه دهواقع غدير يعن كول ائسة ر هده اول ة

رتضانك
ماده
تان
رادل
ضنلر
حرد
بو
 1سورد ركهسد

اللررسشه بابشو اضرانكرامه خطاءا

الكو كد بن دوم و تبيخ نفس لزيد اولايم 1

ىرول اللأهولاسين ديدذلرينه وبرديلركهسيزارلك معلوى
واب وير ب بلا

ْ د كأيدركدبن هرمومينهاكندى تسد ناولام ن.ه:بحواارنده اى نعدميد بليدين

||| سورد(ااذلكاههم من كنت مولاء فعلى” مو لإمالليموالمن والاه وعادمن
ا عاداه)بعق

 7-1ممعلى1.1رتذى دق ارك معَمَدأسيدر أرب

||| علىنه محيتابد تلردسن ميت |دو ماكاعداتادتبلدرهسن عدا نتاللهدودعا
بورد بارعرقاروق وتجلمى مش انهدةأبلدكده دنديكهأىاسد اللموسن ابمان

ْ

 1واسلام دع واس:دهاولانر حالونساءدن هرر

|

فاموالامى بعى اقندتعى

يحد وناردصحمسا
ننا
وردتدضى ؤدو رت ومعنادهمة د أسسين ديوندال <

دلوت رهرا1
رضابهدامااو
مت
باروق حضيرت
ا| قيلدى اشته بويد ند رك نسا ف

دن نسلى
|| حَضركارندن اولان 002امكاشو ترترجابلهتيرك اايدنوب
ىكلشدر تُعلبىدرك ديعميرم وقر عليه وءلى الهالصلاةزةوالسلام
 1وى علو

ا

222022222222777

* -ظققاآ وننال تدرهومه عد انالعزالقئو:عنالقسم

 5رضامعناستهكه المدشند ر(خبرالغناانووعشرالفق راللضوع)
فى

ع معناسنه ذر(قسم

| ودكله ها د معنائ »:ذا
ا

نب درواحجدى "نادالهتدعتدر

(تجم)
رجه

قدرص_دهئل بواردج جدياتشاعدله ديعخشاود قيعت

:

اواشم

كوا

(نطق1ز) “٠أتدغلٍالاناسسباشنهتمىجتنالاسلامبض لكل مهم
الوب
ْ (اناست) يزيدوانا

)تصدبت

(ترعه) لليدلافاك|

|تالامدو تنم عظع اله ْم اانه عااب سم فضل جسم
١

د

واتجدالوىدتعىْزى يوغلده اللهدلى قا0 

شرف ودر ا
(احد)اسم

قعل انلدعذم اندرا مهلم اك نتوين١ 

موق ونتونه دوادو ذمرا رشعر ددن معدوددر (اخى) بعق قرادت
زسبيه طمذية وااخوتد شه من واردر د كدر (صهرى) دكزه قرانت شه
 602كد
دحى

ر(عايه )موحرضلانه متعاق -جلةدعاثيه در (اانعى (

تعبرى أ اداسنهظاهراالغدرلكن اخ معنامىعقيةتدكلدز (ترجه)
اعد ميلا د وتبدامادا جو5ه

حم
عمراد مذ رصلاةالسدلاماينار

وانىقائد ناذا س طراا عد إلى لاسنلام من عرب وعم

:شه َآ

(طر|)عيعنامءشاسئه (عردنوع )تصدارلددروسكو:تلرى لغ ترد نتعأمهدر

رسكوتارئوزلة مودرشعهلرالاذخلغتدرماعداالعزبعمذز
أك وننده انلئ
سدب لجيه عريأانهتكلمنه عدخقد ردارردركدكش الكنوبااخرس اولة[باص_لا
 1ركش عربىالاصل اواستوهنوضام اولت4ه
تكلم هادراواه دلى عو دنور

بجناعه دنى ع

ماديزلزؤصلواتتماريمبه عماةندكارى <هراتلاؤت بولغديى

اند رووساانندمدعهمهكاركاغت عسي حاو المي اي

عماد لور جى اعمون واعاحمكاوركه (على دعص الاعمين) لعظ مبينّدر
هتعمادق قرسْهسْمِله:درك
وذ «ناسدانهل املامم اداوائيدن الىسم م

منسأشهابلهعر ابراد اذى رومدتى 2مددد اخا_در(<ق مغ

الواالسعود) مسعودلزياسئدهشبووشدىبْره شهي درركهمنلاجانى جنابارى
حضو رسعادت صاحب شماعت علءه اليه ابهشرفبابٍاولوبعر فىتكام

ابلهمأمورادلدقد ه كثذى كغتهلرنذ ن برنعت شربوعيكنتى حضوز سعاديه
عرض ايدوب فومرارسنكماوعرفىمن عمى  +لاف مهرش حدزع اوقرثى أ
ض
2ص2
]ل
لد
بب77222222222222222لللىهلزلالاللللَرلَلَ,
بل
ا

دن

]هاع ؛
ابت

0

| دخور

بزلره متيووة يعاد

0

5

ع 3 6تحيايه

5بكوبوادلاداودبباكارح
١

0

.موعدهق حنة العم د حرسه اشع 1قهم

تحسم موعديق' بهت

هددد رجاى نعم  3خَى 23زاماشدى لخي ٍ

مدر

زا اتخصلئيم
١

ا

3

هن يدل الضل بعش سلعى عد وضبا حتالضل قف دمعى

1

:

(سلينى).وهوسلعى:ة_درنده يعى( الامنان اللْهقَانِ سليم).عن عظيه
مئسوب سلامتعافيت اوززه.رزند كا ابدن (ذضئى) ىدهو دمعىققد |
اول  52قعل ذمبيه وادلدق إردبهية نستت اوَلعْعَلهَ اكز ازدز دعَكٌ اوَله ا
ببجدر.بيتاول عضايهولوف دل
وبةارلاء زابارىج :دن مسامحه ب ة ا

ناظردر

ظ

(ترجم) يخلد سام اولاندازندهأبإورتيب امل
لي اولور ظ
1

 :اكافييي
3

1

0

يوز و نتابفزط :يديزدمر ب
ل

ل

82در دعع

0

ا

عا 1عنة شئى امرابدركهفساتةرئ دوزددر

ديمكاولورباءتعديهال القباارجرالع د وشوزر دلومعناىتعدكايهتصدىأرا.ورَ
( .إضديد)بض بحرراحدن 1قانصسارى صو وابردرما راتستهد زعم )ات
ا اتشينكه تأرب جره تتمتمكاة عذاب دنع عطش الود اسيراب اقلق1

ذهيد ,عةباباز غهايياذر(هذا اهلىذيراط
ل |بادك ن"دمهاسر صوو تبن
شكل
ابله)ملاحظه سدلهمسطةم جروراولقد ى وخهاولورد يدان ) :ترعهتم):

ويزنماء حص هد ْ
اخو
وارش رياي
ٍ بحل انك ساينايدروم قيامتده عم يهم صودليد
اشبّهاول وصفتاوادنان «ولدرطزيق مسقم (دبل )ورجزه واابواوقادوده |
قاضعيرو لامنهريحزى بهحضمرت زهرااانشبادابادئدهوا برادابذ را ىاعطيه

|

ولاابالىيدواوثزالةعلىعينمالىجد|مسواجراغابوهمواشيالى*«أصغرهمثبل

ْ

لؤيل مع الوبال .(.ن.طق)
| داغتيال»لاقا ال

ظ

ْ

اصحت بينالهموموالهىوهمومعِرُوهمة الكرم

(شموم) جعزه عومدركه ع كيهم مغزديدر وثافى لدنيدل كاد ر(هم) ١
اكير ابمهمتك .د غيدي قوت 5صد وعزءبه دعددر هممد ند ل بعضدر:

:

اهم)ص رازردةغ ,وء ن ىزت اقلشممدتكرعزالدسوريرورد دمتاولثم ظ
(ننرتع

50

 3د كى
ةا

4

|

'

ممصم عاج

19

ومةامده اده لغباتى عل جلوةتقصملدن صرف اولزرى

(ترجهاه 7

رحلدك ثعدى غيورافى بريش.ان انلدى » سجنناب امصطفابة اولشردك
حيرءعم (دحز)

2

'

فاطمبدتالس دالكرع ير  :ينتتىلدس بالتم 

ا

:500

(فاطى) فتمعدإدنافاطمةتقديزنده مناداى عخدرركه اشاىكذارابلدئ
مضرع اد ندج حرف تنادذ وفذزئضىنلاهفاتله مثادا منصويدز(زم)
تزناد :تدر (مهمه) سهمبرعلية السلامدن لشامئنى
راهن نوادممكعهو

وسلب ايلديىآناواجدادنيويهذهاصلارجس و سد ورى ومعنوى اقَليوب

(اناللشركونس)فحكمةء عدم كة روشركذن قطع تطرس فاحدنى

حص
يه ت
مدلوبدرك(هاولتسقلاكجفحدين)كريسهمى تغسيرنده ترحالسن

ايدرسكاهجد ند هتقلىاهاسداضلانٍاساذه ::
كه
رقليد

ابنعناس
دى

رذئانله عنوماد نعط ار انق م[ههصوي ومديرددر وشعاده عياص

داصلا بكرعه وارحام طساهرءدهتنة ل اللهدينالؤالدين اظهاراواتوب ادلا

ساح طنارى أقادى هروةة شيرباوعزرهعةد اولنه رق اودنمؤح وابراهم

نىداهادائر اوله ردن انوين جثانارتدن اخراخ سوزلديكه
نسعسعمالك
وا
ارب أرجهما عزنا فيصغيرا) اداىمده داعا ولنوب خضوصاتات

والددينه ذلائل تقنليغهتدرى

دوشدركة بالاتغاق اخف عذان
بوذليل <

اهلىابطوالبدراكرا نارم عدن وهااسرخةا.ثىل ارلاعةو.النرئمبإدرواهل
حد دث دندبلركه عانوالدين اشانذده اخياء الوين حدثنه محتاج دكلراود نى

دل لدركهاهلحدينثا تضعرفا يلددارسكن جروحوضئى اطلاق واسناة

أده م بدلرعت ربسانده امام يوطئ رسالةارى وكارتده دشاملعابحدنورى
خلوق رسالهمبى مبث.عدز دادس إبلّسرهما

)رجه ) فاطمةدرزادة

تر
نجوجا
ر +كدريخمتررالك يعردردكل نزسنلسم

ْ

قدساءناانلهيذا الينم عد هن برحم اليدومقهور-عى

دهر
ودن
(ذاماسماشارتدرباءئ ا تع

ب

(بتيم)مشاراليه اولوب سورةدشرده

(وإطعدون املطسعاكمبعلنىاحبوهيتيبا واسبرا )كرجهاهسانر كه

تفص يلىحردفالده(ع)فاطى بابنتالنبىاجد)

مصرعنده دكرميعق لويم

جابىنزلرءتحعقالى وبردئيس غركم وكون نويتمهرح ,ابدرسه كوبا

اول كسنهبكارح انأش اولؤر دمكند ركتركككهادهادونىلاان اكرامبكادر|
دسور

8

|(ترجمخ) بولودسينحسبةتويلايه ضبرايه اجري » يخود حيوان ك.بغم
اولورننينبوبددر ءام

خلتنارالاللحلد والاسى يد واللغوافلابكاو الأاعم

(تلد) جلادتوصلابت واقدام ابلك (اعى) شتزون اقلق(غوانى)عائه نك
معد راول زنانكه خوائئده اولهار اخود -سنارله زنتدن مستغنيه اولدار
ظ (ماتم)مساجدوزلددفوقيهاللهدر (مأَ( مغرديدرايول ونانجا دري
حتيره وشيره دجوجع اواورار

( رجه ( عونه صبرا حون حاق اواسر

برلررالزجون» يرادلدى زنانامابراى زارى مماتم (نطىديكر)
اباطاليعدمةالمسسصبيريووغيث حول ورورالظل

(اباطالت)منادادرا حون بم١نصويد ركهمضارف(ذمسضير) ات طالى

| (غيث)يغمود(محول)زمينخش ككه يهغيمعورءاتميه اول وقتهزمانماحل
]دخو رووند ميغمورهتايجاولانارضص بأدسيه يهنأمى تشعيه وا كائزول اين

غينه اوطالىقثيتنهايدركه

استعاره واردر وناظ ,جنايك .دنه

منثيدارندندق ( 2ترجهه) اى أباطالب دئاه مسخيراواش اكبدهتشنه
داسبرايدى رو للرد حىهسامرورهم
لقدهةنقدال اهل ]الغاظيهووةدكات لوف شر ع

طئ) اكسيرانلهعاروعفريرت(معى) نذا تمالك
ايلد
فدما
سعنه
إى ي
(هد) سد
نضيرت صدوت مناه عئاب
اى :درم اهل غير بريشان ألدى  07ح

رسول انهايكون اعنامك خيرلسى ايدك ديكدر جاب رسولكءلىةولاوتن
ندى برى هزه ابدى طهور دو ندن التجى سالدة وانكنى
 46ممنارى واار

ننده كد هعرتك ايكذ ساليدرقبولاسلام
هكقسىس
عباسد ركدتويكاون اب
سو رد باز(اماا)بوطتالينك أب_لاى طاهرااولدى  3مماطلاق جندان ماسب
مباكرضن تبطين.عه
اولمزديدكار 3-25واب ويربلوزكاخيزيت د7.بهمامه كاو

ا  0الدتيوىالله اق الوطالبلانبونبرادررمركييالة ذرى قاطمة
تدعرائاردن ماعذا اعامجودئ باشقه مادردن حر اى ودوده كأا
رو
ن
لاب براد راردروعنا س جئائ.ك شرضاب أسلام اولدارى اوطالبك فوتادن

اب سال  3رددر دس مادة نقضاوله من وله امام لال أوسطدده

ا جبالاولادى عددارى اختلافيدر قثاله حلنام اكىذات دنى ابرادلله
 ٠اوتا اوور لكن مدهوردكلاردر <١والارىكتب سيردهمنديج اولغل ١
7591نت
7

11

0003
:

سلس

(لسنك)امعائبدر(اركان) ركةك جعيدرمساداركاناسلامدركه جنالا-لام
على نخسسديقاللهنايتونشسنهدزهدوم » ودلا هوج »وزكات» وكلءة

تجادت(مغالم)نث انلر( .ترزجه)كزيهناك دايسنلام ا#ولانوكزاىوادى

و
دقع
ها ف
تونش
مكان
ار
ىاهسولازمه م
دذلن
لقرذهب الاندلمالاقية د كاللمن

وهر كى بقفيه تتديرنده
)الا)الكن معتاسنه (:ة )١روب قالان فسسن

اعالدى كونامغدم (رحن)
]| (ترجه)  كتدئ اسلامك كزيدهادلى هلبازى ز
مهلاءةزاصحت يبا ا إكالصلاه واءداوواا

ه <ذور حيدرى بهكاوب زوجهسيلدحين
ن+
سحتك
كد ر
ررحكم
بمنب
بو
عسافعهدهانكسى بررارخوزةانشاديله اقادةحال ١نلدكلر”ندهائلرك مساذلرئ
حو عدلاززره فصل سيورمارى خعنتد «صادر اؤفلشدر حاونك رحزىلودر

وزتشكشرشييت بغض حاراميقطعليلاقاعذا وقائماع ويصيمالدهرلدريناصائم
انمكون اعاة اج يصبك3

اخما د ورُوحنك دخخرجزىلودر

لااصيمالدهربون هائماء ؤلااكون بالنساء ناعاءلايل اصلى قاعذاوفاتميا
تدا كونالذنوبلازماغاليتى وت متهاسالا إمهلا)امهلمع انه يعق

صبرالاد مكدر.( .تريجه) .صبرلازمدراولشسنسنآثم»مبازىة ىق ودا
7

كادى فاع
دلاثةقصيمذه اصاتما 3ورابع نصيعفوعاطاعا

د
ادن
ماثه)
(ثل
هراددر

اذ كوندر (طناءم)امكل الطعام معداسدة اقفظللو

(رجه)

نوافادناولون اويحكونده ضاغ وكرلدردنج كون

اولشه طاعم

م

2يها ناعا مالكان2سكهنا مراعنا
وللملوءاد
(إناعم)لومش ىكدملاجتوعدم خشونقتصداؤلنور (مىاغم )وغ ايذيجىكه
بودناردهكورلكاتحجونادلدىديرارنونده خشوإروعذف وا زاراللهحور طوعق

غراددر (ترجنه) اؤلوب بركك_ه اهلكله ملايي ي أكا لطغب انانهيله

زجرلازم (نطق)
يءه
سنزا
سوىع
حلال
وصير
ات

م
ااو
هت اسوس
اام
علد نور

(دلوى )بلادر(عزا)ضير( جيه )كسمرابهاسرطهالب اواق(نسلو)سغ اولوسين

)در ازجاع اناركىاسكل وشريدن غيرك نمى ادمامق
مجاايربا
سك

(مجه)

م

( منتبه)افتعال.ايتدن فعالدرادبانقديك (علرك)تعبيرند نيددعايه التقال |

ءيوييه
بتسكسو سس

تيع

58

: 7

اولتوركة ذعوت :ماددمى (له)اللدصلولنسه شتيره وعليهالله استعماى شيره ||
صوددر (عين الل)ها+دذات ابهمادا ولنورو-قة ءاد ن نوي ساب ابلك ْ
در
ءار
هرواو
ير
لء ك
اد
حهدر
ذتاشريق غفلت وجملدن متز

(ترجه)

سن أولورسين دشن ك سداردز» يددعاسن <ق قبول اباراودم (نطى ١خر

0

الاتمزحنالرسالانهن وا بدلارةوماجخاز<واساوا

(لاتمزح) مزاحيعن لطيفهوشقا ايلددعك( .نون) تأكيديهدر (بعن ج)دّى
تركايدوب لطيقه |يسيب شْةتّدروقع ووقاري ساب ابدريس المّه .دورى |
وامعذوى بركدرى موجب

اولارلافيت قاد يا

)بر هسه )كعسيهيه

انه هناب اول ابتسبهده » وارا كاه سلامت عصيههم
5

قاارح حرح اللسان تعله بهدورتةوك سيل منهدم

اجرح)نم جع جزا<ةد ومفهومشعردهجنان منتذىعاءه رذوانالمول
ماه نسدت اولان :وشغرهاعناوازد رع حراحات السنا ن لها التيام ء ولايلتام ٍ.

ماجرح اللسنان٠( .ترحسة)  نراوكاز بارهدرزش ,لسان به ناسزاوزدن
نه دم اقدئدم

(نطقديكر)

اخولالذئانا جمضتك١لمة بيد املندهرل يبرح لمبا الدهرواجا
|

محهدر
(اجهضت)عليه ايلدى ديك تأندج ماه بهنظرلهدر اجهشْتَك د

ندر وزكاردر (لمسرح )زوال |
معشالرى متقنازيدز (مطسه)مهمه وزئؤده حا

ولدىهميشه داماولدى معناسته (واجم) فاعل صيغهسنده جهلود رأ
اولك :ددركة شدث حزن افىصصرةد نامسالاشه

اوإدركه اكرمدت ظمهورايتسه

(ترجه) برادرساكه :

داولهمغموم
اود حزئيلهداهشوتلاوبب اتم

أ

فلدس اخ ولكبالدىا نتشعبت يه عادكَ|مورظل ماللا

تشعنبت) تفعلدن ماضى مؤنثدر بزيشان ورا كندهاولدى ديك

(ترحه) |

اخوتاهلى اوللزارل كرحال ازلسه كشته رسكا دام ابدءلوم اللهشت

اف(بلميهمنجمةومب») طبريدن تقاضيبراكرجسه نقلى اليدمركن و+ودوبرلن

ماسب اوازكه حيدركرارج:بارى ابنمدر ضر لهروح اولون حماتدن)

قطع اسيد اول دقده برادرى عمد لين انىط!اب في وارون معاورهدن بعت ٠
اباد يق حدضعرت مىتض ايه عكس اد دلكدهركاايد وبلوشعرى قال اولي أوله

اركانه ومعالله”7
كتكا
دمنتكارنءا
|(نطقاخر) ١سكعل الفاسةلام

5

لي

14

إجات) علد نماذوةخاظنند رمأل بدتين أسنانحال زبان قالدنانسلى أ

البيستخصسة

اولدغينافادهاندن

(ترجه) ٍ اول:لامكدن :لكمةصود لاس دلالايدر

١

اهل كحاتجدترشخهدامزنازالتزام(+ . . .نطقاخر)

لاوذعالسرالاعنددىكرم د والسرعندكرام الشانن مكتوم 72-2

[احتط مم لذبى كزمدن معد ود در
وداهه
اوب
لندن برحالئه رما كمال
حرك

وددغت اياككدر افى<:فظ لازمدراخر وكاشعفلاامانته خساتدر

]| (تريجه) :امانتابدوارسر لكريم هكرامعندنده اسزاراؤلدى مكتوم
والسبرعئدى فىبت لهعلق د قدضاع مقشاحه والسان محخقوم

ٍ

(غَاق) حريكال مغتلاقكى تفلدر راح وكظم دحجهد رز تركيد هكا ددر ٍْ
وكليدو ر
اسيدرتركه اناختردينورمفشاحكق (محجوخ )موراور15و ممددود

معناسنه كلثد رمغلق ومغلقكى حى ابوالاسودساعربرشعرنده (ولااقول
| لابلادبارمغاوق)د يوب مغاوقتعبيرى+طااولديغئه ر(باعااي
ىد)قرات

نسديهووصايت نويه ومصاهرت حسبيه تقري_له استرارالي وفيرفية

ونذهعدرياهسكبنرطريةله افظىهار ايلك الدر(::ترجه)
بنتيركما ل
دمحفظمد ه هت مغل سر.كهضايء د ركليد الى توع (نطقديكر(

لاتظان اذا ما مكدقتتد ر عاد ذالظلم مرتعهيغضىالىالد ٠م
(مرئع)اوتلاف بجراكاءكبىكه (يرتع.ويلعب)لفظكرعى بومادمد ندر(يغذضى)
فا ومعههاللهافهالا نم ض.ارءد رادصا لايدروسيباتولؤردعكدر

(رجه)

سسا كه قدرتكاسه ترظكلقيل #كم طريةندهنهايتدرندم
 85قاحذرى تمن المظاوم د عويه#كيلايصيك سهاماليل الظلم

(رى)نصغيرايله اىاوغلخى دعكدر إدعوت )حذرقريسنيهله بددعادر جرايه

مظلومدن بدلدر(يصب) مجزومام لج وا.د ريع نصفالليلده مظلوميددع
ايادكده<تعالى اىقبولايدرظلى تراه كه اول تيربلايهسن هدف

أولميةسينكهشب 'نأرده اولس هدك كلديى وطر قكورغز ولك كندى دنى

اص
ويم
ممع
ظنوي
لدرد

نطلءدركافرهدتى شُاملدراكرمظاوسةله موصوف

اله [ومادعاءالكافر بنالاففضلال) حكمى عدم اعتباريى مشعردر

داخودانتكزيهكندى جتةندها ولاناموراخرودده نازلدرديدياز (..ترجه)
اىاوغل مظلومك آهندنصتين»وكصهتبرنددعا كاديودم

]|

اسل

نما عمبذكوالمظلوم مذتبهبجديدعوعليكٌ وعيناللهنمم

4

١
يي

ا

يي

:اهازتتكات اناكشوق وهواس وارزوايله اقسال اوَلفْمْذن اهون:اولد ينار
 |1ن
معسار أطة اظأمهردو )رفع عن امارلا والتستتاث وما است؟ رنهوا /رهد

كور».نل سوللاكن ألههنش ددش حرام
طالب ع عرو كلوق

(ترجه)

وبالعوراء لاقنظطق واسكن بدا برذ الا* "1منالتكالام

٠

ه
ك اوس
(غوز اء)دنغ ادكلة مهدر(كائذه):اثرده:وازذاولديى اوزره
رل
لارد
نن ور
اوم
رةذ
ب<دوويد كو اوا

برى م دن ويرى مسداهر وبرى نضاعدر

اثلريانلماصهنداخلاق اولورار وعذرارى مقتولدر ٠ (.ترحه ) ليدولد
4
اللهيدكو :مدن وق رضنناسنالسؤزده التزام :.
0

وانخان الصديق ذلاتنه علد ودمبالموظ هكد الدمام
(ذمام)ذال ممه ابلددمك ججىعودوامان :مختكاسته

ظ
نسهاوه
كاين اول

(ترجه) ١ ذَوسِتَكَ

بسرندوام
لو:رره
وقا
ماثا

خلى
اع
ؤان
لول
ااح
ول

ضغةسا ميد :وعلدىالطم نتمنالنااخ

ص ن متعم لإلاكين قد جكب ى (عد)اهن د رعادت اللهذعكد رصخ عمزدر

| افظكر ودر (اثام) قضروفكفل :عقوبت ١ (تردسه) <وستانهاتلسون
فلمكدمكين» عموى عادت 5وبل سات اولسون مرام(نطق آرم
ارىالاحسانءعند اأارد.نا يه 'وعندالةن منقصة وذما

دضر
يدل
( (غد

سى
امع
سزج
ينا
ونوؤيده مىادترعد ر فاون الاديدهاون او

للا اا
غكر روث جه ديرااماد ى(وييو لوزي قامكيا طامر
 6سراراه حركضذدى وولدهمقصودلتعد ر(منقصه) عدت

(رجه)| :

ور
كوررم حي عد ليده احساناولدى دين اولك بدا عشدند ءا و
نقض ودم
ها
را ع
االاف
سشدق
كقطرضارف الاصداف دترا عه و
(شدق)كسسرااللهمكو شئدهان (اقاى )مسباجد ورناده افغانك جعيدز
دشى  .لان

(ترجنم) اولور اسان ) نيس انوس صدف افده در

هدهنان ماز دة وها ولوارلت عين سم(نلق دبكر)

واداطامتالى12بمحاخة جهدذاةناؤةكندل والت ١
(اك)إعدد معنامئهدر

عكسدنسا بدكةاسكظلت' ْ
(ترجه) بركزعالطب

عرض حال_١عه ا كاكا ملاقاة وسلام

ا

1

واذارا لمانا ذكرالذى ند جلتهقسكانهمابازوور ددا

له
بوشعر حضرت ابمحامسبين اجون طهور ابدن تصباعدندر(تنزه) نزهتدذن

امسا

تفعلىناك امريدربيااعوليى احترازايله دعكدر (اشام)كرام وزندملمعك
مجعدد دبكت (الم)معالدنااكرموزنئدهادهرنهزرن

أول وثزولايلهديمكدر

إتريجه) قل ذتراولهصديى هرامع همدسكاداسوتكرامابكرام ا
)

ولادك واثقا بالدهرهوماءية نفاالدهرمخل التلام

0-2

(قاثق )اعتمادايد نكثئ (مضل) حلماد مسَيدنَانة»آلك فاعليد ر جوزككٌ
(رجه) نزوزكارهبركؤنا عهاعمّاد

شاتتدناولان نسنهمنءتد لضة يدن

ادا و موي  ١ا ردي

ولاتحسدعلى المعروفقوما بد وكنمتهمتنل دارال_لام

(تدل) ميك جوابىاولغلدمجزومدر (ترجة) اتلداجان احسانة حسد
/

واراولاناردندهول دارالسلام

 2 ٠.فثقبالةريكذىالمعالىجدودىالآ لاءوالخ السام
(معالى) عل موعتاسنه مصد رمعينك +عيدر (آلاء) نعمغردى .ذك_لوالاذر
كس رنذهناايةرسم اوور( حسام ) يسول بجعي درعظام وءغلى حكى
(ترجه) رداغلا هقمانةيل اعتمادونءمت دارسن اتكدرعام

ل فاىلو اكرام
وكن لاعلداطلب وحث يد وناافش
(حث )نم عدر (ناهش) معأعله دذن أامىدرنهاتدت ص أمه واص ل اول يعنى
ملد
صدق ا
دوتالله زبراقمول دعاده عشاحنكرى اك لحخلالدر وىبر
تعر امدرظ ل وتجزده 2

دلاشيهه محالظناولمسوتكه تكليف

مالابطاق بواغيهاكرجهددّواردرلكن شبههايلهادخوىلورسه حرام مدت

شكك هنساوادشددر زجدهانىء
خض ل
أصر فكى د كادراخةدرج باد ترف
بركمار؟ سدن وبا زدقارىاوزرهشيهه لءده تكركىلوقدىرزديرازمانمساعد

لومسوان
وعل
اول مان <ل وحرمت مُ

ررام صرف دكىبردةدار
حدبا
دي

حلالصمرفمهخلوط اواسهمإك اولوركرح<هساب دركازوعذاب دشفغاعته

اقورليمزسه نعوذباللهواردر(شتماعى لاهللالك ترمنامى)[لكناول مخلوط
مالذ نصدقه وبرلسه أحرى “مقرروز كاتوج ادامى دى فرضيىاسقاظ اندز

-لالصرْف طهر تلصكده استيناف وتكرارىلازم كلزديديارهمان

مهماامكنا-شكزازائلنوب ضرورت مس ابدلكده مأ كولاتوملوسائده

|حذ ركركدرهجقابلاولزسةدح تساقهيعنىويرهسىتد لامغْلهواستكراه طسى
؛

اله

482
مح

:

 :ابن القرون ومن < جم مدتاتواجغياوربى الحكم

(قرون)اهرااننابلهمتراددد رنرى جع

أ

> كرت ودمكى جعتلتدرمةردىةرن

| رمن اهلى(تشانوا) فشادن تشساعل بابك ماضيسنك جع مذكريد رام_لى
الندابرى بريه اءانّلهيكلرددينافنا ابلديار( .ترجة)
تفانمؤاديرلفارفىكوو
اىن
مهال
زلرا
اند مها لدن

وكن موسرا

» جلدفانىاولدى حوباق حكم

كت اومعسسرا جد كانقطع العدش الابم

(موشسر]افهالدنفاءلدرواتكر ذىقدرت ع معناسنه (معسر)انكضديكه
قرتتكدستدر

(ترجه) سنكرلءاى اولك ركه بركدا * مدغمادلور
ظ

زندكان اهعم
ْ دللاوةدشال مسوو مده جا فلالأحكل

الشمدالاسم

(شحد)كوج نالىكهشهلات وسبغوسئو تك ا“عامى واردرشّكره دتىاطلاق
اولنوروحلاوتهسم ابهمةا :لوم اددرحكت» جل بكساندرودفله ثودفايق
ْ دك اعلاسيدر (لانأكل)نى اء:قسال درسن عزسين دعك

(جه)

لذتدوران زه رالودهدر بالبرادسك انده ل بولطع »سم
ومة ونان تلس!لد الاذمر . 2
ذدهمال
ممد
تا
(ذانتلسده) فلاتكسي دح سضددر ١محامد) جع عدندر مذ مك ضدّيدر

(ترمجه) كارمدوح جهانمذمومدر»ه لايقجداواسك اولوراندمذم

003
اال
اذاتا مندقفصه يد ناوقذعزو
قايلم
بوستذهالتمرزدوارد ر(نوقع)تمعلدن اهردر منتظراول ديكد رودت مشهور

ذمرؤيد ند ركه كيده هركااك زوالى واردر د.,مورحي مورده رزئيوربيدا

افبلقعلامت هلاكيدركهشا عرد مس باذها اردااهنلاهلْمملت»اطال حناحيها

فسيةتالى الملك#د

(ترحه) ايش كان بواسه نتقص اواورةردب»

| كوزهبركارزوالند سدع
و #دردب قَغفله بهد فلن شعرالاس حى :

0

(دب) :وريدى دعك مرحكىىكدذاءلى دابهدر نوندهمةذر حمّك خيرادشرا

| ظهورى مراددر (ثعى) ماضيدر مصدرى تعوم دقعة برنس:هيه ابرمك
(.فجم)

حو قمقدر واركه غغاتده كاور

ناس الىسازمار كاكتدم

(نطقخر)  22تنزمعنءصادقة اللشام بخ وألمبالسكرام:ى الكرام

اماع

مسد

ا.تمزكرام (ذطديكر) ١ ,

ونه ل 5. +

لف

انادالدهرعل وانوالددر وامهب 3داسلبدأهروماستروزضةء
واذاسرلك تومافغدا يأك همه

مس

(ترجه) خونددرمادرلورع حال دوراى_دامغداولة مرّءالمدهشادان

كعسه شيج بركون ام ها دلسهمسمرور يبررككوؤنادارة كام (نظقديكر)

ذن محمدالد ابعش يسسرهميد فسوفلعمري عينلقوليملهنا 2

||

(مجه) زدكاق ته اف سكي ايدرشهمدح وناذييأتليةهاندر سادمن ا

ظ

اول اكلستزام

إن

 -:اذااهاتكانثعلى ردقته يها واناذبيرتت ]كاشنراهمومما

حناتدمانك رَديْمالواولاذاقلَا تكرعةاله نابت"انكن انبراد
سنب قنتهودلكذعين قننهاولدقارى دح وارداول دركهسورد آ تلماامَوااكيم

وأولادكقتنة دالعتتداهترعظم)اكاجهقسنهدرلكن مائوعمعطىتعالديه
تازايةاستعاذهاؤلنوب دود شترغيه نهرحءرانكلثه تشيثوجةتالرنده

ذعاىخمرايدرك مشاقنه صبروك ملابسنب اجرعظم اولدبارنابتصيرية |

دوكزةحَقيةتحاله
روشتاذرزرا(الل اهذقونى ذاخرلاتعلون)ق لدند روا ب
وتوف وضكرهطعْوليئه رادجكعلدر ( -ترجه) كيماكراقبال ابدرسه

فتنةعظمااولور»وزجوبرسهكاثريت نلمرىرقانام (دنيطوكر)
اذا كنت ف تعمة فارع اجهدفان المخاصى ادللل

اركلف واقحلعايدر اخرى ام| 1-
سكارعيد
دجنكنان
()أررعادت او
اقطد ررعادتالةد نوام در تمه رعاتت شكرق دكَنوَاسَه اسونلان

خوامى التزامومؤنزحسوال أولآتا خوالجذشننابدءاقتنام بلكدومضرع

نافزوالمسارند نرى عَصَدءاناولس عنان اندر(معاصى)معصيتك جمد ر

انذهد نى
بنا
قلا
عت او
كان
نلام
اسام
ا نزساُمومدركهازجل شك كيزا و
اان'
نقرعد
تنلا

اؤلنمه وَشلواولور نعوداللهنعاقك

ترجه نعمتك

حقظتذه ستىانتدمدم م بائذارَاؤلناه الأدتم

وحافظ عليهانثكرالا هقانالا لاشديد النقم

ودت
ل_ ن
وادهب
اام م
)نتم)نموزشدةدراةمتاك يدركهلتق

نعمتلْصديدر

عقونت معناشة ( +ترجم) شكرالله جنظنده اولسن نعمتك هاوله

اكنراتالاشناا 2

41

ظ

اارعغ
(رج»)

دس دق مبرادر وضأسدده خبانّدن ابدي» حكمنده هم جوراباز

ل

بدأاولا حاقارزادنا بد وقدكاناروا تاق العدم

]| دمجه) ارزاكزخ.لقابلدى أولدمكه رزاقجهان » اولدم منوزارواجز
دي ر
والالى والطبيت كلاه..ا د لنكشمرالاموات قات لمكا

اك م )دخ سضددرنوغ ربدركم ومشهور 5ظعبيه فى امامءالى احناأسئده
اوالعلزلعي بمنسيت

تا كيرف وحاةذدة عضرت
درم هذاع بو يك ذ

امام درَةَعَرُوَايدرشايدكه مع

زاؤىا لضان اللعهله امعين(مم)

احكام ذومد ماهردع خممادهستد نفع لاتفأعابدر (طبيب) علمطيه

مر لوةوعن انكاره جكنك|كثرى ذاهيارايكن
فكدر وف
وداعفم
مس أبطارهىراودله .تشمر يكايلكعوام ناك انلر-ةمده اعتةبادلرى
لوصورعدةاولسئه ميثد ر ناخو 0جء.انى بىاكار وروحا ىف اقرار

شيرلأتدوره اولةدارى جمد يدهيه دارّ

م
اباكد و مابلهطب ارب

تع أزار شير اموانى اسة.عناد وانذكار اطد كلرنده الزام على ايدو ناذلره
ديد مكم

(رجه)

عشرة انكرادي جونكه محدوله طبدب و تدى

ديدمكاى هل وم فاى حكم
اندح فوافالات

امسر  3وانمك قولىفالاسارعلم

|كرجه(ان)تشكيك ا وند رركنخصمك زعكه ارناء عنان فاعدهسنه
مي جوايد هصورت شك مذمردكلدر

(ترحه) مسرازا ولورانسه بوقدر

دكاسمران اده ليك بن صادق جمةرهمم سيره ب سمرانمقيم إنطىبر(

53

ماالذهرالابظة وعودموا ل" بتوماؤيوم

ا
لف نشمرم وش ابليوب يقظههومهناظار وما ساس  31نكن
اعتساريده يقظه ليهلادق ووم دح رمعى مداس شيل لومه شااندد

(ترجه) روزكاراخق ادلورسا ارى ايلبهرمشام»* يرركون ابهبركصها555
ساد معام

يبعش دوم وعوتةوم * وال رهاض ماعايهلوم
دتس.ابقد اولان يركون وبركحهمم فالمنفسوى <وشدر

(رجيه)

برزمان فالور>»هءى رخست روه ايدرهام  5وا.دردارتضبائك حالىأوم
يا

اق

هوالدىانث أالاشياءميتدءا اكه

7
ميث النسم
ْ
0

(انشأ),برد ى (ستتدع )اقتسالد ن قاعلميخم سبابمدع وسوجد معنا
حالدررَمُسْحدَنْ) حدث ماددسندن نتوج لكصغة معوللددز صكرهدن

عباتي1جلما
2جردت
و

اردان ليا

حفس رنةوس معد اسه ومهردى تسعددر مأبي)'لات جواسن عادثهايله

ذات 5قديميادو إل مجالدر وك قدي حرفى .الكاف اواندهبازلدئ
(رحه) افر

ويد

مام

11م انيدم زسادثاولان
:

عه لعةبم (ذطق آخر)

3

 2مقلعديم1 .

يفن اديت فطن
(خطن صب

١

'

مخ مهخدن وزشدهذ ى وعاقل(مستكمل)كالدن استئعالك ٌْ

فاعليدريكميل واةٌام ايدالكملية (مقل) قات .مادمس:بدن اقلالك فا عليدز
تقيرودروش معنباباه حى ذوع
:در ( .مجه) أنه
م

وهميم

'

عمَن كاسللمكقر ايلهالم

ون جهول مكناماهجودتقذبرالعن.ف,م

(<زول) فلوسادلاصكالغهيئ جهدلابى أوعلزرك حدزف:اللام اواتوئده
تيد .د ز(مجكثر) انعالدنفاعل
 :يده م إدامكنى.م
ود
وواعد
زاعا
اعل
صمغه سءلهم ذوعد رمغعولىمالدرمطيرع ىا يتكرعه ده اقنياسطريقبيله

تضيين اواعشد ربغغالذقره منتلا وغاهِل مظع روسعت دمااولى مكيراوله جق
ربرزندءةا ديددى مبؤوردر
أجيعره باولغل جىّ ابنراوندى وص مرالعالمالخ ,

ا تكرغها
3الت مقّدراتالهُسهِد ندركه(لآيسكل عايغعل) دءك مقامةده ١
أرادعور لشدر

(رجه) مه جاهل ماىتكثير|عدده « ويادرشايذك

تقد ءام (نطى آخر)

كذ انلهاماو-ف القلمد واقطىرامال
(حبالدر) إن منكى تورودى يع لوحازلده قد ولد جر برافتام
ولوب دحل د كاب ترك إيلِد ىكانما كانوند نصك ر.ه مقدرات خارحه

حي وبفضا أولءَةدهدر تغيير

6

 1حدر

(ضحه)

تلدىةضاه راهرى دق نة_ديرالله حب القل» ا متضادم قوللره ظلايلز

رابلام
1
-

را
٠
فى الامماناناباقضئ عدون الك مايار لاحكم
سينا

707

)1

6ق

ور

دزي حدوالة دن

زؤتفى ساريدردعكد را" (رجه)

ظلامعاء خسن ادروًانه لاقتنه لاع قطعثرا لاخلوقه لؤيريف ينام

الاوراذ شاد 1ه اولان "حون قاف ادم

ل

مَك وملنكوت

هناء اين لتظلارىئ دحى نازلابقىو2

لغنا تنذناومدونتةخيناض زراض خرؤتفنوضتدن اشتفاطه اؤلتشدركه

اله شرع مكةوننات ابن مملقذة ةدر" وانكدته رَدَغقاذك طلسم
ات (از-ركاف يفاخيناف وجعدالانويا) ْ1
مشتروحَك ذه دي:دركانوائاز

ءدى احتّوااناددى ده سرف لاهوق ظرذدركه .ف23
ع

سن ات

خ ظ بجلومئ مع السقغدر وا
فناارهتسؤهاقاطدنى ديرلركه جةالاسلام ||

امامعدغزالى وق لاود كس يهاس شقلا خا ضكنيرهتسىا سمان
ون

| 'نثادوادوتءنداد تو زمشلردركه نبت" اقل شمر عدا نزاداولندقتعظتارى ٍْ
يونت قا زميقابل شنط ابلدبارخح

سه :القت
"نام لوت كوركؤن *تردنان

:

جارااف باهاوواوسرتكون #2ووأضيير وزاوانياكد أتلذى #اصةرئسه

انف كامدهمدى زنير ممع ى كن كودول ماقبارس عاتنعخازالةست هاى
وأادى دم سب بزهوسات بقن نامخداى كيعرز(وبدظن)

1اصن بنازئزنت

ابلدوب ل نولددها اللشاردر (اللمع)ا انئاك بالاباع المرشتؤهنة -م والثلاقة

منتغدغاء الالالمقومذوتيامأوبااتي الطاهفسن الأنغزمقبالسم ولالاناقل" ْ

الاربعلةامعصم برونالجناء امشوورا الجامنؤرةابخك لكرعالاعظم

انتصلىعبى د واله واصجاءه بدهذدكل حرف جزئبالل نوناقطى ماج
قرجهى بقّاءالاعاني ؤصراذقة بوزالامان والقرءان ناوساأنالإخسان 6

والناثهامين.امستءان(نطقديكر (

جا

ْ

كيقية المرءلبسالمرء بدركها بد فكيفكقية الخبار:افلقدم ”
(قدم)كسيراللمذزقدعأولق خالوكه اكد مدت ذمشلاز نوناح تعالىنك
ترص ةثلرى مياده لوصة:ى د مجه يواولةكماكترصفات الهللةيك عكوش
اشعواسمةانسانمظهردردسن ارفك اداه بنزيوباثناوله اقادوالة" اسان

ايدَوَنَلارم ومظت
توزانتل
ى
كوجو
ذوب
ووج

ا

ازلزت غاسز الادراك اؤلذرى ضدى دخئقدم

|
غينزى"امس سوج والدتخلنه تثسمه واتدودية ا ون زد ديدنار .

اصكل ماخطر بالك الفدس فىخبالك فاش وراءذلك (ترخ-ه)
دك كيغيئنآدم دون:اذراكابلزه دين تصددرلاولتوركذيةايتتقدم
8 ١

لى

لل

:

انك

.

واربعهممثل! لاصادع صقفت جوتشيرالى اتذيرات من عيرمع وم 0

(اصادع )جعدرمةردىاصبع بارمةدر اتكذت صحكى |||١ دؤهيئتك
عاتب اعداددهايقخ عدديهاشذالى اولون شر َيل معد ؤدى” #زضي تلهنه

داليادلرتمثلااول آسادهبر ١ واول عشيراته ١ وا
١بتدآءميأته ٠.٠ و١الف
دردنى عل له بهمثيردرلوزعدد تبه سندن يسكللد كرر امناوزليه

 11؟١ خيرات عفدتزهاشارت!ولزركد مقلوبى تدار
در تاردك١ ,لبدلا

مأن-تبى يسم أيلهباعساق لاسر ىالهايماة  لعشيدى (معصدم

واقمالله محل سواريعن .سك بكهبلازكاندمدوزان رسغدركه ال
اابع اؤلوترسخ ولك كفدى

سوعاولمي ههممان جارح ةك معمودكتة

شكل رجاموجوداوله (. ..ترجه) .بعده صف باغليه اككشت جاركهين
سكف ورسعّ ايدهخيراتهاشارت العام

اانوس > جم
كليه
وهدع
دةوس
ساوم
 ٠وهاءشةيقدامو
(هاءشقيق) جه :رتعندءاوله٠.. .وا  2وغبرى صورتعليةيه دن احترازدر
(مقوس).اى حكى فدوركه

 2كي اول وهلوندهمصوَبٍ ومتكس د

نسحخه دركه معكيض! دعمكددر (اوب) بارمق وبنااقامس دعوملرِسْك مبالى
جيم )كيسرابله!|لت حجامةدزوو بدت لوبلمدى نسضددر ووغاع خيرم هاء

يرهلتبا 0
رما عرب جا رسنمص

:
نعده شباء شقمقَو!أودم سرس ايدوب بدهيت انوبحو لور يداخيتام :

مسله جهد :ومن الاسواءتحووتسطل ١١
كاسبالحااملسم الدى د
ضك:رئ محافظه وبرهيزاياك
(وق) تفعل وزنئد ممصذردرصاعق بصعق
معنامس:هدن ناء.اسقاط وحوين فافه الباق اوائندى ) اسواء)كوو كارك
مغردى فو كم وتهكدلة دي لغتسورهسر وفسملاذ معنناسنه دذو ضار ع

مخباطب بين خ باتبولورسيندوك (ع) ويهكل المجكارم نسل وى سخددر
(ترجه ( أئ واعممفى نظيرك حاملى لوق مل يج *ن مكارهدن انكلهبول
نات اذلةسام

لفكاذسس اللهجلجلالهيواى كل لوقتصيعواعدم
زنقطع أولدوَر(ْقضع)ناطىمتكل (اعر )عمئيعق
وى
(بارم)اقهىرت
كدلقدارمقاؤودانكهت:هدرمؤنق

عْمَاةحّواناته اطلاقازلنونء و يادبى

|عموتؤصاؤاتتمازيهيهدتى عماء ديرزائذه خهرا تلاوت اوأغدنجى امون
|ا
ولويدم

نرنة
7ضن :.تست

زواناىخس
كد
مورت صعْودووبرىدح بن حسك وثنه

43

اولنهوبددر
انهرمم

اوىادلان دحى ورد در ديدياروا معز دنى ودورثله درك

اذ

 0سداد ندلاثلدن ترئ دض قصيدة سرقي خلناؤةيه ده

اشئ ” أركاث

«السرةذ حو ت»ا واهنعاولوت واندن مانان اؤلان اول جاعم اخرطلتمرووي
تصويراواء00

#ور1ش بواآخرها عمل الاوا":ل خام

»:ال
كل خا عسامغند

(تجه)

عسااوؤدس ةن دقام

 ومس طمنسانام لبدافكلم*أو لولستسمنعمت

مز

وتان حرق ه م تليق لدم 2 1 2تور

زاب قل سعكا ا
اداندند
قمالىنزابدكه <تطاطارميا تند رياف قانكو ع

عنديمم وزريد «دمقكورف كسإ[ناوسلهالممس)كدبله) سن نحخطثاث
شش لطر تقدرنوت اللهاقلامستهيك اسعارى مضي ؤط د ز) عشلماى

و

“ 0خط الكاذاولندر)ثاثوان فح ووقيع وق رقفددن) هررٍِ

فك مستق لتعلبىوحصي وازدارةمله"الكتتابالشيحجدالذهمنحو م (اضيف آله
انرجات كا طثدرانة نداماد ىس رائله خليعه اندند ىا وغلى
ع" 4نا
دده وابدنذخ خسا:ناسكدارى  1؟ ٠1 ادق اد خالدار ضروى

اناق دحى درددشعَلى  * 8وواندن دخى صو ويد 'راده مصطئ افندت| :
4ه ف و واندن ذخ نامدا شن دى النبوزين حافط ءونان افتدئى 5.1١ :زواندن

جا الاكستدعيدالله افأناىغ  11 2كه يلدى 5لهبت
وى اما

وان دحك

بد

راسي حضفت إىالقامم الوْرْسيد مولانا يخواجه جد

راسمافندىا<_ذادن واحارزت ناكد ركه اكرىةموى دعكاه سورت ترادو ٍ

زفح اللاهروام افين ذكراولنسان اشائذة كرام جلء” عشمكاضلهاولمشاردر
(-ل)ذم وشدانلهتردنأندرونك صورق دح اوحذ زبرئ ودر
ود  8برد

ونزى د نى

مح ادن ملدمود صورى ومقة 5ى تعبلىدبددلالت
م
نودر م

ادن رستكدر رق عددى حاوى ومهوعماسوا اول عدده مصراولددى
م رازدن +زاجد "نااحد بك ب فردست » جما نياندران يكهبمعددرست نب“
اكل ن

ندىتمرحنده قلعاحزانه شكال 0مانساشدةثمانان اولدب دم ااوأعشْيدر
(رجه)

مردابقادةبعد يدان تاعردابدء! تكلهعرصإمياه | :
م كو

م

'

(تلالا)تعنالاوزةده ماضيدر شعشعه

 7-2رم

وشعلءاظجارابلدى دَعْك (والا)وزن

هن بوزاوزره ت
إيدو
جناو
للدى
ال)
5

ل

لالت وعلوثاندراولوسيل علوشانه

عت

مكو

"7

هرشعدل دىعنةه خلا +وراب واس اعتلاةعزاله دول اررهاولايودل دنمه

با

باء“ .الى العرمنالوطر ” يية ال اىلملميناليب“

ظ

الوالمطم الشبر؟ 6د" االمىثمرت الى

منالنتضل لتم 7
(مغرش ) لسارادكه دبرار(وطى”) فعر_لى ورد هلو3

إملوس )اناس

(جى )ناد نف عل ورشده حسن دغكدر( -9طعام(شوى) اثتباوريدى
دعكدرتساءة اروز قأوزرهدز ([معشمرةب) شرأبكة لووساولعق يجت اولان
هقلتفرعن
طتندنانائى لق مد ث
ىات وا ق
نو سلسل) لسالك ل
ههرمانع

(ختم) مخدومكداانتكرمهده [نسَقون من حمق توم ختادسةه مسك)

دت
لاوس
وارذ اوإدنغئه اغم

بدك اشرات واتهادر
هرادى ردق أبد

(ترحده) "انودلترشاهنشهى اول حلةنجرجميدبىاول نعمت سزكيل

شمر تا كهىديل اوام اامتيم طنلظتاسم)

تلاتعصى صفات بعدخاع علىرأسبا امللسمانالمقوع

در
ذم
اقلر
(عمى) متهمله ار كسمرةلزى وآخر.مك شدلله عضائك جعددز ال

حكدر
(إستان)هزراق (مقوع )تفعيلدن مغعولدرمسقم كدطوغرى مد
برعصا كىالفدحئس

دورتدهاوزمه 1

عَدَىْرحَامَ عقدده

ْيالفكدضف كىبابر 7-2 0الود  0كى برطغورى راذه
اف
1

ل

ار

راويسى نوكن ا لشياذلى خطمله "كويدمدبودغواايدر
برحلةة مدؤرهدر)نش
رغراد
اند ة
حسينيركخ
فاضههر
شارح

ثاده

َّ

١

7

 11ب

1

لخو بسي الاتازذرابت عيعده) لالغوديبا ولانأئم (واقعاولوب الغو

تأثهه قدي قبلاديتى دلالتايدوكه دنياده اولسهد يلاثم اولاناطنائئه

متسس

يمولأوله (لاتسعع فيهسا لاغيبة)دخ لغوالله تغسير اودر اوصاف حجنت

شدكو) شكادت( اذ كادر) ,كسس وش د مله ابلدذكر
(دن
رتّ
واحوال اهل جن
مادهسد ن انال كي مصد رد ركدقلت وادغام اواةد رغاطرةكلك اكق
فعرد»د(ع)شو <دساذه وعيظ غداه يبودكلشد ر(سقيم(الخشاله
(تحنوحم وشمك ش
( كلم)تجروجدر (ترجه) اول نعمت دوق واووع سووع دك

ولس انهعدرد
نا

0

اندهلغو

#دناداوازانده ”عووسهوو» لوق اندهم رجوح وسقم
الىالمنظرالز به 3

الذى لالغوب فيه

هنا سا كنيه د

فطولى لعساص نه

ذوىالمدخل لكريم

ته

1

|و(قمصونرظدرن)اعاسزسمىك (تلاغنواب)ر2اءعدليهك(نزجهحت)قنوومانشعةبتدلكدل وظزاترنحدعهبدكبها(لثوومنااسدمنس:الاى
لمغبو ب)كلشد ر(اهنيئا )شي كدفل وباكسراله وهناءت كى ظرات
وزئيده مصدرار دي هذم اولمى معشباس:ه در يتخي بأيدن يا

ومضارعيدزمبهموزدهنومادهنكِ نظيرى بوقدر واوجتى نايدنهناء بركسنهى
سادى معداسه د رولفظ ع

لورلومادهدننعيل  605سهولةإه هضم طعام

وياشرامد لجهناداولورا بتكرعهده (كلوههئيمًا) هخمسهل صاحبىاولدينى
ده
وليدر
حالدهافى احك ل ابدلد يك اولوردند ارم ىّدحى هذو انك مش

سأ كتارمسهوات سكونت قصداواتوز(طوى)طببدند رخوشا دعكد ر حرف
 :الالفدهد جمد كوردرعت ودولت معناسته فعلى وزتدهبامى واوه مةأويدر

مسمس

زبراماقيلى مضعومدرناابلة طوس ك جازدكلدر (عامريه )عارتنه سعىايدذلركه
اصلى عاهن ندر مهث ةك عرانى عسادت اللهاولور ١ذوى (عاص سه صقت
(مندخل )اولكونا لك دكمبله مصدرمدى وأءم مكاند خخ اولور واولك جعى

خىكاور

نالك تكله اولورسه ادخالكدداخل فيان وداخل اوش معنا سنهد

ووندهايكسى دنىدت بولور (تربعه ) اولمتظرباك ونزبهدوق انده
دهم
رهع سناكار كاد له ديهب |هدأدايدن الى وحمه +اه كرارممة
هيماه ك ب
ا

ف مزل تعنالا جد ,اسن ودثلالا

التورقدتوالا .عد نا يه اذلالا

ك3

7

|

ع
كدر ودين لي ا
ارفلىتحيت صاحى دوعةدر (ث جه ( ار
اواسون جيم #كوسترمه اندهخوف ودس يوالغت اكلهقال وهم شد تحرى
.

مقهم صو كدرناك جيم

3

واكدمن القرآن عه واسكنى المنان
وَرُوْحَنالسدات عا واوا الامان

نون

وسو  22اديه
(احعي) افع الدنامردر ارؤلدعكيلديكدر (أاسكىّ) 0
وفأةده ادعام اقاعش ع

0

عد

فون

فتتكئ وان جعندركه (بنااتنا

قالداحسنة وقال  .حرة خسنة)لعةسثرة زوحة خسغةة لاد تفستر

اوعد رلامان) امتفاد وخوقك ذدنرعددئ دم شتردفت شنوى عددلله ؟ و |
كان اولغله مأ اداقل سلظان غيرائك ب يواه خش زم خنانى تسلدعك
نادإدامنيتعبداواز

02ترجه ( قرأ اللههمزبان» بوليهشت اجرهمكان

ج
ها
ج اؤلهوز خسان  +سيواب كرض أت الامانم» أؤادءقيل ياربمقهيم

الوا
0

١

النعهة ذاعو “ا بغيرستماع لغو
فلاباعتذارسكو ً* #ولانادكارتصو

ظ

سقيم ولأكلم 

(العامبةا لني ظرممندء أعلإنابعالبوكدجتل ابدملوممذغزرعطاى ١

مطلق معتاسته د رثتكله لعبكهمشهوردربا زىدرمْوراويوندر (اتمالحياةالدننا 1
لعب ولمهوا)لكن لوندهياجساعدن كّاتهوباطلا شغ لى مراددركه نعمتك |
حوؤدبله اجون دهراركد صعا لؤقدرمثلاع سايق ذزقهده كش مال :

ارس وسال سيت ماكرادللة جيل جنانالله شرفياب اولس ةارخدانارأو
دواتترونتدبندار د#نتوع وشدروءاولسهار -2511د0س نممن بوعيهنر حدوودده |

تول] ن
ولكن حرمانارى اعدنوا
رودب قالديكاثرده
نمار قدا مغتو:

وامع(الهواوالعبوافاق أكرأءنيرق ىد لك عاطة) حديكذمظلب بنعبديله
روايتيله قذررعجاولغشد ركولوف! وخر

برج مطابق انساط واساء جنب له

اظناعت وذكات مكالمةم ىاوزرةاخذلاط عْيعون وخلاىكدعلظت واثقياض
وتعات وععرةر ؤ
دغناذؤرانك فيك ىمغيوب اللسنىبالدرحكه اردبكر

(المؤّمن دعب لعث) قوع شادثدلمهز احظرفالدوح معتيزيادي :عر
إزيبم

4ع
7

>

صائيه اهىحقه بقب#دمونهعلاج كز كيم

كاف

ترانى ولا ارا ل عد ولارب لىسواك

فىدالىهداك بهد ولاتغشئى رداك
.
بموفِيةك العصوم
(قد) ف لقمادهد ناه درحكدعكد ر(لاتش )افعالدن مر حأضيرءدرادربوب ْ

سئراجمد كدر (ردا) فتلههلا كه حريرىدالدشئدير(انااخالطبدثيةانها
شارللردا ) (عصوم) فكلهعدو:دن ذعول ور.ده عاصم يع ميالغه الهحافظ

ديك

دانكو ركاه |]
هغك
(ترجه) كورمستئىاىذات,ال ْوذانكاكوررنىبان

قيل انال بدغشى اليوب قيلههلال #دوفيةكى ابلدعصيم :

لام

1

وامعد نالللال د ذاالعز وابهال
يو وذاالحدوالممال

ل
ا وا
متكيد
وذاا

وذاالقغر واخلوم
((معدن اللستعدلاللمكاتكه بردهحاصل اولاناشاءسعه د رهةتاكتحيلةدير0ا
لوددت ابهمضموطد رميدى معدنكهناى هر برك ركصه ودر» برخالتون
|كش نأدرق:لاىدورسو ندمورد رارع وولزات تسعه ل كررراللهحدموولو

دج عذاوانوب طةوزى بومصرءع-ه مورطدر (ع) زرشه نمق مس

آهن سيم روى ارزي سرب فالديكه حق تعالىيه اطلاقده معدن |
استعاره اوامددرم(حال) ك اعيةلوهدت وعذاب (فعال) ذفلهكرم وكسمر
ن
دلوم
ارنلمهجةورددى فع_ل عدر( نخر) شرفوتضلدر( ملؤم )فل

م|ع ورلمدلامت اوس دعكدرممومكى(تعاليتمن رم )دى نسضهدزر
(ترجه ) ماعىدنعزوجلال

بهدوىصاب اط ف وجنال كيد وكدر تضل

وكال بد مهابسواوحمد هدال #داى فيض أحساى عم
ميم

احرنى من ايم “د ومن هوام االعظم
ومن عدشم-االدمم

ظ

عد

ومن حرها المقم

ومن ماهاجيم

(اجر)فتوكدمرجهلء افعانايد نمصدر اولاناجارهمادمس :دن اهردركه
لومشمومدها ثرده(اللهم اجرفىمن النار)كأشدر(هول)<وف شديددركهدعاده

(اغددت لكلهول لاالهالاالله)ديديار(بذميعن
)ى مذدمومدر (جيم) حار

قردتلهجاركدرمنيع بدايزثعيه دست طلوم :

 .-ويام حبافاسبغ » تومافدحباوسوع

غ|ين 

وامن كتىوبل  3-3بماقدكف وافرغ

منمنهالعظيم

(حمأ)مهملهوموت<_دهابله ماضيدرعطاايلذى ديمكدر (اسغ) دلوا
ماضدر اتام ابلدىدعك اسماغ! لوضوءمعرؤقدر (سوغ)تغعيلدن ماضيدر

رن )عط إريحة)لتلفايدرشر د ماح880
000

عطاكه هج يساغ سند ن كها ّ 1لهملاغ

لع
فعذْظ

فاء  2وميلاحا الضعرف د وامفزعاللهيف
تباركتمنلطيف

يد ر<يم يارؤف

خبيريناكيم
(مفزع)اعانت اميداوانانيرمليا0

(لهيف)ناسه

4
وذكروتنشارى يكساندر

لىاندوهم الجر02

بان دك أععاء

ح<سئادندر «قه اطلا5دده ته نحمتاولان لطف واحسان ورت صاحبى
دك اولو(رخبير)داناوواتف (ترجه) اى ملم عردضعرف » سنسينملاذ
هُ راجد ف ج#درجك كاولسون المف» عالدسيناى رب لطرف بهدحالم 1رسن

اىكريم

| كاف

وآمنتضى>ق 

علىنةس خكلى

وقانادكل افق د تمع التوق

من اموت والمتوع

(ؤفات) موتكوب ( اذواقك)ضعهلرلهكوك ككارى طرف السها معشا سنه
لكن ونده وزن امون وسطى سا كند روم طلةاطرف هرنه طرفاولسهاواسون

موئدن <لاص بوقدهردءك هاداد ر (نوق)دمابهدن تفع وزتده مصدردر
صائهقاتشاكى (حتوم) ضم مهةلهالله مك جتىموت معناس شهكدانة

هدهل وكانعلىزيكحتها مقضماوارداولديثى اؤزره (كلنفسذائقة الموت
وكلم نءليهافا )كىلت كرامايهحكمدض ىاولشدر

(ترجه)” اى

قاضوءاحكام دق بدخاق الدى حكمكدن سئقعلا موبت أتدىه الى دقيآ

يفف

| (اذا)تكلهجغباواذيت (عيط) افعتالدن مضسارعدر ااذامنياطه وازالهأيدر ْ
دعكدرااعان شعمهارىكد .كش غدددن زباده دتراعلامى وحيد د أوادناءمى

اماطةٌ أذادركه زهاقدهملوث ت #طلهىير وسئنك راقىدفع حكى (سيظ)

متسوظدز ذوسعْش نك ومع ذ تكدو لسطقضضك وَظرك ديد طلى مكان ||

وطى زمانككر عسات اهلاللمهدناولديج كى سط مكانوزماندنى خبراص
واصدندولإقسيط) مقسطحصه ونه دب ويريجىمعناس نهكهقسطد ند ركسر

ادلكسنط | كذ بايدناولوبوزن ومع ادةعد ولدرحةدن روكردان |
تهعتدلر
أل

اوتقدركه سورلدى ( فاماالقاسطون فكانوا لمهم حطبا) (ترجم),
بازلىره معلحىيط يردن جابىهر مميطيه ملككده لعامكدر بسيطهد هب
فيض عدلكدر فشمطيد اولقدمه بروائيم _

ظساء

0

وار اللعوظ بد وباسامعالاغوظ
وباماسع الحطوظ ع باخصائهالطلفوظ
1

,

0

دعدل من القستوم

(دوظط)سحظهنك -جع.درانظى معدماأسئه دغى نطربرددم ميأشمه ادنك تحألئنه
هرداعينك رامقمعطىد يك انهبعيع ١
مطلع دعكد ر(لفوظ) امك جى دع

الدعاء)دهقيولى ص اددر ([حظوظ)حظطك «عيدر نصدب معناسن هكهسعتاريق

شر سة وقااوزره تسم اداج :ةدر أبديدب دعك اولور (احصا) صاعق
(خهو )قل فعوال وحهيظ دج تددر بعى عدداردىدل حافظد ردعكدر
(#توم)تعله سول جع.دركدأفران عدضه ونصدب د عكدر»ورين الزوجاتقسم
شر دح لومعة:أنهدركه تعديل خصص عانددر

(ترجه) اى وات

رهاظ هدوى سامع سرلقاطجهدويرشته وةد داتعانظي اعدادالل ةيل احتغاظهد

دد رحسن قسيم
عد اك ه

]|

«زامن هوالميع د ومنعرشهارفيخ

تعين 
-

ومن امه البديجع “د ومن جا 5ر المنبيع ء

من الظسال الغشوم

١

يد ( كزعهسن هاعادر(جار) هشمساية ولونده تقرنت
(نديع) جديد( :ف لق د

يع) عالىوشة بو اكه ظالمكالىجرخت(.وم) قتممه اللددرستسكار
(بمحبنى
صا
كردىوعرشّكدررفيع يد وىموحد صنع يديع
(رجه ( اىعالم السمريع +

١

م

لمجتت

ي
ببسي سب

-

3

وجوج

نااك

>

00-32
3

يب سس

ممم

١

7
| لياس قاخر(:ةدست )من الازل الىالانددا كسين ديمكدر

(ترجه)  :اى ||

متزلفيض معاش يدحيوان وانسهرشذه باش هرنةسه ورد رز قاش بو أ
ابدرتناول فىتلاس #ذاى رب قدوس عليم
بوبامالكالاوادى يد للمطمعات والعوادئن

صاد

.يمد للعددولاخلاض

اص
يمن
معنه
جا

3

الماض ولامةيم
(نواصى)ناصيه تكبجهيدرناصيه]ٍ .ن صاجكه دطلةا مالكيتدن كاتدز

١

ةنوم والات
ادكه ند ظاه ردر(عوادى) عاصيه تك جع ش

مكسممريد ر(مطيعات النغوس معاضياتها)تق ن
درنده در(مناص )مدروملحاء
اوماد

(ولات حينمناص )لفظكرعندهك ش[د رولاخلاص فقرم:سابقه

دلالت.له :من مناص ولامن خلاص دءجوجتدر (ماضى)
(مقم )خلفمو+ود

(رجه)

د
1

اىماللتدانى وفاصي» حجلهعا :دلّعام.

وحاص »لوق ححكمسه رهانذن خل
بايص
د سند نيهسنسين مشاص ©*
أوابهم]لرى مةيم

“قباد

0

بد .لض اليتّين راض

 + .بيماشوعءهخاض بد .مناحكامهالمواذخى

لةلبويكدرار
طنم
(مستغاض)غوضةناستةعا لامنغعولوىلاوب النوىا ود
ا عوضاولدقارىذات دعكد ر (مواضى) ماضيهنك جعرد رنافذه معناسئهيعق
اثرى ظاهراولان حكمار (ترجه) اى رب خيرم :عاض وشك ايه رمه
اتقباض بد فيضكلهناكه براض اححكا مكدبوق اعتراضس ب“

اىعالعادل حكي

اطاء...٠ .ويامتابيط بد وعناالاذىعنط

و

ومن ملكه السيط يد وعمدنلهالقسمءط
علىالبروالاثيم

لعلنا) كرعدسئهزاكع لوده غاصيض ايلدى
ُدرةاولى(احاطمك *

ككنمحيعاكاىاوحنستهدرنزىعا زدوبرىرنءت فاوجنيقلمدركه ا|يتدهإرشا
وسعت

شوغ رجة وعبنا) وحد بثده (نسعق كلبب عسدى اللؤمن) سورلدى

6

ا

--

زاى  . 2وامن بهاعتزازى عن 'وامنءهاخترازى

ْ

من اولاذلمخازى ؛ عد وفاالتاواارازى
اعذىمن الهوهوم

(اعتزاز)افتعال وزشدهعز زافق (مخازى) ممه اللاذزاتك جعيدز مصدر
مهرد رخرزى معنا شك ردوا ناقدر (ما زى)نجعد رمغردى ص زنه رزمهكى

مصيبتدر( اعذ )ف وكسسرابه اعاذددن امردرحفظ الهدهكدر (ترجه)
|معزت كد ركاقى داز فتضكله ده اطتر ازء ذادناماناى حار.دساريدسادن

ودديارب نيازيدناتاللدقيلهالم '
ومن جد ةوانس د لدكراالمعاد مس

سس

لقان عه مقس

:

ْ

د

فدنشمرع نس

وشيطانهاالرجم '

وم اؤزرهمعطوفذ
لان
ارز
ننه )كشمرا دد

0

رنوفقرةسور ناسده(مناللنة ||

والناس ) كاعاسى تشعرد زر(ذكن) ضعلهتنذك و نيك ردر(معاد )فل روز ظ

رستاخيزدر(مفس)تعله در اصلنده افعالدنف عالد رمةسيذرساكثين اجتا عنى ||

ا|دجفعون آخرىساقطدر تمو ين وشط كل دههدر (#قس) دز سنازق اوزره |
 2 #0نسيسان ذنكزكداور («فويللقناقسلنوةيه ,عن ذكرا لله)
 /رجدم )ع جوم وملعون دعكدر

ٍد!دارضية .جبايرااليماس

اهي شرشيطنان رجيم
 5ا

/

(ترجم)

دورا ولهأرب حن

ونأس »

سبو لوائدرالتينا سد كامع :نس اوللاى اسياس ع

:

ْ ْ

ٍ

00

واالالخرغاحشا
فشق .ج ..م نالطعوالزنامن
ادمن
بع

عايم.

١

(معاش)لضمدعيادراةورد :ويه د نما كولاتونشيرونات وبال حيات |

يديه نكلاوماوززىادونلعاننارتدرموائى رج ماام
ر.هبنكتاجعميداددر |

|أ(افراخ ) فكله مجعدرمغردى ذرحاهمالوسط اقوش باوريسى (عشاش)
ْ

رمبمجه
لهابادعسشونك جعياررلواكا لانموشا لدموغع اسه درل كن وضئ

أأشاحاوزيه ارلانلانه درطياغدمودوارده اولانوركرخدرى نوه وكنده ||

الغ دريارودلهورسهابغوص وادنىد ينور (طم)ل.زذغمدا(رياش)كسترايله

اك
ا

1

قات اولوب مكاتمزاولان طيةه نكاسعى رمكادركه ترايرداينيأهنيندر ناى' 1
جلدهاوجح عرقهد رد نى جدباء بشنى قلتاءسادشه سحين سابعه عيب

اللهتبعيها وأ اردرلاواتخ)شاه نك جع درمتين

|
أ

عد  0عك

عرظجيه دمكدرل وازخ)سعد رمقرد:ى
اكجلعيد
اساسيدر(اطوااد)طودا
ازخهدرصةتكاثْغه درعالنهمع

رسوح اونادى هرركوه شوخ

ب

ا

(ترجه) وير ن شراميه سن

يلدكرْصَيى سةسوخ بدارلدى جبال!: 3

يواخحدكمت صنعقفوي
دال

وأهادى الرشاذ عد وبامله ,السداد

31

١

0

وارازق العباد بخ وباحى البلاد

فافارالغمومر

:

2

02ما )طرذق مستشعى لولق (سداد)استقامت وَصواب(فارح)ذافع 0عم
ترجه (اى هادي رادر اذ «وقى

مما

كارسدادهاى ران3ل دعباده ٍ

لواإدكتسونكم قلعم فبيم

دال.

وامننه اعود  “+وبامن بهالؤد

وحمكنمهالنفوة بهد
.

اق

تساركت م حناتم

|

7

ذي مشارعمتكلصميغنود معلا سين ده (تفوة)كملاتأئو 1
( ١اعوذ)الو)ك

دوب الرى ظاهرادلن(شذوة)الكزعالق نصدردر  (ترحه) وعدي ||
دراكا
|ا بمهاذءفد اند هردم ملاوحككمبواوردنقذ لافدكو
دنسينعلى نارى-ليم
1إشاذه س

.راء

|

34

(بامطلق الاسير وباجابرالكسير
وانلامفغقنير .بد فناءادى الصغير _

.
0

واشافى! وم
رادي موا
َهاداد ناسسرب

٠ىامفاد ديقعريساانركو بادزب 2
1

يغص سهر نسف غب سدا مقس

'
و

20

ب دىزيرلقط||ْ
ا بشدرم
١

راى

(تكور)صباحاقَّم

اسه مص دردر(رواح) زوالانصسكرهذهابد رنثئاحداث |

ترس ايدردعكد رآخرندم نونشفيغهنأكيد اجوندر (غيوم) غيم ك يجدعر
لقتورصساح هدوىذاتناب جاحبجداىمي لىروح
ولوتدر ١ترجه) اى فا

رباجبجدوقت مصدروةت رواح ددا ابردابرى نسيم
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'

وباعيدب الروام عد اوانادهاالشواجح

فارضها اسواتخ * اطوادهاالبوازخ
من صنعةالقديم

(مَسى )اذعالدن:اعلدرمة ابدعىكدهلمى سغيئه .قا اولديجى رثركه
اسكله درفارسيدهسثاروشنارد ىدمو ر(دفامح) راعضهنك جعي د رمتين

نسنهركدهى ادارضن سيعدر (اوناد) مغردىوتد مخدركه اكسري ديرلر |

(شواغخ) شائذات يعنعالياتمعناسنهكدبوكسك طاغاره |ددركه (وا+ياال
اونادا)دلالتيله ارضك حركتئى تسكين ايك جمالالله وامعدر (مهمه)اولياء

اللهانحنده اوناددرتدر ة ةرلرايدالدركهبرينهيدل #وبوب كندىكيد رويديلر

رلككسه قدم |
دخ ديرركروةلكبم
انراردرواوجلر نتبادركبرهى قطيد رغوث

سيغميزاوزره اواو ن اولماءاللهوارذروط مقهاراله هانب صا<ماريد رورؤانات
مختلفه الله حقارنده حدبث شر يغلر واردر أسنااردر صمل خاللرىكتب
احاددث وكتتث تصوفده مو<ود در وكرامتار ئْتحقيق ابلك عاد مزدن

اولان متفقدر(ؤاقدكرمنابى آمدغمنه)ومد نمغلوماولان اواعتحكرم
ويتعدظماكبررننوىددهنىظخهواورقراناايرلكدروحةدر(ارض) يذى

50

اغشلى سونام
ي
ولك لواءتدزمنظقة الروخذى
نادياوزرة نروك فل ذ
(رفج)ساشادشق
د موراحزامى اونادى 5عم هر و سشهبر يح ذلوب اول بر وجده ع اولان

ير تبسافتهدركهوثاردر جل

ا
و اكبكهيا

وَرَحَوْا شرطان اسد سنيله ميزان عقرب قفون حدى”
دلو حوت (فرفيح)فرجه نكتمعد ربرمةلروسائريلرا راازى(بلوح)ظاة

شى )تاردوريؤررسترايدر إسنا)قصمردلةروشن وضيا (لوم(
غاق
ب او
(وشن
فر
كرا ء كهبوندهعوماءاد زارضماددركله سى ناياتندروقط سماردآولناريديدر

اوتا بلدمضوطدر حل شمرىعىذه منُخنسه#دهتزاهرت لعطارد الاقار)

(ترجة) اىخالق اهرفح © انبدمعانى مفروخ دا دلي روره

ضحو “كوم ادلوبعد
د,لو
ولوح بدقيادضياسين بر
حأء

وافالق الصباح » وبافاتمالضماح
اح
اارسل
ون

* تكورامع الرواج

فين ن.الغيو7

(فالى)شق ابدعى (نحاح) لغ ر(رباح) ردو7 20

م

اين 7واد يرارصيغة جعلةخيرم اداوانوزمغردق ردن كيت اوور( انج

مهت رباج درتدر  1مشمرقكدصم| نذن ه .وب ابدرقيلهديدكارى رو زكاردر
ومتايل ؟ مغردل“ دبوراندن وزاناولوريلذ زتعبيراوا مانبلدروادجنى
<زويد رصح  +دل بهوحهايدنك-نهنك طرف متمدراندن لودوسأسمر:اايك

مقادلى ع دعا لدركهمع وأسح دخ نأمارندندويراراندسكأودهوداح ارنعهنك
دج هشر برىمسا للهتكباءتسعيه اداث لردرذ ومدابلوذرمعت معتاددن عدول

أيلذيى اصحوندريس صياايلهحوب دسند ةاولإن نكانهازيبد إفرجتعد لل

شلال ممانده اولان تكأبهصاته وكا دور تصغيردن تكبير
وصما اذ

ماداولنورزيرا امه فى ابتار دعدايدرلركونطوع بيدروثجالايلدهبور
بده اولانه فرددورف وشدا يلدهركهاز كمقعالله سمده امير غلطى قره

دكي دحى ا“عاسندندر ودورايله حذوب دمده اولان نسكابه شرف
ادرهدر دمنل مئسكرّأولوروئاردو
د برارباطىقررهحبا

2

امام

(والتكاظمتن الغيظ)كرعةسن |عادر[ترجم)اى ءالسرغ وب وو عافرق

ورومبارعب دكظيم
ا زبك
اس»طفوىكياشنف ج
ويو
عررع
ردوب »اوسا تش
وبافائقالصغات  0وباخترالننات

ام يله

كرااس 
م
0سسا
0 ١
ات امه ولانذا تصغات
(فائق)فضبلمدة ئهب

مم

لكفت 0

جعدرمغردي دف ت برتسبئه نك

جاأى وجلمهسيدرنوندةصا حت الصكات المابقهذ كدرتدعقالىنكصغات

©رح قلدأركتلام(شتات)
تمسبديدرا جبات؟ اراذث"علِ ؛ ممع نص
_ ودر ارشدبائاق  2ف معناساه مه_دردرل رفات ) 25/1درقر  0ب

اوثاتلتان معانوغيرى (اعظم) جع قلتندرمغردى عظ,كولاحك
اسكذوانديرار ر(مم) اوفاتاغش ( 2ترحه )4اىصاحب والاصفات*
درىجحب ونسات هاي امع'تشمتلنات جداصل يله ولور-مات*

#راية كروي .
ثناء

2

وبامنزل الغاث نهد مَنَالديالحشاث

٠

علىالحزنوالدمات  جد .االدىوع الغرات '

٠

 70000طينالجزع ترد

(عسِاث) كارمعدمه ايلعهرةكتجعيد ريغمورد(دي) نممهمله ابلزدالحك
دكر
يثث
عللهح
جدا ا
عد رضوىدر نناادلان بولوت (إحناث )مه

مول

اوحررصدءحكد ر(دماث)دمئك جعيد رةوملى ومشبردرحزتك ضُذيدر

(جوع)-كروزئده جابعك بجعبدر جارد م(كغدرراث) ممه اللهغرئك

عرد رصغتاولورايكسى  2معشانهدر (أهرم) هزعثدندركة زَعدصد أسيدر

تاب هتزنعاه لىولوت أكننوندهصجشبع منهزم (إرؤوم )نقد سهدله

مشعومه| ولهدرجع اداق رزْدم يدركهكوولرحكلكدر (ترجه) اىمنزل

مأءعياث جا برسهدنا نعاث يكب ون زمينه اتساب بوسر زلوراله غراث »
لقا ولوراطةك عبم

” جيم 7

1

واجالقالبردج .عد نهماءبلاخروج
معالليلذى الولويج عد علىالشوءدى الملوج

1
يو
سس بس ع

ممه ل عمسم وس وو يس لوسو 2

]سدمدعااولغىكركد رظن اولعيه(بعلمم تابمرونوماتغلدو ن » تيع سرهم ظ

دينواتر) كرعهارىشها دت وسائر يارد دلااتابدوكم |
)عل
لصد
داوم
دركاءاحدبنهالتسانككرنا كونطريقداردرمةهودااعبادر طاهردهرفم

يجكناالتلهبعضرمة.جاازضتداكداهمعمريخنهل.دال اوودارقويفتاحرايتليهياطمانزلوادنراوبوولصقؤنرقتدطمعدنواطيمدننيان
تك|كندركه بصوقايلهتك+لشاواسنه (المرفضلاة ماانتظرها) الرمعترى |
سزوطلاةداميه ذيرارونوما إدهأعة ابتاعشيردنامام جد حوا ادابئنالامام ظ

|على الرضا سورمشاركاعضاوجوار كلت علايله اتعاب ايلكدن زيادهً
لوجهدروق اباودمولهأكررذوا خححكة و أوجعددنَ عَازِيدَرٍاشتهلوسبمدن |

دل اصلاج اخلاقدن اولادردوتقدي ايد يارك |
حها
اوفي
لن د
خواصكا

تصفيه تركيه دن اقدماولور(ع م)يبرندازرهينبهانجرع قاظلهرا)نشيدهسه

اهل طراقوإد بنغنقدطع نظرن_لاطعاضااولانقلبك حصىلا(صلالمسد

|له ) سيينرك زعاناق جوارحدهدنى موجب جصوفىا ولورديديارو الله
ك
ارواتم (فاقه)فقردركهف راشيدمدرو يشلكدر وانددهظمانهرى وكتورى

اولور(عديم) مدعلدوممرعونالسوتهفتاراتدءوا ولرتركايلهوزنهاستقامتزياده

اولور (تريجه) ..اىسامعحر دفعاجووىرافعسقفماهدىمالكالايكماج
وى.وا سعلطنفوعطاجدكارا بلدىفةرعدم

.ل

5

 .وناعالهالغيوت م وناغافرالانوب ١

. ٠وياساترالعيوب :مد «ااكالئكرفوب
عن المر:هق الكظي :م

اسسدسسيدهم

3

00

لن(غايلوبأ)طسلكاعوفاءل الودو فا دناايماوركهغيبك جعيدر قوت
قدسية! :لوقومفمكن اولوت افق طرف حقندن اعلامة موقوفاولآن

نور (اناللّهعندهعل الساعة)كرعتى
اّة
و خم
رغيابات
يك م
تواعلببدر
اح

آخرسورءٌ اتقمانهدك بوب امرى بع ايدرةيسامت كوتنك زتافى وتغمور
نازل ,اولتورى ورجده  اولانجتينالىونارسي كوجاصلمك_وب
ندر سن متمعسة نه تجلدهاباس معدودء سينتكميلايدوبَدوث أولوز

بوتارهعلام الغيويدتغبرى فردد اناوااذيئى حذيتصمع ابلودنى صور تادر

(كروب) وزنوتعنادمموم (جهق) افعالدن قاءل وزتئدة درركبسنهنى
امرناه.واره وسوتقرغر ب أيدنكشى (؟:

ةنا
يه
دسا0

) عضّبى ذم أندنكسمه

|

54

! وتمائية ضادالر مأح ماما لدواذخحت تعيدالنوماحدى الازاافل
()913بع رت (عاشه) دسق سبله عارقى اولان خلى وارايشدن عقت

ايدنوبازوجملقانعةاولان واخود والدئ منزليله غيزيدن مستغنيه اولان
شابودن )حليل) منههله اتله روحدر ا.عابىدى فيناولخور (ايامل (
ارملونك ىق طولعورتكه زوج اوليه سودزنمعماسته(احدى)واحدك

مؤتيد ركوناهنميعزناسى ١فادهاو نابراداولئش وله (ترجه) نصه
يوسحكره شام مده زنار
ذسوانكرجاان! لدىصمادرماح بههالدى وندن

ْ

لىدلال

(نغل) زفتحبإكزعاحلب)ىعونلدمهامرطعااتاح:ذغهاازباس#اووللرسمايسوسماب بقساذل

مهدررواح وصباح معئالرىمطوظ

ندكشى
كد :إقافل)تغغول وعودت اي
نيد
ذكادر (غازى) ذثعى ختله ك
(2ج-ه)

ازارىكتدكدهحرية ايددلرثاار ,واوله رستاخيزه دل اثلروول

ا.عن ال

ولنانتانصامسذرما-نا يد اذاماطعنا القومغير المماتل
(اناس) ناسمعثاس.ه دركدقر سالا:تأس بانسان شنده حرف وونده كلشّه
كركد ران شاءائله تعالى(اذا)برا ةا ممثةة لودلالتأبد رظرقد روجلةنه ١

اضافت اولئورهكلمازائدر (ما)زاتدم(ظعما)ماضدنك متكا معالغيرى (ِغير)
تصمد وعاءل معولى (دقائل) نك ايدنكنئه وموحدها هدي لسعدددر

(ترجه) بزاوصيادركةضيد يبرم مزراتمز د قهوضمرب اننسلك ادوخله
خم

:

الت

(مناحاة) #عطيه

نأسامعالدعاء د

ونارافع السواء

وادآع البقاء بهد وباواسع العطاء
لذىااما قَةالعدم

سعادمع)
بوتتعيط مس كه ربرفرهنى برحرؤده !ولوب سه خرهرنردى
إم
د تكليدىو اإشيديى دعكدرحدق تعبالىده برم معلو 7اولان كيقيت ال
اولغل بركس:ه براصرى أسع اعد ن نتم هسى اولان بول عاد اواثور فادل

سال
اللدعاءمعةاسنهد ر(فائده) حوتع
اىمع الهدعراذربداكا
رهاةظ وضوت

2:4 3

590ص

.

سمس سس

|اموشلغدليةلرساىومادلنكامبلامزواتيلبهمارسوترجاىحتقباضيندماميلددككهكادنلرركيًااخكوددارجفورتكادقاندنحبخالمافصانى| |]).
اتسهي الما مه ١ ممم

بلرهك موت الغسأةراجة وارد ادلدى
بولوب رات او

(ترجه) سيق |

“بارالدكلسين بوقنياد
هاى اجل  +ويرمكاراحت جك .كتدىحون ايه

ورخليل

4

|

اار
دم ون
ودار
ىدكخاوركه لوايىنتمعروف ابلدشمعتاسئ ضبطالد

||]

ارالمضمراءالين اجبهم ككتاخنوخكوه.يدليل

١1١0

حت معتانيته |
برف
وىط
(تخو)قصدابردسي(يخو)قصدمعاسنكهلدي ك
اديبى  قخيوناافمن رقيب د :ون هورالتكلاب بدتذواءنن

تتحوامن راب (تريجه) كوررسك ايلدلا احباعهبربرضرر ازلرءكونا
دلووسينرا عقبايةدلبل(منقبه) صغينتجاريهادرهين ناس ضعرث
بمتضابهتصمرتله مقاتله اوزرهامكن ناكاهعارتة اك الفئة البياغيه حديث

شمر يغنده هبكوزاولان مزه ظاهراولوب عمارثهيداولقده عروبنعاص

معباد يبدههي يكهعسارايله معساويدفوت اولذبارمعاديمادنهدن يرسان
اولدقدهنهادتعارىا خبارابلدىانذنموتمعاومىموجبندرياعر

ئايقدة باغيةخاطئهسئ
اايت
طنرىو
ويثبشرب
ديوينه سؤال ايلدكده حد

اقيتدر عاسىاردوو سورديارسْ كعسكركدنّبرى واروبةتلي انلدى ديدئى
معاويهجوائده تدباغِيهافيقتلكلل هكتورتلردردعى على حياق عراد |
أدلدى اول رمايذه ع رووديدبكهظطاهر بودركهوجوابهنظرله حضيرت جزهبى أ

دخ احدده وجني قتل ايلدى بيغمير قتلىايلدى زيرا غزايهآ ىفكتورن |

انلردرديدى ع ارل از ضرت مرتضى عسكزيله ادا اروب دفن ايلدى|
(نطود بكر) :وكات تركاىدمشتق واهلها»من اثعطمووروةءطأ ناكل .

ر(خكيا)ركباهةنوازسننتدفدهاميهدرمكى وولفظدءكاين فته

وكسر|

تدنيهمشددهابلهلغ تٍمشهوره دروزن عتّ__دى رجحعه سب ورن شعردر|

(دمشق)دلادشامكقصبه سيدردمشاقنن كتعانينبا ايلكاوسس تبعيه|

لوب |
ن)اوتورم
ا(شادثمط)ق رجلكة دومويد ر(ثعطاء) انكمونشد ر(موور
ر

الكزدد اس وقرقنسنهيه دور (نا)كالولادى اجون اغلينان خانون |
نالحابزكمكنالنادنيالكزمعنانمكدرفيقاوليه (.تريمه) ابلدلك|
شىلدك زرا كثرينجكهلويبرى باالكلز#دالردىجتباله .
ال

١

|

ات
وه

م

":

ئط درنيه |
اده
شدبر :أ
منافْض واس طرفيندتى الا ولديتى حهتدن تأ
دندرديد بلر(عةاب) ملهسولضاق علكبيركى (نزال)كسمرونلودر>ل

ات عسكرنزول| نواولاكفظله شنجزهلدانه! عناأولنورك (اللهمافامثلك
هيد
خر
ان نزلئده
معنى
هف ي
مالضر
)ائرلاتزليدر(نزل) ق الإصل قرى
انلزشهداء بر
اكاعرص اوانسان طعامد ردعادهم ادهمابون وعد الجى اولوب عندا للهشهدا

االلمهون اعدادوا اراتكلهاكرااوامناناحرونوايد ركه يمدت (ولاةين
الا ى
اهائمل اجياء عندربهم برزقون)خ ارلى
نلل
ايلا
فسب
الذينقتلوا و
دوفضل عظيم(تسامنهدكوا رداولان اوصاذلرى ملا حظه

(والله

-وردله دع ويله

تصاءتكاران ابه وارادةده:واب صورةك برندن خالى اولمازباهريركبن فك
اوهىئده ده_د النزول
كل ,
شباع
سىند نمال فدا ابيدرو
:ند
| رقبهاجو نك
(ترجه) اخذجزيه اوانور بااواذور

ضرب رقاب يعنى سو ثارى اوريلور

!

ضيرب رقاب بهدلوددر عادت <ذوررا دده قىاى'سال.
تكيد الكذون وز ى الهموب يد وروي الكعوبدماءالقؤال

(تجزك)رسواىايدر(هيوب) هيبتدن نكل يددلقسوت قلباهلى (تروى)
افعالدنةاند ررد

كد

ر (كعوب )ضعلهكعيك جعيدرطو دقارمعماأدانه

جوبذ #دحرمبخون
يايد
اواى
لارى رس
ت(رجه ) كيدكادببيدالديو

|اعدانيايدرر نايمال نطقاخر
شريت ناص لانطاق -فردظة عد حساءواتوانالخافظقليل

الوشيرصةينده عند العزبر نبالحردك اطددى شي هر تادر (حدفيظه) عضب

وغيرت إحفساظ )كبمرادله غيرتكه ايكسى برمادهدندر (تريجه) تفسَى
اتَدكَ فداطاقت مال اولان ادشه سن حدوسا ايندل ولىعىدان عي ترََ

يقليل

آزلاهكالنناس :نبيرافد وفت يلديداك غضلماهنال زيل

أ إترحجة)سدقجرزماشيرايلايدهمكافاتاكس كدجهوكادبى مقد ارالكدنا بلدكفضل
زيل (نطقدمكر)

ظ

رسى» ارحىقتدافننت كل يل
نذىااد
الااهاالموت ال

ظ

يسم

(ارحى)كارات وبرديمككدافهالدند ربعنىامىوت برمقداربكامساعدهادله

دب
بكااردك
افىحيات فنااجونعطاب
تككاقهيجون
||الكنمحماضعده

طالعكة اثردهدنى ارس ن دالالوارد أولدى يع اى دلال اذان وقى ادا ايادكه

302
ت
عع
معدصصص
تد
ايمندهدر (زرق فابلاقابل
سنذا.المسحتانما

ماللا جد

م تل

الهكداولل زمانمةدربارى تعالىهر:تهأدسه اول ظهورايدر(يفعل اللهم ياريد )

دكدر (ترجه) حق ظهورايع_كيلهولهزهوق ناطل #ووسنه حالبودر
5كلدسال ابل (نطقدبكر)

|!

 .كاسادغيل واشال خسن ل غَدَاةَاله ص ماطرهفل

(لوشعر) نرعسكروصغئدهصادراولشدر (آساد)تخعدرمةردىاسدارسلانندر

(غيل) سشهزاركهاور ماندرارسلانذانى اندهاولور (اشبال) ساد وزئئده
اسلاندعكدر
ار
نهايعوناررسىلان
جعد رمغردكىسشيلرابه شير>
والسنهدهشماءمترشيل عنتردنغاطد راحكنن أندهعمترذبابصغير أزرق در

د خيس)معبهاياوزومعنادهغيلكٍببدو (خيس)
ارسلان معناسنه هدكار
عسكركه دش قم اولغله تسعنه وشسعى سبق ابأشيدى لكن ونده «:تحشلبه

ب وةت بال جس كو سصصرىةاولهحاصلى

معناسئه م

معئاارك برى مةدود وددمكرذ]ه اسذدام معووددر وخس اله دس تدس
دنىواردر

)رجه ) عسكركارسلانكى بعذى كعى وشبل الاسدتيخ

يراب الهاولكوئذهايد راثلرجدال
عددالذمرانتو حزالرقات د امامالعابغداةَالَزال

موستعطدركه هرييت درت يش اولوب اونى بصع اوزره مبى ورابيى

تنصهيدهنك ممنامى اؤلانكافيه اؤزرهكلور (جيد) جعله عنقكه موندر

افظ قرأدرمهمله اوللهاورسة تصميختكاىاقتضاايدر (ضراب) كسرالله
حزيمكهقلبدلىصرب وقطع وقد بر  2اواثور وارسمده تم ايلمكزرت
دير( ره -حراجدراحز )جدله وشدادله دطعدر (امام) كلهاو كه قدامكى
الشمع اسنسسمي با تدك
مدت قدام خلف

سيد

درو رعرمده لوثلردر دو

عين تعمال .وفار سمده وير زير اناس دس

رات حب وتركن :اودتالت

أوك ارد صاع صول ديغور

دامكىامامدج د رار و<ا فكي وراءد.ور وثعال كى دسارد ج+دءور
ونودتى قواعد مو يدادبمديرةة عين لشظى شان سغمبريده ناداولئوب عمال
دحى ذكراوا:ق لامزكلدكدهتسويء طرفيبولغ اهام اجون عسددن دون

اديغيوب مين أخروباناف تعبعريلوأدااولنه زيرااصحاب يبنيلواجداب
اولانثم ل

1عا لممائده فرق <لى قرأنى اولغلهاسان معنهواجعاب مث ء مه برى بره

ناض

558

اتكلهر ذكااومقدر(عى) تفعل وزيئده مانى وباتفعلضيطيله مشارع 1
اصلى اب تناايله :تتحلهررلاءا جباوليدءلاىتجيه واخرنده نون م.تددءٌ
و,هفرعطظعدر سون تسديه ده تكله"الخصا بتب نماردفقيارنهدده
5أ كيدبهإشام )معرش

بازيلان وحودكبرىسام بنفوح عليهماالسلانانى ول بدغرد ركسهسا1تنى
رىمعي ابادرتو نامولوددر:و تبدها<ةلاف واردد(صو اهل)
)لهمله معل

ن
ك<
حهيل
ضام لهمتمكعيدر شه زجنايغعروب م

ن ترس اددر الف'

اشباعبه در(تزبجه )ابتد لاق ابلنهاداناميدياطل عدايدهيمس كادواروبشا ئىَ
صطب ل صاهل

أصحتانت بان هد اهلا جدلارمين "منكمالكوافلا

كهسنهى عاشق
(اينْهدد) معناويددركه اناسئك امعى هنددرهند كبةردل
ااقممع
شي
سئد
عا س
تنهم أ خوددرا زواجطاهراتد نام خمميعهراموليههنك
لاب مدير ه سيدر
ضير

رمله نك والدهمى صومه
العامة رداندعرد ره

زونك شهادةد هو <-ود مسعودق ولوب ححدكرر+يونازدنارة اتلنوب

امشالئي روفو كور تيدر عد البعادة ذه برفارمئ شعن
١الاكل و
دن
اوب
صدايد
ابرا
واردج

صائف اولان سد ثءس معرة'دىنهنسنت اندو صكرة

اسلاى قبول| بلددى فىوي رد(لارمين) لامتسعيهوارى منضارءعك

متكلمى ولونتنأكيددو(اكوااهل) عدر فمُردىكاهل انسانك بشتيدرركه

لرته سيد راساس البلاغسهضا0025 -
ميانهدوسانه بع انكور او
يز
كع وومدكل فكافايدرد را
ركفيومعين وظاريد رذعكد,ردوكو ضوع

اولذارى؟ واهل تشبيهالله استعاره اه ردني

(ترجه) دبدتلرىاى سير

داهل
هندبكاهب جافل قل ايدبمندسىسردننمهم ك
اهلا
تاسلعنيناراناونادلا عو برد جونالزن هووال

(نابل)ثبرائد اذ(يزدجون) جع مضارعدرنماءتوبدهيت ابدررد»كدر
(ترجه ) وارهطةسان ركه :دم لى رواع
انا
زبدلحام اولهاودم دن

| حبال وساهل
بوالااليق بازلبماطلاه هاذاللاعكام وزرففابلا
ون
(تالحق)دس القدءاولان بجرد

03
كد

2رد |1
قعائه متعاق دعق انارك وارمسى ت

8
دىا وواوق حالءه(برعم )ووزنمعناده
ةاف
دتملهدز(عق )ن
و(عام)ظرف رما دغ

بد كادة 1ده ومقاكلة ويل
ووءةدارءسكرله..

١117

1

وموم

ا

22

مذ فتكصك الماوار:كبا ءلىالاغةابغكاطو دل

(تكصينا) ماذى مخاطبك”ذه سردرمعو ره ودهتره«خطابدر مخاطى عاشة

ا

ةدلذيكز
كيه ررحءت  5زكدت ا
ه دالتسابقه
لدت قديمه

لخادل

يمل
اذاما الحرعبااهدربضاف اخ وابرقعارضامت

(اهدّب)ماضيد رصصالى ونو شكال اؤلدى يعتى طرف طرف شرقع وقوع
نولدى (عارضاها) تثنيهدرءارضان ,حكن ذهيراض اف نونساتط ارلدى ْ

اق)ناولدى
تابر
خد ر(
ركا
دردن
رلما
ددرة
يدعك
ضارى
اولوت
مض ب
حريلما
ىاد مكدر( يل)مصيروز ده مصد ردراول بولوتاردن بغهود
دن
لروب
رقاد
تر

علامى اووزةلعلودبراقلهناغرد وخيال اولاق (ترجه) حريك اولخه
اماراق عمان يدهماررق وش اولدئ مال
:

فوشك انوليل وباجعدو وان 2د ل تل

(وشك )وزن ومعنادة سرع كسدردك فق افصحو مر

ىلغت رديه

عامرةدر(حول) جعاهجدولانذ :م تازعدر (مذددل)افتاده (.52لى) بمعنى

مقتولدر

نوستوكه جؤسن باتركنكشمّه اول
(ثرجه) أبزايدجولا,ركاو

يل رجال (دحر (
أدهت ذاجق تن الباطلاع لاوردن شامك الصواهلا

ومن مشستكسن نومبعدنك انكو بدت ر جز له <واب اناق اوزرة صادر

اواشدرانك تعرى ودر لاسي الى ناذلا لاورادنلحكونة القنابلا

والمشحمةروالة:االدواءد لادفىعامداه ذ اوعامافا.لا زاصدت)افعال ناتصهدندر

صرت معشاسّنهاولور ل ق)دآات على (أطيفه )جى اهم عروف اولومُل
سائراوائارك اشْهرى ذ والودعات وشم2:ه لهمليله عردفاولان بردد بن ثروان

قسمىكه لوفنديدكاز شمن نززة ريه ىبررشته 0

كته ولاذه

ا

ايدو كد هناتكله سلورم دع ةد زكهانلره ودعات د ور درن ومءناده

ا

عرزات دردئ بردب برادرى زاداولثلادهى الوبكندىتقادارلدئ سدار

اوادقذهمثم وذى اؤلوب سن سنتقهسينككنبن آناستكي اؤلام دوسؤالى

ضًاحكدندركهثاءر(ع)ءنش فا وكنكهستقدد »شد رلكأنبن هيتقه د 325

ادكا م

15
اد

مر

(رجه) هوجلادت ادىاصحاب :نبى

شععشديرندهكسمراواق محال(منْقبه)ابناءنمسو ت م تضى مها وبه
هزعت انادكده شبردلان امد
ابتتحجاريهر ع

كه معيبب

طكسيان 9

ناث ارايد ىكدسكزبوزمةدارى تحت الشدر 7بعت رضوان ابهشرفييافة-كان

1

اضات وويات

 0سعيد بينرجرواى ادزره

دضمرت ديد وراك اول ممععرراكة ده سكوز أنصار وطقوز وزةدر دان

معار ةن له بنكوردارايدىونكرحكفضيهكسان در اتاب يدر
ٍ واوحيوزاللى عدد معت رضوان ا الى مو<ودارايدىي د

دن ليبن

اعم.ش روانتايدرسكهكسان عدد اهل يد رقسكزوز:تاصاب رامبرائر
أيدىكه بدت ساتقده كاز عبارندن هسأد لود0

رميرح-سين اوماده

امامح ايلسمه دننل ايدرا حيطاملد أمهزام عسكر إسلام وادعاؤلوب
دارةه انون “ويده ذقط اوندرت :نفس تقس قالوب بلرلسدى الس
ترد اوبكر ادق

ٍِر قار وق ءعيا ن دىالئورين” على ص نذى

جارناردركهحلقفاى راشدين تعييز شريفه_له أساندرر بأرنبوردن وصدارى .ا

حرنانابلشدر وطلىم وانعوف وسعد كما 95ولوبدى كب“؛معشسرة

مره دند روبرروا يده عرابهععمان ,دل الوعسددالله زبيرنازا در واندارذن
دخ يوناردركيهد يدرح.ا بب بنمذ و بودجانهوعأصيمبنن”اريتوول نن درف
واسد بن خضيروسعد بن معاد وحارث بندعه طلمة دن ماأعداءى ماب
بدردندرذى النورين كى اود حدة الغان ايلشرفياءد راولدورتامم رام

اناسئدهممرورانام معي ةنده نولبناناصعاب كراميلدناسسهند اوجعيةلامر.وروب
مياركصوت لطءةارين |شمباع ايدتلردناذوزعددا خاب حضورسعاد باردله

وبلد بلر
شرقاما

ل

ال
فدنتلهودانارول رهاط سبيل الغى"عسندبي

جلت أباناس ممشيابته اولان.دمنماده سئدن ماضياءك عاطبى اولوب
د(او)
سن اي معساورداطساءت ابادك دعكدر(دان)صيغة هنوهنك عا هم ر
ا

ابوسفياندر وزىره-له أمجيديةبنت صدرازواح طيأة راندند ركه

)كرها)كساق ةولضدطة لوقه ليد لوا رجهي ازدرون الام
ا
 .:واطاعة؟ رصعو« لى ومبعالسكراهه أبيى دعكدر

ع
إوادكرهأ سطيعدور

درعمواو:ابلديال

(ع)+

سن وبابالد

ن

نيه

ته
سسب
نىااصلح
عغرد
مدرم
جع

(تررجه) ايلديارجون قتالىاذلكرام

هربرى.مردار معان رءدال

همونضرواالنى دهم احانوا  3-3رسولانلهاد ذل الرسول

سيب

«الركل
ارثندى

.دعيرده اه رابراذق2

احانث!تَدىآل

تشاءالدالا تحار عته يبي وانلانخرب لدلسهذلول

قده اولاننسيدن ندل اذلؤب (انمع العس رتسيرا)كريمةدى
(ننيا)سائنت
قملثد ناواو)يماض يداد ىيمى جاادتيوقي حتىايلدذى

ناهدمعناسئه لكننسضة ذكلدر(ثاب )درتديشدرةك اعلادهرناعبهالِه
اضرزاس دعق ازبارصاكده بردندانعشاوسار ادخبر وفَكادءةلده دى

مسابل رتدهبررديتشدرلكنبوند ذقمان اورشن اندو قحك٠كسكين
طردفيدر(فانده) فعلو أولمكةاسنان السسانذن د5وسة فكاغلىوشطنء اولان
اكىدتذان ثنيهوج تنادادرحين تسعده كور ورونازدن ماعدابه عوارض

دينوروانلرك اكى طرفارئده برر رباعنه اولون جع زباعيائد رفع ةذل در
ويونارد نصكرهاولنلرك جله سمه قواريح ومشارحدج دورواثلرئدى
اثلريدهبررددشناذا رحكه جى انايد ز ونارلك دتى وراسنده عمناويسارا
ردلرئاضيزس
شمردئيشس واردركة ا لرلد رد :سه ادراس وارحادى دبمزغار

ورج درانتدا ايكتشرى ضواحكدركة تسعدن زبادة ختدهذهردتمااواؤرز

معدديه
+
مهس

فيو بودى درب اولوب جلدءى اون درت اؤلور
وأيكشرى دى علىال

فك اسةادهدتى مسابل لرندهتحاف برومثلعديل اولغلهوى يكز سكز
اولورانارد نى خهاشدههر برطرفده|يكشيرد نش اولوركه | كانواخذ وغربره

ضررس اذل تعبيراولنوربعدالبلوع نابت افلورارهرزكر «ظنهوراطزرالعةله

دليلدراتكله اوبورادى تام اولور -جله شئه اسئان دور مقردى دن اللسمعر|
سناب مد كربباعدابتمؤددر تنانا ورباعبات قطعاندر
وتشديد ايلادرضر.و

عبندىاد .كودركه
واا بباكبسمراايدروطوا-د<ن طربدبنا

هه دعكدر

اضراضتركصه ازى دشارى دعكدراناره سوااغ دنى ديرار نسوانده اغداد

اوموشؤازناولؤروخضىدءالبته يكزى سكزدقيونده يكر يىز وكى دغاون
طةوزاولددجى فواتدمساف هدند ر(ذلول) 2علبجعد رمغردى ذلك ل ل لوزيده

ظ فيركد ربلاغ قبل وقال

الااناغمعاوية بنضذر د لقدحاوات لوتفعاويل ١.
ادلغ)أفع_الدنام در (معناويه) بلذااف دض رم»ء_درعم ن كى وال
فاق حرف الواودمكاسهكركد راصحاءدن ملكدمثق اولاكسنه نك ادر

بدرى الوسقيان فخالقتوحمكه سالئدء :انالاات» كلدىكفندى قدي الانملام
د كادردد رندن برل مقسدم ع

سكرتى سالنده اونسكز بأشئده

يكن دولتاسلاميه نكاونسكرمتى عزامى اولان ححد بديه سثدثى وباددرى
اللهمع.ااع.انى:مول ابا_دى بض قبائل اعون

زيرات نوروخد متزده

واذوب لسككنانتب وى اولدى ورالليدن زباده جددتث روايت اندوبكثت
ستهده اولاناوناويح لد يثندن ماعداتح جار هدر نتومسدارهدشس عونىت

وازدرمكريى سه وكاات وركرىسه قد راصمالتالل#شامدهقرقسنه مقدارى

ده العغش نارخندة سكسان باشنده فوت اولوب
ئى ر
مجحب
| اما
ترتا
صيلد
ذال فهرىتماز فةىلث در إتسرلهاوءلى بريد عندد حالس اولك درحكه
اموبهنكنأ

ودر اويح سئة دلطث إودوات اب_لاى تخييراابدن خمثارد يدر

اووزسكزراشئدهذوت اولدى ابوابوب انضارءْكٌ رذى اللهعه اسشادوله

كاديكى سالدهبريديكرى دشناشنى هنوزمتماوزايدى سرعسكر اولاقهرق
شور تكاذيه دريوجد الىقربرى اوزره حضرت خالداللمهعااودوز اوح اان

كزامرضواناللعهلييراجمعينوسا ثرناابغينايلهويش ب كغزاةمسطيناجون
امبقعيد اد يغندن ماعد ابريدابنثصرة الرهأوى
اوياهنون عشةقا
ّسر
لاو

نانمراغقلوازشدكسنه اميرتارارى ابذك هاب الدينانخر مض يذ
|صاره سئده متعدد خلارده ”مرح الددى امورد ندرؤةت معناويهده اولون

انعى ديخزىيد بولءغ_له ظنا افغلى اواقاوزره .بينالمورخين شايع اولان
 :خطالردند ردوات منلورهنك  +لءمدق الف شهردر(خامات) طادث معناسنه

(خويل )اول مادهذن طلب معناس”ئه ادر

(ترجه) واروب

ابن كر يهكيمكل يض ريلد وارىاندذن أطف حال

لاما منرجال د همالهام الدينلهواصوا ا
إناطدت )مون*دروصلنده تكسيراضادر طوقثدى طوؤس  8بع باش

ررمككدنكيدرعك :غضيليدر(هام)|
باثمكاوبوقد زجدالايلدى (اكارم)ااك
حنسدرواحدئهنامهذر رأس معناسئه وغىادردس وسرداردر (اضمول) 

دافا
-----

0-0

ق|ارغهدوكدى ديرارعلتموصراء دن اعاستدندي ( .ترجه ) كلودنانة
نجهامساسكيمرأبتدهشهدافايق شصمجنال
ع لزي لزي وح ادا رعاضالاول
(تلى) خلولدنتنزل مألندهدو(سواارع) سرعتدن فاعلك جعيدر (ها)فتثه

اكا
راجع (تزحجه)  كلورسرءةإدجوق ذتتهكه اولواروءاخر<ص» سننان
ؤل
تنادانزلت بسساحة امهجدخرفت دعدل نهممهل

(اذعونل)يددرل(تلكفنة )

!/

تديراولنؤر(ساحه) اؤاوك كاه خانفدر

باحهكئ (امت)طائفه وناعتدركه معتسارياك بريدراتباعاندا مغنائه
وجامعاميرات اولان ب دراتمد خخ اطلاقاولنو ر ودين وملت وحينوزمان وسار ٍْ

ىغر
لاك
ياهد
صشو
فى و
تشار
مع

دبعز رده متطوردر (ميغت) خافدك

جهولوموف.د را<نانامتعدى دخ

اولور(عدل) عادلمعةاسئه موصوقن

مذ وفدر(ممل) بهلدن تفعيلك مغءولءد ر تضرع كنديده طعت اولان

مخاصد رالا

ملهلغتدركهنجل العللهسه اديزلريوله وبعد االوىلان

واللور
زلاض
وتوسا
ااخ
كسمه فانظوادساولدقه تضرع واء
ى ان
اكح
كل .و
عدلكصةتيدر عت جمدوذايت بعدمةىّاولور.

(ترجه)؛ امدنازل|اكر

اول فاه 5ومه زدلاور عأدللر بلهاولموحكى

(نطىديكر)

انلو من الزديرومن عد طناءةفا

+

سوقطو يل >

(زدز) ع مرةمدشمزهدندرططههكى واحدان مدردند رلعكنأيكضى دخ وقى؟
جاده حضيرت ناظمه تخاغت ادزره أيكن كندياره :دثدانللهه دق طاهر اولدقده
عدلالمقادله فرغ وامشارردين اواللنادمفوتاول يل(رططده)احعا ب بدردن

تكادرسب

عليهالسلامه ربيركٌ نسبى تصىده وطلمه نك اخدادى منىهده

 :ملاق اولوزؤاسعى متصصرةف دكادرا (إطوبدل) انتنك خبريدر :

| وطاممكارناستزايه وكيروتبومغماولدىباكداطول
ظعطالفىاولل يلكهن 

ظ

1ظش5ظ
[*ا©

(ترجه) .زيير|ا

ع :الىالظل كلق سبل

(علالله )ماضيدر قتعدز وجاسملالك هامى مصبرع نافيهممهوند

(توجنه)  ٠تكاطلايتدى:انلرتجق سلورليك ظ»دلكجلهنان بنذمدل

(نطىاخ) .

الاوتزع ماأدول بد فانالةول سلغه الرسول

(من)استغصاميم ( ينبلغ)سليغدن(بلغ)انلاغدن مضارعارد و(إر.ول)
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 0ى ك سهب بردىد برلر ليه كعدراو لكي ابدتبللييغغ مةاليودحون
ع
:

سه عر

+

نهالون
منامد
هولا
رى ا
كولد
سى ا
عسنا
نا كايارينةمرت

جرف ل نداهمايدى

راقعمنسافةسانه بى<ض ورسع اده عرض .اباد كد م ورد رلركهكاذ بلردن
[إبنوسنى
اواهللادم ونس”بك ,عيدسال .واولادكٌ مياه ناظر نص بايلدم.

م ىكب إواتىطلمكارد كلسي داده مور ازلدبغك خدميتكده
وزو
سنننكماه
! مقذْعونا دت قم اول.سورد تلريده حضرت د نتيسهعودتا بلدىعينيله

! وحكانت شين اتفاقيله .عن
اووىلاناحادشدندر دنوها تيبرقر خَادر
|أ(دهابت) شيخالوالليث تصمرعر ند ىناما ن الغارقنْنامكمادهروات ايذ2

ولى
كرم أدهوجهمه نورراركه عبرا وحربهعادث.ماإ
ى
زد
اي
رح
كرت
رضم
سخ

ال
ددني شسدبداناميامهحسكناد بكزىمانده1٠كاحربلفظناسمقعيينلدم .

ْ يووا نامتخييربوروفٍ جسن ذيوتعيه انادبارركذاك حسيندتى ولادة“ده
بمتدوالمشمرزوج اوزرةاولمردى يعد ديناللرى عونك وغلار نك اسعلرى اولان

|أد'خرجاسرده
موده

شروشبيزالود خ تخسميهلد مذي سورديلرصلىاللهعليهوعلى'الموسلسيرم شالك

علوىخصطقشبيروشب شوثبحسن حسينوتزن درلكن

ارده نهد ى لجتدركه نيت ذابرسى |كاناظردر (إنطقاخر)

قفٍظاالآيلى وامهطرويكنل بيسنذارهوم انل وموجل

لمجو

(إحرزين)بمعتىقاعلاد رحرزنوريدى درلمورديه ونه١كرى عازندروحزن وف ردك |

موذي تلبدركهنءض كادعثلر عمل دماغدهدر خوف كوزدهدروسق /
اأأدناطل قولاقدددر حيا بشيرهد.در :روح برؤندهدر .حيات خدمدر هموم
و تمؤمصدردهدر ده طعيادمدرريءت اولضت جك ذه د ركسات الأرده؛
اا زيجت اباقلردمدردنوا اوالليث عاءنابدر [موكل)تمضلدان «معولدرجواله :
وتشطدط اؤلغشكمةارسمده ك
شت
اهعدر خذار )كسرلهردنا خحذراس ذك

| امعيدركه شاعرد(عدشت) هىالدناتقولعلاءفيينامهذ ار ذارمبنطثى

| دفنكى (مؤجل) موقت وسهلتلى معدساسلنة (:٠تربعنه) ٠يشلدبايه حزن

! اولدى موكل +دةين كلزدكل روزهوحل

.+  ٠والناس تعروه اموزيخة يوحيمذاقتهاكاطلعطنظل ١ | 2
(تعزو)#
زضنا
ئرعم
زو
ودل فتقزبا ..ايذودينك (يخه)كثيرهمء :ناسنه امورل
 :موسدر حم عفيرومادهدندرركه ببرىبير معقى " 5كد ايدر(حنظل) مهلها

 ١ونال وظادناهه لد لغتد قارونزفدانى كبىزم مته.مامسط اولوز طلم
لي؛كىفرق زهارى شُكوفه د اولوزك :دكبا مت" ستميد رثدودئ بض :
<اند

461

لدر
كد
دركذي
رؤقد
صهروفىن
تت ظا
مامار
زيرا

(وقال)يرندهاندىدتى أ

جمد[ مقالاج سائل )بركسنه ورداشنك الى سؤال وده سان ١

كسنهنك حالتىاستفسازدن ترقيل .اداى مشغقانهابله سويليد سطندر |
(ترجه ( بنكوردكدهاولدىمضطربدل همال رحماله وناولدىساثل |

أ أعمابنعى فانباتًمعينارجاف دىالخ الااغل

أ

لزاعتأتعدنامردرةصداله عق ونه اوعاب عكر :لاس تقول|
0

ورلزابن)متضوب مناداى #ذوف الاداتدزام بالبنغىأيكن حرفندا
خذفاول:وباعر لا جرى حزماموقوف وهدر:اند وصل اغتضاايدوب

ترممكللازدكده تر للتءارذى ساكئدهكسره ويلك اصبيل"اولويتمم |
مكبوروائوب بأيهمود لهام ان اولدق (خاننأنه):قااسكٌ حو امه داخئل ْ

(انبأت) وزن ومعنادها خيرتبيوجوبرو سا

مكروفاددر

حو دغل |

(ترجه ) إىايزعم دبدكل لدمه"بي ابوك 1

دبرجاسدله داغل

م
دنت
صبال! خىا
ومن

ْ

ع كهرزونمومى ومنتل

ْ

(مندهم (غيرهم ديعكدركه ايت حكرعهد(دأ:ءعنتقات اناس اذزون |
زاالتجين .ه وفمطة (واردادلوبمندوينالله غبرأزلهأيلهمغسمدر(هرون) |

يرادزه اضافتلة منضرفكه مجروردر (لإيأتل) اصلنذه عدلوزثده اولان |
| الاذتذركهنافيه اقبصلوزاالمدى معشاسهدرلة ظكروده (لادألاولواالضل) |
وارداولدى

(مجه) ديدى سنسين درنذاشمددكل غبرع اولوتنهرإفنتمونى د

رتكطقوزض سالتدةششرداراكرم صلىاللهعليه ْ
 2ىكامل (إمنقيبه)تاربعهب

يس ردارى كنا ورت رس مده ولدبك روم حانشدن شياميه عكر ١
كاوب مد.سنّهره بوحهاوؤزرءدرومقد منهسىندلقنا نام له رسندهاولدى.وهرقل

دمدوهايدى دس حضيرت سغمبرْعليه السلام اؤجيوزنةر اصصاب
صنا
اجولأ
كرا

يشام مهعننه رهزو ان اؤلوب سوام دعكاهمعرؤف برهواراد 33مدنْه4

رراكى اىقدر ايده وهف وروت ظياهرااولدمك:شلا '
دم
زرت
<ند
اؤ

دروغ #ضاءش تكرارءودت سورديار وعرحك :ارنده ضرت رذق

مدشدده خلاف ل تامار ايدى.حاف امععيللقدل,رلكيدذسنافقين دي يداركه|

بغمبرك خيدزيمايندهه ازقناتى ميالرندهببررودتوكدوزنت #بتدااواى |

سبلدرو نامعتراشمزتطنالولاقد س 5ل ابداونأخضيريتا يميرك

407
. ..فشذمالعادالكافر نوم ن نكن يمدمطيع الامرانلهفىاللحادينزل

(معاد)جاكنازركشت (فىانليان )موخرينزل بهتعلق ابدوب جزاء شرطاولور
مفلورنودر
هم دينكأفرارك اولكرولى مؤمخارك ب» مز ذارذهمب ا
0
#لدءمأل(نطق ديكر), .

ألاماءعداتما هل الثقاق#دواهلالاراحيت والشاطل

ِ

)ألامحرف تلدال

سد دكابكله فتمكلام اولذنوب ماد مدنه تأيه

اولنوراإفعالدهاءلكسندر (ناعدائله)دءاءعليةدركة لعنددر (اهل تفاق)اول

ان يكنإعان وى اعلانابدر وساق
نمضع
جةئزى
رادك
كسيهاردركداعتةس
وتعله انعد رإاراجيف) مصايح ورةذه +ءلددزرار عاك جم ددركه ارد
رهانت نجعواتدر زلزله معناء_نهدر وجمعالمع اقوال كاذيةدث”ا درا

(تمحه).الي نمنا قارالهى ود اهلسالب ناطق .

ناقلف الخاذل
الاك
قلؤدنقفىلال الرسول بو نف
يو

١:

كردهماود عك ررك وماقن)
قلا)ماضيدركهبغض وعداوت! يلدى دعكد راة ف
ورلذى اى ماقلاك ولج جل ايديم وشلادىوا دناورا ندىدعك(خااات) مخذافمعناهد رنةصان وابر5و ن ايد له
كاروكالان كس كه
علنالغين) وارد اولدى(خاذل )دح مع نائ هن
قرالَه (فأقعدذا م ا
لور كاوزكه ظ

ر 10

تدؤوك
دواكععيدنمتةوا رإمدعامدازله خد لرانمد ن

التضزهمعتاسئه
)ب7رحهه ( مك ديرازرسول امدى سكأ بغض وى يل
اّدى جونخااف وخادل

' وماذالالالانالني بد ماك وما كانبالشاعل

بوردتكعبك (ع)انبئت ان رسول اللهاوعدى)كلاى مألنددر (.ترجه)
دكادروسكاا كن حة ادر وديدم بيغمبراواز افىفاعل

٠

افسمرتوسيىءيعاتق ب الىالراحم اطبا الفاضق

)ناوئق)كردنالدادوموذباثىاراسددر نالك وارهه حكن (.فاضل)
ع

احساناديئى (:ترجم) .ايدوبمعشيريى قدت قايدم  .رموه راحم

اووسافاضل

اراق هقاقليه ونالسقالالا!سال
د لبويده
ااذى دعكا رداب شمره
(هغا) لمانونان ظهورابلدىيعنيدي ل

١
١

هوت طموورئ اخباراياك #ضاكديقات

1112

شرافدلإولددق
واد

ف

1

طاغردر

|

7

منالغهدركهعقيى اولان واولينان دخىافى مرف ذهنانلهدرك ايدردعكدر
6
'

يوام ل يتدونصنى شتكارهب .لورعاقل افىهغيرعاقل (نطقاخر)
فةَدكان ذا حد وحد لكغرةبدذقيدالمنافى اناهمعيعكل

 ١كرفمائلمهؤددن اولان ”بانخطبك قتلنى افادة مركاواكوو قفار

كر خند قداوشعت

هزرىكادق قسلد:ه عودتابلدكارندماهل

اسلامدعىمساعدةبيغميرى ادله سلاخلار لاز نه وضع وجنلكدن فارغ 1

اولديل اريرتسىعلى السصر ضرت جسيريل نازل اولؤب لشكر اس_لامازله

ترىيظهاوررهغزاام خائت .ساب باريد أنصال ايلدكده نين الاءان
عوأوبخذمرت هىتضانك دست معنت
ند ااوانوب له اصضاتكرامبج ا
بيوستنه عل شروف تسلميم جيه سعنادتله وازيلوب ازلله تمازق اندهادا

وتصساصيره نه مساشرت 'اولندى كرى دش صحكون مخاصرهومقاتزابله

اوهآاتكذاراولو.بنعد التصمرهبسنعدمعاد وساتراحا اله مور تاولثوب
زأى سعد دير مواقق  22بررت دير اولون هردانى ول وزنان واولاد مال

غذاج قيلندىكارلثقتلاربنه حضمرتمنتضىابلاهبشيمررمتبابلشارايدئ
 0زوبايدموز وعبى قول سكز بوزدن زباده وطةوزبوزدن ناقص ايدى

ممتوللرك ميانئده بى :بناخطب قابللّمل انشادابلديى شعرارباب سيرك

17

بدي داتع واانامغله طىاولندى (حد) ف جوليغنا

أمعناسئهدركه حارلفكافدهمذ ( 00جد)كسراله سعيدر (قيد)|
فأفابلبهدفادنك #جوليدرابضال! ولندىد كدر ودوادومادهدن اولوب

 1ركش )ساد قريتبةاسدو سا
جلتن
من ي
ادىم(ع ج
)ع لفظنك جعيدر«عيت

خلارى (بعمل) عتلدنه ضارع محمولدرعنةله جد ب اولنوردعكد رلفظ قرف

اولانغتل بومادهدندر (:ترجه) .فىالتيقه يرغ همكفره جدتاى وارم لأ
دعززههبركرافرتود دلر عشم لبرويال

لد ه بلسي فضير52#نظعدفضارالقىعرا احخيمكيل --

(خيد)بكردنه طاةدىدعكدرتلاده دندرلكن ونده بالسيف لظيله معاقليج
ذوثاندىدعكدر(ذظ)اغضاب معناسنه اولان ذ.ظهدنمزيدلفاعلددر
د

(»كبل) كبلذنتفعيلان مضارع محموليدريْده صنت رفثار تابور ة كدر

ع

كردتندمبرةلاده اولدىتيغك ضمربىكيميدواد_لى قعرحاشقا

 ١كرد دت قرلوتكال
عذال

|

©يو

 ٠١شكراغل مكمهارسوله مد بالتصرعلى الغواة الول
0#

لسك لله
ادر
نون
تبرماك ووالبمك ويرويردبك ض_قى :تل
(كين) قدر و
عندالكرام كينانضلدرلك,شا كرحورتارى ]وى تار

تدان

|أخاد اولان كاد ن تلوين “افى .افضلدركه ظلكمظل تبعيقمعنياسنهدر
م

لو مورو تست

كينتَكرص اددركهسيب تكن نصمرتد ر(غواة)فضاة وده

انك كبىهاونك معد رودةى دخ (جهل )كل زد هعد رمةردى جاهلدر

|أجهلدخ ابينوءدربرىبسبيطدركهبيممكدروبرىدخ بمكببلدردكهيكى

بديامكدروند .امكسند نعامدر (. ,ترج»)  شكرحقهوروب يكين

ا رسواه هانىاعداندعالت.١سَدىعادل

كإنعمة لااستطيع بلوغها عد واوا لا طبانة عقوا
(ك)لكثيرايجون (لوو)صليه(اعلت) قوللنادمدءك (مقول (مسطر وده
) آل تولك تركصه ابلدتادر عبر مدهامئان ولقمق وحن ودو فأ رسبمده ربان
وذرق ناددروكوند دل لهماةوترف ودملاثهدر ,

( رجه  .جه ل

سن
ه طاقتاؤلدذءل 0
شكرقذوةوف با
1

 ٠اد

اط المااطيزدمض

ادي

(#جه)

بحقتكدفضليدرظهيرمبتارالإسعد هاو زود وساتل
'قدعاين الاحزان من 7اده هآ جندالانى هذى البمان المرغال
(غابن)كوزيهكوردئد كد رمقعوقند:ث لاليدر(احَرْاب) حررك جعي جاءت
معتآمشه مأسيد) وت ومتنالتوبروب كمفياق (جند) مفعوليدر(سان)

كشفكه نطقهدح شاطلد ركلاهه تان لتتعيدمى معناق مقطودى00
و بد( 7هدا.مانالناسن وهدى دو عظة) حورلدي

كوردى لشكرنصرحق كدب

(تريجه) كوربه

نفر عسل فوزةنائل -

:مافيه موءظة لكل 7خ * #وانكان ذاءةل وان ليقلي
خيبرلرد ن فرظ لرودى عطةان وقردش انما ق انمد يسم ورهي  2اصمرهايدوب

اديه اولاق كص ضرت الضيا )سيرياركد يرو#ازرظهورو محناسيىزم

ومةنهوزادادقاري ماذهبهوايىسدّدهأشارت لاهردر(مافيه موعظة ) لدسى
كك شفع ولد ر(مفكر)مذ كركىحاط ر كور نكسم ه كن نونده متفكر
فلغ
عابن
م اددركهفكرواند دث>ايدن كثنى در مبمرع أفأق وضوح دلد ونصى -.انده

غ64
سانه؟ شدوسا ريط ب
ورندى

 7عرنه بهوحسته وعلبلئقل |أ

اوانانتسكرنفدنش سادل د برق (ترجه) وكرن:ك اذوالةتهارم عنحوالهأ

اليوبيسا  3هاوبرقسا اينربراسى بزكيى أيدوب اسقل

',

ظ

ترى تون ألراسلانت #تقداخراض لاحب الاحرزل |] 202
نر ى )فاادر فيه

ختعيرى ذى رؤئقه راجع(شئون)ذعلهشنأ

لنتطدك جعمد زرا س ورسه سلمله ناشدنكانكوزطهر:ئىَ ولويده دذكرخل ابد

قرن وجعابرادنها:كى و نوزمراد اولدوزشارح واضعرا ندسرق ابدساقاً
اوكززيرامادادى

حدأ
نسنان

وشان راكنا

<موز

كه فرقالرسد رانك اق أْ

دناس ادق شقاولوت حكو اهربرؤن:وز |

برشقنده بولغلوتبرندنمغارةت ابدرزودورئد مك إلابتتنى)الاي ششقكق|
ش برك برددةىعودتاندوب؟ كانبريرءكلكم ا
حلدرديمكد رفءإكمقعوليدرظ

(عد) طرفمقطو متعوم (ذرائن)فراتشكبى فكلهفاشدن .طباغيلن خرده
ناردلرفَءإِك فاعليدراخر سك اهمالب ل دى محددر (حاجب) فاش ابرو

معن اسثة(فرائنالخساجنب)بارءارهاولا فاش
كوركلرى (اعزل) ج وراك

الرلمهة
(طومع دأعكد
لدت) اذولالئمازى بن حواله ارارخسكد منائى
 ١دىشقاند رؤاول قا شالنتدهاولاتكوركلرلأنارذارىكدقطع أولثيدى
بردنى ْ

عوذتايدوب تجمعالبزهيرهكلك #الدر” (تربعه) ايىشق ابليوب|
اولسيف سملومسن فاشك ابد جع افليهاول خردنار هكاسه الال '

'

ارحورذالّالةوز فحىتة هد عالية قارمالدخل 5-5

ْ

(قور) مصدردرحات وظشركة فدرورديرر كم المدخل )اشروف الناعات 1

ماكرد ارول"امه(٠اتزرنمةؤ)ي!اشعلرمإفمديدخالئل ل(ذنبطاقادئيةكر)متا اعسدعناؤة جتا |ن
1

ال#دللها جيلاللةضل الغالموىالغطاءامجمرّل

مَفْضْل)افعالذنفاءادر فل وا<سان ايذن كسته (مسيغاهن مزنؤرً
اؤزره؟ خرى معمدراطف وكرمى ناموكاميلى ولان ذاتَ (موقى) وزتساق|

اوزرهةترعطا ابدنكسنفكه موقلعىاولان عطبابه مضاف (عطا) مصدر

(محزل )باب سبابقدن متعو لدرنام معفاسنه عطانك

1

(لرجه) خيل اولانبخنتداله جد ش
حاخملكا
وءدرقوه

ناكمل

شكر

هو ع

(اهاب) هينتدن نفس متكلمدر(صول) دوات كبى هدر (اصول) انك

||مضارع متكلمى ١(ترهه ) جلوندن وم
ا

|||افلم بنكليل

22

يي

بوقامال هايدوماعدابه

الما

0

وومالدىالهصاولااجول*#واامرنعندى فالوءاممتول

١

ظ

اوهالك بالسيف اومغلول ٠ ١

||زهضا)جندوءا صكى (اسول) -ولاندن متكلم مضابع (قرن)اثرايك

| مغردىكدد كدش وكفودر دك ديرلر سجليمى حاليهدر (مة_اول ف)اءابلودر

| مكسوروسْهزْماولانقومكه دبمثارمن فل ذل ومن جلفل ”(تربعه )

|أددغزميركونغزادنساليا» بوندءاقرام !:ولورارقةل ».اوالورارمتوزم ن وددلي |ل

| (|وحزاشر) :اأسعليكللعنمن ساحد ب باابنلعينلاح بالارذل

|| (ورجز)اواطكمعر وابخنذس بنشريثك امحعدبدركه موياثناس:دهديديكى
حر وام دروم رورلحزى نودرحكمحرن

[ أناض

رت
ااكاا
ملد.
الدا

اواندى

سباشارس معكمو +اذساءنافى-ومةالتشطل #تروةراناقاصداضونا

 1أسشّه منماءالهاءالمعدل  4ماء:ندنا مع سوىماترى امن خادث بالعتهد

ليدذّلابلذذى يقرى ضيغهالوغا» واللاء للاضياف فالىمنزل (اكدشف
مان ص
تت
مثذى
الغمه)صا جود ركهحؤيرت هل

رم يلهوحهنه ا دعرأسنهده

ظ مغروفاردن جمزوم نورى وابوالا سباع انعيد العزابى وانواميه ابنمغيرهلى
وى عبدالداردنع.دالله بن جهلىوطلزه بن إلىطلحمهبى ودلىانادكله ارباب

لتدادار (اخسا (تقدع ممه ابلداضمدزنندهامد زلكن لوندء
با
مقغاازى
إٍلازمدر متعدى د تىاولوردع.داولد عكدرادات طرددركه قالاخسةوافيها)
 ١وت 1عهسكدهد كلشدر:تركياةيلادااردنم لاكاالىدقعد هاوس دع ككى

هل انكانلنيانون لعنت
ابى
||| إمنجاحد)لعنك صةىاولور بعنى كندك ك
سار إندنشديد اولوز(ارذل)ذالالهرد دلك نض يلد رالحق دعك

(ترجه)

| عيداولكيم سسكا نغريناولور انكاراهلادن  .+لناحلهكاافدرزند ملعون|

ا

جهان اردل

 .اليوماعلويذى رودق كجالديرقامفخلىواق المسبل

(اعأو)نفسمتكااو
كناظ
للوب
امم شمربنىخواصةد ناولانعلوىاطنهاريى

]| افادءدر(ذى روذنوقا)لةتماركه حسن وبهبامى وابروي ارادهس بولقب
[أيادى (متلولق)اخلءلافك مفعوليدر اسكيوش لباس وكمنهجام (ضائل)
وا

لى

؟6

ست

اساي

كسكيندعك(-ودث)حادةنكجهوليدر ,رئشئه يكيلتدى دعكدروونده

 5يلالتهحديديع زاغآلوداواغل غد دا محتردا ولونودلكبكبن قبلدجكدر

(معنى ) وزى اقزر سساقطاولدينى سك ىيدنى دوالفقار مارم معصمةلى
اكانقر يب ادم تمٍدردم دعك اوله ناخودرفع كندى معتاسئه اولوب

افىةتلايلديكم كىبوزى اوزر«دوشدى وُ_دنى ذوالئةنارى اندجكوب
لدم :دعثاوله

(رجه) بوزى اوزره دوشدكى دمايلدى » باررسن

نلعبزممنقناك

ك نو" المخالطهاذاماي نلظى كالضعيةة افلنالال

0

ظ (مل)طوزدركذعسمرد خخدبرارحرف زايده ازلشدر (تاظطى)نار معناسئه
اولانلطى مادةسندن تشعبل اسك ماضبمدر بالكلتدى دعاككدتركة

اواردىد برا (صعيقه) 2

العتدور ا
برشائه 0

لديم ديد كاريدر رعدى تعاقت اذوب

اولور( ) 85توايدة لا
سمد ايلها مصبابدر

اق ززكل ركف ررودن 1

بمسرتفق

دفعجق انون اول قجيللدت سبكازاوله
كر
مندن
دئكرد
لسري
بكران
مار
ترجه ) جدورههرردخملمبرفوش عابردننازل اولون ويررزوال (دجز)

همذاَمعةَارفْضٌمم دول ع مسنن
يلئقى ذلهالعودل
وارجوزهغزو حدذهعادازمشركين اولانعهانينالىطلهةلعينك ديدكى |
ريه <واباولق اوزرةظهورا بلشدركه بودر»ا:نأا عمد الداردىالفضول ا

وانكعتدىناءللى موال#اوهارب خوفالردى مغلول (معرض) افعالدن
اهرءنه
عرنظا
معاد
فأ

در ولوماده ؤادر لغائد بدر كه ثلافى متعدى

ولمنايزدمىدر(عرضت الثئ )بنشيئ عرض واظهار ايلدم (فاعرض)
اطولامئهدنرىاولدى ديك اولوركببته قاك بكي (غويل )رفع صوثلهكا
وزار نا

:دريرى دكاء
اي دهذ بركهركا كه اغلامةد راون نوع

جب زع 0
سمرؤرد ركدماحيته قر,برالعيندبرر و ؟ جرع و“اص

 9مضنيت ولاضعف ددتفائوة عاردتث ١  ١مواافكت هالدمكدكربة مسى

سكرانكتكات.در بوامرارك برئ خطور ايلكلهدر

جوج ميلال كا كزوه مغر رذ غردوضوايل

(ترجه) 0

 :ولااقابن|الدول دلاصول بهدافىعن الاعداءلاازول

'

0

|

كك 83
قبولاسلام|بلدى احدغراسةند فو شبنك شو يدا باد كىحر دالده ازلدئدر
(غوف) قذي مم

ءة ادر ةد رمه ر دئعرهفذشعاشين  8وامكوركه
مضووم

جارداق دبيرارججارطاقددن غاظدر وحلوى موصاندزة ديديى دحوث الفدو
(عوالى)عاليه نك صغسدر فقصوة قدور حمددر

(رحجة)

اكرنفرايتسكزء قصرجنةد«اودرا.سوده حان

:

قتلىجزهله
ب اش

ع1

ققد أودى لغتبة لومدو يد وقداودكووساهدغيراآل
(اردى)قفلاك ابلسدى دعءك اولورراد :ن يدلواود نى أغتدركهاودى مصضرع ا

“انندمكاشدر( آل)افسامغلد ناص اولغ_له لافىساقطدر اصلى واوى الو
قذيلهلاالويدنور #:صان وتةصيرايد نتكشىدس عبرال مألدهقاصراولديعى

(ترجة) عنبهدنت مجزدده اولوب هلال»بيقصور ايتدى

خالدءدعكدر
عدوي بايمنال .:

:

وودات شاي مدن  9وانبعت إلهرمءدتاارجا -

(ذلنت) فاابإددوتقدراك ماطيدنمتكاميدز بوزدم وقيردم وواحردم دغكندر
(خيل)جنسدرارادة ركانايهنجاردر

رشندداروهب دزيت بولادىدطال رجال
وقدعادرت كثيمو خيتادا د

(رجبه) راكان 'بدرى ادم

ا

70
حددانته طلحة فماضال 0:

(غادرث) مغادره بعى عدر ايندم انتداةرصدياب اولدب أيزه تاباك

لازم ايكنتاًخيرم؟ كاغدردر تدرا .كىدتبازةارسيدركوم
دخوىدير را" روسوناركميادهاركك ادلمق سيدءله رباسةه شابان وتصيع
ددرميادطلمىة
اولثاره قورح يكت تعسيرى معروفدر (طلبه) كيشدن ب ل

اكتبي
ابنالىطلمهدركهلىتكدش الس
لهدو
ائى
اادي
لجر
د«مذ كوردر(يجال)
إل
جم

حو لاناسم مكاندركارزار غاددر

(ثرمه) جدللهمع ايدوب |

| ابنارك» ولمدى سرلشكرئ طلىه يال
فقتل لوحهه رفع تعنه د رق 1د حودث,الطمال,

(نل)ماضيدرلوجهه ايمهعنا(تلهالجبين)كرعملي مفو مضه لوزىاورره'
دوشوردى ورا'قدىد كدر(رفءت)بو ب هل قونتدم.امعأسمة  00نقينايادم

رذرادويدعن ) |اكزجهرفتعيكعد معناسه
لاره
دع كدفرش مي فوعه بويمعن
نمدلع عنابراد اولتدى ديد دلوا
ْاولس ىكوستررسه ده وز كعد م تحمل اللاهليد

ده ,
بهايع
زوتق
(رقيق الخد)مهملهاروقاذاره د رغليظك ضدّيدر بوزى ابه وي
تك

>

1

عللن

01

تعد

١

١أ وسك نوايله درضمان دح جازد رؤفضتنن وضعتيندى لغددرلكن
با
3

1

ار مفعوالايدوناز لد (اشغل) منذات الخيين

مسسكبى تاذ اولروزدبرافا على3لعموره ا دلدرديد دلردسكارت شغلد نعسارت

وباشاغلمعناسشمكهشغلشاغلليلائكلينا كنداخوناولمكهكوباانلريرى

ىور ينور
الساميه وات اراءل .اتخاللري انار مظالمدنجناعبأ سك ك
.ارى
ديك مألئدهاولهكدمسامحات عديددايله اجيماوانور(0 .ترجه) ن

صكور دكده ابدوب اظهنارء زظالتدن دماناشرىغدوالدهأيتدى

كونامةلحال (.نطقديكر)
رأنتالمشركين بغواعلينا يوووا الغواءةوالذلال
(بغوا)جع ماضيدر ظايلدياردجك (لوا) جءلكذ اكجعيدرءناد أنلدبلر
نر عبابيالويح) ضر وبدند
دعلديم تركهدهالكولكدركدستيزه فادسيدر(م ق

(غوايت)نى :سايقكبددرووشعراجدغزامى متقبهسيدز (ترجه) مششرك

ابدريهعصيان وبتى يد هر عنادوظل طغتانوضلال

اث

وهالوان! كثراد:ةرنائهدغداة الروعبالاسلالطوال
تغرنا)نغرئدنماضىنمولكمتكاميد زتةزثبرامرده ها هق و-حكن تنفركى
ونابراضموا-جى بعت انكطر وهنه وارمئ جله قدولت معشاسنه (روع) قله

خوفدرغداةروع خو فكوقك زمان ارب (اسل)د ,حكن ودوخلاركى
| لكن وندهس ادهنراةدرلام جةسانحوند ر(طوال) كسنرالله طويلك جعيدر
(تعه) ديدداريراكار زهيه دجىبرضيعمحرنواولدوذه بارع قتال

دممزرةوهؤف الغرف الغوالى "
قانسغواونفخردا علمنا عد عد
(جنزه)اعمام-ضرئدن ولوببذرىعنداللظات .ه شاخ د ركهءا ن عريدن
اسومها بادكارى عادر
معزوؤد رحدي] يدشدق كالدهاولق معناستدنت أل ت

املنغوأدمتن وشديد القلت دعكدركه اثرده (افضل الاغنالاجزها)وارد
اولدى (امتنهااوائواها) دككدردي ددلراسة الجن واشد رسول اللهدخىلةسدر
يدوع أسنده عتمه يه خظانامة!خرتابد وباإله ورسواء كاسدى م ديديى أ

جه ةد ن اشدالته دن ديد بارشهابدنند تصكرهلقب م لور حضرت <مذركراره

أخا اولصذىامامالاسا عليها تايا اللدزضا عااخوتارى دنى واودرك ة(ونسه

أرضاعابادئ مادرى عاله درواذءرئ طرفتذن دنى قراءتارى واردر شميع
الام الىاللهعليه وسإرن اب سنهسثارى زبادهايدى يشتكايكنى سالاذده

1

برل

2

ْ

سان اندر( دات)راىوزنفنخحهلراهد دك جرد ركدشحاءت معدا ننهدر د

ذبوانئذدات اصعاب خصاعت ديكدر مصعاندر (حزون )تقد مجمله

وضعهاربال.نجغدر مغردىحزن فت وسكون يلهلجغ+لَظ در( سول) جمليتده

اةرزداأغق اول كونقدلهاتدصهمولشداتدكترقدها ولس
حبرنركسايدنددزم

ئوداهءلاك»لور(روا دت)
روعال
اشعاردزق رادب (ع)دبجزون مالصزن
ةمس طوردركة
شهاشاريدركدص عخاريدهاوظلحه رواإش
لوباث لوبحدبث شر د

وسمرلةام عاليام حضرثىبددكوفيؤربذدكريازمنع وده

صشاديدقر يشدن بكر درت عد ذكسنهلى انداختهاداد بلريعنىغزاوجماد

ثاناسندههمد اؤلانكغرددن اولتدا ر كارلربستراحون او
بلروايه
قد يار

ايوسجقى سكعسوادئله دلدلهوارعزعتاولوباصصاب كرامل غيرجاهه
واصل او قدلرتدهدابهلردننزولايدوب خطيت الامدلىاللهعليهول هربرنّه

ميلاريله نداوسرد يلركهاى فلان بن فلان يدوذلانبنذلانحالكزندر-حق
تعالىنكبزهاولان وعدكرعنده تحقدق بزارخقتغبالىنى صادق ولدقنضر له

ويعددىوهرنمضوراواد قتضمرت فاردق بورديكه بلرسول الله اشباح
اارسامعالوالدكالردرحضرت ع شد الانام عليه
فى ارواحه مبطايدهلطف ند ر ن

السلام حناءلرى بو زد ياركا لرسيزائريدياده اسماع ي رذاركه.مزلراولقد رسامع
اولهمن سوس باق .ولد ه شارح اولفاضيركنقايدر

(ترجه) جه يدر

دال
حول
اطرافني-اىايلد دل برركروه اولدليرانوناكلدي طولورٍو س
دى الىتمنوممند

فأحاءهعدولا اسياب مقطعة الودلي

فرا يمكريمهده (قدتبينالرشدمن
(غى”) مصدردرغوايت كيك رضشدك

يهادر
اني):واقع افولءدىل(مننس)فصعوليد ركبجهلحهاوالورملصيرع

وت )با اولكعينيد ر(مغطعه)قلعاتفعيلزدن فاعاكمؤنئيدركه اسبيايك

دووضول بوقاطع ومسل
بدى
| صنتيدر (ترجه) .سغوايتعاقستينو بنول

اولدىا اتات اتصبال
فاضخصوالدىدارام معزل بهد عن الم والعدوانق ااشلغشلغل 

(اضكوا)تةدع ممه ابوافعال ناتصدد نصباروامعشاسثه جعدركة صاروا
| داحلىا لخدى نقد برندمدرداراعخم اضافى ساعهدر (معزل)جانب وناحيهدر

لضررهها مودق برمءده صاوشدق وسلدك وهوس
ْا
نلرزاول
ك 5بمعزلعنه )دبر

اداداللبئودعككددرر(ض(ش)ا:ظل)لل إ(غضددؤوانا)ن)ذضلهلعءعدداادتو(اشغل) (اشاغل)افتعلعل:تفخضضييللنز(ش0غل"0
--

ويل

ق

 750535:ات 01ر7

4غ

المطلبدر امغىشنبةبنعرودروعروفنائم ايلهملقبدر ولوشدبهمغتاجمكه
ساك يجددّركه حرقالدالده (اوار1روءعتةهاانسقننا) بد شرحنده
حراقظ

متضلدرةنبى) اؤلناع>ه رموت حبري ويررد»كدر دع اكرحهمقد مَاغَرَاة
معشيرىادلةسرزدةهلاكاولاارئءة.ه واوغلىكى نواجح مذكورهنادانا تكله
عسكركقار فوسل ةعارز اولوف صولت وجايده شدتعاصل
اواق انحونانلروحمكاراردرا احكن «عققةده حسائده قالانصناديدك

شه كبى انوحهل كى ةتلار بنه دلالتله فالايدرركهانلرضعنااولةومهذى

كردت مودارندن خترور رز

(ترجمه) عتمهادله اوغلئىناداناد ىاول.
0

نات بدشسه وبوحهل قتليته اونوحهدال فال

لدتتكل 
ةراىم
 ٠وذاالذ<لتى وابنجدعانفيهم بد مسلمة ح

ذحل) تقدممه ايلوكينوغرظدرحىصاخ يكشكول بج اعبلديكحزبكه

ورديهاندبومعروفدر انده(واسال مضيمة صدورنا واذهت الدّح_ل والران

ن) جضعمله وسهمله ارايله عبد
ا(ابن
عث ر
د
دعاول
ج)واق
والاجبنة من قلوب1

اللهدرخصيص نعدالتعمم اواور( ليه) تسليبناتكمقعوال

سيو

متسالب ي'عنلمباتاسى اتخاذ ابدن معناستهدر نواحك تيدر اصلئده

ازى لماءدرنوبحزن لادساولغهلباس قسدلى
ةساب
دق و
ووء
ساتص ص
لازمكلور (إجرى)عطثىكىصو مزمعناستهمغرد مود رحرانانكمذكريدر

وزن ومعناده عطشان كى وجى حرزاردرعطاشس كي (مشة) اندنورن

مزوراوزرهدراوخ.د خىصة:درا شكار«دعكد ر(شكل)غبودت ولددنناأثى

سانك فرقتكدمبتلا
جرع وفزعد رعريدهذمروبد ندركه(تكانكامك)د برلردعنىان

اأواسوندعكدرهلاكياد دعادن كا تدر 6 5ظ :كرئهداراتان حدعان

|+لهسين

من" ايدوب دتشت يك ىلكى اولدى سيهبوش ذكال

توىمتمفىربدرءص ابه جودو رات داتف!١ لمزون و السعولن

(نوى (ماضيدرمة .اوادى دعكدرمةام ومكان معناس_نهاولان مثوى

وفادهدندر (عصابه) كسسرادلكروه (ذووا) ضا<ب معتاءته اولانذونك

مجدهركه خالت رفعرد رواوايله لك فا علد رواواردصكرءالت جع نازلامق
5اسد رافكانضل:ةة نازاق تبكرد اتا تالف اند نواقء دزخليل كىاكه

عرجعد :كادراماصيغة بمع|ولغله
ىي
درم
ارد
ثسراواواردن ذرقاونا ه زذمشا
تشبها شاروا الجردهاواددنى لين نازراردومالاعصام ا لعران «اشيهس:ده

لاهء

اللسدر)ترعهمى ناطتسدر ابتداءرمضانده داتعادلانغزادرك جرفدالده

١

(.فاناقه قتلذابومدر (ساد دمص ادر (عضات) جعدر عضيانهةزديدرا اصان

“سر

 1اكرام جضمراتانه اطلاق افاعق (اشداءعلى الكذاررجاء ينوم) أنهكرعفبى

مدر (فعللى) فكلهاواقكسمرندنادلادن ( .تيجه) .روزم شبركب وزندر
اع رهويروبقدرت تُصير»ادل رء واللنّهابلداتدابهارلدى وهشال
مايدهم برضن ذف قواطع بد ثووقددحبايدايلاءونااصةلل
(ايديهم )من كبامراهسشدكياعي ددر لض )كسيرانله!دضلك جع يد تار

در (قواطع) قاطعة
.
عذية
جله خ
يمراي
3عكد ركهلوزارىاوأله (إخةاف) كس
اد
ركد
عدء
د بار
ر
]|افظينك جعيدر (حادبوا)ا طرقدنسو ش

مقاةليدر

( 1صَمَل) ودقمالكب وكتابكى مصد ردر رفن وبار ادك (ترجه) الأرنده

تغ يرانوشتبرف و سةان عد شعشعه باش وجلاد اراولدى برمقششبال

ل 1ك1ل0اس نانجذايلذ ع ملوافسن ف شايدمقهموكيل

)

له
واصل
اىال
مدثف
صىيا
لكثرااتدوند رناش

'«لوغماده اذلا نكدى

انها]و ةضضيقي ماراوغيرت(تتدده)وفعت[كبل)اذلوزياش قدردى اولان

[أوعتبدالبعض دوئوى اولان كس؛دد زنائى اوزره حرف مقت د رادلةمعظطوقف
(مجه) دس نص طذلى وقوى غَيريَكسٌ عالىدليرهدم دنى اندي ذلك مغلون
ْ دسثاءتدال

:

ساش وبالول
رسبثال
لعا
اول
ونس عبيونالا مات عليه جد ق
(اسبنال) ارال واساله معناسنهكه .لل الازاروالدنل داءتد الذن

زنادهاوزا عقوا

.ودر (رشاس )كه اله مطرمءتاسئه اولان رثكجعمدر

إٍفْقاتلود وار شفيف مع :اس ى قمر اولةور(ومل) مطرسديد (ترجه) وحه

| كارانهصساتب انلزايجوون صرف ايودب ب#ودمعودمدهجونمظرجودايله :ايلر
مل
حهتن
اتنعا
نشية
اههدو
واب دكىعشبية القىواين

(فؤابتع)ناه نكبجعمكسمزيدرنايساتبجعمصسر سامى 'اولدنتىكى (عتبة)
دبقا
جراد وميد ندهمةتوكودءض تاق سا
امت
رقمل عد اوق سب إهنى”
 0عسده نكاوء ايهركهابعى حدىك
ى وعد دل (شمسه (شارخ قادععرساحه آبله
 :شيبةاعد أوان اوزره ايرادايد
رلكنثيي
ةالجداجدادنيويهد نج داةربارى عل

527

اتن
نسا
سدو
تعن
وروذركان ومم

1

هدئ » ذكزوعهدايله عار م

بم ب حاملبويلشمهرىموكباباركموعظ +دست اوادياربلاغايله ||

كلام :اله كم (متزل) انزال!قاش يع لموححفوظطدن هاءدتبايهدقعة

سَدراش دعكدر كاز فلمعتاسته دض اكرحه مستعملد رلكنتتزدلدهتومب
ود ربعمعخيرد ( لمنهده شموندهمقتضشائازو ع أنهججيدرلكميغمارعليه السلامه

امت اتكتورمقى زيل اماواات)  17لاوزره اسداس اريعديعق ||
سوست

5

السك التيوزاك البىتك!رعه درواات اغتساربل نقضزقأن

و
سورة

لمر يي ناديد روحروف
لقظي متام اولوب قااى

||
ْ

ضله
اوق
فسن
جهتنذن' ندئى سورة كتغده(2ك5را
ن)ك
:ك ن
ولدن وكافتصف |
ديكردند ريهضبارديديلركمكاف دي تص قفاولدندرومةموراولان(ولءتلطف)
الماك اتلهتدفااول عناماولورو نصضهل وراوده

نادت ولورالاماولصف

انيدندواضخاولان ةو,لالولردادميادكلات تعداديلء فصقبدورت حدء (ابالود)
فاديد رلكن سوزهءنظرله ثصئى شور
 0ى ولت (ولهممقام)كلسىنص ن
حديدلاخر بدركه حادله :دكن اجيرديدر وبوعدقيق وسان خلاصةاتتاندر

( .إنجه) دبرسهقراأنن كتويدىاودبانرال حق#حكمآنا عياندوكيم
سلوراهل كال

| : ..--..٠..ومنااقمواتمسراووماباقنحوامدداته عت الشعل
(ايقنوا) بقينا بلديار (امسوا) اصلدده امب_موااولون حزركهوصكرهبأذى.
مذىهاداخ ل ولدبارد»كدر (تحجمى) ادلده مجّعين اولوب
الن
شاكو
خذ ف
ح
افة لهنوفساقط اولدى (شعل )قدله000
ضبد
االا
الخ
ا ولوراضد اددد ولكنتوهتحجعتدت مزادذرك مطتياك ور
(رجه)
رض هانلدى اعاننعم وضدخله » عرى ا خرابد لرداول بروخه قال
ْ

جه

وا تكرادوام :زاعغت قلويهم5-0فزادهر الرعن خبلاءقى خبل

(.زاغت) استقامتدن

اخرطر»فهمائلاولدىدعلكرابتدَدمدخ (مازاغالبصر)

ذاجعاولدى (خمل )مجه نك تحى وم وحدهدادله قساددرحما لاكب  3جه)
بركردهأتكازايلمديلاد حقّدند للرىينولد .اراولذم ساد اززره بلاناىا

خبال
| .. .ف.امكن.مخهملوم بدرر» ولهمدقي تاراهب اني جقاللفعل
(امكن)مكوك

بقارا بادىئد سامت كه(لقدتصرم
ألله

|

0غ

تلانعىزيزه اضاف
ةل قيدايادئ (إذى)عزيرلدةة.د ريع صورت مكروهه
انها
ضرغ يز
يد رعزاشْئدمكةرةنكغليهر كاثناب_:ده >#ول الول

والاحو
الاولان ذواالال اهل انلام ك ذات ضورنارين
منطو قكدامد ادحمكعئنورىه يونلفهلدثادعلقه ١
(لقدنصمرك اللبهبدووائج اذلة)كرعهمى

مظغارقم روستيزل يدكن انق ديلهواردادلاناشعاردندر 

(ترجه)

كودمتكى حك احساننرول ابكهرمدهايتدى عزت فضل وقدرت صاحى
اذوولالئوال

شْ

بماانزل الكفاردازمذلةجدولاةوادواناء ناسازومن ةثل

اء

[أعزيزىانهاوروبكفرةىدارقهروذل:دهاسكان ومسلانانه دلاىتاعيزلوبازدواعوطببالى ||

ا

نارولنواخنساعدرانملا قاتله
ا[أصننا مايزاحسانابادمكى واسعرومة :ولا
هولوقكاىبي

تع

[أمظهرتدميرزب قديراوادقارق افذاتدهبايىدطررق٠ي:ه(تريجه) يع اتزال ايلدى

قا

ااكانننارلىدرارىذلاتهيتود هىسامنتلوا
اقسى وة:وذ واطلال
وم
ذل

(قهاوماسن)ى رسو لاله قدعزذدمره #كانامين الله ازبسلالعدل

(عز)ماضيدرشر بف عظي اولدى دعكد ر(عدل)عدالة درهركسه هراض ده

هم خصوصا ششاهان كهانهالزملواازمدردى حكاءقد مادنارسطوطالدسن

أهىص

موتدس انلدكدهلوازم سلطنى ترب ابدوب وصية:ده ديد كه

مود نصكره بكائريه |.اواذوب وقبه سى معن الزواارسم اولنهوهرزاويهميائئذه
اولان كتاءمنه لوسكزتركين مدورهىلو<طلى خطإه  #ررقانهو اقعاتتة هيز

وصدتاولندى اولتراكي ب انيه وزلردر(العدلمألوففيهطلا العالبانلعالم
اسان سما حةالدؤلة  +الدولة ساط نان ته الشنة د السدة سناسة سوم ا

الملك  +اللكراع يعضسدهالحدش ادش اعوان بكغلي الممالاط-الرزق
تدمعه الرعية  5الرعية عسدك فَعدلهم العدل يودور ذاءدز:-ياوى زاده
(ترجه) اولدى ديغميراوضيده دالبو فصر

اخلاقاده ترجة رسم ادر

عز ليلودعادرشالاولعشدىامين خوشخص ال
ل
زله
ت ال
منمن
لخاءبغرفا

“هد مَمْددَةآنناهل وى العقل

:

 ١ف(رقان )5رأنكرعك اسعاسةدنذر حقاله باطل ميان فارقاولتغسلدية أ
أقياندىكابكرعك دكارىعدداغغى وماظو .مفقيرانهانلةمض ءؤطةئ:درزدت)

3لبكار مغازف صاحب طبع دلي #نازد بده كرى ام رانك)|4
9ط
أل

كَ

أكل وشر مده احتياط انلهتورتسكهوشاناق ابلينوجودشر يفدراول-ةنه
اوك يتوذات لطيفديمك عرادايدر (ترجه) اكاطغل طفيل
قد
ندتدة
رعا
اولدبغمزكوند نبرى حالا +ابدوبأظعيام واشيرانايّدى قطن لطعي سمال

ومن ده جحدىومنعمهالىبهدومن اهتحلىومنبنتهاهلى ١ '
(ل)نس ل(اقل)زوجهدريعى اول موصطؤف ومنعوع اولان سغميرغال سق
0000
اللهعليهوس ك حدى عبد المطلت +ثمخدىمدروانك رعى اوطالبتمٌ
بابامدروانك :سل خس تين واولادى دم دنى نفمدروان كر خترمهار جناب
هراد زوجه مدر امه وقد رعلايق نسسه وسسيه اولديغندنغيرى صهريت

اىهظر اداطته نه نحه مناسيت
مشال
ووصانتوخلافت صو ريه ومعنويهام

ادر (رجه) انكحدغكة جدمدتزانك بزع ى امدقم
كثيرةهيا زد
اصلى نلى اص نسلاهله خترى< و تصال

فم ن حيناق دنم نكن خاضرا بهد دعا فىوا خاف ودينمن :ذلى

' نودتمادةٌموَاخانى شعردركهحرف الباده(ولابرورحينيدء,الفسن)مصرى

ااتلشيدى
السةلام
هه ا
اعلي
ميغؤمبر
دى ب
اتض
شمرحمذهسان اولندمكهحضمرتبمر
 6 0حالاوزده مأضمارد ز (دين) ظطرف (سن) مشاه بد تسمه ايلهماضيذر

الى جد جنا خلية اندب

ات
ن1ن
يرئ
اام
(ترجه) ات
ْ

كيرا نامحر * د ابدوببرادرقضلايّدىد  12دلواحلال.
,ااخات الرسل
تم
ياس
لس
ولا
ارد
لكالغضل افىماحمدتلاساك

_لى اولشدز
ددرا لخام
(ماحييت )بنزندهاولدده دك اش اكراننك خيري
(ادساس )+منايدوبعلنامطاع اولى(احسان)دنى نسضهدر(اوايت)سن
عطاابادك دع ك(حا ) 51 2دلةمش ورد ررساات ونوتانكله خم اولدد.

اجونكوبامسهراكسعى اولهناخودكسرانلوكه انبياءومرسليىاولذاتثمريف
ملدى اندنصكرمئى بعث اومرو اللهدى حين
حم وتام اتليدكة خرارند ك

نزولاد هشر بعت جد يموباسكه مذهي فيه وزردعامل اوله وت شرغه
مازدهاستة_ال ايدهوكابوسنتدناستداد أيذهد لوتصيربع#اواندى (رجه)
ستكدرةذل ولطف اولدسقهزإندهدشاأكرتمحقيقبسنان|حساس انعا كما يو ناْ
اجام الارسال

نقطاخر

المتراناينهادلى رسولهجدءلاءعنبزدىاقةدارودى فضل

) (أبلى)خبرايلعط اا يلدى دءكاولورزيرا خبرادةمراادخىمستعمادر انكهون
1

دلالين -
8.

##ى

5217

|(حسى الله)اللديكاانيه رز كنار غم ا ) علهعن ديازت
طف
عسس
وام دلالهمعطو فدر(خجد)اءميم رودق

]امدرحسئ ١

البللهوحتبى رسوال انددع كاولووام اذكب
 1عله عادد

ذ كىدرك
حرو

عاده داقع اقاغيرة هات خروق دتى اول عدده دالدروحرف  6شق

انك ضعئى وال بوثالثنك دج عشمر يردآ ل عزا و
ننم واحزاب نوقتال |
سوره ريدودر( خلملا )كشبايت حيبي ١ تمبيزايلهرفعأبهنام ايدو صدادت
حعمادن اذشد رد عكدزعصم#ةكنى :مرعه) .خضمرتابله كاقندرامو رم

حوظئه اه م عدمدت اللهأوسيا رمكابار ايل (ذطئدبكر(

هل
صيه
طاى” الدى عبدهداناته'الرلون مقعا ة
ذاقنكالتفلسى ا
(اى) وغاهماده سندنمضازعك متكاة.درح-فظايدر م دعكدر (عنة) خعدل أ

االتيسا تمرك حضمرت ااعماظماء اتن
لدغكالئ,مفها ستناذ الامد رار
بتنككلة جهلدننورهدا ْ
(2جة) .سى دام ايلهلزاروم ابلىيستطئ القول ا

برد برهفعال

ْ

 711111175 .عأ لع

ْ

والامل

(غدنك)قدال“كشدرفنأولستو سكلا كذ سيا )فخ هلهومذ[:1ا نفس

(وماان)اننثغها هنهذ ر(مسه)حان 71زود رزااعى )انتغالان مضازعك |[
متكاميدر اتتسساب

اكدرذذرع)
تييع ذ كد رلإضعه)وز يعون عيق نان

دال نودافكهسل وازلادواعةات قدداولذوب نويده ستةثرات ةس :ننس اددر ا

ْ اص كوواكناركةنروب دوسا برانداددر أكنو:يذه ع اذ خدى عاد مظانذر 1
تريفه ذا اولسونك.
ا أولديتذا ش
ْديد اليع اصول وفزوغ كك نسسبتيلشرفي ب

انملكنه مقدارئذاركهاكافنااطادمعكدرز تراشاا نقراؤادينى (لقدساكو ردول
”زاءات اولفهه زائكلهادر (تزبجه)الكاخضعم
' عاشي م(جاشسكرمني 5ق

داسونكرلو .نعداامقد ارعهوكاتكلهفرعواذم:لانو تلامامشكال

وم كان مذ كنت طلا وبافة]:بها واتعشى ناولغنلاملهتهل
ت
|لدى
(نافع).بومكوزر١ءاقلانطهل انفششرعةلهرفعري
فيغنى

ظ
لوده

كا اغانتعظهى ازلدى ديك (عل )تكرابرردت اكدمك كرت نال معنناسته

ا

ادذر
ضدز
هؤار
(نهل)شز:ريابر اقلواعددندركه دوه ادن بركرهصويه

)|

اولوب .مي ؛ آول 42ل كادكده بردخن فمؤورياون مزعأءهالراك مكزع ارسال

غ)

انود (يعن)يبم صبادمعالندنرك ينرفسم فعات:شدة اولوك بق اناغلنك,روك

000013

ست اى غريبالقرانلاادؤلاذم ةكرعسىمخلةدهنازر
مديكى
معشالريثهمكل
ويويده عه دمع ىع اددر رعايجزت لهسيله(:ترجه) ار
<اةمدءنضرت
دين #رقاد :مرجي هد إددرى ابدوب حفظ|ولدىاعداناعنال

1

ا

(نعاقديكر)

أنعمدااطاعرباحليلاية وفنا الدائ النىالوسؤلا  :

(قغنا)اثزاسقنتغنااتدىيعنى ارديهمدكةدى (فعنى)تحفيقاولعن17
|

وب دا لاس -جملئهاطا عت وسغميردا كدعو00
]اد عأسنهمظ هراوليل (ترجه) وله يزويلح ومولاىجاولةدعو
التممصاد ل(عابشاءل سل

4

:

اخصلاة ]لالهتغثراقمه مدقد ندلكرا
(تترى)تالرلترى سغتواوخثاق سا كنومهمله نكقصر بإسسررتورسعناسنه در |||.
فرامع ناسته أولان وتزدندراضيى فترئ در ماربالاراس !على )الاسم
واحدد >كرزكه قأرسندهديانى وسدرةىد يرزالى 5ندث اورت افأوب تعرزددةمدة

اق
لال
النازاكرمشرن ادلو >دك تع
اد ز
عدخ :ضرق اولادزس سو  -ز و

(اصيل)بكرهيعشقابل

انعذوند رد ور (كره)شل اواللضيميع انزرتدغدكين

فل:تءدالعصرا المغرب
اخشام اهدردركدمسامعةاسته اولورلكنالاص

واعشا معشاسته كدلوب٠ .إترجم)! بسنضلاة حوناض بواسون
هكبههكوندنتوروظلت دوزايدمصعمفاصيل
ودوال ب"
ع 4.

ا شتت العفياة,لسنبرد

ش

سد عا رداود شق علبلا .

:

(عنذاة )قضاذورز:لشده عودلفظةك جعندرااضلى عداكسراءاودر وجح انبردركه
قغول وذتكودزت الؤزدبهح كلك كلام
عريدنءوافظه مةصرد رلكن1حولله

هناما قد هاعدةحا'بزهدراصوولرد

ها ولى مذءوم اؤلوبذكى ناعدوعادى

منعة_اسنه اشولاقئيه سيلواديجسوكعةدن بربجع مكسيزهمشابهت قضد
اولندىمغعول ومضاف اليهدر

يايلسنك
 3جه) د معننانه ؤغرب "عج

خد:ودهن بس ديرةد رآقنذن تغفاؤلدىعايل

نماودليلا
است
كام
كسا
نصد
وثل
لد
من فا
نتههاا م
يد اطادلفاسطهاو )وزن ومعنادهساقط بخغداعتد الدن خايح
وصراط مسقيو رنمتورةف

(ترجه) دس عندالت استقامتت ناهائه ظاهر

وك دشابرجاءعدلاولانذلبل! ولنازشيل
حسى الله عدجة

ش

لإنا
انءهد
خ<ت.ذ
للاموزى بهرو

زيجي

اآءة

| اولان اوعلى هنددر اوطالندن ده نكرحااذلوز :سكواصكرهدركه

ن شيره ||

ظ رمضائده واقعاولدى الس بش باششدءايد جوندهد فناوائوب +ن ل

دودبر يلعليه السسلاما كاسلامويزوب وق جل جلالهجناءارندن ملام |
كتورمث3ر)ادلمن
صلا)قندى ا زكزاراولس اعمادراء:د اننوت ظمورنده
جيرنل اماعا ولوب نيغمار عليهالسلام اكااقتداالمت خدعددهقيليان ناز ألا

م اذد ركادول تمسازده جبريلةاقتداده أبكترد رحضوترت ناظمكرمالله وجهه ألا
افجذى وعبد.د اول واسلولسع_ليلهاماولان زيددخ اول تمازده دردتى |
واورعش[ لاق وساائر#اردهادحوخاخلى كمشدر (ترجه) نارىعند ْ

المطلي زاده أيكضييى انكيدهر خدعه درئمازىقيادى اقل برمال

(إمسهذيه)بلطيب وطاهركبى قبل اليغثه دخ خد يحمنكلقبارىطاهرءدر ألا
|

توبعاره
سنمقا
ائةد
ه)سسا
دساق
اتلز(
ضزديد
فعةد
اةطب
وا يل
(خمم) كر

افلنوب شيراب طهورةيِضٍ الهى مراداوله جكه (مًا ه.ربعشراناطجورا) :

يب اخلاق يالدام المؤمنين» هم |
تلدمىذجو
#ورادى  .ت(رجه ) قي
مبارالك انذظىذكل! تتّدى افىاولدوا الال :١

مضابهماادجالىالو والهواد فيت اتهاسىمتهماله والتكالا
أ

(مصاب) اسممغعول

ىك مصييت معشاسخه وعصد ردتى ازلور(هما)
ادلد بش

فالكين م كذورهعانّد

(اديى)دحادن مز,دلْماضوسيد راظليعنىمظل قيلدى ||

موصزرا!
ناى
نار يكايلدى (جو)شدايله هوامدايله ميان امعان وزم يدر بر

اوانورز ناانسدهاضافت انيهايله جوهوادترارلكن او حدوامعناسنه علط

ت)ريه وضبوتارينه
زانى
اتلوركة ذوق معتاننه اولؤر (رت) كب هلدم (اق
)كسرايلهخوف معشاسنه

هاده اغانت ايزدم دع كك انلره,وتكلذ ر(نكل

اود ركولدندر شاد تدنوعيدن نكول دع خوف ايادى دسو داق

اشباعيه در( شكل) دنىنبنخهدركهيجازامسّكولمكروهمعئاسنه اولورمثلثه

0

ابلوتكاذ خطادر(ترجه)  آنلرلايتدى زواىروزى اكهشبكى» كصه هم
١

وعم ايله عالدممجرناك نكال

ْ

.لقند اضمراف اللهدينجد دع من نجفىالذينقدروعيالا

(ذصنرا) تثنيه(رعيا)دح رعايدن تثنيه(الا)اخريده اولانااف عسلاءت |

وهدد بان وحلف وجوار وثرابت ||
نكصسمدمرابله .وشدايله دوراعم املل

للم ١م

ف

553
ملهفوقشة شدهوتزادى (وذا)
اولوباتى تمهادعًا

إلا

وماد ةستددن حد

ملخوولة
ا سكَّاشمة تسدرا جاع كناكتكنانإساقظ زلان زاؤنسناكن و

بالاقتضاء تحريكيله عو دت انأشد (ياركاللفهيم!)جلتدعاشة مخترق ةداز
ذا(رهنالكين)
 ١امد عن لازم اولان ##احدة ودو:غزلهدان خ عاق |ولب

د
دن أزئحضوت لخدفحةوتر:

طااندوك ١

وا

4عغدل متا فسن عيذالمقالت انتف اندزركسا كور

(ترحجه )" 1 :

ا هوشريذلاجو لبالب اذلذاتمكم يه عردو تي

نطوانؤرغال:

301

||

0

+لق

ءَلىمد المطعاءوانر أسباء1ت لزان نوملد"

(بطما»)م دكركداراقنذاولانتسبل ج ارذه لؤاقخ0

 1ا

أ

تتاتلر بوك اضيلتاغلته أل
| اطع هود ووسعكى در معنا تةكو ضيرذ
ف ودر وسو
وس جنابارنك نف وقارندنترى دخى] تضطدى

عرد موا

حق مذلاخاق يتؤررززوخىةززا اق صضحم الظقدىأقنلصيل البطساء)ابلدعرةة |ظ
2ندناظر جناناد زع اراب كزوركانات غاب اتباث عضرتارك 1
و

والدىعدا للهحضيرتل لاوينراد ررد ر متك والراةازئ قاظمةلاعرق ْ
بدوول علينة| لسالاهدنا وتوزشن معامقدابوطهالب دناه ْ
ان
لزهوميدر-ارل و
ىك مكنا نبا اسه |
اقأن١طدى
كارنوظعو رت وتذةاونفق نادممكدذة ت

و أ اولورخاضارث مقط -عوروكدري اغنذقو:تكفمن ابدؤية جوم عد ْ
موحة |ا
الطالسك قعشادفن تناك انادغ حر قزادادوكيددهغتداللطلى قلبدناة

قغوذاوزرهولدوانكباثتهوقتعابلدمدهومتوزذ بازاظيقةأزثلالدوكه انطلاقة ظ

كلورسع افاج زذااوتزاق> لخننعاكارا ومسي

يد د

و)ى
ذةضنانك شاط .خطوزاوااد كهتتقتجدوروارايذى(دا نرت جنا
ث طارزانفرد ج# 26رقمتااةن“ست اقلق
در ىغب المطل دويق هنا ع
جهن ودز(ةتوأن)عوادءيك منعندركهلفظاتك عيرندايدو تمَدةانسوانانله

حمرزت دنجم منادايدرركدازواطاهر ١ندند امد"):وار ىترزوخ
لجاز

رداب

سكو

اه اتاد جيم برل

دلارى

لويبنى قرشدرا تند أوفالة
خخووبءادئن|سدووا لدهسى قاطمة بيذت رائناه د
ان زرآرهروح فلتب لدعمتيقال عانص لايودب الدتفتكرهاوجح د فعهده
سعادت زوجءت خذهزةا ةشرفا ناواثدركنيه اممد ذركهأوفالهدئ
اولان

1

7تادلعسو ف!:اعدقا  “* وليدعالساءلري مالا ' ١

َ"

5هوعدى غيم ترغمزدثن رم بده سضاوجود ده هذى
ْ ترجه) د ابدخ

,يعدي

قلدكر)
طما
نرك
س(لر

/
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اصبدالملولك:ارائب #دووثاعذااالبركيتفصيد ىئالادطال
٠
بعدطاوشاندركه جغتايده طوثقآن
ريدنهبج
(رازمانغت)ر شدلاىسلاوزن

ممةردى ثعاب
اىو وززرند
ر)د
واب
بعا
وفارسندء ترك وثندير (ث
ذلكودرارسدد مزودد برار(ابظال) ذإ جع3ل7دومغر:د كانطل ديع وهادر

د|عكدر (ترجه) ملوكك صيدىخركوش ابلدروباء اولدى عالمدميوسوان
ادكه اسبءز مه صيدماؤلةه ب ابطال

+

:

ٍْ

.صددى الغوارسف اللقاء فبايندىعددالوواءلغضنغرةة ال

(فمودايددبم )سفورارسااتتوكغايدفركااررزساركتاجيحعريهدرع(ودكغي)نبحربحي(دغركدرناغررم)االرمسقغلاازنى(وتجبما)ل |
ودعشلاعكتكم,وومال
عليكمالثلاثةفا كعوه

خر
نآطق

ناكد
حدم
|

د

(ضجه) كت اوج نسيه نكقيل التزامبيد

ج|وهرنقدتصاءتءل ومال
:

[

ظ

فانالياس اعداءانهدا يهدولا وضيهمالاالزوال

'

الغلا جمزااولغيان
اوثعه ناهشارتد رواقعنامحاءت غْرءٌجسنازت و
ل) ن
ثذا
(ه
تلدهد مهناب د ركارودرون ناسدهموحب وف وجلحمان اولوردساكا

د ”ردن >اسدهكف لسانانسيدروعل:دن موجب مهادت اولغلةكير

نسااسدهد ارد رخص وصافةراءصوفيههعميالاهتلكدوريمد لشيس فحشت
وباعث نوردراساناسهئةدن وانسدتا دلومالوودر دس ع]ادمعت مو دت

دداوت
دخخس
بود
عال
وشت وبواضعنادى الغتدر وم

اواوركد استردهءك

دعشاردراثته بواوح نوعفضلحدقبباندههركس تكسا ن الموامغلهأكثرنا حدؤث
اسدا حابابد رين العينالدى تكاليف مالاممابه ابلؤثرت ونافقشيرطن

اولنسهاستماطمهادت اجاب|بدرطرفينيكشانَكوسترلكتدميرضزل لؤازمند:در

تندر (:ترجه) .دبعتيدربوثارلبعله
ن ادبشكوبااعثتحس
كه وشزيلة
تفوسائلرلهمضسيارىاق زوال (.نطق آخر) ١ ٠

اعدى” <ودانارك اللهفيكم #دعلى هالكين لاترى مهخامثلا

ادامتمكضلمه اشافتدودسائط |
بمشا
رين)
افدافدر(دعبن
| (همزم) حر ن

1

ْ

كز:لردنعل المرتذئ فاضل.*..

اوس ده  3ك 2لاقالةضائل
دانع ولاقه

:
(عقة  0فىحقه دعكدر وندءمعتى أ!مكىونحهلهدرفقيق سغماركندى حقاذه
أفىؤصى قتلديناخودشغمتزعليه السلامانكثانندهاطاعت وانقيادو<ةنه

ركا
وورد
لىودع
رعاءبإووصدت ونصدت وطذبيه -.
و<ق لةلئ خلاةت .م
اسالامية دن بردةدر ديغمير عليه السلاماكرحه

ومدرؤف

ور
حتشدم نه وصأنا

ل

+بهنه بى وغيدئامأ
لت  0ش

لحلذ مه نصصمرياولسه اجتهادة.دى برطرفاولوردى واس كمه ارضاء
الؤضمارذاورازاندئديد بلرواللهاعل حقرةته (رجه)

انك حةددة سيعمير

وصنت انأش ابدى بهذف اتلدءاولان قوف الىنأا كبدايد ركامل
ولاتسن دنه وارددالورى #دالمهفانايلهاصدق قال
ودموتكيه!بلس مأذسنا تيزسا
سن )مح
(لا

ار سه نونناًأكيد

تش ديددج لإحق اولس معناسىحكن البتهنقصان وبرمهد كدر(ولاون )

خوغيضفعهيابرلابله دخى نسضه در (اردد) سوق وترغيب ايلودعكدر (.ترجه)
انمد هتقصيرايله خاى كا سوقادت با حكلامند نهد عشدرانكبى
اشرىنا دل

3نطق آخر)

اناااصقرالذى حدثتعنه د عتاقااطيرتةدل ام دالا

(جترمط)وغانكه حرغد براروسط عربىمنةوط ووسط فماهرومىادرويازودك
لطيقنه 5جمارد ب :ورغلط :دهجاقروعرمدها<دل دود مورإعتاق)عشيةك

عمد تاق الطيرقوثك اعضامى (دعنى)بناول:شهمازجائكذ ازمكدسن.د:ان
وم أوصاخد ن <بردارسين اه

بناو بلهبرصراج_دلكدهو أده بروارايدن ّ

ردررر.
ددةن
ررن
ص خقوذا
هيتانكاعضا رى تربريئة "فاردشو ب

(ترجه)

بناوشهسازم هوا ادن نيحد متكال +بهداصعب مان اران «لداولوربامال
13

وفاسدت ادروب اناابن سبع 8فإاشئتافنيتالر حالا

(زج
دررج و
يلوكب ن
(فاسدت) ب .وتدن او
ستيحكعدم)داصلايده ذ م
ادلهدريرندى <موانهد براربن ابنسبعديك مصيع ابنشصعاع دعك اولوروزن

أكنقبلندى اكرعد دمياداؤلنسه بدىباشنده ايكن هنوزشرفاسلام
اعدونسا

عبانومنصب بنواتوباليامشيدئ

(ترجه) رحجرىين اباعن جد

حكوبكورمشابدع ددس اهذناي ذكدهافنا ابلدم نص رمال

السة

اسع
دى”منالصضانلار أى عندهر ولاعد ده سر ؤلاهودلفقل -

1

(مى))كود لمث شهكة حتديثالان ف ارذاقلعت ساردم اولان ساننظائدن
ٍْندالوناكاعاثداولانمقددا ى محفوفة خي اروله (صبيان)انك بجعيدر (جق)م

| الاكشرى دتى عادر ٠(ترجه) ويدزاولكزأى موي00
أذ

ْ جدوغةل اهلدخ اول

فد
دمع اناغ اق مشكدو 0 00

الفلازع ذكلذر (ترحة) قايدامزاودمد ميرافلكم

:ا

| حققدةدتةتكو سر عق هاوتول:ول

ا

اللتهفسى قدا ذمو لاك لوهابىوعلوا ٠ [

| (سعى)فعييل صيغه سئذه ععىالمع ى كهنامداة ديك (ف:ىالله)شاعالديين
لل ناث
سيرد وترصيساينقدي دي اق جز ما ن

3و مود اثلركًا

| ننساميارةلةشرفتايذوكآزاثرةاة أن عود خطناراؤازدادارنم 65
]أأانك تاق ووالديك اتغرن |انك دز  0تاق مواط دز ادغ اذاشآردو انك
وؤائتدلةيانتركابلكميض نخىتهالىدراخدوَلفناكوا عا ماده

عزواندلكةالفزلا يقخرذر (ثرجة) اولؤر<دى كد رال ههمتام قدانفم ا
]اك سلا مقبول (نطقاخر)
تقلابأدكرؤلانكسلا غناتعلي خيرساق وناعل”
١
| لوشعراؤتكر:كمه شل مغروى غلا

اند ن تشع /ناكار ذاكاذهنهتخطانا

ٍّ وارذاولعدرك حفسل"ظانة دن رنام له انتلامهكلا
شرون ال فى

]| كنديق اث مزلةشه

تازدلمؤزهةدر  0مههله أبلهدراضلى حدارا

االرجل لاندك ضديد زكدترةس لاق النىآنأودناور
بانادظ اؤلك دكارح ق
راق

افلناق تغداد كمعرةكلرئل دنا عاق راط انك لن):ذه

ظ قطعغاتموانات دغداد دهأئناىفظر يقدةالفناى كاذ رات تادى(ناعل)نعلين

لانس اولان كشتهدرءة عل مع ماشنة3ت" كثراؤلادغر بحا الرجل اولوب
خصوكامس نوتازاغله لض كسم ةآراعشلاروقتشدهناا نأناق اؤلوررحاف ناغل
حاوقآ ت كي ضاحب
ازاديدن تمن ادجلهتأ و فلكةحموانذن دخاذذهبى

عافرأاناركذتىخبرليار دتكد رزمانخلاتةدده شدياتناسشاجوزانلدكده

ْ توشعرى فائلالد بارسبوركزصديقرذى]للهعئه اول ؤقةذه انتقالبتوزد بآر

ايدى (تحه) ا ابنإحارث اول واف كهاذلهغاغل داه #زميناؤزره
ا

ا

لى

4غ
ا
ل 1

اذلركةولارىمعتبراولدتتدينجنغيهرهدخخد دمى ديدكارندن ظاهردرك |
حرفنإهالنباادلءكلايتفع الظالمين) باشدودءلاةنشيدئ( ماه )طعور]

متهذى عله السلاماكرجه مغسامد ندر ابجكن عض اه لكشفك اقوال|

تقر دنهارى واردري*ه ازجله قدمادن شغ سعدى الدين نهد جوى قد ضيه |

ادمىا |
هلمع
»فنسم انله قا
اشعارندن بوشرعئده ورور(اابذاغ الزمان علىحرو
ودوران الخروئءقنسد وعخزالانلغهمنءندى سلاما نا يع زمانحروق |

| افزرةمعله ا تلدتقمامعدؤى مداه نال اغؤلسة متودى فاغاولدصوع زمضان |
عَمَمِنْده خروحمة تصادنقاؤا:دةود

5

ل ناكا .لاماتطالالةدعك اوور <شابى 1

الزمان ٠ قوطزية دركنتروحمهدئ تارذ ىاولهشايدكهوتاريم |

حروف لفظى .يردن عش ابيكلىع وزنده طهوز اايدهاتقد |
 ٠١غردحروف
 78؟

< -دنى تددر انذتصكره دونحه اهارات ظهور دله

عر دستع_ له  :ذةوض مفجنعهس 4همعقوده

3

0

ْ

عد دحروق

ّْ

.©1/؟ ١1

دنا عه

١

اواق يك درت وزناركئ تجادزاند ركديعضمحتقين (لادليئون خلا فلكالا|
ولولا) عق ون لاوط حيدم سد تضكره ازلركدوام اختلاط والةتلرى تايادر 1

ديك اولهمدركسرراق ذف ابلسك اوج وزطسةان طفوزاولون نين |

يقدرنك مقدوتممدردهكاوريق ض لع صترتدن ندر تيوزيكرى ايبيل |
اويجاى مكرى درت كون !ولوراكن مقتضاف مفموم انفالدن عذئاموحات 1

ن
:يتىد+ع
اذلد

كدر.:وزادنبر نويلاوي اويىكرى در تكون مدت |

الات ابدراراكى مغعومبرى بره :ةسار بايدر ديددلرؤنودلالت نا#لهتقر سه

دروالغلء :د اللهتعالى ٠(ترجة) أنااوغلايده اثرالتحون جوش ايده
مهدىّعادل منتظراول

ء.

ذيوزل
ودلملولْالارصمن ال هاشم دوو بعمتهرمن بل و

(الهاقم الهس امدهدى وعونه سيدر (داذ)در د بابدندرلدت ورر يع
نامك شواوه ودار شهمسا عذهابذ وب شرع شر ده رعادت قددبئ برطرف اندر

هقائل أولوز
رد(كحدزل )ا كه بانددناولوب لجوولعبهوش مفائالوبنش
دعك

(ترجه) ذليلآل قائم اولءشاهان بوهواكاره ايدهارمع قؤل

16

(أكاذيت)ا ١حالك سبد مارك )فلك اناد مدر برحدس
ناكد
اكبردر(زحل)كدوااندرد اول الرضضيا كرد

دح  3بزأرسءد
دندر(م لدت
نب

طركر اواززيرا,م طالعاكرجهعقريك ظ
سنكمةتضاى فنايله كذوايكنك
أن طوزئ درجه سيد روصاءت طالع ص خدردس رحعى صعفه دلاات

اهل
)ند
عسا
(يك
تدزهى ايله .زسخعلذباعيله نرخس
شدم
ايدرلكننمعن
0

ره وتسينه ه 7روف

زبرااذارس مم عادتَحْلقمَ عاد ردءكضاد

ايدرلرنتوقبربرهكورهضعرت اميره :نسدت اولان سعراتلرية دكاد ركهودرية

عطارداي اللطهالل ترقى ين عشاء وصيعيا

ازاك فاغنمابوذمأنافامكى

قوى ابلغأ|ن مودهرا العلومالغامنات #كرما ».وجني المظوروالشركله
رقض والسعا(. :تريجه) :دس ديدمترك ايت ب ىكذب
اال
ليلكش
اصمل
بد نا
أبلوسنارعه حي ل سعدبرجس ايكلهساندريكا ةس جل
 +ادفععننةمىافانينالدول * ضااقدرازق عزوجل 00
(افانين) فئن لظدك مج اولان افثنان كلهسنك بجعيدر فتن 'وداقد نآلكن
اسلوب معنا سمهدرافانيناساامب وادسام دع كاولور

(يرحه)" د عمع أيدوب

2 6
شدنءلاءانوعنى آ كابدلبجدودرلونهمت وير خالقرازةمءزوجل (نطق
د اذاماحاشثتتالترك فاتطارهد ولاه مهدى قوم ويءذل ١ ٠
خرويح مهدرياك دعض اماراتت افاقنهسىفى سان امار انك )وارشارد
وجاولاندتادن:رهطادتددر سيب لمعيه ىق حجر ف
دتن و
وف مادى( 2) 1علياه

عينده(ثركالت ءاهد للصد دق )ندىشرحند هنا شد ري ولويده سود دك السن

ولنك
للا
وب ج
مانو
دراد او
م

عهمدد
س

صدترز ندبردل أنترككانابرو يدن *د

اسار تلهاغوردمقكريه صاحى اول.وب حرن دعمسازسمدرارددعمك اكه

اماناتاهلةه تأدءهاواغيود أدمايااءلات عقر ودودب ونان واطغال
| ماد ةامانشد ذمةزرومضوبا

ولوب سرعىه رهرزهيرهاولقَا*

اطنى تمانان

ٌاْولدقدهقيام مهدى ونزول مسيخ وخ ورح دجال امثالى ووايععظماءنهه ملتقارارل
1
1

1

سي
دتصمر نمعناستهو؟ سمراله|نعد رولدوي
دعكدر زولابت )#قه و مصد ر ر

دى صدت:بولورروبالادلا الاين)دعت ادر ممودى ددا سّدن مَمْعوَاذر
إؤلاد فاطمه دن عدل والالله متصف نعو دد احكام صا حى بردات علوى
علويد وكة ظموورى منتظرااولديئىاتزلهاند ره اوسعد وانوسلهامثالى صا |
ع اهل سنت يعد اللواده طمووننه داهماروسسعيه دئاق
زوادا باددار» ب ى

فا
ب__----2----

متتتتيست

مكاضوعق ضودن زيادهبوب شل دلي سوراشدر(ظما) ورَن ومعناده

عط شكهموزسلقدر( تخال)خيالدن مخاطيد رسسكه صانورسيندعل
(حلادت)لذت(عسل)بالكه شود

ظرم

سلموان

شهلات

١

طظطيان دك

سئو تت كي اسعلرىواردردراأنكر:عده(فيه شفاء للناس) لظ شرءتمله مها |

اولمدىمنصوصدرل نك تنوبتنويعهل اولفسهب ضع علهشا وبعض مرضه |
دج ضررىمقرردر.

(رجه)

|
اولحرارنده ورم ,وككاشة يراب سرد» ١

ظَِنايد رسينكدلاود عسل امادكل

'

قلوعل “دارث عت بجوم اعويةله جل

 ١عبلى)وزن امون:لاتذوين موةوفدرونده لض متام دهاسمعالدلزين مقطعده 1
يرادورد مار( )فخلهمكان أوند زهنا ككى يكن :مكف ابدرهناك |١
شرب افادهاياديىكى (اغويه)اوائده عله در قدت اولان امعابكق

[جل )خم جو لهله نكجعيدر (ترجه) نطق بالحيدريدوحارثهألم بيب

انده حو قاو به واردر<ل سينمش ل(نطق؟'خر

٠-١

حووفيتمخحمايخل جد تراجعالمرخ فحت لجل

ددهن تشعيلك فاغليذرستارهشناسيعناكامكوا كبه
:مرا
(منعم)ج
واوض واولعله عارف كسشه ( خسل )نمه وموحدهنك حركدلردله فساد ١

عتطدر( اخوخيل )اول فسسادلك صاحى دمحكدر (عر -جع)رجعت
ماده سشدن:ة_اعل وزندهمصد ردروة دامع

كرا

عغدن او<ذ.دركه حرف
رمشودخله أله در بهرام دى درارسمارات م

مامضو طدروزءل.
|[|القدهمغص_لدر ذلك ههمّدن ذلك اولهدك وو تله ن

اكلدفيلركوج
تيرك هننهمنتعسبمب موتزاهرت لعظارد الاخا ريخفلاتنوات
ومنطةة البروجد ديوراحزاءى

اون| وىتسمه نتسام وهر برتسعى برحايله

يقنايملذوب انلركترىسجادراول روجد» جعاولانكوا كمهي كلواشكالنه
ماس برراءعل تسعمهاواغددر جل نور -وزا سرطان اسد ستبله

سمير
هءلو
ددرم
ن,ق
ررجرك
بته
ميزان .عقرب .قوس جدى ,دلو .حو
و لهاسي مقللوب وددعت اولانخاضه ونسدت وهمكل

وصورت وحاات

للسسس

الضاف _انددر (ترجه) اهلخم
كغصي
شت ت
ر هي
دفن
بكس
اتازب
وسير

اج

رد تذوبنب!بدوب | دى جدل دم جع مرخ اولدى:ل صقيننت حل ٠
دىزحل
ءند
اع
وترى
سالمش
حبل #و
لاذي
فقلت دعن مان|ك

1

1

4

.

|م

هيخ

و

2

(صمراط)لغتتدهطر قمعا سنك (اهدنالصمراطالمس:قيم )اوضع ابهدر لمكن
بويدههىاداولان د راط اخرويدركهاثردهمودوف اودين اوززهد ور اورره '

#ذود ررد رحصك» ست المحل شعردن ادق ؤ«د يردن ارد رجل
ارناداريناتكاوزدينه دوق اواذنوماهل يهشت انواع مهو أثله له اقسنم ْ

عبورواهلىنارهتزْلزل اقداعاله د ةو ط وخرورواقع الوزن واذلله (ممهعترض)
افتعالدن فاعلدر بركنهنك إسشكافاه عارض اولان كس (عثرة)سور جك |
ْ

ذال كي

١رجه ) سئ دمراط اوستندهيارين فارشومه كادك كله زله |

وتقه راون حزداناوله ميمعل (نقل)فوائك اواخرنذهد اح بكشافك

سديدرنوابله جكادتايدركه(ومن يقترف خسئةنزدلهفيه<ب.نا )كرعه ده
مدن صرادمودتاهلل تدر وتعلى اين عيائدن روادتادررصحك» ا

وعلىالاعراف زريجاغلرفوت بكساهاهم ) كسمنهده اعراف صبراطك برمقام | |
للغديد رَ9و 3عباس ميزه على حعدر طنار ايد ه.وادقلر اولون كندى مار 3-5

لوزارى آق اولديغندن ويغتيضارئ هي رهوى اوالريله لورلرا ديردبركهحضمرت
حيدركار عايده رضواث الجسار جنا دارى ج(امءنيالحسئة فخسليهرمتم .ا
بغر من وزعلوهعذامنون ومن حاءالسيئة فكبتوجودم فالنار (كريمة“ى

دلات لهندمادن بوبه و ووم زكرمده سوب دخول اولان حسنه ؤدوزخه
داعث سقوط اولان سسهفى تمرويرهم لودركهاول اميه اهل نه صداقت
للشهد

ظ

ازارهعداوئدر

اقولرانحناين فؤةفت العرض .بي .ذلراينهقرى دالاهلرجلا

(تؤقف)ابقساف اولدوريع اكاندرياور ودوردورباور (ذوى) اه حاشرة |
|أءؤْشدركه نارمخطابد ريع حَرئهومالكنه امس عراذدر (لاتقرى) ف مجوله

الل هى حاذمرة مؤتثدر

(ترتج»ه ) “ثاره عرض اولدةده ناره اه ايدرب

ْ

سى سن ترلا
د
بكوبنك#
ؤوابه قر
ايد
هيماوقلل
لىا
صلود
ت لا
ملا.4
ذربه لانشرسه اؤْله -بد'<م

7

شسته معنوىّ غبت خائداندر(ودى)كنديدر ( 2ترحة)
ااماددر)ه
ترايت اسن قربانبله زبراانكهورشتةعمد متين اكهاوادئم:سلى

اسقدك هن ناردعلى ظمأ بد ماله الخلاوةالعسلا . .
(أسق )م هدر (نارذ) دة :د رموصوف ماءدرهراد كوثردركه اط حنابارى

اثرده ارفسك حبتى

ميد ز
لارج
اازده
وودن
ساق
قدوغ
وئاءت
دقة
لغل
ظ

اليا

ل

55

ةا

ه(بحبد4لا)درباجئعاهدا(نهابيعدرثجا)رهويمدأكعلهورمئادلهباعحثيااولددخةدلهق اثواللوىرسم(بتنأركجاحجها)ل اضرا
سيت المعادفياولع ابوؤاءطيت لانةس آمالها
(معساد) #لر حو ع ع جع ومصيركى (ددل) ديد مقاماده مسدّعمادر
ابؤاددءكدر وجهوده بردرهدر

فراموس انلدم روز معادى

(رحه)

حر وواوبلا اولوبالودهويردم:سعه هر(مطإاسب اامضالحه)حاضرات
نلده عمللىاء الناسدرريارس ود
لزا
وٌزا
زورة
قرمياغيدهايراداولغشد رنكدس

درىٌ القدس بايلناضاراً
الاانلامسعللياهمتشنيفاءماع ايلبوب همشيرةام
قينام وزاكغلاامايدوب برادريك اولق اوزره وشعرى بالاسترذان انشاد
زعازات الارض زازالها ند قبراال
وال
دت م
ادلدئ جزاذالساعة اقاترد

نذال
على سرعةبوكسير السصنابترى عالساهدو بطر الارض مهننق
<كذيرت يهوولوذرة ححا نمثق الهبا»«
قجدممادتو١ةس
ااو
مد ث
تك
اسيم املكعادليدف مااعليهنا وامالهاجزتمامانلدكده سرداراساعليه |
اليا سورد ار(كقائل الله اعس*القس سد الشعرآء وقائده الىالنار

نعنىكغربه خم اولان عرانكآخرئددليلى اولوب +46هكسهكركدرديمكدر
(نطقآخر)

باحاره مدان من تيرق د ان ع اومتسافق قبلا 0

وشعزحارث اعورهمد اليىه خطا باوارداو دركهخواصحواش علوبهدندر
1هترخيم اوانوبوسط
إحارا)مشسادىا! ولوب باحارثشايك٠ناخرفاخي ىاسقاط ل

كلفدبولدار اموهلهعلىجااجايناى

كسمراوزره :وألمثدرومناداى مضافك

ترحصىرْوْرِت تَ وزناولد كهحا"بززاولز(همدان)سسكوالله عندهبر قب [ودركه
الوالقبلوس قطان اسناولادى ابلهدر ردك واعماء_له دلاد ع_دندر
.اندو (قبلا) فحهلر وباضعهارةدر مقاله
)من)مكدور ه(من )مت وخهج م
وعساناد»كد ركسروةت> لهقبلا دنى لدؤددر

)ترجه  1نهرضكوحن

ثعوركودرباريندى* روبروازاوركامؤدنومشافق لولاهعل :٠
اىهار ا

يعرقق طرفهواعر:فه بيد عه زامعه ومافءلا

(طرف) لونده حشم 0

(لابرد الييمم طرفهم وافد م هوا(

5دددتى عمتذله مىادودر (اسم) همزدسى وصلءهدر
ارعده

(ترجه)

رىم » ودف وامع,لردى هركارى الدمتصل
واف
هركورن اوري هايرده
وانت عتداله مراطمغترذى دفلا ةف عسمرة ولارالا

و ال 17

ومع

تاهما ملك فاذر >« 5
(عليها) كمررده )لما )تقعده مسا5عة ارد

زامالمها
(ترجسيه ( دسائن 3-0

أعنالككوررادلمالكعادل» كعى امال شرادلخاد مالامال.:
5

ترىالناسسكرى بلاقهوة د ولكن ترى العين ماهالها

اولك (ترى)مخساطب (ناس)مفع وليدرواكفي(ترى)مود دفاعلى(ءيندر)
دوخكرر ولوبدتدلى
(هالها)دههال دولدن ماذندرةور و وبردى »
(ترى الثساس سكارى وماهمدسكارى واكن غلاب اللشدي)اكرعةسه اعاذر
(فاثده)مهو  1ا اكسمرناف الم مهاجرار يضرادتّىاودرسك نار
ركه5دوك 5١١ عددةهدر
ح وريد ه ظمورايدن دؤاى مسُمرويه مم قباددل

وكلهمشمهوراوولحدرىمةحلادهمةاخرين اختلافايدون وقت|ا<تهادده

موجوداومامغلهاشيادهاصل هاعدهسئه نظرله ابحات ولدكواجممندن

[أو<ود متععت دوارله دلاات أبدر ومسارناق امشذر ديرار ب#دجوات

ويرد دكداس تعربقى عتنده داخلى والدرزيرة ناش ودركهبردت انشه
هها لقااؤوائستهباهرا
قونسهدخان بيدااوليمكو 00ىكدعظمحريقاد م
اموه نما درفيبارونا::ساسمهدخاندى مع_لوماولهكه (لومأ الدوية)

| ٠٠٠١تاركنده ندا اواغل ادديدده اودتى اصليت حكميله قااثدرطيئاع

ساىه نك اسكذباق دايدل مهدر طبع سايماهلىاعراب باديهدر اناردى
ضهر
حزد
وق

دارحكمخدهدرزنرازما زدشهعاار بلاستشهاداولغز دس طبعارق

سلامتدهاولديشى عباندر فالديكه عمادات كاه_له بهمانعاواق دحانه ممر

دكاد روحكدله0

اىنك ابتلاسى تهودد نامسد
خيل
داص
امد سور ح

ْ اواغيناف.ودا ب كيل دمم كد وله لهبعدالابتلاترك در57طبعابحونور
]او70

كند مضو راود شن خيروبره وتر كيل دكدةدى

ْ برعارضه ظهورانايمهه وكرف ماانةقاكر برعارضة طسعيه تعباقت اندره

ْ اسع ماك الدىافاعوليهبو ورتدهتر اكستعم_الندن اولادمديد ارين اثنه
بوغواتل فلاحظهس_مله انتلادن در رفقير تزه اوزره بوأغشدر ودوابى دتى

مسبٌل دركاه اله كال دن (مجه) | كو سين نااوملدمده لاخر

اارهسكزان هكوررهرنةس خرومفايدوب جو قدت اهوال
دوىبلائفا حماق يهواذا كنت ق المعث ج_المهيا

م
اولدمدهد همثخله ع حاب تيزرف ارال اثلراو رمال

0

وتنةطرالارضمنتقخة بد هنالك جتارثقالها

!--

000

(شتنىغطمرع)ناستها ولان فطردن انمعال,ابنك مغرد مؤنىكدف عالىاولان

ارض موت معاعيذر ووبدت(ا
دخر جتّالارضاثقالها) جكرءعه سق
اجاايدر نقغة)تختصوريهدر(اثمال) جعقلتدرمغردىثقل كسمرؤسكوان
+صحة 1د رلويده هراد دفمةهإردروناا<سادببى ادم صا

مم

زم نقكْهٌ صور ايده منشق منقطر ازلدم و أوله ظطاهردفاين عم

ببررذهدم اثتمال

ولايد مسبنائل قائل ندوممنائلندامسالهيا

6

3

(لومعذ) فومايله اذدن هكنسدركة اذمضاف اللهدروتنوينَ دنى محذوندن
دكتهقديرىلوم اذرازات الارصض اولوت حل تحذوفمكه مضاف المهايدى |
بدل ر
دروارو تو بنعوض قيلندى (ما)استفماميةسا :تلكسواليدر(اها) مر7

ارضة رادعدر (ترجه) زمين جاذاىسيرائدوب بعض كسنهدير ب«
وكون وادى ندروزلزله اناندرنوحال

حدثاخبارهاريها 4د ولرياكشكاوج لها

ا

لوبدت د ابت كرعهناعماؤاند نا قتياسدر(رب)-قعول تدر (رب) نان

ميتدادز َوج)الهامادلدىدعكدر (لها )لام الىمعناسنهدر

(ترجه)

اوادمةائلي باويستهاخباريضتحديث »ايده الهاكابارىتعالىده ؛دلذاءكال

ورمد رحك الى٠ودف يد ياقليكهول واطفالها
د ردرادة ومعناده تعسى طدمره حيقردعك (موت)ووم

0

 1قبامتد .لس اسبعدر ك
كجعيك
لهول) شلكبلب
ادال ديدكارقاد

شيمفعلنك مفعو ليدر
 0ركس

(ثرجه) خروحابدوب زممئدن مودفه واجعأوله

قك
ا2اتزء0قه
النجات

ميم ايدهعومانامى كهلاذا ون كرلذاطة آل

عسلت
انة
مى ال
تر

#ضيمرابه ولوذرة كانهةة الها

تحضمرًا)د ماده املديكار كد فتررى و<دعارى وحزاى سزاارى حاشيرة.لدديقى
«الذفد»كدر(ما)دن +اإدركه فُعلك مغعيوايدر فاعلى تفسدر ولوبدت ,لهات

رلاك]يساابد (دره) مسادةلس خيرءدره صمرأعنانى ف الاصل(ولركان.ثمال

نكناحوت قاب مكان وذرهيدعائده _يراطهائمام وزن قياندى
درةو)ز!ي
ظ (ترجه)

1

احقر

صم
تهدد

|

54
ملس 1

وسس ته
تمدمن

عن ءايه الاخروى نة_د برندهدرل انه )بأنهتقد متايه وعدلاسماء
حيقا اذكنعمت ونةءدله حكملوف وقالكتد كينت ماما عدالت ادر

وككدئدء اصلاحاثراولق فكر:ى حا/زدكلدر ولهذاتعقيب اواخشدركهحا1
عاذل ديك اولؤر
_

(ترحه) عقنابكخوق عذولهم ا

 1سلاداو

مدلوم اولدرحاكمعادل
 0مع
فان دك عذواةهومنه مضل يدوان داكتعد سافا ف هاهل

(ترخه) اكرعةواولةظاهرياكه مخضا نمل واحساندر » عذابابارسه
استعةاق الهبنجله د نكامل إذطق اخر)

س
سمسم
سلس
صساس
0
لسخس

اذائررت ساعة ,الجا بد وزازاتالارض زازالها
(ساعغت)زمانةيامت13اويحنهبسهدهدر برئساء تكبرىكدقيام ساءعت
فتاهل مونل :نا
وساءت قساماندن عار ثدارا.خرئدر ووسطاءى ١برو
وغَزم ها ابا-كدر وصغرى يبان موتسدراشثه وناى فالات خواحه

نضرالد يك مكمان:دند ركه سعوءدر (لها) لامتدب حرق ندأنبهعى

افلىام_لنائب اولديئى ادعويهمتءاقدر (زازال )اكسسراطهدر ذك_له زلزله

معناسئه دركهاوشاتمق جنما د نكى وو سسوترة زازالك اولندن مةتسدر
ترمه) قريب اولذقدههنكام قيامت شدت اهوالظهورايدوب زميى
اضطراءه دوشوررزازال( 2ريبه) م لاجلال دوافىرسائا:دناحوا الى ازديق

محلده (اذازن ات)!يتكرءعهس دن (اذا)؟ ٠لالغظى عددى تارخندممرعظم
دهشةلى زازهاولدرى دعشيدى اذازازات ساب اولتدوده عددى

سالئنه

وقوىسنهارى ذميله سئة 4711١ تارعخعيد اخصاب_نده برزازلة عظييه
استساتبولواطرافئده ظمورايدوب بالكليه اوالف سلطان مدان جامع
شريئىوانكامة الىسارا .نيئعظهه منهدم اولوب اسا .دن مد د اجامع شردف
مااولتدىكه زازاه 4لالفنظى عددى دن اثارت اولور برب هده اسابى

ءثداجعهمى
تطهيرواءدا وتوم سنة  1 68انار خرمائك
مسازهئداء اولئدى وضع قدعنددن فقّط مشارهار وناريم 5قبوءى فاغشدر
سٌجامع#امافيةدة
واناصوفيدكيعد نغيرى1لدهازه ماح أؤَلمامث
ححبه

تسيرالمسال على سرعه د كر السحاب ترى حالها

س )ضور كى مصد ردر لودسْدئى (وترى الاسال دجا سامده وهى كر
(
مرالسصاب) ابنااعفيته عادر
| سس

ا

سح سس

رمع
و جو
دي
س
م

59

1

سعرلمعاير اولوزركوهار

(رجه)

:

6

قشلراعتنا صدتأأ
دلهكءااقرلى وكعند
يعائ
دلدر
أغليانكستهكداسم فاع

د وكفوحسابلديىايوجنرد( أل محصل)برنشادن يودركدكيم +ارده
بعبرشخصاولنه
فربادوفزعابدكزيهناك اولوبكنديْ بوحالده كف ومع ابد
تع بركسنه | كا“دونه حسارت أبدهص( ع )انانخحت عن العذال دعم

ترجه ).بةريشداهدك حزدله م|كدو حنيى شب مظادهتنها كيميوق
اكامنع عامل
0-0
ومن اللداثللانيرى سكا بهد سوالمن حظى لدي
(متسلك )طوتوصبىانشهى والاورا نكسنه

2

هالسائل

(حظى )تقد مههله اللدردئى

بابدندرظفرناب اولوروعزت وحرمت بولوردءك (لذيه) عنده معةاعسنهدر

(ترجه) شواهددنبرىددل تازه ال ادورمق * اوزاتك كيماولورعام
هىادهاند ءنائل

انتراءنا كأبهدانقد راءعلىتع عاقل ْ
ومن الدلائل

:
سي |

(يعق)برعلامقدى ودرحكهانى براص قبعابإدمالوفايكنعةلادنبرى

رىب اؤلوبكانيديدنك«فميوب اسويلبدن يكاايدر
ضدنطناث
ممسن
كور

ورزبيرعه
ترجه ) 2علايمدن بريدهسن الىكربانكوررسين هه اكازكا

ا ىكوررسه عائل

'

عدن الدلاثل انثراءمساذرا عد والحهاد وحك.ل فعل فاضل

رله جهاداوزره
(جهاد) فىسميل الله أمورَشافه ده مجماهده( حكل) ج ا

تلى
هحى
شد
مملى
معطوفدر(فاضل ) هوفاضل تديرندهدر (عسادناظم )بردا

اولا نكازه وهراميكه فضيلت ومزيت صاجى اوله سالك عشق اكاقصد'

هرندن كاز
وهمت ايمدثرلاقس نون وفرهاد خسروغون حبكىك رب
|دهسْعداريسيارتقل وتذكاراولئور ٠(ترجة) دنى برشاهدى اوادروجه
ْ
|يدوب أوله»جهادا كيرىهركار رسُوارى اوفاغل
ا
ومن الدلائل ان براهما و ححكل الامورادلىعمالدل

٠

لوه صرع دحى سارو جكى دوعءادل نهدبرنذهاولور مَل ءادل انق حق

(رجه ) دلائادن بريدة
تعالى ذركه الماك العدل اسعاء حسنادندر .ت
_كوردسينتسليم ايدوب اقل»ديع امجن هكد اولدرشاءعاد ل(نطق

ديكر)

اخاف واربوعفوه وعقابهِ د واءلم قا انهحكمعدل
ظ ابىذءمارنغس متكلماردروابك اىسعازمع اده انلرلمث وشامغعولاربدر(اغاف)

انق

ب

-

رهون يرغلائل. .
دشت
 ,شوق #حابننىكسعاسى خ

ولشاغل
امهنك
والددلائ لان نرف هن اله جومتو حمشسا

'

عَسقَبعضملرتءرية د هد عش لردركهعش برهمدركه وله شمو ثُرلانله ان

يد داركهغشاغلى ثرلما:تدرو تكند نمنشهغول ابدر
ملرهاءدز وددش
كتتصد ي
ونوالاعدرك بعضبلر  +اشكارى :كر وادابدرذيديار ٠(ترجه)
اك ناريك ديرى اولون هوس انكاه م
ادل

اما

سشغلى طرح ابدوب اولور

١

ومنالدلا ”ل ان بمرشىّسه ا بيد والقات فيهمع نينبلال
مسارم ددسم منمرور ؤدةانات اولءله حندهنالاولىوَلكن

اب اولنهاكرضد امى اولوزسهخصكدز واول صدادى نهنا
ا

دبرار نمازده اولورسه دسق وزرائته كواكاي

هخصرد ر(والةاب)
ع تبهي م

مات نيلك

لهمحاانة (حدين) مه اله سوق وآررودر

عمرهمرىاولان ردت وص نت صاحى د عِك( وحنين جذع)

سود نئ معروفدردلابل)لله يك سجعيدر ذزودره ع فعمووسوسه وحردرون

كدشاءرافحمعدباسئى دح بوسدتدهبجع الشدرهما اذالملبا,لانيت بلغاتا

فاالئبفلابلياتسا لايل (تريجه)
دلاتلدنبرسى عاشقّاوله خ.ده روهب  +درو دداوله اماانكذرياد حاصل
و من لدلال كك دينالروى يد فالقات زد نكقلب نا كل

(ثاب)دهتنو بنعوض اهنكقلب امرأة تقد يد هد رلاجسكل)ميثداى
ساد ؤؤدر وى تقدير اواثوت حاليهدر ضماع ويامو له ولدكى عائت أندن

خالؤتكه مونده نخومزالخله علافت:أثث لازم اولينات مادهارنثدات يكبز
حامل :واضع ك
ال طالق خائضكبى (لطيغه)كارئلةظلىقرءدن اولورسه

اد مقرَرئّدعك حائض واطاهرعنالأذخض مختلاجله :وزلامقدر
0 ١أذادد ن ر
دخاونه قارى ديد
كارى ,وسددندرا حك رقو+هقارى 23إبورسه

طاهرمعةاسئنهاولمسى طاهر ذركه انك ديش 51 1أهلىدوكداولاده -حادب

باصدره4-هابلر ادي اقماارقورى

ت
(رجه ) نشاشدن بريدهاواكوي

لوزى ناسهع ولىعزون برغموش اولهالأسدابائل هل

من لالثدلى حزونهقدسهه بهحوف الظلام فالهمنعاتل.

ٍ

(نحءب)قرانادايد رك نكااداك(جوف) طرفيلةمئد وبذ ر(عاتل) سنعلدت |
دسسس ل

10
| تنوهفناع اندو سابرهزغارفاشا هن كزدي حدةاده مطمحنظنى اواة إ

مع وق هظزنمهوسوكراهيدرسه افخوش كورر ( .ترجه)
لرف
مانط

دلائلد نبرى هردمتةظاوزره اولقدريهرضاداد اولههمدرنهاولورسه!كدنازل

شرتتي
ومن الدلائل انتراه مشعرا * فىح
طن ع
ولىط ساحل 000

تحرققهل)ق
ا(
(مشعر) لنناسى بجعالبهراه ل شروعنه حاضراولان كبشى

(مُطوط)بعيد لاز (سا-ل) ميتدا محذوفه خيردر («المقال) عشاقك

دلاتلادنبرىذى طاهرىنا طنىمحترق اولون بعيدبرزدهانغراددرجكه
درناكارربدردررابه امادة دخول واميدد وارودوك حاامده كو سوب سن

.ترجه) .دليلك
افذائما بكم اوزرهقلبا وقالبا متدار ككورهسين ( .

مبريدهتشعيريس اقضَدقاولودافل هيملطف ارزوسيله مقابى اولهؤاسع
1

' ودن الدلائل زهدهن_اترى دمن داردل والنعي الزائل ١

3

(النعيم )لانىعجدايجونكهاندنتزْهد ايلدكارى نعفانبه (الزائل) هو الزائل

تقديرنده جحذوفه تسبزاولوب علسهى ذعههودلبوراودنى خاليذهولزهد)
دنبانهارزدورغدئدروندهع سكوزاكن ترايدو بكنديئ حكمكدرائكدون

ديغمبرعليه السلامهزاهد ديمزاهلحقرقتديديلركهزهددنيانه بغض اياهندن

اعراضدرو ارد تى زهدراحتكخرت اعون راحت ديسابتركدرديد يار
لدكىدهاوليانشيدن .قلكى غذليهدرديديار (.ترجه)
وزنهحدهالر
نشانكسريدهدارفنادناولدىاعراضس»ودتى نازونعيم فاباقاودزائل ١
ل

ومن الدلال ان يرئ مونممم جوع اطيينل وانالّالعادل

:د

(ات)دصليه (الم) الاحدن ماشى (عاذل) ذال حاحنْهذلوم وتقريع وازاذ

انيكدسنه كه ياجلنكغلذوز(مألى) عشقك ردليل دخعاثق >كنرازى

ازفق ابورزامسز|
لكا
خام
أرليق ةادارنةاطاءت اباسكدر ادئرسه مل
ك

أبلسيون جى نوه لدبمرغ صالحئديركه (ع) اانالنبع عذناكفى دعي»

ونوة ماق اثردهنارتذركه (حمكالذئ بعمئه يضم )بورلشدن (!:ترجم) |

علاممدنريدهعزميد رطوع حبده ك رركسه طعنوالخاحايدهضدىالهعادل

 +وف الدلائلانيرئمن وقهعومثل السقم اولفغؤادغلائل ١
انظرف رقيق وافلبك داخلى
لار
وك
هإهاقلء
د)2ه
نواد
جؤ(ف
(شوق)ارز
وكزه ذكزل وذيكرى اغتباريلة:ذكزحال اولور
كدو
هقلي
ئ الد
سبكنرونندهه

(|غ|لائل)غدرن دركسافاانامدن “(تحم) الرردنرسيدءابد |

00
منسدنزي
 1دللالهاقر ا
ر

فعلئده عقساب لوددر (موالع(افعالدنصيغة ||

معو اهدر حررص كيئمش  (ترجه ) دم وضلت بكاخوش كلدى
زيراكهكوردمهب #3زوالهه.شرف امواشاوليان شياردةقابل (نطقديكر) 7
 1لاقدد عر ذلاحسب دلاثلىجل ولدرهمن وى البدب رساتل

(لاتخدعن )المت خدعدايله ايلعداتمه (نخوى)ادى كسنه مياتئدهجرنان

ايدوب اخردن مكةوم اولان سرد ر -ى غج”سرداش ورازداندروب:اب
آدمنانى توحعايجما الس لامهاطلاقاسرارااميهنهمتصبد.وق سليوواةف
وحافظ معناس:هدر (مألست) دءواى . 2تدهدلا:ل ظاهرهواردر صك.

وقوعددهستارىإد2ركه صاب البرثهسورر (غ)اعسب الصب انالطُت

منكس ٠(ترعه ) صقين دعوابه الدائمه جيه واردلاثل» انك عذدنده
موءكاواوررازى رسائل
دروره ىكل ماهوفاءل
منهاتلعمه يباسلىنهجوس

7

تمع)نازونعيم اهلىاولق( لى)بل مىاده :دن مضارع تموولا.رما -لىبرام دن
عار د ركهانْكله افحان اولنور

(ترج-ه) تعمدر دليلك ديرى أدتسه

رلته رائشكاوويعسينمفاعل

قالماعمنه عطمة معروفة يهدوالقةرا كرام واطف عاحل
(عطيه) هد بهدر (فائده)عاشق ومعثوقميائدهاولان هده رسُوتد رشرعءا

رداولوردوةنهده م همرحد ر(عاجل )2ل دند ركدضدى ,اجلدر مأل نظم)أ
نان وارعسهاشقد رمثلا
روان
مدت حقءةت مذ عملرى او ندعواار ذه ب د

شواهد ل برق برامم مدونيك من عطايه حكى معتارد زاك واىولان |
تخعقنالى د بردلاكلهععطناكبىمن مرورأولة واكرفير ابلسه افى لطف له
وحةمدهعنا د رد يديا ثارل:لاسمة ده بعض قولى غماافادايد رافىفةيرايد رم

دلو ورم شدر ء'(ترجه ) .دن ملع اسان حدماب اولورشذيه*#

فقير
طالى
ف|كرا
عماولو
لاينسه
ارهجل
ٍْ

ش

ودن الدلاثلان برى ددة ط ابوه :ةثذافى كل ماهونازل

تتا

(مصةظ)تشعادن فصاع
يغه س
ويدر داتئما تبّظ اوزره وأكاها ولا نكس'ه

(مثّةشف )ونزونرهانذزرهدر ضضرورت ق:اعتله كنوب مضاءقهيه ضائر
الاين (عسى)عادةك دلاتلندن رىودجى داتما-ةظا وحراست 'وتقظ»ه
واتنباه اوزره -داركؤ دلوب عَمَادَدن احترازواقوةده دوت لاعونت وخزقود,

"1

١
الها

ال

و

باع

فااعنرضوا كرهاخى تكرماعدوان<سوعن  الحديثفلاتسل '
(اعر”ضوا)اعراضدن ماضدنك جعيدراضذاددندرالتغاتواحتنات مغتاننه
د ىكلورشربرت كارادهءىدر.مها ودر مثلابونددمعالكراههف مدنا

اعراض التغا شيراب ايدروعن اللداستعمالى اجتنانه دليلدر (تكرم)عزت

وحرمت وعلو ناب اظهارايلكدرتفعل بدن مصدردر (حبسوا)كمّ

أأيلديارد>كدر(حديث)سوز-خن ذكلامكبى(..ترجه) .القت استكراها

لاتى صورمه اضلاعار فاول
كابد
هكم
سا ر
رفدع
الط
بلرارسهرةل
ا

نفاالدىيؤديكمنهاستماعه بهد.وانالذى #الواوراءك يقل .

(سونرآك“غل)يبابكدء ]رد حكدن د(عيكعدىر)سكاذيت وبنركلاك
دغيآءكده تغوه اديكللرى مض سن كوبا بسلوغامش فرض الله راجت

اندمدركه اعردءشّ (ولةداهمعلىاللدّم يسيبى  9خضدت  2دلتلايعندى »

تركده ضمرويده ديدكلرى اوزره جودفاك ومطلى خوشدر دريب نالهده
كويكدهعاشقان كيورداكرحها دت اورهبؤراءككاريانامورع <دىانكقطى
محالاولغله مليغايدتميته  3ديد اولذوب اتردهدسمك مندلغك وارد
اولشدر

(ترجه) هرسضتكم استماىانتسه طبعهمكرحةاء اولغيادكده

دطجغسدوىطوتاولجول(نطقآخر)

ظ

احبليالىالمجرلافرسابهادعسىالدهرياق يعدهاوضاك

.

(مآل)فر:وقختسرا نكصه نهمحبجٌفجردن دكادرماكدصكره زمان

اولوببلكهوضلت مسراواورس» انصغامى ملاحظهسيله فشرباقده
متسلى اولؤرمنو<سه شه لاوانان ششماردن دكادردعءكدر (لطيفه) طرائف

محاضراندندركةد ع ارفراقده مصافه وهر دوع .وملالدن سلامت وقليده
اماق حصولى ومكةودلرله انسايدوب روبروادامى محالاولان نازوباز

ترنرنك!مكاق امثالىلطائنى فرقت مسْعلدر ولكن وضاتده افتراق كدرى
ونعلاقبت وافعاولورؤشاعرديش (فانفيه اعسناقه لوداع
إضبغاىايدوصرفى

ورساءاعتناقهاقدوم) ٠(ترجه) .مكاخوشدرشبهيراقبارك نوق فرحاما

شكيدايد رو زكارايودصهالبنه نبائل

وأكرءالامالوضباللاعدادىكالثبوزم:وولعال

(اكزة)ذزدنى بابدن:ةس متكلمكراهت محبةك ضديدر سومدع-درلكن
عافدجك رحرامه اقربانسه مرعيدر
ىراداولان
شرت
|امت

ساعد

؟ء
©

ْ احاطةايدوب برئوةكورتمزاولوردى ومعادن كلولائق دش ناركش ارا

||تزولايدودى( ٠ترجه) ١اهنناسداد يدن برحكتى » حون شبهاب]
كااندرماتفنال

1

ا

اع جارىمن عمال ال بههذاختارمن نيانلمننازل مزق

| بزمأق)بنعمجواراذاديم قوكدورعى كندىعبالمدن عدايدرم يرا اهل

| اسلاممنزللرىمباتدن دمخانهنمنك جواريئ اخدْتنعاواكتلشددرركه اوآلمه

نهقيرهدكأ
| توكشوالدعشازد ر(اربعونذاراعار) الرشريق مقنطحوقاخه

:

وحفظتهىاهله وعماله ب“ سُعناهد مق ولا اسعل

'

( :حفظت) دود نيدن :طاضى متكلم(اهله)تعيرى جاره رجاعدز (ااشعل)

فعلمضارعجد مستغرق نةسمتكام'(بعنى)بجانرءك اهلوعيالى ثاتنده |

 :ابلديكموعمديثاقالهى سسيلة جازمك عرضئى حةظ وصينانت أيدرم <ى |
|| ادكسمرمكضاعاورلسه دقعاثيدعوابتت اج زيراسعال:ءضامورهاثنارت 1

ا[أاولهكلشدر فافسامع اولوب منت ظنايليه ديك اوه

||| آندصيانتايدرموانلدمزيراتعهدسعال(نطقديكر)

(ثرجه) عرضى|

|

ودجوىالاضغانتشى قلوم د تحسدك! لعظمى وقديدب اخلنغل | 2

هتاه ادر دعااله دعكدرف الاصلتيت |
دتخ
دكس
شبلهو
مس
ةنت
| )

حيالالهدتودعادركه الّمسكاعروتربون جوق ناصشنكهدر»هكدهرردضايه |

قرت دندتازوتمازده سات قعده 'اوقةسى شارع اعظا تعديناناديك:دعانك :

الؤلنوالوغنل تسعمة السكل تأسعمالدرء قسندندر (اضغان)مقمةزله جعدر
:

مغردى ضغن كسعرابلة دراخترنتك  -قندى ,خطنادر حقدوكان معئتافته [

| (دبغ)د ناغتد نمضا رع وو لكهاصلاح اولنؤردعك (نغل) وونمدمهنك
انصىلاح |
نه لرنإهحوركميشين اد فاسدنالىاكى يعاق!سانانا سدثوء د

بول ايدرهأ:وساولمه سن كدعالاه لكبئك قلنته شفنا وديرعهمااانسلنله

اإيدصحكرءئاوله حسن دفعاله وكام اللهمعاملوقيل كه ايدهكلشدر
(اذاشاطبه تخاهانو غالواسلاما) 

«(ترحه) قبل دعاويرسون شغافاسد

دلانه 7اندرسيدادفهادباغت برلهاصلا حقبول

١

"2

ظ  +س
ددعاق ى

ظ

موتد رح
ولا
ح .ردها<سمان
ندهعد ابمقريددز نطق دمكر( |

اف اميؤباللهعرَىكلهيوورث المكارم! خرىءن انون

| (عزى)ميند نلى(درث)جلدسى خبرىاولوبانار بعخلدبسىراانوتبلور

ٌْ

| (اجمدنالدامفد)نادنىخداسعقدارل (نيعم) :بشونممدمك جميععرز هارنا|
> غ44

اواسنل
ضمنايبعة اخرى
قاذااصطنعت صنيعة اتربعت

1

شظ

(البعت)برينكآردندن بر دخى إشاق ايلدم دعكدر(منيعم) صتعكى |
٠

مطل فعلدرلكنمقام د حدهصنعخيرصراد اولذو,رانوصليهدر

(رجم) ظ

ظ

|ابدرم نابرععخيدرهيكرين» اى! زسهدج مطلبرحال

وادايصاحيى رفيقممل»هاثريهبالزاد حىيتلى

٠.

(مسمل) ازيغى مام ابدنكسنه (اثرت)بناخشارواتضنابٍايدوت 3مم

ك
نيدرم
جتقرء ل
لدزدعك (.تجه) :رحمبصكاجبادلسه يا بكر

نرادووال

|

1

١

فاذادعيت لكربةفرجتم اعهوواذادعيت لغدرةلافعل

(فرجتها) يجيرمنده ماجدماه دخى تسضهدر (مأللرى) يكستاندر(غدره)
مه اودر ( نجه ( دعوت اوانسم هسه يروب قرح  +غدره
مرم
ق
٠
:
سيار سةاعمامتثال

ظ

ليضصلمىر بع الحادث#دوافسهمثل الشهاب المشعل
ادا
وا

ْ )صريخ (ممههإنارله واخري معدمد رفربادج داد<ؤاه معناستهدر لكن ْ

| اضدادنديفرنادرسهد ديرار(شهساب) :شريجطنان ايلذكارى بلدركى
انشدر(فائده) اشارشارتحندهنصيرطومى

انار
دير كهذخاتكرة
لاص
ولب |
ؤه و

توترى معى شعلوداراولور واخرناهدل وورر ومعت .دخان اذدره امتدادولور

عرل تعبيرى دك الىتأبرد اايجدرزاى ارضيه نش صرفه |
مابشود
شه
تدودل ابدرسهلطافتادن كورغزا ولورمئطق اولدى طن ابدرارانطغايدير!

دكادراجسكرد ننغاليظ اولورسه ته زمانسوغزدواى غلظتنهكورهدر]

قطب ثمالىمهتبندهعليشآكذور يوب برسنالدوام بولدىكوندزاردهظلت |
95

احاطه 

قدرتدن

51
555
ال |
لكل
حكوزنده ممنت

متعل ويه عاش اولورم اليه رئ

تتراخلا#نوزادى مباح أنقداكل
دىم
قار
(نطقديكر) ...ود

سخذهدر (مناخ):دوه خورى ومةمومده صاحب ابنعيناد
اإلدارى)دشى ن
ذعشدر #ددارناحانان وف ومن ان

(ترجم) حانه هندرميهما نكمخزلى

شه مناكلايدنهاولدى <لال

اقدمماعئدناحاضمر ب وغانيلزنكخنيزوخل
(:ات)وضليهإخدءز) اكلتكدناندر(خ-لى) ستركدكه اوزمدن اولور (مغهوم)
مهيا زه شرناهدكهللونورسه وبرراطعام ابدر 432خير الطعنام ما حؤردر

اذكسيةا كلةومرك دنغسيرى موجود لوعدسه دحى دعكدر
قافيه احون الس
(رجه)

سرود

كم ارادى

رسيا ) 7الادام الال (مورقشد!

ما<دمرمهمانه رشن اندرزع نأنوسمرركةدةاولورسه اول وال

فاماالكر عفر اضرنه نهد وامااللةئس ذا الويل
ْ

 1لاي

بماهه وبالديد كارى معزاند ه 5تقل
سعد سميدبالك ى

ىا ندمتفاًلادرزراميزان شاميزانفنا نك ضة .دركهحهدف اولاتكثم

«تووو عع
بدكراءدبيممايسنهاولور؟ كاويال

(يججه) كك انسهوبروسيناؤيه]
(نطق”1خر)

صبرافقشقرهج 1د لووسذهديدة

(عل) اجلال وكاراماي رديعنىصيرى اف سو كْكوسترر (يذل) ذلبلوخوار
اي ردذ عك,ذلهالويذهده حياس بخطى فاردر (لوجيبه) 4وحهه نقد ربدهدر

وله خعيرلرفت انهراجعدر

(ترجه) د ردصبرى كبشيايد رجليل»

عالقا مانلككذربز ديل

يك آلغى من عدشداقله د الخيزالائعادمكله

ا

(تزبجه) كافيد ز رزقك اقلىفائعه»ابكشى بدنان فاتقدرىديل
نزحالاط زوعلذهاشارت ادق * #والماهاعفان لد وسائهامن

مسد بظله»والموتيأ بعد هذ كليهما لارىودرصكه مصرع ساهاً

ذكراوائنان سياكراباساسيه صواق قليين وتاطيفايدر ومسدد دوارى

0وطءةءضاءةه وركيه وسغت .اوزره اولانيلال ا
كانةكواأكدأيذار 0ل

سمشتهما

لصحتت

احليال

لى

ةن

<

ف ادلدينعطارالشيح هديلبراهيمقدسسرارحبجنابرىاله نامرهند»ل
لوسعر:ىنذعينأيدوب حوسرركه 4زمسسمرقََتأعغرب كرامامتدت اميرامون

حيدرة.امست ه اوكرعاش د ى جرحمصورء دراديكقطرهبودى >راخضرء ||
جوفءوسش طاقت منت نمودى » هيو كنت مندور حهودى هاكني |

كمدش را كردىبراشغت هزبانكشادجو تيغ وجدينإكفته لنقل المذراشْ

منقالامال هاحبالىمنسن انلرجال(نقل) رنسنهىيرندن يرسق(قلل) |

ئرن) منك عدر (مأل)كرعكمتق |
جنكببادله اضافق ا(نيمهد
|لد
و
ق

طاغاردن طاش طاشعقدن زباده ثقيلدر دى ياتكرعهالله منتصدقهتهى |

و رلا-طلوا صدقاتكمبالمنوالاذى
اولعشدركه س 7

)2جه) أكةاسان أ

نحلارجيال #ااثقنمدلنم:ت لطف رحال

١

كلسفب عار فلتالعار ففذل|اسؤال
لاس
اولان
ية

(ترجه) ناسدبركهمك_بعار اولدى بكاءبنديديكه عاردردل منؤال
(نطقاخر) ..قااقيلالد باجيعاعنهخ ولااشترىعزامرااثالال
(اقبلى واشترى)نةس بمتكاملردر

|

(رجه) بسكيو لا.عم حهاق سر دسر ظ

رما امال
تج
مانيته هعزاقذلتشله!

واعث ق كلاءالمدامع خلقةعداءئلابرىفىعينتهامنة الكدل

( كلاء)سورمة ل حك وز-ليه شريقه .جثدارندن برنده (١اكللعبنين)

وارداولدىسواد_دقهدهاولان شد وصغدركه قدرتدن ادعيسبيعاه

حدم أيدى[مدامع) اطراف عينكد |كااحداق دينور (خلقت) افرذشكة |
تكهده قد رئد ن.سرغينه لديىرا( )كسكرلمعكمايد معروفدر اثردة
بزادمقر
كودقال حديق اعداء اهلنت
اوستاعهرادلدىرلءكن عاثوراء ابك

و#ضعدييدردحدهازيي زادهشعزد دح دعشدر(ع )ادكوندءسرمه

دورتعك ريده مكزمظلكدر سرميه بي سائزاشيادن دنى بابر كوثلك ظ
ورازنانمكى اكررتك سياه اولوربت4ه مترمه وسايزرنك اولورشه توتماديرز

(يعسى) اول تدده امنا ندنحظ ايلمكربرسيمشم كوزله اكراختيارى
يةددل م
ااق
عاق |وأسمسمرسمهرهس ناداولوب خلق قاركوزلويه عل
ردماكه

كوزارقعارض كل اهنك انانكوريمشاوله مراد علوىنوزديدة عالمينان

عليهالصلاةوال_.لام جضيرنارى ايدب عيساندوكه روادت أيلذيى حلية

شربغهحدرة نك برنده(وكاناسودادقه)وارداولشدر 

(ثرجه) .جدمى |

وديم

23
افىحر وسووال
لالنوازع
ع

حم

روزت

زع مولزدف كوول
دون 0

 0يا

واذااامت ذلوحهنك ساثلاجدفا.ذله لمتكم لقتال
(مككرم)اقرائدنكرمدة نوق"دعوامنده اؤلان كسئه (مفضال) فضلات
ف#هناعدتصا حى د يمكدزدس عام ودارزهالوا

تننادرلك

رام

ضرورتمنح #ظوراولدقدة 4مازدر اماشرطىَتودركهفضآل وم طاحته
عرض حاحت ايل ه رضخكىي»ه اله دعكدركه 0
 5خوادككيف  5ن لاغهود +

من يذل ويه

لدسدئاص

ترجوسله 4

سوه مدلا

|لأدكسه حك وقتل# ,نازى برةضل وكرماهلنغهالهاتذال
ا
لكر اذاحناك بموعد يادعطى الهسلسا بغيرمط ال
(«طال) حظل يىر تأختيزود فج (أرحنه) وعد يدرسةكوكريمابارافى
ناز ل بدانلراحسان وعطاناًخيره بودرامال (نطىكخم :

ل

تلوت الناس قربادعددرن عد ذلارمثل 2*3البمال

سال متكر

(ترجه ) ناتى برفاج قرن اموئده امصان ايتدم ولى» ئ

انند اسم عكوزمدهكة| كاوبردش كبرى مال

ا

ومارقالاطوب اسل :هولا د

واصءنمن معناداة الرحال

فظو )اممؤهاهه (هؤل) خوف (عغناداة (ععمذاوت

( ترجه (

حوق لس تل *بددهه حال دحكوردم نون ي» ج#لهست د ن سحل0تتراولدى!ا ْ

معناداة رحاك

 ٠.ودقت خا رةالاشساءط راد عاطماهل : 11ال

(تكته)عقلاء.رذالت عالمكمك شديدق اويجحاله خصمرايذ وا تررى اؤلادندن

بىقبزسولئق ابكتىدين اكزيرائقه ذنى اولورسه اوججنى سوا لكركسه
ضورديئى كعبهنولىد اولورسه

(رجبه)

هرادائذدرك اولاندي

+لددن١ب اولان ه استكدرابه حتذنغيريد ناضلاسوالإنطقديكر) ١ ,١
٠

.اجتبالى" منمنن الرحال
ال .بيذ :
سوال
“لنقلاله خرمن

(فائه) رامشقر :م ه “ارده نائل ستسادت شونادت اؤلان قطن الابراز
سس +

122
ا
ل
2

.

21

5

شدّتدورانوتنة ده قالورلكنقل (ينناقخ؟ر)
ولا رع وانأ عسررتوما  [4قر انسمرتتَّ قدهر طود4

(اناعدسرت)غسرت 'زمانه ذاخلتعق تكندت اولتق ديعمكذر(انسيرت)

|انكضتيدرركهه خيل ذم وسعتد نياللهيسرهدنى واضتليعقى غياولدكايدى
دعكازلور (ترحه) تنكدست اله اإعه ع
عَنسيناوله مل

ِ

ار
2

7

ولاثياًم قناناليس ري لهلفق عن قلئل

نتساءةكمآك كو اذيكاود بع رركدن |كثرق غنناايه كدئ برعدار
قرركلكلهمطلطنراواهمةتضاى ةضاوودز ذوامة مسناعداولق  0واكم
اولوردسَةف اكلْكدنْضَورت تأتنزوتما اؤاةخ-ل اول نأش مادو
ف
طتل
اه خد
فانط اوإل

وكرمتدن مأؤس اولق عذاشدنامين انق كىكغردر

هىجدودوكدكرعمجواذى قرا هاء تناعسادايدر

أطف عدقندن

ا

دأءى تراد تكةرذر تابد ايدةتيزنى اغا خليل

ااا

لرهى ال
وناب
ولانظنيرنك طسنوء عادفا

(لانطن)ظنايله ادككدرظن ا الى نمضن انلاعتةادراحدر دوثعريف

ابدر راكمديد قوى لو بو

0ت عَلِهِد رار

وش كات نمض ميائندهترددركه برطرق راحاد ليه دس ته ا

ا

اولك كاركرونةخمكيزاوله (اناعندطن عبدى بى)حد يدث قذددى بشارت
رساندلندانمظ العدرولادىسىاولانهرامدهدى جماد راد ندى ودر

مدن طن د خط نالب :ويدولسكنوق دبْقسسهوارمئ امتدتدر اود حيأبن

كسد

ر(شعر)وظ في تار يلب خفويالجىحسنظى ٠ (ترجمة)

الأسوء

طن يمهصقينة .لحن طنم حةاكاولدرلايق لطئى زيل

١

رأ تالعسرتتعهتسار  #3نودولانتهاصدق "كل قل

(ذواانه )سنروةانشنزاج اعاابدركةانذهاتت شرك مسأالددر

(رجه)

|| عس-ر:ىمكاوارعدمتتااضبىبداادلئوسجاهزهيسستوقاولهلحبق“دعروضانصادوقلوكنغاتلنالرموققسيتلؤا(لنقطؤد؛2
ْ (مأاعتأض) عرص نامبودىدعك (ناذل وجه)آبروصرف ايدوب بزاغرى
[#سمله سيجأنداننكباه (مق)  3ومنيمنك جعيد رمطلب ونام معناسئله

لصم  :ذل آباردىايدرسائل وى نوازعوص  4مطلمه نأايثدلتوسهده
0

(لامرين) ذعله اراءت مصدرندن مضنارع #اطب دنونتاً كيد اول ب ألمسه

ددتيرمه ذعكدر (قمل)جعل0-0 ,
كولودشسه ب
كورعه وتمكنا

اظهارايطكد ر(نيا)تقد وله بعسداولرىدعءك

(رجه)

تأسيه سن وصرت

ادما اباخليل
حل ايكلهوهرن لطفانت مدام يد ركوازرا نارك
ناع
وانضاق رزق اليومفاصيرالىعد “د عسى كات الهدرعذك رول
(عسى) تارب اصوند كات جعدر مَعَزديبُكديننَاق بط وعيدمغةياد ا

لمعناسئهدر (لطيقه) ارده نادت اولديتى اوزرهرزةك
ولد
وق ن اععتدّدا
هدن اولغله اولوةةار ده | كثار
قلى وتدرج وتقتير اوزره اوأسى شكأمات

استغمارايع رعات)دهر يع

 5انامظهورى جوقله .ادهدنم

ازانديجي 5ى د"كيرت رردده كر دولىوده لى ومالىانك 5د وسبتار دادى

اولديجى
 8بيوبت دزا كر انيقي

(رجه)  1ا

قأتاواسيه صيرايت برزمان»تكيتدهر لل

ل

ال

كاد

 0-0-0لى

د عنعن المالوهوداءل

(دهز)كسرعين ايلهدرع يراولورديمكدرلكنعءَرْت ندرت معياب:هدح

أواقى

بعيداولزكهغناىةا بصاحى نادردر تفسدن صيرادةلبدر وغىعق

الال

دتى نلسخهددر

(ترجه) الى زاولسه دخىادلر غناى دل عر يرْبهدمالى

حوقاولانعنيد رليكذائندمذليل

ولاخيرف ودامرى متلون ده اذااررح مات مالحيث تيل

لون)
.كى
:ج
مبن
(ود) وزنومعنى وعدد هد ى حت 779دتارله ( مح

هررئكة كيركنسندكه كن نوامش خالدن حاله تنقلابله متضفإوله (اذ)

ازفتددن عاطوزهدلال تابد تيكو اوزره مب امعدرله ,نه دضناف اولور
ذكى(دبع) لويدهكم وسمرد زو ركاردن
دضاف اوازسهددو بن ويريلور لومدد

مكايندد(مالت)دقيل نأنيثلىركالمدؤنلتسيعلىددز (تربعه)

خيرأميد اعنه لون اهلى <مند نين »تابع ا وال دوراندرايداوَاَيِل
يل
مال الفقرء د
حعد
حواداذااستغديت عن اد ماله هر و

(جواد) دجدومعكدرمعطى وخشئده معشاسئه ١(تريهه) .اباسك
اكبحدشرسة اول زمان اواورعفيل
مالندن استغنا ضاءتكوشترر» بارذةر
دين نعدّهم #١ولكهم الادتاتتكليق ,
كسااكثرالاخوان

(مااكثر) نعلنع لاو .( .تريجه )هعاب جو  0برادرر صائرسن انلرك»
2

يو وب

0

0

عوج

١

0

7ك

وتمويجبالوجسلال تمبيزينهقدرتارى دخى اولسه نهبلجظياهره اوجيه
نسكاه اطروب نصب عمالمرى أدوال ناس و-وادث روزكازدرا ثرده وارد

ول
اشدركه سعادت اولكسنه يمكدكندىعيىكنديق نادعببنه صروفقت
ادا_كدنمشغوا ل كيله .

(رجه) .كورمد ع اسه«كندى عيب تس دولك

ابده» اولسهده ظ اهراكرجهحسنهركاريجيل

 ٠ومنذا الذىيكومنالناسسالا ب وبلااسل ه
ظانلون :تمل

(#ال ويل )ابى ا-عدركغت وصك ومعناسندكه تركهدهديدى ودى ديرا
(ترجه) كس قورتنازلسسانناسدندنياددهع وسوءظنايله ايدر بريه

:

فالويل

الك قومجينصبرتالىالغنى جد واكللغىعيفون حليل

(تمرجه) كرغاولدلتايسه اجلال ايردوومكس »#هرغن ادلش:نظردهغيزه

٠:٠.دلوىىغلاىعالا
فلانيز دع ةيشع يرقيادغوأليت
(يقوى) ضيا

قتايدر وشانه سنده مهمانه اليقور دعكدر (ينيل) انالديعنى

أطنت وكر.مه ناثل ايدر ديمكدر ١(ترجه) “غسلتالى زبنت دتساكه ايار

يز يل .
طندز
ادنه ك
هم»ك
مس
امركو
فدنى
ماح

0

:وليشتقريوماوان كانمعدما جد «وحمىستعنعط يل ,

(نميجه) اواسدهتنكدست فقر
يضىدموك
اتواسه هرغنى
هثر
مهميت
الاا
لولزت

ادازيل (نطىا خ). .

5

دن النقس واحجاهساعلى مانرنتهنا :بل ستاعلشماوالغوله إلىجيل

(نعش
ي)ت«ي
سش ا
ك ن اسه واوبافع اولمغله .مجزوماولق|+وفده سةوط
ن)
.وسطدر(فيك )فىشانك وفىحم تقدير
تنف
صندم
اسى
يدر(
ايعق
بليوب

كرافلاتينقااورلواكنةتارايله وضيعذفلماا!لوماثغانلتىاموراناحيدده

ينه مساعده ايلهكه ]ادش جالهسد الوب ناس سعدكمكده خوشكو

وابوولبوازيادرهدحكدددرث(حىد)جشيعرايهءطاراانارى ب كدوو يلقذن صرف ايجوند رديديار
ابرادابدرار لكن نايت دكادردفوضاحب قاموس

سغرالسعتاده دهافاده ايدر.

(ترحه) .نينت بذلايله ن
صغ ك
يقب
النت

دائماغد وثعهافواهه سلامةله اتبقشول جيل .

ولائزينالنامن الاحملا -بد ندناهنزكاوحه ال حليل

ظ

(لامين)

16

مواللاكنانكس.دعاللدكادر:

(.ترجه) كد لكعالا ولدرءالى:يل »ه دكلعالم

اوكيماولة وش اقووال(ذطى دمكر)
ع

0

فلاتكثرنالقول فغروقته ع وادمن علىالذءت المزين للعقل 0

(ادمن) اكرام بائتدن دارمامذمانادله يعى دوام اوزرةالتزامالددء كدر
(دغت) سكوت (هزين) تتعيلذن فاعل صمغ هس يلهصغتدر ( .ثرجه)

ببوقك يلرسكهوا وله سن زات عل زلددعقأ ىكوكل
نةه
اعثر
لفىسمن
بتال
يحو
نشغ
ه
ٍ إعخزه )سوربجك اغرتل

ند :ولدس عوت الامرءلمئرعثجرةلل
* (ترجه) زلةقولاولدى 52زات موجى *

يك

| زلئباىايلدقتلاوا زرجل
ْ

اسلهباغتضاءمن زلةالتعل
قاولك مفيشها د فت
باةا.كل ش
فل

(شاث ).أشيرده مسااغه اري(نسهثنوادئنا) مدنكنثسضاهردورزناده
| معنادهفرق' زدر(مفشى)شائع انبكدشى (بغضاء شدت بغض (زلةنعل)
 ٠لغزشبا كداناق سور جك دعى بركسخه نكببركرابائك سور وس ذولافشا

مسك
زق امكرع اولك هنك س كاتاعز كلائوتهه.:ه سيب
أل
| ن

اولوردكدر

[الإترجه) .اناهاه فرشايش ىكيمبجالبدرء ساكةيغضى براناقسوديجكدن
اول (نطقاخ)

.0؛

ظ

وقاطان احسانا اخمرئ مرازة 'نها وثقل على اعلضرعال تيل

(حلقٌ(مهو ]تله لوعازخلهو:غ كلومعتبانئه (احيسان ) جعد رمغر دكآبخين

وقت وزمان معتاسئهدر(لعمر :ى )لامتبدعلهحياع حةذَون دعكد ركبوذه

 1فتعينلغتدي(ثفل) ثقغلتاغراق (غض) كشر ومعدمه رلهيركسنه نك قدر

وستزمىثقصساناؤا ى(سعى) عضنوقتاردهبرحااتتلتىوثقاتبت وعأزمده

قفن #سومعد ببعق(ع) دلدزى دوشّكون اؤلؤربادشهم معزولك) تتم
نسدندى
الا
ملههرنقدرتتزل واغخطاطى سييله ثهقي
عون ذمنانءاتضاه

| 1اباكرثقحد بلارالتعنشقنالعاىنلهمعز5وى3مجتمش)اهادنهفادىياتررثدمقماكت|داركجهم:سمايبشىن ا.ددرتم'كناانقيددههككاسعه
اهل ماصب عزلنهنا بكو رو راولدقيل

ين"

 "٠لمارافسانابرى عيبت سه ب وانكان لايق عليهجيل ,

أ

(معى) عيب ثفسه فشغولبركسنه سبكورمدمكد من عيرفي,تبه عرها يه

:ص
[ ٠أمائلاولة لك بشن وخر لدعيود

طرفنه مائلازدز نع هذا <سن,
رج

ا

1 0

- 14

واحجب دكلدز زيراحلى طر ده دوربوىق مويددوكه اعوذ بارلبفادق

منشرماخلقنبؤوادىاكع ونبحدالوقو ععدمتحمل ساملهةسيرورقعدله

تسازاولتوركد(زتافىمسى الضر) وسضانكانى صحكنتءن الا للين)

(ددبلانذرف غردا) ردجياموند افلوب وسابومؤمنوماشسع وريه
شعهه قضساادله مقذى.
متساساتاركمانعاوآروب مساب الدعوة اولشاردر اش

وتقر بوائله تغريق اقلنور ( 2ترجه) .صحهث حسارهراذ

|

ويردى علوم اعدابهمال

7ا17
قنالمالةىءنقر دب  9وانالع نقال
لو سدّدهفنا وتنأ اضداد دندرومغهوى ١بت سمابمه دليلدزوشعز لاخقّه
مشلدر"

جل حق بأقبدراول
يع
(تبعه) مالدسا فاندر حوققى اوأسدده

ولززوال(نطق اخر)

ا

7

زهو) .شغسيرفص ل برا حصركلشدر (مغهوم) والله الغنى وانالفقراء

ادك بهذ مشهومضهءنى ادقاشن قلسل.مدعقاب اللو بكر بطع ايه أ
افلوركه غى حدقي خالقنعالى ونير حقيق .لوق شدادروك شران قيام رق
تاسات رناشه اله اؤلون,ران :ثرو سهسى متقطع اواسه محووه :عدماولوراز
فالديك ماسوانك:برى ترينده لسيت[ه غثالرى ننه حقه ناظردر جةك مشقموكان

وغقذى اولان شيءانله غنا ادعا اندئارأثلرة
غلر
وتعضناسندن
دب اس
مشيراواش :اولورلرمطلوب اولانغناى ةلدرغناى مالدكل (نسة)

“اج ايم موه معي ابدنكثى فىصا دكي مال

ْ

* وكذا الكرعهوالكز اعقه :ع 'لنسالكر مشوفة وباله

(كريم)داباحبكرم(خاق) خعلودر مناذ رسن خلق (آل) اخل واؤلادكة
إزننت حيات دادر ( .ترجه) كريمايدن كنشئنى حسن عاق يذكع
اوازح.وىاواسهقومله ال
وكذا الفضههواكة.هعاكه

ا
يد لس الفقيه ُطقه ومقاله

لانهمة علىاولان
(ققية)مظلقناالمعناسشددر صكره خواصمةععباادمات
مسنائل اأضوامه وهروعمهنى عالماولان كسمه به فقمِهديد لز(خلاضة محان)

|أعام ف ابلتاية كندعة تر ناطقهةذك حاائى سان كسنهدر لؤحسه كوت
تطقيمهءى اولون خوشكوئ وضمرف .نطوّه ادنسلاسك اذاؤسلامت انشايه
م

مالك

اع
حي"

"تت بتعدهة

ماتريدى .رذئ اللهعغنهورم مشاركهواكثز اهل سنك دى مسلكىي ودركه

عبدك فجعلنىااداقد رت قديزتغالىايله وكسٍباع ردك قدرقايله واقع اؤلور
امةدورواحدامكى قدرت مهدا خل اواقده جهتارى مختلف اولدقددمانع
لوةدركهحدهث اماد حدق تعااياك مةدورى ودات كست عمد حدايك

كب آلت اللوذزوكملنٍ محل
سدراا
لمدوويدولق التثلهعشابج وكي
قدرتذهدرخلق ل تدريده دكلدز وكدب ادلوقادره:غرد امار اماخاة له

منغرددربونده اهل تحةق ديددلركهعرد بالاختمارفاءلدر دعك عبد افععالي.
هواك انمالذ.مسةقادر
قصدواراذهابله موحد اولوردعكد رمع هذا يقا ا
د هداخل
ودنى مةد ورواحد دج ةارى مدد اولان اىّ مسَةةلى قدرت .عن د
اماز كس نع ل شافع وش

دزو سعد ن علط

اناده حخلق حقك

اكنشله عبدكد رد يكلازمكلدى أكنعد ك ةدرق مخضا مداردرعندك
صرف ةدرتا رعدى التهمسائرئد رم حكن اولانفعلىقضدابله اماخالى

|غسالبثكصرف قدرتا عش اول فعلمكى احادانلوهدر ود حى دعل تعميرى
 1ت
عامدراماخاق امعى تارك ساق يه افر و كنلانجعمد هشاضاولد ضاق
اشته وتقر ,رارضا لوده موحوددر 7

خالى دغالى عدده فدرت

خلقالدىعداول قد زتايله قعله وت ركهفادراولور وازادهدى خلواءلدى

عده اول اراده أبلهفعا-دنونا رحكدرن برق رجي ايدوبدمن قدرف

عدلى وذق الازاذه تعلق ابل ه آلات ودواغ فىضرف ابلديى عقناسده
اللهتغااينك دار ادهوقدررقاولفي خلقا .نك تعلقاادبلئمكهخالقتعالى
لقابإ كده عردك اولةءلى اولا ارادهءئى* عرط عادذى اوادىونوازادهنك

مم

مى ترجه دردس زور وقد راشته لوقيد اللهديرونأمذ شب اعيزاله

رجوعد لازم كل زفعبلى عيده الإتماةكبىس سمكيله درقريدط تخراكن

وان

انا سيت لذوبددروقه اسشسادضر بان خاق! #سيله در

دس قعل عامابواغكدده شبهه وقدراكن اشعرى اختشارى وفعلى دنى
اللهتعالييك َلوةمدر د كاهفعلىعددهتست ايدهمدىبسنجرم وسطدن

لاص ممكنااومااداىمام الهدادناولان:قر برده اصلاخ يروةدرهالديك:
بوافءالعيادده ت#صيل مل واردراونى اولانترلك مشناظرهابلهتغو يمن المل
الىانلهأيدوت رضناوة-ليدر ديوادةهانى وسيم اكل وصدت اطشاردر تقار

كك وضماخااق الى طرؤندن اولءغل رضا ودار لك مقط واه"
ا
ا

623

فى

محجامون ”:مدعوصت!.ميو حص ننهد فأ

؟ 1غ

| دهين ويلانكهاوقوضيلوصحاقومنراق درت يدهمستعملد رو دده وجود
انساى اهمده وعقل سيف واطعده استعاره اولوب اولضغه نصلدتى

همعدر
نير
سئعش
التا
اثباتاولثدى احسكن نصل نوندم اراد كلاللمهط

(نبجه) ىكعشقلك غلافيدراكركيمع بلاتيغ اولسقين ختبزرائدل
(نطق آخر) لوكانهذاالعلم صل الم  :د ماكانببقفالتزيةحاهل

(منى)امنيماركه آرزه واميد وبلاسىتى وميلسازج (تريجم) أكرعم

| خدا اميدايله ساصل!وليدىكجخلايق خلمعالماوله ولغزدىجاهل  _
احهدولاتكسل ولانكغافلا عد فندامةالعقى ياتنكاسل

١

له ديمكدركه عل ايلميتهظرله
بعى
ددياع س
ججه
وردر
(اجهد)كسبرايله اع
تساهده قصداولنوركه ١كامكاريد رضدىغةاتدر (لاتكسل) علنابندن تو ظ
حاضردر #قملاؤلمه اطهارشوقادله دعءك (عقى) موصوق محذوف صضفتّدر

دارعقىكه اعقاب وعة.اب ويشعائلق يحلى (ترحه) جهادوثؤقالله

دع معلَهاموآْلهلتَ وز يزيهوكه عقساده يشعان اولههركم اولمكاهل(نطقديكر)أ

رضشاسمةالمسارفينا ب لناعلوللاعداءمال

:

(جبار)سعاء حسنادندرمصلمء-:استهكة رجكبسير بو نددر باخوداكراء
واملعداشحاسنه اولان برد ن اولةكةمقد را اليتته اجرا ايدحى داعوا
كو

اكرحهحزف ذالذه حيروهدر عى مغنصئدر لكن بولدهدج تعيرد يكرايله

مصوروا الاكررةءلتوركه عبدك افعمال اختسار رسئده معذداهيدمه]|/

واردرجز يدديركهعبدك قعلئدهعيددن اصلاقدرت وةد رأ يران قدرت
قاهرهحمارتغالى دندرواشعر بهديركه اراده هزذه محبورافعالمزدهختارز
0

ومنعتزله د يركهعنندلفعىكندى قد رت ند رذةط يمان واضطراروقدرفلاسغه

د يركهعمدك فعلىاجات ايلددرتكاف متنعدرويومإكمواتغدهمةرراولديق

اشصزحدده ديركةااملاكمرمين
اوزرهامام الحرميندن دن مث ولمدرل
قكن

ارشادنام اترنده جيع حوادثك حدون ان
تهعالينك قدرتله درديديكى

تقلايدرمنواتفده صتكى مدن امامه افترادزذعشاولدىاسساذاواكق

اسغزايتى ندونرركه عبد اصل فع#لوىاعبيمولرثقةدردتركوانو,

اقلاىدىدبركدع

دل فعلى تموعقدرتين|بلهدر لكن قدرةالله أصل فعاده

| مؤتردرووصف تعلدهعيدل قدرن موبردريعى عمد دنصادر اولان فعل

ممي.
ناضاءت ونا
دونا
عاج
نت وصة .لهاولق ورتم د راماانوالهدىانوءنهه

مابريدى

ور

511

دعاريدزدعك ١خرنده اولان الف اشاعدر
|نز
و

حد

(تريجه) «البداهة ابرسه

انافكبلاشندن | كاجدءض شد تابذهفربأذوفز:ععدف وددال

ْ

واوقدم لازمفى نفسيه علد لعل الصيزعةد البلا
(احزم) ا<ناط ايذوب ١ا كاموافق

سس جم

(رحه) ا<شساطى ادليه در سس

تكرى اولاببوصيرى ايلردى افادهاول بلادها<ةءال(نطئآخر)

ادا اجتع الافات فال شرها بد .وشرمنالل المواغيدوالمطل:
ا (مواعرد)موعودل مجعددر موعود وعد معءاناسنة (مطل) دفع وتأخير
(ترجه) جيع لمر ى خلدر د تكددشمر:ىوعد ومطلدر مل
:

تمد
حت
|

ولاخيرفى وعداذا كانكاديا د

نعل
ولاخيرىةولاذالم نكق

:

دع وعد خير يق النبازيهدركة صادق الوعد اقاق مي اتدندركه خاف |
لخ خيرو رك سو زلدعهده همذ نكلوعددوود نف وكاورسه
تمعدروكلان د

ونتكه :مديراولوب مأل مة.الىاجرا اصننهاحى هردانه مركت اندرشهودر
والا(قولله دبوواله)مثلىوده ضرناولتو

8ترجه) اولان عل ايلامكاذب

خيرى وود رد سوزىكعلهدهس :دن اوله مهمل .
ْ

>

اذاكنت داعم ولدك عادلا  #3فانتكذى فغل ولد107

مألمقال)علايه عمل لازمد زعلبرءالحدمغةاتد ن زبادهاولدلمكة ارق صاحيقى

معطم
لصنيحهم
يلإد

سحب لكا وأؤروبر:ع س اولس» يعنى عقلى عند نزاهاولسه !لاد دوشررثرا

| تدقيق اموردهدةتهعةلى آلت اولؤبانى اعالدهعليمداراواغلظ وصيانت

اناسكرك ايدىعدميله :ممفوظ اولينوب مقدزات اللهبهة ذن خيرداروآيات
واحاد دن واحكام تهدردن وكشدو 2اهل اللّدذدنا كاةاولةمن .دمن عل

كه به داهيه ا ولورته.وذبالته تعنالى زيراعقل عضوك مدل اول سثلاأناغئن

اح انقو مني الوايع ارطلهل
بلين
اولان كسنه تع
0

اوأورسكعامسغقلأولورسينواناقسزة عل اىولاغء معاث 'ل '

سدلله
ودىلرح
وا نكت داعةلىول ندعانا .يد .خانتك

.

و نت هت سابك عكس وضديد ركه على اولان  0212على اواسهدحى

زىر» تعلسزبرقدم اهلينه
كلف
يائ
عورلسلع
عر بإنكبيدر (.ترجه) اول
داهل
|

١٠
الاااالاسان غذاعمله

لكصنل
اعرقغاداذاي
ولخ

7

 ١عد)ةيننك ام وغلاف دود براروثافى اولا د عينيدر( نسلل )لونومههل الله
ف
نوه
1
و

1
س وق ايلدداك وهدامعا

عد و:ماخوى ونمالبدل

(سققالله) اللهرجت انسورن دعكدر اهتعناراواهش:

(رجه) اثلية

رجت خدا بيرى حوافيهمعا *« اتكسيدهة خوش
(نطى ديكر) :

0

 .عثلدو العقلففى نفس ه .ب“ مضا '.ه عمل انزلا

(ذوالعقل) عارف 1كاممعناب:هدرذ والشهلقرنن سهبيلوكهمسادانسانكاملدر
(١قايُده)ابن ميلقشاذىماتبئده نودردوفي ةكرامعنديدة انساند وسبعيت

اسجدبهالله محمقابدووببوطورادزرهمن طرافلله ع زوحل مؤيد ومدل اولان
ننفقستس! كل دبرزحت

عناذارحن فاىلقيةة انلردر سباثرارى عند

#حرة الله رك سورر مكدرلكيمافالسوواتومانيالارض) ودوىالعقول
واواوالالناب د انلردركم عدبدات اطيلاق اولنور حى برصلاةشر بشدده

الهمدلى على مهد عبد دايك دعباردر

(ترجه) طن اندر نفسخ.دمعاقل

هزيلافىكلأدينييهلوحوه أموزره برصورت وبروب#ض خبال
ع
ر نه
لترات
قان

١
:

هىمثلا
سنف
ناعكا
د اب

دعه سد ندر
ارو
ملان
)م افيادىد كدركه قلت قعل معناسته او
(لإترعه)نسضهمى ذا ددرزيرالازمد رمتعدي دكلووزنهدج لدب (مجه)
دقعة كرنازل اواسهابإازخوف وفزع  4رازه

تدعو رسيم :

مثال
 5لداعتي

 4جره عد فصيراخرداولا .

رأى الام دىنسجذه درم ادبلاى م ذكوردرغدى فاالدافمالدندرف

ْ

وتمل.اويهرديمك! خرر حككببر اللهإولك ضديدرا
ايرر
صتحله و
ولواروت
بو
(جحه) جوت خبالنده ايت ولدي ادلكادكببهب عاقتانديش

كايارسقدم:تال

ءظ
091

ا وذواشهل امن انأمه هد ,وبننسبىمصارع من#دخلا
اهشا ذوشد دى رار
أ( دؤالجهل إلى عرفان (مصارع) مصرع افظنك ع
 ٠معناسته (خلا) مضى وذهيد عكدركهكن |وود واوردبرارأوةق اسه اق
كاريدرحى ترك ضر يدهبرك دوشديى تولومشهؤردر

(ترجه)

اهلأ

جه أولودحؤادثدن اميوو كار عبرتالمزوقعة سأءة ذن او زادل خال |

فانيدهي صروت الزمان * '#سعض مص _ايداعولا
اند هت )ببدااقة ظهورابلدىد كد رصروف حوادث(اعول)عو المعواد |

ودزع

*٠4

عن(١١ ١ إليةعضت نرازناكعنسوض ودورودرازكربانناولقاللردن
ب .وسذرلكن هردان مسةورالاحزانومنتهنا نشرع ددما:ندر

(رجه)

مات عرم نوأضه انماع جنالهكارتء.ز نت اولورقليل

ر!يلدفق لاإنعوت يمه جا وان [لرومنينغي .هيل
ر ما)دنى تسضهد ريك زبادهديراؤلوردءكدر (ندتخى)طلب
وه(
يند
(احيييه )بر

وى ومراد ابددعركدر ( .ترجه) دوستّك اب_ترحياتن دوست اولان»
دمعت سد متماك 4سيل
ولدس +ليلارر”ما ل وةقذه د واسكن فرزلةءالاكرمين جابل
(جليل)جوله اهن دس عن معةاسنه +بردر(رزه) ضم مهملهوزاى الهزان

ومصستدرلسبكاسعيد روزتايجو ا خير اواعغشدر

(ترجه) .مالدكلك

دن اصعند وكراءك فقدى سل
نلى
«ضاان و
خوش تكلتن
لدلك جدى لاوانيه مخمع علدوف القليمن حرالغراق عليل٠ 
(دوا )وزن وم نعاد بوافقورطاوعاكسددر (مخصع) ملحمقهكددوشكوانق

فارسيدسامه واب د م(وغرلل)نقطه ايدرعطش كه صوسزاقدرظما12
(تتعنه) انكشاحكون جامه واب اعم  +فتراقنتدى بست قليبرغليل
(نطق آخر)

 -فاهلأوسملاه-منزل د واستودع الاللهمارحخل

1

(اهلا) معلمحذوفك معو لمدرنةدبرىاندت اهلابعى حكوا كندى اهل
واولاد اولان دائرهيه كلدل احثى نوقدر ولهلد تكدر(سهلا) دخان
 /موضعنا ممهلا فى «جواةلى يرةاناق باصدكٌ عغسرت ,كور منسينذعكدر
(استودع (ودبعه لاو

دن امتتعالك نس متكامى (الف) دوست

ل
ائنا
دير
تم ب
عهما
ااىم
ْسيا
معباست هكسيرابةال4تدندر( ٠ ترحيه) م

الوداعوت جواق! يلدى جون ارتعال
 ٠وك السشساب كان(نكن ب“ وجل لمشيس وان1عو:ل* 
(كان) خلا دهكان دن كنرف اولندى  2م كندى جورنوقت <واق

كلامش كبىاولو *كلدى دس ابامديرى برد نوا رْزُوال

؛كآن اللشدبيب كصعيدا بد قواماااش.اب.5درائل
(افل)طوائدى مكدر ويك افول غروبمغناسته (ترجه) صب
0

توحس ب حا

1

غاذل كورندى شيب نيش وهر جواقاذل اولدى5 

م

كلامتقدبرن مددق[اضبرت)شرنما سندن تشعرلانمضارعتقسمتكلسور 9
يرل) مثلكٍ |
حك د
رذع
(دءفي) جو جوقاولمثلى بنايراد وتذكيراب(درم
٠رألدىعرحِيلكداواور

(ترجه) كلدى امشال احره فرقتدهوسوزه |

ذرهدةحوق حروقايدرم مشل

ْ

كل اجماع من جايلين ذرقة د وحسسكل الذي دونالرافليل .1
(َخللى)مطلتبادوسبتدرصدي كي ومثلم ذكربودركه

ٌْ
ش

(ترجه) ابى دوسك جى فرت تاب اولور» سقراراولان وصال اولورةليل
ءادوم خليل
للعالى
:انانتقادئفاطمانعدا جدا يلا دزلم
||

(افتفاد) فقددنافتع_الدر (فاطما) فاطمة ايحسكن وزنايجون ورارجال |]/

مْرَله سن تدريجاهيتليل اجون ترخبماولتدى (اجدا) غيرمتصرف اولغله ||
(رجم)

جريدىاولان قوبلي اشماع اله ورف تكمدل اولندى

حدؤمرنه

ييرواولوب زهراد » كتدىجوبكهداعمولزهيجحليل

ايلف هعنادلسمن سد فقده ,جد لعمرل ثئمااليهيبول
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انتعنال باشدن اطتراح مصد رونك اعم مقعودءدر ناطايه كلب ابلهادئام

اوأممشدركه اصائده مطترح ايدى مطروح معثشاسنهدر لكن انتغاله نقلده
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اوورتدى(وخل) خوفدر

اشثره وثهبرين حالا ال
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(رجه)_ختدهموح
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ظ
٠
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(اشدت)كانتاملنأدة اولور(وحنشا)! كل وشريهشانان اولاناشيادن الى
ولساكتواركط ه رادأو(مغ ط له)استعمالدنتروك اولدةلرىحالدهاولمسا0
دمكدر(إجداث)لفظذكرعدر قرمعناس:ه اولان حدث لغظلاك جع فلتيدر
كورستنان معد_أسنهدرمومرعانافىممتداءو شير لونتىحاليهدر
ولكتدن!آناداولذىهب ضتكنارك ورا لدايدون قيرابذتحه ارتحال

(رحه)

سلالافة إذواافتمئنته يهداينامنوددوا اتدل والذوال

(خليةه) نادشاهدركد اعظ مال ظاهردر (مشيه) موت (وآفت) وفاالدى

اعبقرشدى وشددى (خول) دائرهوحدم وخدم ( .ترحمه) ا ََ
ابرغشاهه ةيلوال #اشكروخيل وحدشم نولادىنه حال
هوتوء,العصيةالمقوينلوجلوا
السسنكدوزال قكانتم ةناهاا
(كنوز) جعدرمغردىك كفدن مغر بد برهدونالله دما اولان مالّكه
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بودت (7نضاءمن الكنوزماانمفناتحهات :بالطيذارلىالقوة
مت دسدركهارون ملعون ومالمدفوق دقاده نازلدر (ننوء)اغريعنى تقل

اواور(عضيه)اوندنةرةقعدده وارثهة اولان15ودرحال (مقو بن)حيواف

| كوجاودةوتلى انادكدرلك ونانده رجالدهمستعمل اولاغنلاةرذهاشتعالى
قاورنلغتاؤلانتو كمعناس:هدر

0ترجبه  1دده اول ضكززلاعن
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أابلنعنمد |أي#رصد م عددايداءن ديد واينالس.طن والاسل
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(عسد)عبدلجى يتدكان معاسن (ارصدخم)سنانلرىبكوةوودودعك)

(عدد)ذولءدزعةءمةرديد راثاشمديده اكون اشيرايادكلرى آلأت وسساط
وبجسكرديد )دمورضخكبومراذزرهدر (إبعض )كبسسراءاهدرمةردى .نه '
زرهك طاءىكدناشه كبررر حودواسق ووغاغه دار ناخود حديد
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اوزره نص اوانور نوبت ككاواددن عاطغه ساتطددر وابن الوجوه تيقردنده
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:ترجيبه) قندهدر حوربان برمعدارا 4
ابلناسمره أوزره.معظوف اولور (
ببردهالرله حفظ اولور روزولمال ٠ 2
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افع س
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تعدبرندودر هرنظره اعشارلله افعيان أبذن اهل عيربهشعوكن ملاخظه سيله

فاعلىدذكروايرادذن ذف ابوتعميماندبكورنذى مصمرعثنافى كدابى ميدّذا
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بر ايه جهمبى اليهدر(دود)در ردارححت»م اندهوهيا “راشيادة بندااوا
ع

فارسيد
دكر دميرا (مأل) أول نازونعيمابلهبريد ءكتجال نورانماهنيس ”٠

وجال قيروهارد قارن مدهركعك دملاجظةعاقي ت انددش ايهحالارتينمكرايلروب

سؤال م امنه واررسه قبرارى انار <قميةت حالار:فق لتنا فصي حالايل.هسان

ايدوببودارفا ببنكعاتبتكارى:وجرك اجدىاول حيمنوبجالاحلوىلان

لببربردن
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| +بوادر )و:لى )مصدر مفعولاهمض افدر ف اللهبالسيف) تقدع ايفو
| هدر

)زجه) :ا كرفوت احون اسه جله”حسسيم زه جقده شهيد

اواةدرافضل (نطق أخر)

| دنا ادعنكا اس ت اعرف حالها) حظرالملدكحر ابياواناسخص و0
١

1كو ع ركاملدندر

ا

 0امك مضارسى (حظر) مهملهنك

|عتقبدبإودر خر ومنعدتى وزن ومعتباده

كسد (مليك) رب مقشدر

ظاحتيسب) افعسالان متكامد رحلالنه جصردزق ابلذيكمحهتدن اتساب
(

 ١ميديايعي يرببببلاباقرولا لال

ريل )ضرب

كلوقمهللارب »|

ددعداب ممّرراولد بعنه اعتراف ومكتصناشتةه رعانتأندرم
 ١دي ركست حرام

الوم دشساايدر حيله كاحال ين يسامصاور و قباش حرابى مذع حق

نا ددم طلمد لول

١

006
!

5
اتماألدساكطلزائل راق تجسسقتباتليا فارتحل

انات)يعسىالنتحهبرعاده قالدى دبعمكدر ١ارتكل ( ذوحدى وكتدى دعك
هومده
(فائده)إظل رَائلْدنَميادظلخبالهايهام كش علوقولق بع دراو رك ر

يبال وظغللطئده حيازل دبرلر فىالاضل دنا ومافها برساءةلى مايه
ن
ويل
د تث
يديغن
ادل

شنا كاهسولتسترى ابنعمداللهجنابكترتسرد ر(فرح)

م م نار عخدده'ابقال ايلدى ذوالنون مضرى درديث_ارند ندر فالديي
عا سلكت رونالودرسن كه خ ابواتد,رار رومنده اختياراولناناتادندر

عر بستاندهسائراعوله وهردارذهاول اطرافكبرا نوكه بكسلةمىاسعلبهرده
اراق اولءور واممده تحه منظوم_هلركوريلوب لكن واعظ عند الرحةن

ابنجوزقنالعز ووستازىخيىكز يدمدر رايتخيالالظلاعظلمعيرة»|

لمنهوف اوح الحقيقة راق » +شخوصي واشكال تروتنةذى « الاتفى جيعا

واخحرل ناقىوشيخالثبرعل دده أفتدئ د

تترى
اشولاستده بازمشدر وو س

د ىكوش عيرتحكياور اسائد بذ رجاصخه بظيهجوودهرحركاتن صورل وجله
اشكال دس ريذهدهاستاد صددرر

072جه ) ديدة عارده د تااوادى

ائد ركةبرشكاذى التدى ارال
ضنا
صاهل ه
قس
اظل
بر

اوكنوم قدبراهنا همواكيرق لاحفىاذى الامل
|
|| (افق)سكونوكر بد ندند ركو ئكطاررف السعاءمعثاسئهدر
عهىبااتره
تنده
سعا
داسأ»

أله مستعازمته منتروكدر

(ترجه) بأكد

بررياايدى واادب :اتجره اولذئ واقعبه اوح اميد ارهن برق سر بعالاتقسال
نامنيددياهأشتَعْل مذقدعر“هطو لالامل

ْ (نطوديكر)

٠

(محه) د تكلهدنياالهاى مغو لاولان»داغريب ادئسى طولاملٍ
الموتدَّئًفُلغمةديد والقرصةد وق العمل.,

(بغثة)لفظ:و مدردقعة وذاءة جلهمى برؤرزن ومعناوءدركز ركها و 2دن
وفارسمدهنا كا ده يرزمؤت داه حر 5اؤلدده وصئد وق دج حرقالقاوده

ارلسّدر

(رجه) موتابررنا كاءتاهلى اؤلمهصكي مالهبرص مدونا

قبراعل
وإرلق:2ل* عدب دقنيك لاحل ”

ا
:

0

عرك تنا وقتئة حصرواماايدر (ثرجة)

وخوابغفلت انبرسهن »بويد قالورسيئكاف ا جل نطق خر)

4؟

أوح عا نكلةءى حيرةقدبراولتوركه نصسريارت كيد ر(جتادل) حعليووتله .
جعد رمةردى <ذد لوزن ومعفاده مص درحكه طاشدر ( .جحه)

نهكازم اريدمتناابله زيرا حبيبالله» الىترك ايليوب ققراختار ايدى
حو ناول فاطق"

ودبهاالتناءالكنوززودرفابوواموال قارونوبلالقائل ”

(هب)احسبفعلمىعشاسنهاسعدرك:ة7هبسامذ
 1رايدىجوابى بدتادر
اولان كاردَرهَاتعَ:رام

ردر وزنايدوهنمنضر فيلندى (قبائل)

قله تك بجعمدركة ببرريانانكاوغلار:ى اولان جاعت ناس هدر
رَدُديناا
ملكيده داخل

(فجه)

فرص ابد حدلهمتاعنهب « كوررى مال قارو شعادل

طنوائل
لم
الب
اانورط
هره
نمصي
اناء
"لم
زعال
الدسخجي
(خزات) ازن لفظةكبجعيدركانبالهكانستسكبى(طوتال )مغردى طاتله
عداوت معناء:هدر

(رجه) هه ودار جوي :خافىاولهر!آخرءاولور

جَازنكرى اعنداكي اكذاره وهارصل
فغرى سوايانى 0

لمافمكمن عزووهن1كاتل

(ناثل)عطا وكرّمدر (ترجه) ورايزغيرى تغربراللهاواامبنهلهراغب
سنكع روءعطازملكسى بناوارمعاتن

رىزتته بد فثأ بك باادلا وغاوهلائل
دغس
قن
عدقانعت
وق
(واهلى)دهو أؤمعمعناس:ودر(عواتئل)عا تلدنك جعرد رحك وير لك وسْدّت

وصعوعدر

(ترجه) -تقبةتده قناعت اوززره نةسم رزق مقسومه»

سنك كارلكسى طاشلركله اوه تحاتق
قاىاجافالله بوم لقايه هد واخشى عتانا داماعيررا:ئل
ا
كرعس (داتقوننكنم
(لتنا)ملافاقكه (وانقوا »لوما 7تزجع ون فمه اك الله)

مؤّمئين )يمه مى شهاذ تاريله مومن مدققن <ضور معنوىُ حةه وارمق

انديشة شندنخالىاف ركه(انناخدى اللهعمماندهالعلماء) ور اشدرانسان

حق سلددى قدر خوفايدر برعالمدهاكر خوف ووغدسه انك-الئدن خوف

اولتورد يدبان( .ترجه) .خدادنةورقارم! كلاق اولدِيم كويد »

ك االيهلم اليه زائلقنكطخر)
انكاجون غتات
س
اللتصضة

اما

من
4

(غر)م اولذك اعاميله مغ روركه

|

 791وبيرانه كبراءاسل

رورصاحبه مى د عكدربوندهغر براك اهماللنضهاوان دض 002
عغر

دمر
اولرديد

حددهومثماة ونونرالله تصمغيرصرخه سيلودر طرف

اللاستياولا.ةسيندن وباحمل معسامي: 4د أينافظندن اسعدر عام سيك

5زيد راملاوشيزينكن مشهورهاولغ زمائئدهراش كال وحسن وجا لاله
ضرقنا

يوادي (ثماثل) هدر مسأجد ؟ى ومهردى شأل خحوى

وخصلتمع اسهد زوانك|صلى شأملد رصكر 3قاب مكانابله ُعاثل اولدى
تمصي ىكب لخت وظيفه سيدر (منقسه )امام حوعةرصاد ق«دذّى ضيه

م تضانكاحواالئدن نعضص مقالات دقلى اناسئدة روات دورركه مد 0
ممور :حار دده قدليام تعلده سه زم ذكرلهمل ديدكارىف

ا

برآالتادلهكارهمثغولادكن شسكل ع روسانهده يبرزن ان

انط

بدااىوذلى
لديك
ط؟كاادي
ويدى
بلرا
ايدر
كورثلرعامسجبعى قزى به درظنا

ب كنديكدجغت يعنزوجهلكدةيل ألهمقابلوسنده زيرزءمنده تججول

اسان ومسةورطا سان عناناولان هرخربنه ودفسة» فىسكا دلالت وحبله

كدىعسنين دييكدمده بنديام صودت
ءىت ايدهيم دي
آزر
داخسريمو
غك
يعكل
دمج
لنك
ولدمس
اثلاي
انسان انلهتنشكل ووطوره ة

وتخزلاءاجون وهينى تعمل |يلدم ديدى ستواءئّده دن

لوب التتفات

ا عييا عبد وقدر

دور رد دكرمقرر قل ذيدى نظركعياا ترونكاه وتافرارندن عاتب

اولدقدهبوطقوزدت ارتالا كد باردن صدور اطددر

(رجه ) سه

نكا كادى  +مال دافردب أدلهوضالبه اولاممائل
بذتعام شكلى |دلهحور

قاامتوساعرتى سواى فاجوعزوافلعدنثباواست حاهلل

(غرَّى)غرور مادهسندن امردربسذه_إهاواور واكرايكنى ابدناولؤرسه

دهن اموغلور (عزوف)
هةإل
ادسلبين
سمرادلةاقلقلماكزلوركه رانك حرك

مج هزهومدمه أدل صمو 7وزشدهد رسالغدالله صصساحب زهد يعنى معرصٌ دنا

مع داس:هدر بونده لطافت لودركه بومادهدن صوت حنه عزف دبرار وهو

ولعب ونع |بلدكارى ال
1تارءمعازف تعبيراولنور

(ترجة) ديدم واركعة

ٍ

خدعه استراس كادلهمكاره و بن ايتّدمتر كرغت زاهدم بن ما عه بسحاقل

همااناوالد افان جدابيورهشيهنربنينك:االحتادل

4ايان مأسمدر ١والدنا) ده واومع معناساه اولوب مقردنان

443

ل

ان

اعرف اقواماوانكانواصعاامكاجد م اريعالالصدتلاتىماركا(

(ضعاليك) بع ردفقرامعناسنه مغرديصعلوكدردرديشك (الطبالملولك
لالاصعلوك) ضيز بدندر (مسازيع) مصايع وزده د رمستراع افظ :ل جقى

مبالغه صيغهسيدركه زنادهسريع از:ااردر(نحدت )مصاعت (نى)رشد

ْضدبكه

قدمين الرشدمن البى)دادماولدىكراقاقمعناسته در(فشار يك) مساريع

ودكك
رك
تطرد
متار
ردر
وزنند٠درهغردىمترا ك

نجناولقدموتلروكدر

توبدثكوباسوالمتدره <واءدركهكالعدوديّده مساعدةٌ رو زكارلازمدركه

ام معساشض قيدىصقاىبالةدكل وبلكه دوام عباذتهمأتعدر د مورسة نوللها

اول
ى )ا
لزقين
ااارا
ع(خبر
تدر
نانسانك
كل

خائندن نصهدمارمتدم امؤر

دوي ستىخلق اباشدر واموراخرويهسق انسانه اخاله وسعى وكوث_ثاريئة
(بلدس للانسا ن الاماسى) دبوحصيرا بان ابلشدر وبواض1؛
حواله مور

جلاات صف هكبيكه لحولسييله
دقوع برلرتك رءه ابوب نه قوعكورد كاهمث

ايكس :كبرقيدى وارايدى وثت تمازده .برىالى لايس اولوب تمازى ادا
وددكرى دعدهكبوباودتى تازى توطريةإهاداابدرايدى حماهلارندن شا

مايووتصير ايدرار وخلاف رضاءالله برامس«ضرورت حاللهتصدى وشمرعك

ظخدق اوليان امورةتعدى ايلزلرايدىدعكاوه (.ترجه) جوقكرقهى
ر
دم لدسى وراد حةدهضى ابدرامزخلافه اهما
لقف
ووا
ااره
نو

دك

(#اللام)

ْ

:

عي

عا

هد ادن ب#دوماهىانعرت قروا بطائل
يمن
راب
عغدخ

:

(دنيا)ادنانكمؤنةيدرحبلى حكي فاعليلهرذ ثقملاولوي نك دى

سةوطنهاولسدبقدهتنو ينماقلنه ويرلدى امعسمه منقول أولغإءديمهايله
متعوتاولدى(غرت )مغر ورلدى داعلنداتدى (قرون)ترنك جعي د ركرن

معناسى اختلافيدر التمشويااووز وبالوز_.له برقرنديد ياحرى ذواالقرنين
بقاللاهسكندرحضيرتارٍمْك شهرثنه بازدقارى سارك بزرمىان حياشدهايى

ةرص اواسيدرسا رسسارى مسدّةل مقمالة اسكتدرإنههذه أنلمشدرل
قرنمئن

(طائل)اكرفتايطهوولدلنوراسهكدفضل ومنت وعطاديعكدر طائلمغيد
دعمكاولور

(ترجه ) كع الدارسه دتاى فرومابهاولوزخائب»اكا سن

دلدرنافعوطنائل
دلغريساولمهك

ا

ع :ااكثل
شمثل
لاف
اءته
اتاتنلساعغلىريزىرئسنة د وز

5

أ

(غري)

»14

أ

عشلىاك
ان بكم قدذ تاقد كا عد وف فدتار ل لىضًْ لقاكا

(ترجمه) .اكرباكه قضاناةلشدى أيسه» جنالعكلةف اىبإدفز(نناطق ا خر)
قو ادااسنتك القشاء عد خعلوا المدورلها مالك
داةىارةد:اتدرزع ضبكى واصلى مفصوردد زبراى وزنمد
انز
ؤ)ه
رنا
(ق
اولنوئكه القندنضصكرة همنؤه اظهناريله اولوز

02رحوبيه ( " 6وتماكر

فأرشسه عنراق بذائدرارسشة شين الكامسسالك
اللأضن دزوعومى  43فو قالةلون لاختل ذلك :
١
اللاو ن)نتخددر(دروع) زوهارمفردى درع دريعض لسخدده درؤع الله

ت تضكلاكايدر
قده
>ده واقع اولشار ماعشا
قلون بربرى لن

(ترح»)

اكبراززرة ىقلن اوزرهكهمكوزن  70 +ع مو نَهللهاولد.سال كإنظىد مكر0

هبالدنما واضك يو السنالموت يأنيك
(فب) تسب معتاسنهك بدورنإذظطوتؤاؤله ضاى يسعكاد ثامطيع ومنقماد
اولذىعدابله و ظناللهوفرضاللهديك

(ترجه)  0دهراولزى

اتا
ا

ايع عدايهسنبص»ف هكلزموت اداورسنهلا

ظ

وماتصدع بالدنا عذ قط لالميلكفيك
(ميل)فرسمنشالئيدر

(حه) ذهرى رسينك كاف درسكابطل سك

هس دل مةدارى خالكٌ (نطقآخر)

اشدد-ازعك للموتحفن اموتتدََلاقدكا د لازغمنغالموت اذاحل ودرك
حضيرهذى و مانلةوجتمة شهادتندن» ر قح دقيقهمق مسعادقذانهرب:دن
جيقناركن قبونك ردانه ازارارى تعلق نع الشوبْحِورازاذىافشدابدركن

وشعرئ انشاد سوردياز (حياريم) مهمل أهيةحاخذ ر مغردى حزوم كوكس

اطزاق خوائت ضدر .اككذ ,زكسنه كورش ابلسه اماهى باغلديى #لار
(قادق)فرة تكن وتدهط :وىوارحن مكدر

(رجه) كتديى بلتاغله

زيراءتلوان هو تابررهاتكة كد.كدةس ن صيراناة اواله دحال

م.وع ركهركعادي اضصككالهدركذالكالدهر سكيكا
قات الدرعوالمدضة والر
الإيضه)اشقك زرهلىكن ياشمهكيدي طاننتدر فارسندهخود ماي
| بوعلغه د رار(دوع) واوالله خوندر وزنارمعى  (ثريجه) خوف:واننده

سكازرهواش كاف ولى+وكولذرركن آغلادردهرااىكورانارهلاك

|
1و1 0 0

بارال
سمس

غرر)
و ذهحكونت هلاهالسوسالك إنطىح؟
أابدوصور يكل

اليكريلا الىسواطاجد اقلتغداارشضاطا

(وشغر) اطيفهرهبنع وان

خييرعَرا سندهكدتة مُ:عشعزاسلام اولوبحان

برهماولذقذه ظهور اتلشدرهر مصر:ع اخريده اؤلان خطاف كذلرى
ممتوح اؤلزب براك وزن مااع واف فل برالفساكن ظاهر اذلور<دى
ل موشهورمثاحائده مغروئدر اله عند العادى

( 01ابعَتى) افتعالدن

ظتكادراب دنسخددر (ترجه) .شكااقسال ايدريارب دلجالم
م
اسألكاليوم مادعاكاعيدأبوباح ليةيلا - 2

(ابوب) برديغميرمعروذل تاميدركهكلامترعدةمزجكى ردر مدرىعيص

ابناسصاق بن براشعد رعليهى ال
مسلتامرحر
دملرى زجة دتىافراتم بوندف
عليه السلامك مزيدر شامده مته |م وتيحفابراهيمابلهعادل ابدى غتتغقعالى

ألولىأمتكان#صدية صيريئملاتكة نعهرض احون رعش سن لِك مالواولاد
ونمهرن ؤهاريسهبالكليهخرابايدويدىعددذكورويديعددانأث اؤولادى
اورره دبوار متهدم اولوف هلال أولدداربده وحود .هاون ادق _سف

وردمسلط اولدىيدى ستهاول بلآيةسبلاولدىحقتعالى وري(انا وجدناء

شازا
صابرانم الوعبد
اب)
تانه
قلب اللهلسائنه دتى قوردر تعرض ايلدكده
اول تمت ؤمساحاة #لارى
تل اؤلغإحاللريدن نقصانطر نخاوىممله
(ربأكق مس الضروانتاز  -الراجنين)ديدى حااتى حالةةه عرضله شكانت

متموماولانكواكدرنئي"عاشقسان تشةاقرقت مغرإيدركة حضرت تعقوت

أدتى (اانشماكوبى وس الىالله)سوق (حضرت) ثامحكيرفص
ٌاوسوددقدبتركاهمدت ابلا خراوادقدوجر رت لجالعطشورب حكرتعاك
ماءناردعنابت انشوب سورر ) اركض بر <لاكٌ هذا مغتسل بارد ؤشراب)

منارلذاناغيله وا قل ب اد موز را ظ منوابهروباطتى عسل اه
بالايادى ماىمالوحن وبجالوساترمعرص زوالدهاولا ناشياووالبالغا
الى افىجنثئذن صمائت
مابلغتع:ودنتضذليف اولندى تمده دجتعحو
سوروب عرى ا خراولذقده ترك لازشعالمفاف اناليوت (دشم) اععندة اولان
عرده
رسه شوتله شويه اولتدى دوتارع ز
ولدشعند اديزلقواعراواش ا

/

غصمر حدر

ميتدىالو عب ثلالبركددهاولوب|
(ترجحه) وعانيىحرمكي ا
وى 0

"94

ليدى (اهم)فكرهدووروب انذيشه وغمابراثانلدى دعمكدر فق
|[ثعهياز ش
لىشك فاعل حقيقيد نغرىماس واموحوددله وصعه شابان دكلدراكره

قااثياقابينه وماقخسرارروجازمورشرعيه جواعربياهداعماليلم >زيددر

(السكناهتسخبيدروالشمرخالق:مةضى ومةّدر)اول واجد -ةيقيدر وافعالذه
دالق
موثرمةو .حد اود روي اهلتس ليماولسكامودغ اولان شبارده خ

ورازق (فسيكةيكهماللّه) سوردنئ اوزرهسكا كاذيدر دادن| كدارى دئع

ونبدساهبد وب اواسيه امتثبالالله
ايدوب مسر يماول وجعيت خاطرايله ك
لهامعمهىافخ عبذك ديويند
نلل
اند ْزمانغركده تووجمله تصيل عرففا اا

ونصم ورم اردر (ترجه) ماسواى<ق نى وهمى ساب ا.عك كرلي»

جو قيله شك (ديكر)
ا كدكافيدرخدادفع اتمت

أايلهكانبماتكتب مكوب عليك بدفا عل ا

00

سكتوبخيرافهومم دود اليك

ي(عانشرجه كس بدروى)مقم ومضهةك اى خوث:ورس بدروش اواسون
كمااسربهدوحساب
ه دسين
زبراتكررانك ,الهدفتراالكدثيت اولدنوب

| اوور »عمامن كك اوعل.ك خذ مأص ادع مابضراليك +وذة ن الكان.ون

 ١واناسأنافهبناللكرام اتسنا (ترجه) .زشكييرمىءكاتسابوازسيناندن
سكا #دفتركدمكورد يكاندم اولي سيندردنا(نطق)

|

من ليكن ذه مسساعده د كته انعد فىاطركه

| إجد)تكلهوعغنتادركهدعاده(لا.افع ذاال دةم)نوكارداولدى بغى

غناصاحيتك غثيامى سدك عندكده باربنافعدركبللدكدسكا طوماءلى

نافعد ردعكد

ر(حتف)وزن ومعنادهفوت وموتدر (إان>د) كسرجء ل <د

وي ايلكمعشاسثه در( -رصكت

)معروندردنرءءك وغلدامق( خلاصه)

هنك براميء ساجباك اولوميدركهحرئيكركسه
ئلا
س اف
كساعد
ننمس
عد

ارل جون
ع( م
غجاره
اضطراب واضطرارندن نادىا ولسون انطوئقدر انذه
يدامافتدتحمل بايدشس لش ل موسحه تسايم ورضأ وصيربلادادر

(بجه)

اوكيىماودايه انكرزوكارى صسكندو يه باور»اولوراول اضطراب واجتهادالله
ِ

اودم هالك

.١ فجىالمهنمولية بدلات رضن بارالللهلكه
ظ
(إجراك)سحاب وزئئده حركتدر اخترى كاب وزتئده يعدئ كسعرانلهدرديدي

/هولزكتسدرهكهْلالوتاف اولاق (ترجم) .يساول بخارة بزمردهساله
400

فى

ل كنا

ون بحام واردرسم اولكعاعى حضرت صاجيدبواندر
حسيوك هن برى اء

اسن ردهت لركبدلات تناكل رماعولسه لرهر,ينهكأرىاحكاسيله

|در
حكوفص بخصومتابدرمددلايت نك خاعى تنمفسوس شكبير
رد ا
وو
ع
سيج
نتىرت
دخيهحنضكخا

مهدمهدى صاحب زماند روخائم ولايت عافهجاب

روحاللهعسى المسصدر عولايواليسلااءماللهدخىطيةات اوزرةدرغوث
|أودظب( :امامان .وافزاد واوناد وابدال .ونا ونتنا .ورجال..الغيب
وندلاء محديون.وملاميهيدك أثلرحمئده اؤلإن !'تاردى تفصيل اولنسهنجه

غات
علدكاتا للهفصلاتمطسان ومةدمةنعْحات وسائوكتب قومدةج م
ولاهاهاللديهاجوال ساقكدن اولان :هننياعا وتلى هربرىدرت نوع
اولوباغلالرى فنا اللذومًا باللهوى دابيدز وون هدفنا ومةساشهود ياردركد
اتعالالحادل ذاهب اؤلدةلرى اول واتحاد ياظلدن خصنوضا ذلىءةتضابى

#داددركه متحلى وهرابادركازدر بوناردى.هرتقدر بسط اولنسه إرواى عليل

ودوائعليل:اولمق متهي هلهكتورمكده خطز اهمقر ردد نير احادث أ
قدعى علىوجه الاحاطه تميق ابدم من وسامعدىك5اهوحته اصغاابلسورزض
عظطددن خلاض يولهم (ماللتراب ورب الارراب) مكركةكوت قدسيةالهية

عطاوريه دس وصورتدمقدلوقاك وكنتكودن بأتدلدم صورتاستغنيا

امؤضللور(:ذ ن عرف اللهاكل”لننانه) روش دامن عغوى بزات مسنبت *

كه!ب روكشردهتبد نيقدرنرود(ريناعلمن وكانناواليكانينا واليكالمصير) |

(ترنحه) شين اهلاده واردرمحها سرار شوم دك كدعاجز اول بذلرايده
جود :جين ايلهاملالك

' -مهدىالئهالذى متهاليه هذئ 1غ

ش

(مستدرك)درل مادهسندناستفعالك مغعوايدر ذَرِكٌ اولغق مطلوف ودرك

اول ش(غدراك) ادزالتسيازصا ح ىكزالدرلمغنانث ه(ترجه)اولورهادى
اا اندناولانانكهدايت هم »اؤدرمد رك :لىحمَك ولذمى دساولورمدراْ

(ست)

-الاه ئالااه فارفع نكاب كاةلينكرابسمااهمكا

١

(فادفع همكا) دذى اسخهدر (لاغ 0ئ الاالله)تركيىأعترايدة لااله الاالددن

لك)ىمذأنى ووحيدد وهات
ذرق توقذازالدككداله دن شي لفظىعامدر(بؤت

ممصودوءظلون رمو حودنقدء لتغاوت اوررهذركه شعرساءة كنت اواندة
4 0

لام
ت لمر ّ,در ومشامده دور ودران عدار واردركه مق كن
ت
هه
وردنة مخ

كلاماتةدرر(تكهل )وسحال اللهينا ميائئدهقرق بود وكدالتهامذرشةته واسطهسيل]
نكمرن ح_ددتثت ودسماره فى ودراندعز ١
دكادرام وح.ده واسطه وأردنا

نعهكلام البيدرووكاكش صو زبذركه,كشق معذو:كى متضوئد روالهام
لشمىعفذو .ى صرهفدرووت مهار خصو ص والونام خصايص اوامادندر

ووج تبليغاللمهدمروطدر الههاماحون اولشرط اوقد (سممه) اواما*الله
درت تسعد وسالك خض ومجذاون #ض ومالك دوب .كه اماقاكتطنتنة
الهيهسسند ناقدم اولهودردئى .دوب سالكدرايك”يدر بع امذابى

تسليكئدناقنرمرذإافقئلقبسامهسمالخبردرك(.جديةمن-ذياتالحق وازق
| ع لالثقلين).و زىاكدرساووككهساتاه شدايدنهركسهقام ولايته وصلتيات
ووباديتدهشت اتكيزووحشتا انادههردةم(نضانكشنه زلالوصاللهسيراب

خدآ
عن

اتن نع وضضال ومقسام ولايله احدلال اولان لباوت
 ٠اول هنتكن

اهلتعادات :تثهاليتهاهت

ل عرّومتصددن:ازلورطاات اوليان مظلوباواز

جدان دق علي اولدببك روك :دخ صدت وض اولوركة(منافالله
ش

0

ضن )|كااشازتد روس ضن جنه:

كسدى وه وصن

اتدنرودوا تى اولوت انحقد وابةدى طسب حادق ادواك اناذيى كبى سسصن

 1روا دنكدخ سنى وعلاح غادى وأز ورك اتكدٍج حقاءةئ انبساواولنا لور

زراغال صورااؤنهنهمعأ لخات شو داؤيهادتغوالى علي هلالكاندرض وفاروره
علت سه ذلاات انادديم أدوال نقسه دلااتايدن حالات دخقاجوال
كى
وتودءه واخود واقعةلز

لى وغ شرل وإل تفده .رقيات ونزلانه

استدلال اداوركتب تصوف مطتالعهمى شافوكافد.كادن ملا خدشتهطات
ا كاي مطالعهالفدقع عات أدده من (وثنزك من لترء أن ماهو شناءوربة

| للمؤمنين )نس الوبتيلهىعب*تواضل ورت تخد كمأكةايلزتدرركه صياد

بركلىتعلم شتكارايه اقراتتدن ادر اصلك
دى شربما لال الأكل
اولوروهاددبت الود يع فشرامى مشروج قاور ودى روع ودرركه
لاد درت تسودرر برك ناطن :موتجز#طلق دن أبحق:هر ميغه_يرل ولارت

مقود سيد ر أوجنى هربيغه يرل لانت مطلمه سيذركه كيالاترلرنذهاولءسانك

 ١اقتياس ولايثلرنه مشكاتدز لكن حاب اع الرسالدده اننبانك اقتباس |
ولارسكممشكانيدرؤدرد نىو لادتعامة مطلمّة دركه وله دكادرواودزت

ا

م

عاك0

ري ووتنهافر ناماو

اعد مر

و خف  4لض ددتاعشارله (وانماانايشير مثلكم) حكمدله عبد تاج وائمٌْ
زا إشراعتيوا وترم دقن وناس حكمنهادراح بوررار
أندى نأظن ومعتنادن قطع نظرهسمخ جع ذفات اولان اسمذات7

15

من الشيهاتكه (الله)درام شر يفلرى اولان #داءظا ادى ميائدة دى] ا

منساسيا تكثيرها ولوبادلاركاله ؟ وعد م ثلث

الاحناااولون:منوتكرةفعد

ون وسامنهاشارت اولانم كلمل  2لامحاله لفظنيه وميم دح سهدهداخل ْ
ارادددههر برى درت حرفلى اولمقَصوراد نىشدتمناست وظطاهردءدى |

وناب لويادلسات ايدركه الظاهز عدوا نالباطن دعشاردر وايكسترء |
#نوأخيوت ومكررمدم موحوداولق دلائل لمدحم د يدو حيتوت

لوحيددى ( لاالهالاانه +#درسولالله (كىىنقط واعداد حروذارىدتى
اونا كنشرولغ دخ ل عيرتد ر»«حدى الومكرصةيق »عر بن الطانعثمان
اعبفنان علىبن الىطالى يودج اون اشممكرحرف الوارىكال :كرستارشه|
شادددر واثلردن فقرءٌ وحمد ورسالتك بىنةظ بواغه_له امسازارى ووكلية
وجمدلئدتى حرفثةوند نسالاولغليد اينات ربادن احتتات انلديق

زمان ومكاندةسرا
له
اام
كذ كر

 -س اول زحاصلى نوراه شتتارساط حصوته

ديب عل و
ىه الكالته
ط ور
ميد رزرا يقت اصليهرزمانذ(واتكل قومفاد
اهانه انس اولان ضو  000اوآوب عاشة
ك5
اشنارتله اول و
الاهى1اخ.رزمايره اكل وحوه الدله
ورغفاى هرا تت طجوراولديى حبشدن
شو ت تشر بعسه دات شر بلرنده ح ج
مَ اوارى وطباع سلعهانارلكدئى اوزره
ىطرالناس كلها) كرعه تددهمداولدر (لازمه)
م ولردك (فطرةاللهال ف

الهلكبلقعًا
دهال
علهي
دوفيه ادرعدركه لغتدهولادت ترردوعرا| ( خولاقا
فناوبعدالجوحر) بونارحالا وثنهودا حك:دى اوضافاولقدر (ودوت) 1
ام ظياهرادلدبنىكى ولادت دتى ام باطندر اسك مأخذتيو قكندى |

ولاتيدروؤلياكمأ خذ ولا ننك نوترودرسو  7نديد ت! كل وونلىيدن
أكادرامارسولك لوت كدي زباتندن كلدرونيس'ل كندىولا ىكندى

حةنده نبوتندن افضلدر زرا ولابت جهت حقيت ونو ات جهت ملكيت
-

١

ترخات

|

, "089
فد

اهرد رع وانماناك خوايده
عسئ
مورطهةالد
ظواعبال يشيزندنك برزخده اولان ص
 ٠وأقعاولان سالتام اهنلرسدإرايكن واقفلردر ويعناية اللهتع الى الجسام اماق
ْ واجرأملم ده تمدقه فادرل درجحنياب حليلاآتشده(باناركوةىبرداوسلاما)
 ١منطوةخ هتصرف ايدِوبٍ <ضمرت كلمآذه ورميزده احزاى ورت ايلدىكه

|| (اضربّ باعاصح.ارلفانغلق) ود (اضردبعضال اجخرفانتمدرت) ؤرلدى
| وساب امسين اللههواده حكرمت ابدوب (:وللهسان الريي )وارد اولدى

| دحضرت خمليعفدةنالدلههمتهيرف اوليك (الباله الإديد) صحكرعه سيله
|| وتسافتهدروخدمت صرعبدنده تساتكه جذع الهدر مز بزاله رطب جدى
تبساقط ايليوباطباعت نديداراولدى وايك وليد سعيدي حيوانده اعلان
قدرتاعازيوررب (كنلوادردة جاسةين) دع دعم د ومظرود اولديغك.حالده
مسد
0دم
د
ادر جج
سزار معوتاراولك نطقيله اول جيوانصون نه نسيومبد اؤائد باربني

عبان صفسة الت مهر:نماىدوجة بوت خاطب جطاببج قليفاتحهة
حتيت أتراىسلسبلةرسلعليهوعلايلدضلواات التكل خضتلرى دق امعائده

انلشقمر)مةهومبه اظهارائزا يلدي صصاحدت هيادبكلركة حديدك
ا ام
!

اديب إغبالاناره 7نالكليهالتدندة

الا اب

ينادامك
نجريان|باديكى بعد البمتباهده نفس لءانوزاواسدتازدن ام تازه

 ١واستضانه سيلهاستشرا إيدويغامكون وذ ادكند.مه اظباءعتايان عت

ٍْاواديجى ظباهرد ر(ج ممت امامقيضيرى شرج تم وصدهد برححك ( +وجود)
ٍ .حقيةت وا-دماواوبتعمنات وتشخضات يحب لهتعد ودكاروارو اج واحسام

هنعت اوائورارواج ديغميزات كانهدركة
ا لديف يكى ارواحد ىكليه وجرئيه ي ت

'

اكندع يك م يندا رواماةوانلرك باابكليه اردان سشتاين ابغية ريه
 ٠هيلكءابعنأ هد لخاد ىكىنيدلوا هقاسيسؤبوهاربانا( ةسماناك

(5

| لعميى سناد ابدروصوفيضه سور رارك اعناءحدقتعالىمياد تنضادزتع بال
واردرثههربرئ غالب وظتاهر اولوت مقانلاك مغبلوب وى اواسى استر
ونوتعالت ائلردنميناشرو مراايت ابلشدزيس هم مياناممواجيعيان مظذاخرد.

ْ

ْ عاتم غادلككذركدجربركرثملة كانه وصؤل ولهوساسلة عالمذرحة

|| انتظنامه عرنوظ ودوصول اوله اشيتنه لاساوك (آدمومندونهتحت لوا) |
ٍ إدلالله (حقيةت غدءه) : 1هااعتمفدل نى ةميق ]احد_دى وقطتث ازلى

حأ

 1كمال فافض و ونياز"ديغهيراانمنانمظناهر ده
وابديد ر(غ)ومنلارشمى:
97

--

171

4

لى

ود ؟
السو ده ديد باركةامك زرباستشريعتله مأموزايه نوك تشمر نعيهدر ش
وكرد سك لابسهتعريغيهد رإلازنه) خارقعادء اؤلانامركدعادناانساندن

كندىارادمسبيله صدورى حال اؤلهصادر أؤلدقدة |كرنوّت دعواسئدكه

تحدّيدر مةنارنايسه متمزهدر انكله ناسى عاخزايدوب دعوت نو-يدايد
واس

لوب بلكدرش عمد تنادالعليز اندوسهاارامت
آل

ا

ديرل ١ر
أ

عدن طرف ايه اول كسخه به |كرامدركه ول ابلهبد نده صادراولور واحماناظ
ذهوش قريها ايند ن دى > سب الفطره صبادراولور نىوولىد خخدكل يله |ظ

صلحادن دن دكلدر دمولاناتغةازانى* 2ماسصددمد ركد نوس عاطته |
براه غرين احداث ايلسكده اعبال مخصودهدن,برى م اولهمدن استعانت ٠ ١
أبدر سه “هرد ر اجزامى كفردراءكن تع[ى مبا<در دقعصائل امونكه |

| | (إعرنتالشمرلاللشر )متبدن اولورياخود اول امرغرى اظهارده :يعض |
برا

ري

مسنتئداولوزسه (عنزايمدر)اوفاق صسكى وراارام فلكيه

توش لياظجارايد رسهدعوتكوا كمدزوباخوذةواى معاونهوارضيهاءأ تله

تانزاوازرسه طلسما تدر وناخؤاص عنصر ماراسة كريقن نيركات

يررك نيرتكدن معريدرونسب رناضيهالله ارات ايدرسه جينل ديرثر حاصل
كلامعنذاهل السئهانان اولحيتاقدر معتزله انكار ايدراراناردن دار
لين يصرى اقرارايدر نعض 0

ركذامَورمستّة لود عحوعو

زهانومكانٍ,ى افعالدرهشدسكان وحشان <وامندند رانسانذن صدورى
انلراعا سلريله ا

ل

بره مطلع وواطره وادف أولهمْ وملكٌ

وملك وندهاحنا واماره كب5ىتصمرفاته قادر دكللردر اول مقوله امورواخراج
>سوس

وض ندى عاممذك

يال وادخال ص ننه انهه <5واصندندر

انبا ند ن صد ذرى انس اند نقرستدهدون اولان ج انعاشلهو-ود وولمز,لكر
قوّْتَ سه رنانه ال ساصلاولور( فا نّده)هربيهخميرلكٌ مزه مى وومن كغالب

 :آلاريهنكوره ظهورايدر مثلاقومكاماللهده عدر قاءمكلداللهدهطب وزع
داود يددهموشيق وخيرالام اولانامت هى دومه ده فصاحت ودلاءَت معروف١
وابشاداشعارونظ وتترميا ا:مريد ةأحسب كارايدى سق شيع يعات مك21
سارمهبهدعواى بلاعةله آويرهقيلاديي .أنأمدهة.و تت خاعيت ساترمجزا”دن
ماعدااحلمثدزات اولانكابكريمدكلام ا

ا  9و'قودت لولدى

العياواوامانك كاملا قمبدا ومعادماسسوواايه وضادطء امنيا لاميكيتاءه

أ

عجج 7ج

1

رع
مد

لدم
م
ونين

امات روا شه وارذاولثد رعدقا كارك س تشوددامنازحين

كاقهاهميش ه باديدتست داهى ا اشتهتعلهاللادب (ماعرذ:ال <ومعرفةك)

دنى مؤزلدى و  4:اثردهكلدكى اوزره خالق تعنا ليدن ابصار محعوب
اول قارىكى عةقول دحى مجهوباردركه (كل ماخطر شالك فأبلهوراء ذلك )

انل خدا عزوحلدر
صسا
ادرعدر وملاءاءلى اربابى دجّى انان كب وطاا
قرعون مون واوقازة الدناطن و ذنوكنهذ انو سوال .يي نذ كرضغات

االلوهخلابدىكه انبلون كدر اما ال وىمساناده ذاثمتعالينك طمور
تور اءمناربله الوا كل انسنانك الى امكاندهد ركهسضمر تت ناظمزر

(لاعبدرالجاره) ظهوزى ر ادوهلشدرظهوركوزى اولاندليلاسترى نوره
| دامذاصديق |كيضرنرتارى ا(ملاراأيوتشزأنت اللهقبله) دبوب مؤثزدن

ك
لزاهن
كم عم
اثرهمنتقل اولمشدزرس بوتكمةجوى ليهناظردركه مقسا

شارزى اولان تسل كلى هىتنهسيدر (لاالهالاانتة"اشراك) تحعقالىيه
هتعلقاسترارى حس كدوابلهقءل وقال
برنتنهلى شزيك| ناكد ربعن ذات »الىب م

لدى
ايؤا<
عه
تدال
ود

نهماسوالىم وود ند هشردك #ملةدر(لاهو.خودالاالله

(ترجه) :خدان كلافقدن عاحزاواق اولدى ادراهدنى حثان طاول
سرذاتدن عيناشراك

وتاحمنلال
انلذتىهى عرزت
وى سيرالرهمنات الورىناميد ع
كس برهمكرك عق ركسةه ددن غبريد نكم اناد تى
سر أثر)سجعدرمةرذ
أ (همات وذم) هحت لقظةك جءلريدر لغتدهقصدوء وخر

همه يكمغرد جع مدر عقل معنادئه 1سذوى النهى كرلايدى وزن ادونْ
.ذىمغرداءزاداولادى (خن) برك (املال)لكك هدر ففررك سكاندعكدر
)امطاتب
ب( ارزياب نها يعنق ذوى العقولدن عاد خلان انله اولان سنا

فا وليادركهاتلرافضل ماسو اقلغله دارشده اهل تصلرفاردركة ابن و(ىفرخ

بعدالشده)نأممغر ذف قص.ددده موزر» وخمارالةان هدائممو +وهو اهم
م
 1:ممب الوحي »*

ذيمشارد ركهنى انما د 32دَىتعالى لددوارئة

ام:معولىرواحكانى أكاوخ ابودب اؤذى حسبت الاص ليخ اياك اغدونث
ونه شران

ادر ورسول دئ انيادن صاح ب كاب واخودشريغت

نسإيقه دن بعض احكاتى دل نوراه واولوالءزم اول رسولدركههملي |

شد ضك هر ةةال اهل عناد اللهدهاده مأذون أوله دوقية“كر موقا

5

الفلا
-مسوم سس

وود رءوردمثُل لودركهنرخادون زناذنحاضل ابلديى القهابلهتارالون فقرانه.
2ش اندرمش وناابقهوبررمش دى خابن خننا"دن اولان غصولادن صضدكه

|ويردكذه(لابرن ولاتصدق) رلك لوؤسكق مانت حرام تطقى وصد ده
ادل درناذله حرامه مقا الىأولسه دى قاقدهمى كا

مؤاخذةاخرويهدركاردر

فدواوله .اود

(ترجه) مثالكدر ساك دول فاسقهعورتك؟ه

هردم  ٠زنااندوندحى رماناطدايده تصدق ش

فقنااهااهل البصيرةولتق ولاككلدول لاتق ولالتصدق ”7

ٍ

(لك) كدمرااللهأهانك مض جع خعيرندن عارتدر لاترئين لانتصدةين .مغرد
مخناطهاولون|

لحمل ع

ونارك دموْطيدراكرحهمقي

ةا

تعبيره نظرلهمذكرلراؤلق جاتزايدى لأكمنثال تغيمراواغديةدن قطع
نظرلها ذعرى  1سث اققَضا الدى

لومعقى خائن خششدةيه

1

خرن مشقدار كاذ ك
.اى حعدث! اع وبآ 0عه تصدق

ي( السكاف )يد
العر عندز الادزالذ اذرالك  +والحث عن سردات السراشرا

 9بدت)عنديق اك

1

كاشعاريدناولون تضعينطر

 9حدر (درك)سكونالدد ىلغتكرشن اولحندء| ولانخلقمكضائانائقها

لاسسد

كورزلروارئان دوه دكسون ذنؤاونجنه .تاغلدقلرزى قضهاتبكه برطرقى
دوَغه نوبط اندراراهلاورعان صو :نهوأصل اقلءوب اول اتسو ادر
اكدكونامدركة ونلكه عمند رلاوله متب ةوصول
 5كله امكاذ تسمه أبلد ر
ووحدوده واد اولتدن عزد رحهعى هونان وطتولارذعل لكشت اعاد
(#همة) معلوم اواسوتكه انسان اذاي لوت

ابلمتصهدر اع قديم

دع عنك راض لفيها لسوابحوهألضهامكانذ»دكاذركه
تغالىنك دراك )ف(ع

سنوزز(لاثدركة

0

الانمضار)مكركه امود

انذةدىديد ةلب

أبلوهيد وناحاطة متتضاى حال *هوددر ديددلركه(لايرال عد كرناق" (
ود دث ودسسى فىاه[وا ىافاضهادر صوضي هكرام ذ رزركهدات يحت وغيب
هونتكةاشارات وغناراتدنمء راوقيودواعارائدن ميرادراق سوا لةانهاً

كا لدر(لاحيطونءة علا)يسكال
وصةنات فم لعرنا قطزيقل كورل م

رأفت وق وااسطثهلتلرهئ كتدئ :ذات لظيغنذه توأتمشلكردن دبز
دوب (وصدرك ان نقسه وابله رف بالعباد) رار ارون دى (لاتقكردا|

ل
اافا ااال

اا

١

ل

ال

00

قِ

وقتلايلدكدهدائرةسىاسيرقيلتدى دمصقله" ننهييرةمساق دنى اهوازده

عاملأ ىمع ةإدرساايدوتاولباسرابرشه ذدا عرض ابلدكازنده فدالرئ
الذمارئ وسنديور خضرث نمضزتانه اعضارزابلدى يروز سكدره

ناوتزأريهرأكده اذل اسمرابه رهاويزادى اللردنار شه رافى اولدةازيدن
تا كونم »ورنده مملجى تسلعرن مقدم:مصةلله د
حبرق
واردقده معة_لى لومادهلى بصرهاميرى اولان عساس بنعب_دالله طرفنه

فرارايادى تصيرة نه

بازمشيدى حضرتاميرط رفتدن مبلى طابكار اولدةده.ننه دض
سمن
3عرت
ا

“عن كيان ولوزبك دره ,قدتالحسياتبب تسليم وكصدهاندندح شامه فرار
معاديه بن الىسةماناتندهقرارا دلدى  +دس حضرت

اميرانك طغيا مهئاءة رمان

الأب لشي هدم ابلددلر برادرى م بن ظدابرهبرادكى نت اللهالكانوين
ٍ وبرقاح درهم اونداوعقا لك مرهم وخران اباد دندى مزل اناى
هدم
نخان
سده
دهن

سلاح والات حر طببهورايدوب طغيائنه امن تدلالن

اولادقده حضنرت امترودى الشادوتةر يرورم اردر

(ترجه) عالمغربت

ركوردم جنك وصموعودى بن »لك ن
اج ه
رَأوَل عمد منوردر دكل عود وق

(بدتآخر)

)ايفام اعتد
بمرضؤناه هد وحنلا لتذانلحمل الوسق

|.كرجه بوبدىدشقه اواجقاوزرهاشارتاند رارلكنساشه نائاولء»ماذنعكورنمز
( ١نبْقِضُ)علدت ماض.دره رلدىوةوددىدءك عولد

ف الاسلبَكمْها اكور
طوفلا

1

رار

(ترعه )كارناهمواارى'صنكوردم قولى اواشدر
ل

حمل وي ق(نطق)

ممعدك 'ندى مسد ام عن جمابهبدوانت مد اللهغعرهؤفق
2شغر.شسأمده معاوره يكمسهور بساسى خسبر وبردكار”ذه امساناريدن جريان

الاشدي(جبايت) ماكدياكارى ونونخدهرالقاددهرسكه ببداتاللدر
) ت2رجه ( سس مكه جب دنيناى مسمددا بددك و جمداللكههتخيراتهسن '

افلرْسِنْ موفق

1

ْ

كطعم > الرممماانزنت بهندهجر تمثلاالغائنالتصدق
(معطيه )د نسضه در(رمان)انازديدكارى ميوهدرلمنكل الرمانانارقايه
الدان )دعشاردر (زنت)زناايلدى ذعكدر عةّدشرى بولغدين وا اولان :

وطيدر(متصدق) تفعلايندن فاعلدزناف لص دقه وبرن كدنه در وقصر عاول
بدلي(ع كنم الامو 3نكسب قرده بيذد نى نس خخهدروو هده فت انااث :
4

7

نا

|##صيصايلدىم اردمهوعغزداتتبويهدرزيرابدريزماصداخزى انبللفدى

معدم

عست

| دك عبثدركهانده وحكرى شبيد بوقدرلكن انتداءغزوات اواغ_له جله

| مجاهداتدن,كايهدر (لارّس»ه) لهغزداتتبويهادمقولادزره بكربش
أاو لوبادنغرااذهبالدات جحهاده شروعسو روب ماعدادهماشر تو افعاولدى

| عاشذملرهنكبرى واولىبدركبرادر واحد ون المسطلق وقىريظه وخندق
|وخيبر وثتمكه ونين وطائف وتابه (ترحجه) بزهغزاى بدرهيج
|قومادىنارصددق»تمادههالمدئسيرانايحون شج امن طريى(نطق)5 .

'.-.
دونكهامترعةدهاها ب'#سكاازءافاضن حترعاها 
ْ
| وشعرمومىبنحارمعئ خيطهاباوارداولشدر (دونك)امعاء افلعاندرخز
فعلتكا هيدر (ها)خيرىك سهراجعدر (مترع) انعالدن مفعواد رماو |

| معناسنه(دهاق) صكىكدمعناده :أكيدالور(كا س)مؤنث جاعيدر
(كاامن معينبيضاء) |]
| ماؤتنئعاتدساادقاواغشدرحى ايتكرعده س

.سمظو|اوردكااتادللسددىمبيرضاتءعاالبتيأضثيكرامولؤةتوثميطلدقرا(فزاعئلافم)عمشصاجسسنتهمدقدىكملوترككهضهزعوبازلدلقاهاية
لدغختّدر( وزعاق )ضم ؤاى وقاف الهزناده طوزك صو

(ترجه)

| الشاولاله كيملوطولوحام و زهرةائمادرد نىا بزعاق.

ظ

انالومماترىمالاقنا بهد اقدهاماواقط ساها

ظ

نعاشديهدى نار كى(اقط)عرضا قكسر'
)مد
مسر
اقك
هلا
كقد()طو
أ (ا
سااستقه)نالد رد رانك يدى باب اولدندرا يعىاثناى مقاتلوده
| مإعن

ليدرسه قطع وكسسروثق وسائر قولامزه حكراكنتله دثعى
| هارنقهطتررضةاا
ظدفعوزدورةع وهلالايدرزدمكاوله (ترجه) بزملاق اولانهعباخيوب*
ٍ هرنهأله قطع ابدرزياش اناق(بست).

!

ارىحربامغسة وسلمايد وعهدالدس بالعههدالوثيق

|(|مسعلد)ثقسلهاحكتم(كمضن(ةبامهنارلس)اتنسا فنا)ظدريديسواارنكدرراورصاملعسنا_انسنجهادرخمكلخوارغن(اوىنكيزاقم)
| كزماللهوجهبهورضىعنهم العلامجنباارىصفينمقابلوسندن مقدّم حديث
انرا شدنامكسنه فىاهوازاميرىابدوبارسال ايلشيدى حضرت .درك

|دجعتندهعردوكردناطاعتنه طوقاهانتنشيانت بدايشكلهمعملبنةدس
أرباى اميرتعيين اولاوب نرمةدار عسكر اللهواروب مقاءله ودقائله وغلبه
ا

"04
(عقوق)عدم اطاعتدرق الاصلوادثوالسده .عصمافمعناء:هدر (فائده)

ابلق لزأ سكه طبراق.اشهدعكدرالسنةكلماشثههودرهامثالدند رموتدن
ددرزبائزددرحى فللالىاوركىودف علوىى جامع لغب مرهشه ||
ينا ند رلو:

ذعوش ##دعرفىآب روى هردعراست لدبعا كاة خاددرس.دست خا :و
مسنراوْ
مين  0ساب للرن فداه
د يدها مكديكارودم
سدت مدنرساكدوعر سده
امد يلدعم لو كرلتهراذنب خعسته ح

[[/استاددعش (علىالصفاءعفاء لقدفدالفد ايومحال عه وحسب ولوعفاك عفا ا
ّْ (عفاء) دودر انمعتاسئهدو

(ترجه) زمانهناشنهطبراق دسم اولوبى ظ

 :تن ب زمان <وروجغمادرد حكن زمان حةوق

|

ذكل رفيقفيه غيرموائق#دوصتكل صدين ضريصدعدبوق

( :ترجه) أودمد هسند هرقيق موائق ١ره اميدهبواغز اولدىجودورزمانده ١

ا|أنارصدوق(نطق آخر)
:

مأه .ن صددق وان عت صداده د ابلووماناتجمىالا حا م عن طدق

اعوبشرعءعسدة بن بريده ره خطاناصادر ايلشدر(ان)وصليهدر (اثم )نقديم

ظ اجولهافعل”للضيلكدياتارطنمرؤلان كثى (.طبق) تؤندهجاعت معئاستة
( :مجه) حادق حاصل دةاولسة عن قد وب كبلقوده برحجكو ناولمه

ا]نسوانوش تارصديى
اذاانلحمبالمنديلمشطاشاعدل سن ُو لدبوانولاعاق

(نلم) تكلومزئده بائعةلندى دعك (مبديل) باغلق وونده ناثعقبزىلنام
0ب1كى (صوا)حل 02رذاب)دناب العباى قمودى (علق)5.دونك كلددق

ونادمورى .وطرقانى جنيه وزرفن ؟ى ( .ترجناه) كيم اؤناءهق طونس»ه

 ْ٠يعنىكارىينسه طورميوب « ماذعاولزحلةدوبان وتغ لاداور طليق
حدلقوا “د لرغمة.كرمون !اناس اوفرق
لانكدس فانالناس ك
لعهاعدرلكن ونده اميد ومطلوب ديمكدر (فرق) خوف |
(رغنت )مين
(ومألت)ر؟ك ل مغر وف شرك زمانهز«الل .نااومدغته اوباغرددغخه
أكراموالتفنات راود ود

)رجبه)

و تكد ين.إعه وطيع اورره ظ

ميدريامطلىواراك عمق (دت)
امول اولدىخلق »ةو رودن كرا ا

!

ماتركت يدراناصذيقها د ولالننامن خلغشاطرتةنا
ا اولوزواكرحنه  لونذهيذرك
لندم)ال جواعة برقنويك انيدو نمو ف

ْ

ا
اخعول صغهار بإصدق مأدهسئد نصيادق معناسئدهممالغهدر برى ظاهرق 1

| ونزئباطى صدافته صرف اولنور باخود صديق مدطاوةساتلده صادق
(رحه)  32عربدةهد صوردم

| معةناستهاولونصدوفق كا صمت اؤلور

شركه بن » حهانذه وارميد ربربارصادق

ضناجصلديايتوق 
مبو-جدا
قنلا
ذقصالوداعزوبا

(لوجدان)لغظتد ن نونتنك

'

سقوطىجداخئزدر (سض) فك حنس

وواخدى تأايه مضه عرطه درخايه ارس س مدر ان معنارهكه خصيهيه دج |
ْ اطلاقاؤاتورنونةهأيكسى د .معندداردر ١فنده) عرطه يك ماضتشناخ ْ

هغرق
رند
ارا
زنهد
نإهزا
اه ء
لر م
وصارس_ندعد هاومو

وسو غنمكرق |

وقئض وخرشاه دخ درار و حسضه حكى (هأنه) دخىاسعددر فأرسمده

غانه بده
ادبر
ائده سضهيه ذوقه دوعشفار
يلس
يرو
صه د
نرغ
| جرعانه وم
لديك بركرتهاولون
سض
 ١ديرارركسى فارسسى اولان خانكسنهدن غلطدر ا

دنه ضيرب اؤلذورءثادر زراخروس عرنده بركعههمرطهار |
ميا
هلم
ادى ا
نأ س
وود ىعر سدركه دوه قوثى خطراست اوزرهافلوزعرطه براغورولهذا |

ش

ارككنه ابوثلاثينكشسه مىاطلاق ابردز (انوق )تكله قارنالكةدال واستور تن |
]| واسذوان رند دج ديتور ره كبىباضلاؤق ضرب اوانان اشال |
عز أ
اابد
(شيل
روتع
الاق
راط
عرنهدندرجكم وهرعديالوجود»اولان نستهيه
ده اهتهاءايدرأ
كا
لاش
يكرو
من بص الانوق)دير لرمراد قرتالعرظهسى سس
وضرب برلرهوازرصا قلراتكدونكورمهزواغز دعسنزئده ضمرويد ن اومثا ركدهظ
نانامدردعكدروخاءهمعماءى ختارااولديغنهكور محوازوحداق أولممانشيده ْ

ونكز وحودى مادهاولسيله |
نس
هخابه
وورلولمك <١تمالىنوق زيرا
زبراتكزدا
#الدردى' خرحن ل جغتاولور اركى نوقدر دنى دعشاردر اولسهدتى |
 :طمنورلخايه دارازندندكاد روت ود ءخابهاومزماشه بهخاصدر ديدبددلرحاصيل ْ
ا

عزتَ ضدوف بررتمهذه دركهعدظل دضانوقدر وومءنالى اخلاق صاحبى ْ

 :دناوى زادمد ى نظممكةوروتد عد دري على صدَينط عدا دعه 'بامت [1
 :شد رووفلان اشارامن ذمهرارح نوق غدايئندا ناركس

وعتعاتكْْ

اافق بر ى صديق صدوق (ترجه )ديديلرادكى شى نوقديرىقرنال »
ربرميسوىن
امرىمنروىافق (نطوديكر)
بطه
عر
ْ

ترابعلىرأس الزمانفانه

زمانءقوق لازمات -موق

(عود)

اام

0
دكد ركه بركسمه برادشه شرواعبلسه تدعيرساق ايلدى
ودامن درمسان أداش ع
ددبرلرمعةاددنارروم اوزرها لدرار صغ.ادى و جدى دامن درميان ايلدى

دكيامواوردءض دارده ارسال اذياليع-نى الكاربينن اشائناانى اوزره
البوسواريش :يلتلق أضدادن اام معشادء لغت مشتر كه اولؤر
مهككىدازو رمق وفالغوق معئاس نهد كاورحاد لى مشورة مهمأة معناسئه
زأثمه
دسادنحالار )قدم)اناق(ساق) الذرامكسيدى انسائده حةتاولغله
07
مونثات«هماعيهدن عد

بالاده ازلشدر

(رجبه) 'كوررم

دهريقر سا كوياترواول انطلاق اول تدارك اوزرهحالااياش تشميرساق
فلالدنانساقيةسلىب ولاتعلىالدياساق

ح )ديرىكدميت مقمابليدرزيده صكى (ناق)اصلئده نافد رحارهد خوليله
اآخرره كسسمرمةكلو سيعت ثقاتاواغق احماع سااكنين طعهوهر سه سيت

اولغلهادنى دف اواموندانثو بفنافه لاحى اولدى (وماعثدالله باق)كى
اءملفوطاى بدا اولور
بيات قافهنسيةه اشساع اوائون نبأ

(فجم)

دسجبهسانداقدكاةرزيدهيهكد فوت اولورهزندهدهدهره دحكل

افىارل

كر )
ينط
داق(
عارف خيرهب
ا فعل الدناؤاس نابا فا اللهزن لوقه

اف )آبتكر مه ارده وارداولدر اظهار ثغرت واستكراء|يجونموضوع
ر اماد رصاحت صصاح اه شد ن الىلغت

هزهوسهدزءٌ مذعومه
ابرادايدرج

ارى
تور
وقراول
دلا
وؤامشددهد را نج مب وام جىمعر بءدزركهتذو ي
اف 'اف'اف

اف افا اف

بودر

(ترجه) جه انه لوفة أنكاسمايئه اقيق

كدان رتاس اوان المق
-

:هدذومهاماتةذئ ساعة دعن مك ذا وعن سوقه

( ٠هعوم) بجعد زمعردى هم ورن ومعناده غركةطاسهذرهم مأضيده وعم
مسةتسلده زبائردد رونصه ارعكسن ابدرارةفارعفايلدامت قصلوادشاهدر
ا (سوقه) رعانازيردستانمعناسنه دراهل نوق ديمكدر (ترنجه) هموى

بردم آراماناشيع كد ساءاويكساندلاولورشق (نطق دمكر)
تغريتاسأ لمن عنلى بهد ممنن الناش هل من صددق دوق
(نغرحت )تقد م ممه ابلددرينبعد اولدم يعنىعر سّدهدوراد ورسياحتايلدم

||ند(معن)عارض اوادىبعرئاس تكلدىدوك (صديق) فعيل (وسدوق) /
4
د
1

رحن

| سنده بوججنهداثرا قوالجكثيره بازلشيدى (..ترجه ) باخودديرسه
بوقخلقغئ وىني زاايار»اب .اداغى بردن سور جراول كستاح اولورفاسق
لجس:كموماءتعلق
انى
رجد
طغناىلو
احيقلال
(نطوديكر)  لوكان بال
(اتطار) قطرلاراجكعابدررمعناسنه (تعلق) ,الشعقدر ناءمتكلمذن بدإدر
١

(رجه) اكرسيلوة:الىايقسهتحضيل مهاده نمداباردمتعلق
أسكن من ررق احتى حرم الغى بهدضة انمةترهاناى :تغرق

روهالهيله عقلدراكدلدخقدررفدمارحمريوسميغيندار
صبعم
قتقد
ر(حوجى)
(حويلهك)جاسرءد

(مألى)عاقلوذكدههرنقدركه عقل وذكازباده اولورسه
اولورير برك ضدزيدر دعكدر وحثهدا0

حرف راده(ع) ليرزقوها

دعةلى حين مارزتوا» عند كمعد اإبعم

ولىعا :لغناد ن اولدى

لسسيلد

محروم عد وضدجع اولزايارارتغرفة(نطىا34
رضدت عماسم اللهفىيلد وفوضت امرى الى.حالقى

ترجه ),بناولدمسعت مولاكيها ررامذىدهددنماظردراوخلاق
بذحلكسن فهابق
لد احسن اللهدا مذى يدك

يداث دروم احسان يايدايلرينهاطةنوارزاف (نطق ديكر)
ازا
(ترجه)ن ا
يغاق
علىمع ات
قدبكن
عتى .د قولعىاءله لاجوصفددوق.
حو ف)لو.طشرفك

دروف هرنهاوأورسة مطلةدر(صةدوق) تلهدرفأرسيدن

معريدركهمعريات م#خالمةده مسطوردز إصلى زندوك ايبدى ديد بازلوك ا
أنمهلادردرسو
مشهوىمنيالنقليانجدينكالباشانكورباعسىم ل
وأرسهنائدمكياول  .فطق حدق دك كوا عبن وتكتهبى حدادوالققدكلل

جعكاله رفع جب مك ناولدى» إسلدمكدعل نيلكامش اوقومق.دكل جامع
اروف هميرك ددرععى دوم حين تعلودره هزمادهبى حوظه عيب ايدوف

انه س احء ةله
جواءهرضا ورصدى اكماندء سوال ابلسه 8بكلز

أوناالدن جءةرمسةهضيراول دنيوصحت اربداردى رجةاللدعليه (٠ترجة)
معنت اوزرهد رعلمعلهددرو جانيدرظنع صعنهدوق.
سو نالعز الس فوة
اكلتف
ا نن كنت ف البدتكان العللفيهمى بد و

(تربعه) :كادهاولسمل دهوعر زقاقداوةلسم اولزينهمغرو

(نطى اخر) ارى انلدادستوذن نانطلاق يهومشعرة عقلدىموساق
|(انطلاق) كنك همزهه عئ اوصلمه دو [مشعره(تفعملدن مفعولدر عاضرلغشد
الا

لسسع

قدامن

ام

8

عساده زياده ع جتلى د يمكدرثكلهمئاسب اولان اءدادندرااةى شطانسرفه
إتلدىدلؤاثروارداولشدركونااتكلهرست ريهانهمداخ ءانإ هواسندهدر

ندر ماعدابدنده مال مسروقوته ( .ترجه)

ناك كته

خد انك فض_ل واطةندن طاب  5ل ر 7رقلىلفق جوكذانك غريسى اا دكادر

| أقولاره رازق
ْ

من طناالنرزقف كه يد قادسسبالرحمن نالوائق
(ثاثق) اعمناد اذى

(ترحه)  23طنادليه رزقاوله دشكدة

 ':تذلؤةك  +دكادراولكسئه خالق اها

©

لتان
عجازل
ننى
ليغنو
ااس
ه ان
بالان
اوف

منحالق

(يغنون) بىغن اندراردعكدر افعالان مضارءعك جى (زات )فايدى
وسور<دىدعك ماضددك مونى (نعلان) فاءلءدرتئن.هدر مغرذى نعلكى
مغر وقدربابوسسديدكراناق قاسدركه مزاس دا

مكءن دوب

عرلى  01اندر بهد وقار سيده تالدك عم ناىافزار ناذا كوه
 1اكش ' دىديرار جدياتوشصى نهمدا س وحكوث:

ور (حالق)مهمله الله

| ولطاغ جبل عمظعيشاسئه إنعى) اكرناس بغ ابدزر دلواعةةاد
ملدعسشهوى وناطى برءطااياش اولوركه نعو ذد ناللّهفسادعقيده أصضاحى
اب

اولوباكرظاهزده شيلاولنسه حسكونا برجئل اده أناغتنكناوشالءرى
طوع.وب فألوب اول سسندن طاعدن اشساى دوس ن كسئةنه مكزركةردق

نان احينالىنامزكد ركهبؤام_دواعت اداه انض
هنايفت مغةولهسى
أوس لايس اولدضى حالده برمدي نن طاع أورره لواغق هيت سوس ةدرئه
نل

تشسه ابلاهستعارة عشدليه,يندت اولاق ككشاركذاول شكوظة كواوَعامت

[أاخر ويادمئستنابازارزاسموومنةلانق:اولان لواذذرزكاه اعَتّناد حةنانىنى حمل
ساحباوب اندهكم طنزوؤنمتانت اوززرهسرزاءوشيزاء هزلقهرق و:ةوعدده
زلهقدميعى عقابدندة حقيق مظهر عدم اقَلءله عفناده د أيدئ مو ردء

وموجب الاوليه أكزنااضرورة شببةتشيث اندرسه دتى سَيْب الأساى
ذعومعطى رارق حقيق لى والمداطتنفاين
قطعا لوجم :دن مئفك ايليوب مأذ

شركاابليه زبراخرقه :الهلةمددن دتى فراءله اص وقذر ونللى غانة منت
005

000

اواق انك مطاو_-دوهب ملكا

ْ لارشجى .لاحدفن العادئ) فاتلىمرغجبردر جرف راده ورت ذى د ثامموةفورةيه

لفن

حت

ل(تمحه) نهخوش قلءهصة ادش اولورارض نبال كولةاءوجلئتدةادلوذ
 :الفت! بأدمدسمروف

طجراقلهنسااامعلوفه بوعمى صماحاواسا ىمألوقة

1

(جاك )كات وزناده -جلك مجعيدر (معاوةم علءاعِسٌ تع ولاف وراش

ططبه
ختخا
(عى) كسنرابله
ذضه
يرار
اد
راء عاب اماد بانغمدن
دم نده اويا ديد كارىاكى (اسى) سلامت
نلا
ومفحدر اك
نذون

اولذعكدزر(“. :تربع») كاوبكض هكيذركننزدعا زارءكهاممترار وهر
شت ها اولوف م لوف

ل

0

:
ا

(القساف )“د

اعن عن ا لوى ,ل
احالق#+تغنعن الكادب بالصادى '

(اغن) كسنزاياددردت :بناايذعردر غينعىننى مستغتى اول (تغن )اله
جوا مدر

)ربجه ) عِّاول <له عخالوودن سكاكافندر اول خالقوعىق

أوظشم اولورسينكاذبك شرن ناضادق (منشمه) حضرت حفيد سعدد حدس إن

هيد جنال رشك برودت مضا يمد ون دهاولادواحباءى جعاواوديدياركه
معاؤيه خاندان ثبوى نه حر مدإه سمرذرذ ابتدرمكه ار بومضامّهبراى
مصمت ماس اولان برطرهعله اشراب أولنسة حقيق ودنوف اذاايدردى
دويدمواد مول خلوقدن استرزاق ايلثلايقاؤلز عدك حالىخااقٌ
دي ك
عرددن خوش سالورديدى لةابرام ابلدكارتده بزمكتوب اك صباحاولدقدة

رد بلرمعتادارى اوزرة مرى حرم كترم لرندن
ورد
سل و
واو
نال
مجراززا رس

طشيره يوب ربكاغد حسكةورديار ووردياركه يدرم حضرت حيدر

طالعه وقراءتايدكٌ
علي ارضوانال كابربنا بلبكوكخطايغلدىبوا لمدم

ديدكدهكؤرد لركه'لودرت نت اراش دس تحريبرورخهدن فارغ اولددار

ا(فائذ ه)دينادامى نبازنده صباح تمازيد مانور اولان تسبح جرذهرلكن
سىمد نا جد
لوصلاة شريغءهدى| كسيبررأعظمدر د نومت رجدر (اللومصل عل

وعلى!سيد ناتد صلاةتكرميهامواءوتشيرفبباط تناخ وومالقمامم
لى بدعليلتوملالتراابة
د كصبا
منناهورضاءهذءالصلاة تعظع ال
وعلىبجدعالانساءوالمرسلين
ْ

فاسترزى الرون مهنضلم “د فلدس عنرايلهبالرزاف

|استينة)امد ررزق طلبدكار اولدءك زر ن( أععاء حا دندز دعاده
(
عباده

حفق
عمسا ايهبنالىسلول اثارديد بهحماكى.بك عدد مع ركهآراعسكرم وازدر

مندهاولاك وئةر بظهوَعطفان
مبيزلرهأمدادايدرم برلرمكزدن غيرى >لهقل ق د

أدمداد ايد راكرديادكدعهق|اداسوى دلاوى تبوىيه خببراولد باركهزر
جمئاب سردارا ترم بوخيرى اسمماع
راذ
دسنم
قدر
وداي
تدارا طززهرنهبمسا
دي ساعت تكبيرايد وباحا ب كراماللاهاركاوزرنه لودسبه سورد بارا
ابل
رثلرةلعه ريه كيروب برمقدارا
وعل شربن <ضيرت حيدركرارهتسليماباديل ا

مقساومتابلدكدمكوردباركهامدادظهورانلدى تكرارماجعت وتقل مكانه أل

رخص تكوسترد يلرابنمسّلهطرهفمانوند ن ثعييناولئوابلتيوزعذددؤهره
زئان وافلاد واموالار تبحنميل ابليوب سلاحارندن غيرئ اشيالريئه اوج أ
كسئةنة رده تعيين اولذوب بررطثوم صووماعدا اشياتحميل اولندىبقية |
دلروانلردن الىالمغمق 1
>ارهانقال ابلي
اشيالرى نوت هالدى اذرعات واركانام ل

واجحىطببندائره ولهيرأيلوب خيبرهروانهاولديار اشتهخندق غزاسنه |
سيبنومادهايدو حرف البسادهافاده اوألخشدر(نطقآخر)

دالهف نفس علىالغطرنيدفالمدي اليأس ويذل اليرنف

(غطر )يككسرمعدمة وسومله لرلءذر جشم الكندى نامكستهنك اوغليدز
وحشم عدذه يروسمله نك ناسمدركهددرى أععى توردر(بأس) شدّنتحرن
(ريف)مززعه وبوللقواوجوزاقاولانير ( .ترجه) دربغاشانغطرغه

سورشتدملاف
داه
تى.اذلبماللون
اولضمهذاخل اشرافهابد رد

اقلتمنضربلهخغيفباغركريمايدامطريف

(أفلت) اكرم تندهذ رخ لاضبواوذاىيلدى د ىدي ورمتعدى ولازمافلور
ععلاسنه وارخه اولان!<دادىاكثيراولان كسنهدر
نف)مهلها لددر:ا
(طرد

(ترجعه)انضيرب شغين ند خلاص ابتدىمكركيمبري#كماعددبكرلكسه
ناخودافله جواطراف(نطديكر)
0

“

ظ

ناحدلأسيف بارض الكوفه ينه ارضلئام لوفةمعروقة

سدركوفه )بزشهردركهحضرت عبرا يله
ديا
(عنيف) كسترابة ا(بحر

سعدبنالىوهاص اا يلشيدى حالاخراندر وحضرت ممتذى اواخرعرنده |
انده وطن ايد وب شهادنى دخقانده واقعدر (مألوه) القت اواءش بغى

دوستارسيدااواشس دعكدز (معروفه) زعخشرى قاشده راح طبيه صاحى

دعشدركه عرف رايحه معناسئهدر (عرفهالمم) طيهاايله.نفسيراوائدى
41و

لى

كلا

ي سر
اودرتدكادىادسعتيافادايدررع الاتغهيتلرددءامثالدندر (.ترجه)
"5آزتركانليوبطردايدى صكره

كهرعغ انفايله هب اولدئراحب

 ١واحل الاضيرالىغرية وكاويدارةدى زخرف

(تاضيدر)ردني هاليد روجخجكيهببىرينضوِديبطرندن برقبيله دركه عربه

د اخلارد رس

نسيارى ضرت هارونعليهال لامه لواودلور(زخرف).

اراش وزفتدى مخنرف كن دبرار دوزنيه» وازيند كسد ريده
هيبن داهن اددركه انرلزءحلى خانةارى وارايدى دعكدردارك  5دق حقيق

اولدونمتزلاعتبارله صق مذكر قبلندى .٠(.ترده) نضيرى غر.ب
|يادئهع يه رفن يانهردناولدى خالئف

<7

ااذلرعاريا إعيو ع ف32لكالربراه

ااه نةسشامده وناعورائده برحادرنسيق
د ء
وبرس
(اذزعات) كلهوكس
اذرعىقرا الددراولداردء جساراول محل نبت افلنور(رداف) راكبك
آرقة سنؤِداءهسك صضاعر سئىأؤرره راكب اولان كسته.ه رددهف د سور

بودررداافدف (دبرء) وقنبوليكه حريو(ائادنخكافب)دجيله در
دربينه
قوق وزون مهزول معياسنه( .ترجه )ردالةإهسوراخذرهعائه برىب
اولد يارم ا(دمفتقبه) نبضىيرمد .ذه واحيسندن فرعنام محاده وطن

أراتوت ينه رعدة اهسللام وبيغميز عليهالسدلامال ويه غنبدايل يداركه
اك راند ت قطغنظردوثهذيرنهدنى
|اثلره اطاعتابدءار وقطعامعًا ذدلهلوهمقان مد
امداداطيهر بررْمان عمسوريده نمض ععهد أيهكعب بالاشرقي أوجتى سنة

شب رتهده .مكه به إرسال ايدوب توعبهدَي انارايل عقد ادبيلاركعت عزدة

بل دكدهوجهسة كورادزره ماسبينلهافى تابموىابه قتلبادئ وس بخ
علية البسلامم دردعي سنهميد كانه وارِونٍتمارٍكزاراولد بلربعدهإكنضي
ادبمدى انك د ندء
واروب مو ردبلركه دىعا ردنا كينها بادمنان وير
,مكاسزراعانت بدك كمعروناضه نَإارَلِكِ له دترمعونهدن عوددئده انارى

اقبتألشدرد بوب بوسذى ب نضيرظ!هراقبولابابدإرايلانادهعروي
انش

لس رسعادت فرارىاوززه
برطاشنالوب ينانهمتىبالاسبنبهجمقدكدجنات بسو ك

القاوهلا ل ابليهحر يل عليه_» اليبلام خبروروب همده منوره بهعودت
سوردبارودرغال نان ىمابزِ1هسيال :بوروب .نكااعمانكود امئتك

رد نندكتسونترد وزجرونق ايلؤرمان ورد :لراون كونممات ورلشيدى
ك0

محمد

للف

دىون اثمامانادى أ
كه و
ااراد
زتاذ
دونه فر
ذانونائله ددومدةرند ارشلبرمرك
دنوب طشمره ةد 5دهدر حال حك فى :ل أنذوت <ض ورهمانون لؤكانه

سرمقطوعى ايصالاياديار(منقبه) نااضصىرالدين ابنعباسدن نقلايدراً
تعزو فدركةترمافقاللهرزهودى معامعه ابدوت غودى حدق كذدى ندانذه :

اول يدغ فومابلكاله <ذورسعاةةوذورده مرافغه ندرغنثكقستوون سكن

مثافق راذىاولدوتكغنهواره دير ابدى ختضورثبوى ب هكادكارنده عاد
يهودى ترابحوقلِديئى 'نأنت اواوبملاناأخيرحكم عو وإذابازمشافق يله راذى
اوايوب ديات عره وارؤت مىاقعته اولورم دلوت نالا.خ.ره جوودى دنى
حور عرى ةكد شك مير لى #ودى تقربروخصوى دحجىاوزاز

ظ ره

ونانات"غامايدة مدمشز برْارى مراذعه اكندديدكده

عمرين خظ ابد ىق برمةدارسرر وقمنابدل برمض ات ظهوزايادى مُعدى
ْ كاؤرع دلوت خانهلر,به داخل وشسيت حرف قاطع النزائى اخذاباروب كلدى

 .ودرحال مشنافقك ضرب رقيه ابلدريقة حاتد نرقية سئ ذكاياد

وموردذكةه

|احكمديغميزاتك ,الحا كيت راذى افطينا نكسنهيه بندعواستى ويهحكم
ْ وقصل ابدرم  3بربدون اننتحساكوا الىالطاغوت ) كرعهءى ناز اواوب

ق اله بمايطالنق فايرلقدى ولهذا فارؤق هقرب
عيدريك
جب يد

|| اوانسون وطاغوت انلمو ادكءت عنبوردركه شارح خارى ويسانىتا مدا
ٍ دبرككعك لقىطاغو تاليود ايدىدتوسددئ نادشر

ْ

. -فهالوالاسودذرناقك لاهدفانمن النوح'لأشةافت

ٍ أذر)دع؟ ى ورن ومءناده ترلادله ذعكذركه اع درمددرى مثرو تك رر

( 1قل اللهغذرهم )امثالىآيتاكراعدهدوةدر (نوخ)فدامات ون م دءلى
دتاراجدة
 ١وضف اءلفزباددر (لنشتف) شغناوادق دعكدز )22هه  ١د

متزى نيزهقو» أبدتوف تواهوله لمافى واصف
 0-0002م ها اظيا بهد د

وراعلن رعدة الانف

ْ  213طلبارسة مساح اله حاللزىاوزره قله ايلدى دعك

دار / 1

|| افذدواوزد هدر تعىنل ايدك كوخك آخر زهكندلةعكذرك (نوم ظعنكم
 7فوم افامتكى)كرجهسندهمصدرئ لعنوارداولدىإد -ور) رد

ادق

 1وادلادر بع زحرادله فى أبادى(رتمةالانف)ذلوانةياد دعكدررغام تزاند
5

:

لاسن

سبعيدر اثلزىكونا اليا رذالتلنقى الدئكه رن

0

0

ْ .يا

نل(ظبه) برطرهنكا
ناق
هورا
|(رسول)نافلاخارذاضجابنةع دي مسلد
وندهوزى ضاذدر (سهف) اقعالدن تفع ولدزرك_كنن تعس كدطمهنك]|

دغتدر ترجه)زول اللهاكاكوندردى خى مكدكسكينتيغ الدكيمأولهنادت
راف
تعن
ذله
قبانتعيون ملعهولات د مى سغ ك
(معوال)1مازاللهاغليانكشى كد فجموقي دو(ض )ذ ماذهسةدن افعتال
 2لىىك يست شار مغتاسئة يغنى معو ق خيرى ويربلور د يكذ

[(عق))* رَظئةٌاو مغ ةحرم ناض دةوظ خ)راولول  .تادر مزق كال
ذا

حك وزى يع نأدى٠قرد عكدزسزاءوى عردماول ارلا

كاهضكلءقنهاعف] رأولئدئ ٠(ترجه) اوا
ربءلدنكد
تحر كك أستضناا

فتلكعب اولكضه شابع » انك اخواق مون قراذى ذاوف [مثقت»ه

و واانندوابرك حزم |
حشرت سغميرانام زاحنا نكرام خا:لزي كفن غنبوره
اد |تن اهل ندزمنائه غ القاايدوب حي
يرخى
لهه اارد
بمل
ت<رماوا
زارى ففرباداله مكاابلددارنودورتذن أتت طبع شمالون دغميراته لرمه

أغبواركلي متك ويكنارىوتعلن)وسم تقريفاسلوَئ!ذددلِرْقٍ بركون

قي ت اكنانه خطات تنورؤب آناكعيكسَرمعُطوَعى نآب همانون اسلامه
كموضع أبندهحلوززيرااسشهتءنالى وزيشول ختدابهذاوسفامئ فبتفابة اؤلوب
خدى تادر الدى دو ورد فارتده يز منمشلهقيامايذوت اؤلكار:

ادن
لو
أهسمت
مة.
بأرسؤل اللهان

نخد دذت سلؤورم اذنشنريهةك اولورسه حان

نا اوزرهذيد كدءاغىهمالون ضاذراولون دزخالكعبه ؤاضب لاولوف

ديد دك لوسغميزم دغواسنده اؤلا نكسئه برَاردنصدقه استدى ويزى اد:
دن برمقداز قرض خسن هبلغ ظلننةكلد
ثتلد
سين!
| وخفاوسورلره تعي
لسى
ااسوىشه
زنت
مشا زعت |تاش الولاتذق ثدرخاابطارندرلكن مكءاق
 :ملا لهاوزره نوف ايدرم ذيد كدمكعت رفن طلت ابلدى رفق انونائلةنا
ٍ

كعبدسقمخرضاريكزى رهنابد ديد راضى
ذلونكه زهم
معادب ن
عا ىآياد

دنى اكادنى رضناكسوسلترامدخابارريئ.وهن ايا.
ت اري
سؤلاد
اديازا
] | اوا
قرارمر دلوبمنائىالذدياراولكصمكه تاربع عجرتك اوجتى سالار

الاتوائك اوندردئى كضه مىايدى كيدرز دلوتعهد اباثارايدى نص ف اليل
جا نقتاجامتوت بلدكارنة
ارلذقدمبرمد:ع قرا ددلظاراش ابهكعد
هيذ رسسين كعب لايدكه
كع يرندنلديا مل يهنى مكادتذ كدثر ده ك

0

وانع

ممه

بميي؟

.

إلى

أ

اولوريد ١لاما تامنها قومالامانفس تالميد»تا
) نوابغالبكامد:يدر

(رجه) عدا دن جك خوف ايازسزهامن.اولان

| دك
نمثل
اادر
ف
ا

فان تصرء وات تاسياونا

كصبرع كعب ابىالاشرف

خم كعبة) يدررى بجي اشربوف وصجكءدى
 ٠مدبزع )> [ددونعكد رمصد
 ٠كته بى دخاب والاشرةونركهب كعب بن الاشيرف هىاذ ري النضيرقبيلة سنك

كادندندر( .فجيب) عبكيم سيجرشميروزدن  ».جوكعب تارفيسر

| | دوثءن يالف

غداتراًىاللطهغرايهجدواءرضناجلالاجنف

ظ

ٍْ

ظ

قددياريق مسةةود نعدوادر(اديف)برنسنه دن ناش تويرن |
( ١طغيات) نم ك
ديد برنكسننه
ووزز و

لمحم

خدا اعاني طغيانايتدي مسوم

| اشتروشابدوب اعراصي اولدى ,يجاني

انل بريل قله بد وح الىيعيدهالللطاف

2

]| جرد بِلِ)ند بلداكن وزتدمدر دش -وزن لوده ضبط اولعشيدر غير
مر فد رك جهمربناانيدنمعريد زمرعناغى زنانسمرباندمعبد الل هميان فرت بده
ادم اللهد.يك اوور جيرااثشل وعزرائيل وزناده:وحيرشيل 'عدشر ه0
وجارين مين ومبتكانوزاكاوزره اجرى بون دنى لغتاردر برملككرد ركه

وزراكار بغهاذندرملا 000ددر امامت قولودنى واردر .حامل.وجٍ
ونامئوس! كين .ومع الرساله ٠و#ديدالقوي وذومرة وزفج .وامين
ومطباعدخىد بور ١ألو زونادا ثبناتاداشار دراصل خلقئ اوزرهدرت
لأسن ورعالممفغر ب ادمصل اللهعليه ول ١وى سك ره مشاهده سوردياركه

(المدارلءافقالمبين »ولدرءآه سلدإرخةرىاعلندمنتهى) آباتجل ليوسيلء
 0ابدزار ونده وج دن راد دل لين كهروا ستغلءون ونقدشسرون
1الىنجوخ)! بت ترعهمىاولدنغى نظام ندسابوري اينعناش دن نشل أيدروب 1

ْ كعبت نلو رلكحقندهناز لاولدىدءدر (ملطف) .الطغدنافعنالكفاعامدر
:

أطيف يع لطن ايدبعىمع اسه در

(ترجه) و انك قتلهنكوندردى

 ١ناموس #زسولى انلدي ثلئنهواف
 ١اقدس

ا

الرسؤل رسولالة  6#ناض

ذى ط ده وف

شين مستابديلاقلكيزلاكوندردق 0

000

لا كربدر

ججم

عل انلديكن.عتاتايذر (ابقتيك يقي 5
مله

ووعندن:والضرمد؛ نهدن تا

سلدمذعكدر (لاضهاف)اعراضض ابدوب روكردان اولدم ويع
زجو يزمدم |
دكدراعرفكى زوم اولوباتاموزنيدوناشباعلا م
ز#اذكدهاصليت ظ

اعشاريبهداكسمعراةنه قر نك اولعشاردر (“#جتزهه) بمكي اولورعَدَلَافق
ل
عارف »يرمواردراو انءدادف

ْ

معط

: +عنالكار اىلفمدقيبنأا مهد من اللهذى اراغةالاراف ١١|...١
(كاعأكلانك يركواحدىتناانةبدكله درتءلق مساج ةمارلا نيرق :

فخلتهدن'(اراف) رفت افعل تفضيليدن( ".تريجه)  :إبنائدم بن:والتساط
ثىبه » كتوردى عَقادناوم اوضيادف

1

ن .ف المؤمئين بل يأهصنطئقى اجدالمصطق
رىسبد
ترسنا :ل

(سائل) خبرار(اجد)

2

مشعولم:صو يدر( مصطى )فان ككدمرنافهاعادر

انخابايديى مغ سئي هكهت
معاد
سحاىليدر وابعى حدقلاد اطلاق

الكده ذعناادنشر ع اولدبغتدن ماع_داوى تقيصه دخ استشعام اولمر

دن طلاق اول ورائردة[انالله اصطى  ):حديذ بلنده(واضطةاى مني
هائم )واردا ولدى

ات مياانول اناداولدى مودو ف كداجد

مضطئ دن فى واصف
زاج

خم

:

0

1

١

12

برا يعن ترالمقيامة 1

عر بت)توى وعابد كدرحكه ةارسد ارجند دور (مقامه) هو
با

معناسنه (هودف) دكوف معش أسنهدر

(ليجه)

سا ونا ولدى نالب لهناسه»وقوفانلهقبأتى عزندعاطف

|

|
*
ذياايباالموعدوءسةاهاجددل.:أت حورا ولمبعدافت
(موعد) ذلم تابد يبك(جوي)سمٌ (ليعنف) عنف وشدذت إيادىدعك |
(ترجه) اىآنىا يلينةو يف باجورعدسز ل كيبسزهاوللادىعانف

الس داهو نادف العدذاب#ددما!مناينكالاجوة 0

ظ

ظ

ذيدنأمي ادلق,رجةدنمأوس |
01من]ذاء لرصيغه سيلهاميزيمعة انمد رع ا

درلديردجد دس خخووةف ورجامباوىتركدرا اكرخوف معدومأدسنه1
ادقكيير ب
وحدتوودام شود لات واررحامةةودانسه خصول نأسهآشاربد رانكت:دة

دسفتى استقلالخلل دئ موحت اولوونا ود امن هومن معئاسيه اولمكه
ْا خوفدن [البائنشائف)ددازايلة5غرم ادادانوركداخوف الخوفات تقدبرنكى

ام
د

معنمندافقرشتاللاذز مسّدود ومسددد يع ياغلى معشاسنهدر توثله (مكذوف)
مضروف د كد رنسضه در

اولورعزالله مودوف

م

(ضحه ) انكتشمله مثلى تادر مىادايدن

ظ

ا

715

قلدمعرارنحهلجقممووسازعارض صيرف ريحمكةوفا
وفا
(معار يح)مصاعد اه معناده يكباندرانواععروح عىاداواوب جع مصندوردر

(صرف)دؤند رمك تو بكبلىكه (لدسمصمروفاعتوم )انكلة تغسبيراوائدى
(دبخ )دل روح دح نهد ركدنسم الزحمعتاسنه اولور #ديعنى ل ترقيد |

مصادفهابلديككمو قدرت قاهكرةوابلهايرهباحقوي هكغليهوتحوبلابه
فروماهانبددوب البته مل وتشبيهدن ع(اسوكرمانك لاعللنا الاماعلاتةيا
لسك لوئى و وهالتميع العليى) ديوتسليم ورضادنغيرى جاره مجالدرزيرا
[منعر'فاللهااه

)د عشاردرويرك ضمرويدند رحكه بان دعزدين سلر

هينموح قدوت ه بزابراواه زيحهأيدهمصروف
(ترجسه) مكعنواررجدرس
1

قائرالاخ اجدلالدينمشةمسابيدقدناشمرا١لشلمن الرأىموونا

(خجصدلو)متشدرت(اخاجدل)تعبيزى اخاحصرركفيعدلكمفعوا.در
(ناشر)ماضدربا اذاتكندى قيام وشروع ابادى دعكدر مو قُف)آقت
فادوستدن مفعولار معوف ومةول ور_دهدر

يجه)

رادت شبوهسل م ةككزرأى ابهتكد فالذىمكشوف

جد لاهلدى

واصحب اخامقة دما لسيده او السكراامات من مولافون
(مقه)اصلندهومةد رحممت وجه اولددىكي ناء واوذنيدل وعوضدر محنت

معناسئدكه واف تاعلد رحبا )كسرالله ديا مغثاسنهدر (كرامت )
| منطرفاللهالكر نمءدض امور خارقهاقا
رث
اتلتدن ممتاز اولقدرجى

اكرامائدر(شتةوف)احاطه اوددر ١(ترجة) .مخبتاهلتههمدم اؤلمكور
كرامتبرلدكيمحادقيده ةوف

أمسى دايلىالهدى فاىلارص منتشيراييو وفالسعأجيلالال

ا

معروفا

(ويعانىتزمعينائده دللهيدانت وشاهدحانوث الشعس رابع التهارأ
اشكاردرديمكدن ١(ترجيه )' رمن اوزره هدانك حوق ذليلى »عبان
فم !معانده المع ر(وفلطقآش)

020202

0

عرفتومنحقيعد
اليه
ورف»
ل وان
اقاث
صدف

اب
هدرك
الو
ننا
مناي
شنر فقتل اولددكبغن
اشعر
لكةب
مهى

2

د

اوالاشرفدرا
"5

اباش

ا اولان :س 0تشائنهبامدركه دروبار د
دوالاذ رتس حدوا
راطا

ب الت ةارس

طاةره ددر ترىلامنسهدر

دزياوفزو واه داوق ناسوركمقدم٠ : :
مَوبسيحقةيد ندو كذ اتقةز

دماغكاتق زَائْدةزندهدر درد تخ سامعهدرياطن معاح يع تولاا اده 1
برخوتدر دشى تأصيره در كمف بأصردده نين الم وال كثترهاواردر :

ومد ركتناطنهد أيكودرلكن نشاولقاوزرء شهرقمنساحه وغرط ايضاج
ايوندزبرى حدس مت ثركدركوا سه ظاهرهنك حوئى مثايه سئدهد

كك خزيئه تيدر اوجفى متصرفهدوكه تنضيل |]
تلكرحش
شينا
مكح خ
ام
وركين واستنساط الملشهغوا لدراكزاق عتفكل معةو|لائده اسعددامابدرسه

متمّكرهدروا سكروهرافى> وساندهاستعمالايدر سهمتخيله در دردني |
وهمد رمعانى :حزثيه لىادرالٌ ادر معةّولاتده عمَله ع ام

د يله

موا دزاكدو المؤبراناشهدة غلط أزوالجيا”ندج وقد د شح 71عر

حضرتلرىا كافص الناسمدهسلطان اعظ.دمشدر دشن سافظهدركهوهءك
خزانهس.در ودماغ كاوج وه :د ناواى حس مشترلاللهخمالك محلمدركه
متدى حسه صوص ومؤخرى خياله خاددر يكن ويف 72

امد ركهمد انك من وموخرى وهمكدر وجوع تازرف ال وهمذر

ظلهدر شيزشهابالدين مقتول دويراكهمة |
نح
اول
واوجتى تويحك ا

دمتفكرءأمكصىبردر وتغصيل وتركيب واستنباط اعتبارله متشكره دود
ومعاى حرشه ىاد راكا عتمازبله وه د ورد عشدر (مألبدت) داوب سن
ىعرىاتس اق شارهأ مليتارهحالف ةر ن ةسهفاناليوت
زر ت

وباججله وأهمهده اولان صور مغهومه وحالات موهومهنك مغابرى

اولان

طورادزره مظبهركرب ابادل كددعشارجوكل ماخطر .سالك اوقد سف خمالاك

اقذلك
ذلاش

(ترجه) خلافماسواترب اَدلعبرىقاكب وشهه

اولورضدذى معرؤف

قدشهعلدىيه ممتثلاجد بربجع احاحصربا لكزمكتونا
واملنبر

(متتشل)مننال كتوروب ديل اولان (اخ) توندءاحب واهل معتناسئه
هرأولدىديرا (ذيل) فى
طد وب< م
صر )كلامده حوس ولق حسكهغا ي

وباتلاوتده!آبقٌلولهمبوب قالب.ه دس يوكنه نك اطلاق نويه ماده هريار

| وح[التكندى ودئى اولانكسهبه دركهوله عداولاوز دعكدز (مكتوف).
إنأء

86
32راولان عاقلسلهوتسايم ورضاده أولوب (ناتها النقس المطمئنة ارججي ْ
لتولز عرضية)ريسي شيصيلالدمفلمانالب توكجاب وسلب ١
الز
مسذى زليهوها ن(فا روا :
(لا مل عمايفعل )شي سه راضى ونفسى
اولوت

فى الارض وابتغامن فضل الله))مركرعنه اءتثثالواختا وحزق ىعد مادطال |
مد ارى حركةله يبز ينهاعتراف ايدهديديل(رتريجه)نيه كس وارعةلى ناةصن

همد ادا ضعي ف مكواا دلزاو>ررزقحقدن ادا إنيلناخ
00

حزااينهءع:االموت خيرافانه يدابرامن والد .ناوا رأف

ىوق د كدر شرط.ىاولان اشياءثلانددن
ٍْ (أبر)بودن اذهل تغضليدراحسا ف ج
 1وندهم عن ألهاستعميال اولندض (أدأف) دجورن:ومعناده إرحم 2صهى
[أأروفاءعاءسنادندر

[أوانادن اواراف
ا

:

خداخوراصكي  #1آنا
(لرحه) لدهدوة

(

ءْ

اموس الاتىجدود فىم ن الدابالق هواترب.

إٍْ
ظ

||(دى) :ريس ادر دتمكدر (اشرف) اشرف الدارين نرقنددهدر ١ (ترجم)
ْ لاص تفسيه سه ايدوت اذادن داه ردقر دت| كاهم داراشرةف (نطق د مكر( ١

بالقموصوفا

.قدكنت باسيدى بالقلب معروفا “*« 0

ْ

||| وشعرم شساعاندر ولوستده ناهاَدّاب القلوب نداسنه اعماواردر زيرامعىاي |
 :افيدم سن اب اهمع روس إن(دءعى :كل المومعن دين أص عي مانصاد بع الرمون ْ

اشام اكيف بسأ) الشرزبى تحقيق اوززه كوباايناعضو برجوب]|
 1بوجبروله هراد أواذسه تقليى م دلادسيه ولبدخ» 0 0

بوبه درجى '

ا سد ب السدعينه5وكثرتتقلسدترديد دلركهسن لودان الهبلسروفسينناخودسعت
هلالتان ندا ترشرهدت مدلواخه وأنمومئه تسيل دج معروفسين
 :اخاطه ي د

هرتك
قشي
بعا«
 :وذارة كي تبن ]عانانارردرجهدودق الهموصو ةسين يع ان

|

ْ برسى +قدروحمًا مله سى وصفا| طثشاردر اهل ا داثرة مخصور دتد ركه ٍْ

ٍ (مجه) سن ولد ْلَه كلبألهمعروف »دس حتت ذات اله موصوف |

«لاظلام على ال .ا فاقمعكوتا
ٌْ:دكت اذلوس نو يرشتضاءيه  +و
 :مي ا

سيداب ميز+دودايدى د

هع تدده ره.نور وظبات
0

 5-5 7 :لاف انذاقكلهم ا

[أؤهام )وهمك بجرءدر حواس حجسه باطنهدن وهم برهوتدركهماوبى
هل"

لان

كك

و
م

-

|(خاف )عوضدرنوت( للنشكر علازيدنكم)يتازعسملمؤيددردارد.

د كآشدركه هرش آمغان اولدهيزم اكاض -وتعالىالةندا ايدركةناري |

اهلضايهخلف واهل امناكد تلفوير ٠ (تريجه) .اكرادنارايذرسه وس

ناْها
وحلساونر اولى»كهشكرالهسك احسانى موىايدراضعا ف(نطقآخر

. + ٠مالىعلى قوتةاثتاسف جعولاترانىعليهالتهف
(اسف) غموسترت كه تأسفمادهستدند ر (التهف) سزن معناسئهاولان

لبغدنافتعالك منتفكسلمى 

أنسف»
هتاتولا
شفو
شاع
(ترجه) ين

ش كرى دوعزجوعءنى تلهف

عافدزالئه امن  4دعقامموسوا متصرق:

|

"710100

(ترجه)  :خدانكءا كهتق بدراتديى ثئ كيدرخ غيرههخ اعرتصزف»  0ا

ىرف
لمش
اوه
قاجديلهلاشريك لهبخ مالى وى

(ترجه) حجقدهكه وقدرطع شردىعد ضعيغم كاعم تش رفدر

إنلذ

'

ٌْ اناراض تالعسير»والشارخا جد تدخلى ذلةولاصلاف '

(يسام)غتناقيعناسنه (اناواض )يرنهوضيتفض د (رتصلقيم) مدي غباونا

ابلك ( .ترجه) .بنعسيره يسيرهراضى كه زيراءايكبنده د نوقذل
تعسف +

[(لطىدد

:

.

5منعل قوى" فتقلبهجمهذب اللبعءنهالرزق يكوفه
١
(ك)تكنبراجون(تقلب)تضرف يعمنىععاةلثى ناماولق(يرف) يتظلف
معناءته يعنىةصور اززره اولور.

تيتنفهب

(ترحجه) <وق كسنه وارعليم وهم

تصرفد هخوى #ءةىكامل لكن ابلررزق اندناغراف

1

النتيش

من ضعيف ضيف العقل مختلط بهدكانه منخليعالجريغترف

ل لايقابيبكسادراكوند نزت رنسيلمزدنر لهام
تدهدهضعيف عمل معاشده حيران

|

ظداعهرذورتد هده ضعيف .وداطن سير

وخلط حلط حجاللهنقتصانن(خليم) بوندهدربادر احكندربادن واغش مهردوكه ٍ

ديبلروألعرانمثلااسكد اردن انو دك اولاندربايهحلم اسلا مبول دنا ||

(خترقف)الملوصوا ردغلكةإمن اغترف غرف ةسده)كريمهسخدن مأخودٌدن

متصزد ذمان مراد اناددى قدرايجرءمئع وتعيبنمةداربوقد رد»كدرحمء

به
للل
حةعة
دقهةرزق الكونندركه حيل
عاج
د عشاركهثوريدمءدسلوالان
رازوقكلكنوت وقت مقدٍرومةدارمقدردن تزاف محالاواديغنى بك|بزه

|
ا
سم

تنس
| كثردننان #دصادركه انك
دئده دنى اوشىزاده نشانى #د مك اند كََْ

| بررتألئق واردروامام لةافىجوهرهءىشرحيدهوءم:لازادة امين اذنذى دتى

ذوائدمسخادوادنءهغواصدرناى فضيات اداو هربحردن بردرة كدرععزهايه

|||تسمكسر بعاا اردرد ضدلرى نوذلردر

[[أعرطوبادن “د ف
ثشاء
افلي
ءومن
ف ولمنجكقر

ْ 3

يد مر سرطدن

أاعذ ليِكّذىألله اما كان مفءو لا١ عد مكاعدن ع اهللدهىمنيشاء
 :الصصراطمسةةبيم عد فزحدن

د تابهلةداررالذاله علمنادم يعدن »د

قالخسناخطمك؛ا سامرى” د متقاريدن يد وااملنىكلميمدىمتان د
ونظمدءادلانبو ات كرعهرحزد ركه وز رمصر:عدهسانلااوحكره مسةفعان

اولوركهعروضده(ع)زجزفانمالولنان معونعذ »+بدى ميزاتدر( .ترسه)

مغغرتله قولارى :بشبرايد وب قول كريعديد
أيكيم نانتنهووايغغزله ماقدساف'
(نطقديكر) انكنتتطات رتبةالاشراف بوفعلكالا سان والانصاف

ْ

 :واذااءتدىاحدعايك ذل يد والذهردهوله سكاف لأف
(خلى)اهرد رءدياى تاه ابلدورهاويريءى بوش قود ير((دهر)مةفعولمعه در

دس نوندهالدهر هوائه حد ب حةيقت:ا زلور(مكاف واكاخفر)نده اولان |
الرااع سا كنين اونااط والد نر لك ن كسترقاء
(تربجه)

سكاظلاشسه ركده اعت حوالةقيل

ينه اشباع اولنور
مكافائن نانك حق|

دهراطانارسن اول دل ضاف (نطىاخن(

ن
ا
ن
ا
ا
ب
د
ي
"
ق
م
ى
ع
و
>
س
و
ل
ف
ا
م
ص
ق
ا
و
ر
ب
ذ
ب
ت
ل
ا
ف
ر
س
ل
(تمذير) «وندهادعاتلدن وسبرف مكضىادن عبارتدر زيرارتنةً فاهتد».
كالمامذنريونا
تبذيزواسراف :تادكزعه لزابلهمتو :ومسدد اردركهسور (انّ
اد منثناكلهدركه مراعاة
مكن
أخوانالشناطين وانابلهلاب المسسرفين) س
(فلعزدتى دور ادنم ضمرع :اولدةتهى ادادى.دسن .ل عند نده نادير
وامسزاف قماندندرا نك لساتئدن وزع

:اوزره نضنادن تقذبروسرفتغمير

نبوزادى ١ (ترجعه) “صقي كلا عمد اءهسكالقبال“ايتدكه وان :ص
همه

داتواتفاعروىا
دني
هتنكا فجالاشكرمتهااذاماأديرتخاف
3-4

سس 7

لس
 1ارده( انقغضباليم )وارد ادولدى تركيدهد نى لواش أت ضمروب مشمورهه
دندراانكون(اعودلمتك) و رلدى (ترجه )زادرا ٠ءاولعدونَ مجماصكره ظ

! اولزاحلمدد »كيمطريق احرت غات وف اولدى وف ن(نطقآخر)

أ

مأنننذا اعتدى عاقترقبهوارعوئع اتبئخ اعبرت

(عدا) تجاوزايلدىدعكدر (اعتدى)انكمبالغه يدر كه اركسىدى

رلك نكسب اساذه انتعمانةالبدر

ماضياردر(اقترف)كس بادلدىديمكد

اعتر
لالا
اهذا
(ول
قافتزو
رالاف) دلريدمريعنى يحرمهمعترف امنمكقسوبى
]| اولاتسياً تازالهيه وسيله در (ارعوى) اجٍتناب ايلدى دعكدر (انتهى)ترك |]
١ملدكايكىجى متكرضىر بهامتثالايلدى (اعترف ) صاحببرم وكنهكار
اولديغن اقراراطدى 0
رن

بأددم نولل مكرصويخددن دقع ا

امتصغا روكقيرايليوب :كداماندرجه سنهكلدى

لك ديد هحاضل اولقعلامت خعردراشتهويه اولانكنه نك حكمى
يعى وتخا

اكانهىدر شعرده باوؤبلهنلره ومرببعاى
عت انمدمكلوركه معناىبهنتو

دويوراكرءة جليله بووجم لدنى اقنياس وتضعين اولمشدر (ي دوبالءة
الى!اذعترف بجدثمانتهئممااناء واقتر ف هدكقوله( كل للذين كرا ان هوا

يغفراج ,ماتدسلف

(ترجه) اىابدن ظلموتعىاحره اوقاتن تلف »

اعتراف جرم لهنااثولان خيرخاف
اشريةولاللهىآنانهيدان تم وابغدرا

ماقدساف

(ابشمز)]ذهالذنامردز مسرور اول دعكدركه (انشروا أسطة )كزعه عئذه

ترء
واقعدرندانك وا درافظى وحلىزو ندربا<ودممضا
مسيدر
ككلنف
ضم شين وقطعشمزْءانلددر! خروىزناسا كددوينمسمروراولورم ونامَودهايدرع
دعكدزماد ةيثارت كولاإلةدزكه اناتكرعدده وارد اولثدرنظما مصرع
ناىاو لقاز رءاشياس َو رللدذدر وادثياس حرفسوددك ست اواندمنازاشدز
(سانت)اح تي كرعهدهماضيدر (اقترف) واعترف كى براى وزن وقاضه

موقو فزدتنارح منددى مصدردر ديديى خطاكاراةدر ١مل)افظى يت

نواذلدكهاكرتهىمتكردقهيول اللهمنتهى يعارل منهايواتلورارسه ارتكانات
أ سابتهلرى اب.لسهاصل اولان كاهارى (عفالله عماياف) جكمضء مغغرت

يجيت

اثأ.وردووعدكرعدركه الاده(ارجالا )..ده ددخحافاده اول در(شانحه)
اداودكوهرزنعرئذى به مطايق اولورآنات نظمكرامواحايث عظ.ام
بعلوم
سمح
ب

2
اكثر

1؟

من غيرمابطلولخد يعه ع ناليمالمْزلالرفيعه ف الشرافلعالى منالدسيعية
(دظل )2هلءبطلان (خديعه) خدعه وحيله (منزله)م ثمه(إوس #عه )عطيه

2107

اودعوت خدعهسرٌ برام خيرايدى دح نافع انكلهرفعته نائل

ارصم

|لوب أولدئ جومه لامع »| كاغالى شومريفبزرللهدى فضلةواسع (ذريل)
او
ورحزدهمأمولاولانحلاوت علويهورلاءت مىتنضويه موجوده اولامةل

دسسةاولنى ففصاره هويدادر
ش

[

بد(الغين المقدمه )عد

الرمىرءوالدا والوحاست عيذم عالايلكف والكف فارع ١
| (ترجسه) مردالله دنيانىكوردم مال اهيكانب »كوىاضع اليداواشيكن

صم
س"دم

دس برسغر وفراغ

2
ظ

د[ لهاء)جد
ء'
ناضاحت الذنب لانقنطن يلد نفالا لهروف رؤف

(لانقنظن) نون تأكيد تةةه التادررجراجندن انيد ى كه وحةك
مرغةفأدن أومن اولهدعكدر (رذف) أععماء حمئادن قعول صبغه مى
منالغهابرفت وادسان ودلاءان" زبادةه وت صادى دعكدر تكرارى

تأكيداوتسليق تشديدادر (2ترجه) اىكتهكار امتاولهفضل حقدن
:

نأأميد #كم خداةو للاريسه عمدترؤفاولدى روف

ولا ترحان بلاعدة بد نفالطر بق خوف >وف

لائرحان )نوناملثدبّدتهاهللهكويجه بع تدارلاكزمةخالا يلدكه ارتالدار
جلال|د ي
علكهد رك( لواتموتنالاوان مسلون)اى متزوجونةميان دنا واو |ر
(عدّه) ذغلهدرسحادثه نايمكامطهورايدرسه زمهت ويقاى خةذت وا قا >ون |

لطردق نماسيندافركْزادوزوادهستى
ادغاراءلنا نمال ونا ئرلرازسملحوال
وسيفوس يان مادهسىا كام ميددهدج (جعمألاوعدّده) تكلهاسار

اواندى ا سك رجه سق تعالىروف ورد رليكن اللهكرءد ردوب مكاسل

وتكاهل ابرايكابنه (ماغزك بركالسكريم)كرمه سيلهيوبوارداوادى
ربراخوف طر دقدركاردرخصو .صابركرهمس لوك اواروب ولبكاانتد ند

١

افليان طريقاوله نذى عقده دن عسارتدر دعشاردر :خاصلى |
عودقمءشاد

(اقّأناالغغورالرجم وانعذالهىوالعذاب لالم ) حلءك غضى شديد اؤلوركة
2

ممع

١كرىبراردرهلرك وزفاقارك دونوب صماجق حلاريدر (سوق )زفاقكدانده

| بمنعوراكيةدسءوامداننوعببطافز:افرةسويررييهدورانكز(فتارقجبهاهش)ارى بمايجحشعتلديمتانادهلالوول(رشمبحياعدهن)امتكحل
ديردسى واقع  +تل اجاع اولانمكان لق اولوبجامع

د"

كابها نقصة وولضايعه يدولا

لاموراارثهالشنيعه

ل

ب

(اولضىياعوهل)وببارعاتمبرادرهدانولانعيب سببيله رفياعولق ملموظ أبكن وضيعيعس
سناقط اولق (دثه) رئدثوبريشان اولقى

(رجه) :

جد الهباعث اذلان:ةص لوق اندداله واضع و ,بريشان يده برامس شنيعاوار

كقادنعتاءصيةمتيعه جدترحوانوابالله بالصتيعه
(عصيه)لفظ قرأندراون عدددن زبادهكمسنه يهديرار تادرقه واره (منيع)

 ٠صرب اولان اميكه صعب ود شواردرار (صذيعه )خوشاولاناميكهكارنيك
|أبعنى رضاى خدابهمقرونارلان قعل (ترجه) تحددمدن برىاواشار
فعله قانع
بىنكا
لرايد
جورا
وهوال
رمع ب
ية ا
خمس
ردىز
|| اي
وميةاتسابا وليعه يد قالعة اصواتهار قبعه

ْ هيهبنعوف )برقنإورئدسيد ركهنتلىقدسعيلانهواصل اولور(دى)فعلناك

مد مامفعواء د ر(وليعه)دلان سوركاذيه حكى (هالعه )قاف ادقدم قالعة

 :تقد برندة درمى اد حينمصارعهده ثرازل اوزرهاولوب شا اولان اناقدرفاايله

| د|كلدر(رقيعه) قافايإهاولاننسضهيكوهره قعيل بمعى مقعولاولوبمعجونا

ه واولغش وفاائلهاولان نسضهره نظرله جميريعتىقالك |
انا
رما و
تىنظ
|| مجو يعن
م ونيدسس لى جهغىالصيوتدعكدر

|| اللشايع ب
له
خنات
ؤرى
ودال
ذنوق
١

(مجه) وي هبرقب ودرذسيده كذب

هر برلرى جازع

لس تكاصواتبى الاضيعه #ددعا كمد عوة نويعه

ئراحتيوانك قارنندن ظهورايدن صدادر (يناللضيغه)
(وخضسيعاه)
 ١أولضد اكنديده اولان <يوانارد رإدعا)مغعولىمقدّمام ذكوزمرهدر(حكيم)

فاعلدز حله نك اوغل درك ربذهدهقتل اواندى ابوذر صحابى اول قريهده
 :مدفوند ر(دعوة )تدلوضيافته حاعراق (معدعه) مع اؤوطاعة د ناش يع

||اجانتدتكنايتدر (ترجه) ابوصكوزتهدهمعننكضويعنهاادلورفانع »
احكيايتدكدهدعوت والد اولشايدى سسامع
--

م

ب له
-ه .,

,يو

4ع

مان تكرذض لاوس :انا هدفاناءلى للا'له مطيعا ١ -
ك

ْ

م

(انا)وزنايجون اشباعاولندي دشأعبرا احكى

اده أمعلرين ناداادنار

( ره

) كنم اتشكار ايليه فضل بم

و مولب امعط ةبكر)
ام
همرقعسمكيمجمدال عليم

١رهعلاىلصضرمنماءومنمطر د هلى:لمقالربحنالا :ومااللطمع
بش
ل ع)ضردب اللدائرمندااولوردعكدر (ديي) رو زكار:درو ندهمساعدةروزكار
ود2ر
تعديراواناندولت ودوث زءامه ع ادد ركهكّابكرعده دخ (تذهب ركم ( ا
كورقلذي وادنانةمنقلناولشدر
ومنناهكلشدرق الاضلزوجه رارك  -ي
)مترجه) سنك خأرأبهاثرايارى سس مأومطرجددواةه مقرو ناولورى هيج:

آمال وطمع

٠

ا

اناعلىالوالسمطين متدرهوعلى العداةغداةاروعوالزمع

أ ([انؤااشيظين) ضرت ه تضائككنمه سد شيطهيد اللهيكساند رقزاوعلى
ٍ واوغلاوغل دعكذ رود الوادمعناسنهدر سيطين خدسكين فسن تأرنذركذنرى

حنن وبرى سين أدكبئ دنى سيط ادقن عهزادةميغماريذ ركهحيرت

فاطمددن قذمئؤنادةٌ عالمشوود اولشاردر احوال وامعالر ىكراتالله بالاده
افادةاولغشدر(عداة)عاد مك يجعيدرغازى جىغزاةكلدبى كى (غبداة )
رنه
ونهنلك
لناس
| فساج مغ

رنى خوف وحيرت كو حيران |
نوم عاد ديع

وسركردان اوليوب.لهدتعلهغالت اولةله اقتدارصاجيم :دعكدر( ردع )

قورءق خوف .كى(ذمع) 1ر7كنثه وحيران اولق ( .تريجه) ينعليم هم
مولدمده مع م
اوالسبطين كنيهم ر
يَ ا
ديخ و خوف اعداوقي قدرتله ء

:

بالمؤقب نصمبى وتلت رسع بجربيعة اليامعة المطيعه.

سمه

ةنكاس در تيهبرادرى مضرراله ددزارىنزارهوارث اولور

له مالك نصفئه يدل موحود اولان ١ثلر يقنبو ل ابلدكذه ردغةالفرس
دوثاقنساولثدى وماءدامالىالتون أبدوت مضمرانىاجدا كط ساعنا

أادنم 1اير ثقايباولدب ذكراوامشزدى نزارهن نورمعدينعدنانكاوغليذركه

مود نسب شمرةد ”لدو

(ترجه) دريغسااول دمعهةثل اوائزى سرت اولوب

اورايدى طابع .
لامخيكلامحق سامع اغرهه ,ول
محسسة

+ععتهنا كانت بهاالوقيعه

“د دمينحاى سوقهاوالسعه

(دقيعه) مقانلودر وعدت وعتاسنهدنى كلو(كان (شه نكحدر

دا

(قرءآن)فالاصلس لطانوريا نمكصىدردركهمصد ريدلهادتكرعهده(ان
علنتاجعه وق ءانه)وارداولمشد رصكرهامالداينفتكابكر ويذمركان حك |

موص

امديلمق!وزره ناقوللندى(وحيا)يعى طريق وج الله(ومئزلا) وطريق لوسءط
ونف
رلا
حا د
ماد ابه موصوقف اؤلان كلامائله 3كلامتقمى بهدال

واصوات

ابلبزلرادا :ابدرزوخسه خاق وااذطر بقيليد كلدر(دضر ونفع) درب

لنلعو كبر هقد رقاوابانسّارى
ار د
حمر
العالمياك صغةير يدركممابدسز كض
| الهاخادانلديككرركدكلدريرمريودت واحدتعالايه رضاداداو مامد مكدر
(مجه)

دىقرآنه راذى مكداولدروجمتزل ودج مؤلاه راذىيمكه

اولذرضاردنافع

قبيناارلسوجلادلقله#ايددفلواقه حىالقيامةيلع

(لوا)ستضاغ شريغدركه تفضيل نازلمشدر (يلع)لمانايدريعى نور.وت

انردصمحكراولدنغتك اثرىظاهر وبماعهنىراولورد مكدر ٠(تزهه)

ورلسالله بزاردهمؤيد باهسدايت جه لواىنصرتديئ كحيشدرمناره لامع
(آنظخقر)  .اودىاغشم دهركانيأملهعد تفرمدلا افلىارض مصروعا

(اودى)وا وابلهماضيد رهلاكا ؤلذى دعكدر تعديهسى مقءوائده اولان حرف

حردأنتنمايدوب هلال ايلدى دور (دهر)فاعليدر (اردى) را الادثى

نسخددرمعناارى بردرلكن نفسماتوكلوب دهرمتصوباواق نخدم

| بوقدر(اغشم) عاد روز نفعلدة بولتغله غيم صرفدر متخدلانتعال بازذن

نه دوعس بائر
م ويروى
زلوب
أ فاعلصيغهسيلودرخصومت وجدل سببيله مغ

]ذعكدر (مصبروع)دتى مطروح دعكدر( ٠ .تريجه)  ذهزةيلدى هلالداول
اعدعى اوزاردى دهرى - +ةلذى خاكدمصروحاولذىاولدقدهمضارع
قدكاندكثرقاكلام سعيع اد دى -ماعسامه ترويعا

(تستميغ)انشةدرمككهتشفيع معناسى ادزنديار ولفظلىدنى نسضه طن
در تورةق ١ (ترجا»ه) بز لشفيع
اباديار (ترودع)ورن ومعناده هذو

ونكتكلاق#يلدىحيجدبزىقذويفاجونثمشيري دنما ولرداقع
فعلؤيهمى دضربة فاتكبهدماكان توما اروجبزوءا

(ءاوت)عااولددمبعكدربوندءضعربايلدموغالب اولدم ادولعورخانك)
عافل ايكن باضوب تابدن

(ترجه ):بيحربضمرب نكامءاالله اوقدم

 2على بضججتدئرهالوهلاولمزحرب ايجندمكسه از

_
دي

إأاو ؟

 0نىهناد وطفل أدكن جيد وكهل أيكننافع (نطقديكر)
بأتمرؤدد سجى الوطدس واضرمت 63د نارعلمك 0

١

بويدا
ىلم دلقعبرو طنط
الانحين سمحيدة

كرنكبباىلت شعن سه > واندركه اول ودر

نكن يواذاسرنارك ف الوشيعة سطع( ىالوطدس)

تذوزةزدى دككدركهحرب شد ت :ولدن كابتدر<حق اتردهدى وكاب ثليه

وارذاولد يع سق اباشسدى (اضرمت) شعلاندى ديمكدر (داح) قباردى
نشعوادر ادع بسي قورخول ودر
ْ وفارشدىدعكدر(مفظع) افع الد م

ا (ترجه)

55زدى :نثور ونمااى جرف دبدت د شكار-عة له:يم

طوتشدى

ازولهده ع

 .الم

0
بان تالالا ديا

(درا0عاثر من ى كوتازذركه

 1سماه نقطه لرى واردر »عومد ندر سسويهد ير مفردى ذرحر<در وسا تزراهل
 :لغت ذروح وباذراحكث مجعدك رديد دلر(-م منقع )يرفاح  3-5مقدمازلشدر
ٍْ (رجة)

ماد رار صوثرارير يرنه جامموف بهداوزهراا بن فنا!لودة هرسم نافع
قالسكء ى لاسالك مخلى به«وتكو نكالام س الى لايرجح

| (االيمك)اعبعيد قدعلرئككبئد ننعيداولكمكاضرم طوقنوردءِكمليدر
طرنقدرا-كن مستعاردرسدئ افاده اعون زيرا انسانده طرالغه

0

ظةردبرارقاز سيدهناخ ندر لب

ارساد”يله وحاةتيفح

لحار شارك

ٍ وحأينذه ومذ.م وفرسن و2اص دودد ءطكهركد
نىتى  15اولور دجتال
7

0

سور جذكالك (ترجه) ابراغاول ابرمسون

“قهرم سكااكوملو
ورسوندونىكون نكي ك وأأغزد:اخى راجع

أنىامر ؤاجى جاى بعزه جدوالله ييضشمانء وبرهع

]أإجا) خلمفوظ
:

(تريجه) نانلع ردم كايذرم قنوامعزجا يت»

<قرة:دهولى حةدر اولان حافض ورائع
الى الى دصد الهدى وسييله د

الىشرائع دراه اتسرع

(شرايع)شريدةكبجعيدركدوزنومعنادهمارائق ومةتردىطريقت اولدبئى'كبى
(اتسرع )سرعت ماذه سندن تشعل بابك مضارع متكلم.در
قصدم هدا لطر دق

ل

روسو

(ترجه) عنم

تسنافع

ليهلا

ت بالقرءا نوحيا ومخغزلا بهد راربا يضر و تفع
ورضد

3

لى

ه
ي يي
2-0

.

ْ

062

بيرطلاافهتتش عبتم روزيو عدي ايروسب تي |
|وزهيرتخزويى واووالضترى امشالىكسنه لرلذاهل اسلاميجندةاقرباسى عله
| اتاردهنج تقضعنهد ي|الروسب الهالم مضبايقهذن برمقدار تنس ايلديار
|واولاو سالمدتدهبرهوتبهمحافظهده ابوطالب مبالغه واحساط ايلديكه
ْ حدق ديغمبرعليه السلامبرفراش أوزرها رامايدوب ساترناس وانه واردقده
ظاولفراشدن اثلزىا خرفراشه نقلايدوب اول >لك صاحيى ذراءنتبوىيه
ْوضع ايدردىبركجه تنددلمكان ديغميرى ابلك حون اوغلى بدركرارك
ْدوشكةة كلون أرى اقاده انلدكده جنات حمدرازحان انقماد أن بدرى

ظيدوب فراش تبوىيه واردقدتنسكرة (باانثاه الى لول )يعسىاى نانام|
ا
ْبن لوكيضهدستكر«دهشاندكه شهدا ولوزم ديد.كد مذرئ الوطالتافيصيره

|ترغيب ايدوببويتبي بادابيدلادصىهرنياننى فالصبراحجى ب كلى #صيره
اغر
ا يللغ
ءيب
|لشععوبوةدذ لاك والتلاء شديدجهداغراء الغصب وادبناالض

|ذى السبالا عدقيوالباع والغناءالرنحرتبصبجكاالمتونفالنبل تيركيد

|خصيب مما وغيرمضيب بوكلحىوانتلىعيشابآ خذ منسهامها ينصيب*
|وشعرى ددر ندن اسماع ايلدحكده انازذى جوانْده واو ننىانشاد
|سورسة رشكرهحاولنوروشارح رد ى نواوي يملتمنشدروهحاكبذوطالبكَ

ظاوبكق ببربتائيه قصدمسن ابرادايدركه نيرت تبويده انشناد اياشاردر
نا

لطكفاتولي( .ترجه) |
لواملنتانعدلاويداازنعاوجدناء#داجهنيياكومى ا خ

ا

ردكه نااللنهيدنن
تكاصيرايله امايندلحبدب حقهنصرئدهوسوزم ق

اوازم جانع

١

1

مارلا

ليها

ولكنى اجبدت انترنئصرق بهولتعلانى ازللك طابعا 3٠ | ٠
رنت
صسي
نره
توذحرق ث كو
اىالدمن
| (طايع)مطبع وفرمانبردار (ترجه )..ض

سئدهي سلورسينهكرماص بك هدمدشه اولثمطابع

يهرا هدجد تابلىهدى الودطغلاويافعا
فعىى لنوجصهاب
وس

| (ؤجنهالله) ذاتالله' معناسئه وينق وهزي كك وباجهة اللهادعدوكد

| :اواودن بدلدرابل تولنهبع رضاءى ايجوند كدرحوتعالى حتئدهمغارت
|الزمانصاحى بكر يدىعددمأ ولاتعةايدوكهآنات واحادثدوارداؤلشدر

|امامنفرتسدس الثديسد يءباانبلشدربرىدخ وجمدر(يافع)ميكدبيركم
رلوعرجندضدهي
أطةإك صدى ومتنالدو ١٠ (ثرجه ) سسمعيم لوحه ابله اؤ

ني

نان
سات

١لالذا 4رجهقل راز من >#ود ومن ا ونع
:دوق ينار د لوق همابكى(بضلن)يدل

| عادر (عنع( ملعسه مى لوعهدر

<1ضدين

ب

(ترجده) دحى مهومنانه اكرامايلدؤيره

شتعارنا كاي حوادايةحل افليه
ل سيت
اءه
سذ
الك
لة ا
اسدّ
وداا
وا

عثرة يمد فادله انثواب ربك اوسع
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اكر ررم اشتعفاى زلهادلرادت +بهداقءةوادت واب <ضمرت اولدىاوسع
ش لاتدزء ن من الواادثاتما عدخرق الزحال على الدوادث مزع

(غرق) ارق اشنلفك :شد ركهموصؤذنه مُضافد رعزوهحمله معشاسئهدر
حوادث ناي اولك عمغمدر انمع لسار كتاذواواتكق وع اوزره رذالعز ْ

لوبده ؤاقءدر
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(لايتضعضع) زبوناوار معذادنه صسكده مصد رى تضعضع ذلت معناسزهدر
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وودتحقوق ددرانهنه رعاى متذوند رلكنهنأدوالك :د ركهاثردها كثربامعا
وامهنات كى تغلسها مذ كوراردر اكتفاق د لندندر <يىّبأناسئه عاقاولان
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زبارت معتادى اواسه

قبابرلادطاقاوتعرنتلننهطاووسعترىدتوصقبفلوتاابثدرمكشيىر »ي مفطبيوعارادولاانونالنشايده ور(:تعرايلحمهد)همبضاعيضاعكه
(إنطقاخر) اتأمىفىبالصيرق صر اودعوذواش ماقلت الذىقات ازا
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(منقيه) طووزءوئدن سكزتى ب الدهصناديد 5ترفش اثفاق ابا مدارك هائم)

وعبدااطاناولاد لرىاللهمئا 5وممنابعه وتخالطهاطيةر ووسساقاوزره
روةع١هبتعسعمو نأمه #لبرقتخحصيه مكرمه دبوارمنه فته الاشزبل دوب بواهزكا)

ت#ردند نصكرهاعمان كرامه اذاؤاهل :انالامه زجروة ا انلك اعازانلديار
دس غيرت فرانت اللهابوطاات سغمير عليه البئلاى وسالرمسلائارئ كزرىأ

#بيلوستاه :قل وجع ايدونٍ اندهدحكفرة قر ييماكترعنددن حف3ظ ايادى
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[مبدالشم يي ديذى لمكن فرط:وغل فلسغيانه وسملء اشتغال اولفل”
تكتردة امام وطن برحاوطدوب مستةل تألدف اللهنهىاندرزيرا شايدكه
عَلديه فسادعقيدهيه سدذب أووله (تحدل) تمعواغدمن معتادئ'ه 92جه)
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اولشدر مشع
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(خرفكسعررا انلدوصغت مشبهه د رحاهل وعاحز معتاسئهدر (سفيه) خفيف
العّلوازغون (ادقع)قاف انلدوزن ومعنادها جقدر(مأل ت) كرتم

تزجحههذركهحضيرت شي| كبرسودر جدول ندمت علىالسكوت برةهفلةد

ندمتعلى اكلام نمزازا يد ذمرؤيدة (المره مخبئ تحتاسانه)كلشدزكشى

كالاممله حسعورارًا كواغ:ازمهءواطارهةكدف شثرهأيدروب حدزددرى ظاهر

اولور
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٠
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وق طشيره ا ,تددج زطاندمكاساس الدلاغه تصربعىاوزرة مخازاولورنوئد
د ى كلدنى 1اغْرْدن طشره«حيتبارمق امفجادك كلم زاتزماواشدناا

واخرنده اولان'تأرميةنام ىكبيدر (مازح)مزاحمذكوردن فاعاد ز(نلا80

د رمردى بلبله ون ومغماده وسوسهدركه شاعرد عش ٠
مساحد وزده جع

اذا الزلائل افصدت بلغباءها بهد ق ثاف البلائل باختساء دلائل يد ا فائتف

الوساوس.( . :تريجه).دش لجاغ
نواوطيقفةكيرلةهبرسوذ » كنىيهميق
عمابراث ابدركاولز موسع
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فصلدروضههلغتاولور  :إترجه) اجوغيرلاسر.ى افشاايدووب ضايعادر
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أول هدسنيك سمرلد تى انككئاولورمصتع .

واذاا أعلنتعلى السمراترأخةها د واسترعيوب خرن تطلع .

(اأنت)امثدتمادّهسندن افتعالبابنك ماشى مخاطبيدرسن اميناولدقده
يعس انعد ايدون حرم اسرارة.ل قدارىزمًنادهدعكدر (اخف)افعاليدن
اهرذركة ناقضاولغله حرزى سقوط اخرزيدزكه حزادر( تطلع) ائتعالدن تطلع

.تربحه)
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لاد )مد ماده ددن خحهاىخمره درباشله دعكدرنو ننناً كد لاحتاولقله

|||البتهابتدا ]يلمدعك اولور (منطق) نطقمعناشنهمصدرمغيدر لوندهدن
ذكلاممعناسئه امعرد(اصطلاحده؛١72الت فانومدديركدا بارعابثابلكذهيك

أغ|كيررادلءى اوخلادبدنكعىصلتكننآهسلنبهبدنسميبنقوطساوننعدرلاريعابل حاىرلفيندكرآحلكامتتحءر[زننيظهرمىق
كى ذكادروعدهعىذهنهثعلقايدرعلومعرسه كىدكلدارزيرااؤدى هاومدر

يكن -أبر:عددى لفظده ظطاهر ادلور دس عل منطقكٌ اثرئ ذهئه تعلق نادي :
جمبتدن هر عادة مغيداولغ_له شعزابنسشا انلك ذه .حادم العلوم بوزز

فقاازلاقعرلسوم وسيدالعلومديش در ونصيزوايى حكمى لقواقيدوب
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كرجهسته اءم وجوب موت اولق (
دقاثاوااهلالذك)ركردس دحي محذور 1
ا ونامغ لط اهر ب إذن صرفه مو<ي لوودرديد دلوب اكرحه و مأسهدنى

اول دٍرجهبهبع قدمنى ايلدمكرز.م الله البته موجود اولوب وولادت دتى |
اصم ول اوزره وهبىاسه دِحىفىكن اول درحهوم تيه نه وصنات وعنات
ولايته محلاولخه لاست وهابليت نِدا)يال كبي اولددى ةر وسبائر

لا رنكة ميورطد روعةلادسخداملراك رىاست مومه |
أحاديث وولثدخ
ضلالت اوزره اجماع واتغا اياك وسِكبلدن زيادهزمان استعها ب ابلوياقي ا

قالوب بودينمبيناجددهوارد كهسيت بوإىباصاطل | ورنتحالدوكد ْد

باطلا بجون برين لتِ واردرصكره مضمج ل اولور:قوتكدتمهالله ||
3
مويداولميا ناس بوقدرمبانت بولزو<دعه وحبيلددهدواماولزغرضك «صولق

وعد ابلهمنةطع اولوراهل كر اابلهاسبةدلال اولنومدا !ءالا كين موجد |
ادلوب شريعت مخ وخهيه تاب اعولشاردراص د.تتلرى باطلذكلردمتبوخدبد|

خصوس.ااثلر درونلرنده او
خلان
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امفلئى اظهار ايلزر درون وبيرونارى
آلودةكغراولة دميكساندٍ رومنوجه باقلسبه انلرلحكمة ابااولاد بار 7دوات
لومعم سيص
ىوّربااولغهاثلر ا١شددرك :دعب لرعدمة ابلبن بررسهكر

وايمانيهدانكِ62كذزى بوقايا فىوةدرعددل نزاعكرددكادريلكاسلامراردن ْ

دزدصو اولانتصاتهلعد ررابلاترغ قلويمابجداذهد يننا (ساملى)صصبت |

مؤثرمدررهرها:تلكي سيب هلا اولوراول حالاوزرهاولا نكسنماركةسندن١.
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لمحي صافيهلى وباس 2(.تصعمه ددرن اطن ومعشساده مع أيدوب صووت

ظاهردهدوس تكوريى اهل جدعهم تارك كارمصدعارندن كنديكمحافظه

|حون حبنارند ن اجترازوتاثى وخائىاوزرءادل دعكادلور..
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ااهللمؤدة ماائلتهم الوضي عد واذ امزءت تسعمنم للدمتقع
(ما)دواميه( م 1عمووكهزهرديدد كلرى:هرهقتالنسنهدركرل:ناتككيهمغن

اولسوؤن سكن بيناناس معروفاولان برغسارتيزدركة اسك كفيدز
حي زرشرف وض
غتدخ
لعل
دركه لوندده اسك ذوباى وتنادماب رش اولفسية
اوزدنهكانخبازدراندنمأخوذدر(متقع)اسالان مغعواذر»م مقع ديار

ترسيهاواذثون جاضيرقياش فبلكدشقىٌاواغش دعكد ركد تق وقوءنهاعنادر
هابارعيت 2 13عطنا بسك الود :
(رجه)' أ ششنوابازسن ا
لطف
بيه
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رهر

هه
واخذرمصاحبة اللشامفانم#ومنعوك صةووداده ,وتصنءوا
(متعوك) مشعواعدكنقد,رندهدروااود صفو لعظادن خافض مز وعد ركد

ع نصةوتقد براوائور (تصئعوا) تمفعل اادن جع مذك تصنع اصلى »وقدن
ازةاو
لالخ لاب
حءلى مث

ساد

تك اول دمن بمتتعدر د موردعى

ظ
ُ

اظهاراد وب درودهاولامق وبلكه عداوتقاولةدر خصوصا

وز زحالى وانلردن دنى ذكرونوؤحيدك خيروبركددنخالىاولذاركه يع
خطام دما امون حلت قانكارزارى اولان زهذارد اهلى ع ألىالبده

ذ والوجهين وذ والاسانيناولورنهنى لسانذطى وبافى زبانجنا المت داواز '

ىهل لوده عداوتدر معهذاا سيم
خدى لذن زبادهتماناناولان خغاصه زرا

وعرضن

'

محرت وتلق وطلسكه :تسل دست ودامن وبزسةش تمنافانه وتدضيضن الأ

سكانة ادط!-كله مذاهئهدن فاجز حكه مظعرائردوى اولمشاردر زيرااترده ||
كدركدركسنه ع ولى5ولا رمد ن رهد ىق عداو تاناسه فىالقرقه مبارزة ا

بالتربيعى لتك آغازا ياشاولوروس زهدخش كس يلهبوبداولان
كسنةق

مظور سيران ابدرم دلوحددث قدمى وازداولدى وشرعااول ألا

رقثارذن ممعوتعز ر و3ى أشماهد هم مرحدركهنا دقاازات.دى مثلاخدمت
مأل ساكو حتاناتى نان وسائرمارك١َك دركاهارجّه وارود( فاستع.نو 1

اع شر شه امتئال ابإدالالاندثلرهتعرض ايدوب كددى قعلا<والات
وستنانعذاوت الدكدت قطع نظ رقولا يزاين

دس وعطتانة

ٍْ

اتلرهاد ردكللردرا للردن اسعيز ادا نلك اصنامه رسف شك ىكغردرذ لوب وشططتء ا
جه ايلحهالنهصوزت ويروب د كرشمرف برل ترزياناولانذقراى نالكانهت ّْ

برتلرتعسير ولدستلرئدةاصطلاحايدن باانوا ب نوز اوليسرمأنهجعمال
|اللدون مودت خةد اطغ ار دطلاتانله طُّردقت##دبهبه ودردءقى عق برلك 1
كا مخعصمرد زدءءكاما ى هنخرف معدن أدله طرد تصفيه لى رد كلىايدذوب

اع ىكيناولان ط الكت ته رهزن حرم اولقا دون الفارابادكارى رفتار
زكنشناره:تصتعد 2راركل
زوب أنذرسه ثشاق واكرينازده دحى جل عذراولور
مدولهالأ كدرق ولوبلت خرض مين نك( نكان فىهذه اعىذهر
فالا اخروايعمىواضل سبيلا) طربةت سادى اؤل
لققاكره قد زا-كعنامون

دشيه دهؤ
دظة
رل
د ملز زراحوان ورد دلركهأت ءاب شردةت اولوتانكاس"

وأجباولديتى نقلاوعةلاناتدر ازحله (انويوا الىالله وابتغواليه الوسيل) :

ادوم
مالى.سوى عرى ناسل #4فلن زددتقاى /يان انود+عحالا وما
انتقنطعا صياعدالءضل ازل والمواهت اوسع(نطق)
عدم لتعس نف الما رودا د افتدغارويها  1دع

م زود)تشعل بايندن مصدردر زاديعدى ازقف تدارلكايللن(مودع) تفعملدن

ممع ولدر يع وداع اولنورسين متغارةةدن »اعدز(. :ترجه) وكؤن 1
نعسلكْ اجون تقد زاد 5-0ثقل عهونارين الكاانات يوحن اولورين دمن مولع

:داهم للستغرالقريب قانه جداتأئمن الستغرالعيد واشدع
+0
(اهج)اعتعنامدن أعدز (انأى) اسع ايهوزنومغتساده برزابعد كىكدارك
ابراقد»مكدرإزءنى)كل انتاثردهب مشحق فدخههكل نوممله زوال وانقضنااوائزة

اولانطرق عر قط اعبهتقربايندا لكاؤرسكرهانذ تخد وتلكههيع

نهساتى نوق ترسغر دي طجهور اندركة مفرداز قاد روداو ددا مهافزهانةه
1

وشسمس
نغزريمقاادهن ا
ند راندهتداركًاوانات و
هلاهواسمكركدر

شقه وزبققوى يقين سغر دوكه انضنة اشغبان ذور]ذؤرادن ذنى ايميلنا
ن! كا هتماع|بآنكسن هشاعر'تكن طغرالنداا
نىوسود
 0عوقدر ف
أن حيط ورد دعسالموةنه:فكرزاد نات :دونه جود ةرذ سوق بده يله ْ

مكرك اركيالم1لعتمتانه اتنامزسةن  2:ترجه)تزيب اولانراجو
زبادهاهماما يت هدبعذ اولانسهرد'تكذاودرباعدوا سا .م
.

 :واحعلتزود لإ انه والئقجاو كان"000

:

ا
غ"8ته

(افتيع طوف لإسحعي رونلل النبذاممك باحك ديد ركضهعادو

شرعةبده ضزو ندبدر و برانك مقندارئ نوغ الةزائل الور

1
زٍ

(نجة) ْ

زا »كيشينك موق وصلتدهكصدرن |
واكوت ذاد اولختووفا ايه بر

أولدى اسنع
داحم شوك فالةماع ا

00
عد والقةرمةرون يمنلانتئع

) 3ذددى تأبد اعد ن ق:شناءعتائلة وراذئاول دعكدرةتاءت ودوت
دردن ذى زيادهبغجريضن اوليويٍأكا
نولانمة ا
زمه زضاد ركدتوكونحك ا

راذى اولهكهلبد شعرندهورد خمسعيك اخدتْصسدههب#دومنهم شق بالمعدشة ١
قانع ود دشارءالعبدخرانقن»والموعبدانامعم ونم
هئاك
دين سخير

الغى القذووعثير الفق ناتلضوع (.:ترجنه) .قنماءت ,الله توه قشنناعت |[
عنلىاد ره اواؤزار مبتلافقرءإدلاركيم اولزادنع ٠

01

واحل *

4

كمزركة كر دناعراض اهل سقئذة (فانالامعيشةضتيكا) سو
.روت
وءش
ادءدى ( مرهنومالقيسامة امن (وارداولدى وحددث اتندوسوو

تعبيرئنْدى جاهد  كثرق سنان|يلديى معى
 0 05ذ 3ايدوككثرتذكراصاا

| فسيات بارا انَاظوْذرمك
رد بدى .وبزاغةاتدتترلة مضرئده ]ددر
ذيد تلرعدواسغارالضباحدمامام مدق :نور"تمانإسان اند رسكيه ابوهريزه

داب
هيدراجن
ى امت عليهالصنه
رذى الل عهنه مكدولقر ذيلوزقايبا

سور حدطة > كيه الى 7تصوذك صداسى ماع اطبه بعق تكالي ابشيده

|وازلره!ميند اعيهلعنهدنها فليندقترينه قدداو نورودطب.قسطلاقشافى73
يحريريه

سيرددل  8وعير يد همس طبو ردر )دفة المغادوالمغفد قطبيقات

أالمزادوالمريد) اسعندميناوقد فودرب
.أحيدرمكه ادن بعضيارى حقتغالىدن
عل وكات دوسمتيلهرر خوك جل تل كنيرنهغال ابواسه «همتى ولد

بسامد علوموالنهمت غلبت ن دد كمة ناض ابلديكوىقةده تكاعاشثى
|اولورذند فى كاعاثقاولورميعئ > دتال رم:دبن انك كرهش ندزكةمما لدده
أولانخان زفعايدرم
ناسيموايلدكذةاولقويسهوا يلزويله اولان.كولارةك
ظ |
|سوزرىكلام اتادويءدى حقدن.ار صادق .وبزرازاثته انلرذرركد اهن ارضه

اعقويدتقرباعدانيمي ادان بيكذدهاول عقا قعذ ايهمسق اول اردن عذايمى
ان
اار  000صرف ودفتعلآنام سبوود»شاركهمسلسلبالقسمحددنك

مره

فض
ظائل سور #فائجهدن(د بلاقةل الانبيا:ءوالاوكا” )كلام اطيخندهبموعهى
عكيدرركد
|دى دحو ظا وديد:لر(إركغ) ضضع
كح
كرا

يدهوند ضي عدن واد

| التساورهاومناجائدر وركو عصلات نمازادان4 7 .ده توقدرانكسون سل

ا
ظركان.متعدلومهنه يهركعت السوءمههأزاذوب٠:سَاواجنا يدن برلدشام :قيائرى
أ(مجه) صلاثالله حبس |اكرمه.ارب موحد نأبجددعاايدهمناجاةابلهى اخبيار

اولدراكع (ديل)!امياتن ملنةك عينيه الى عت مَمَاحَاقَ واردركه
أ مامعددالرون سيو ىراخم  6وامامع.د ارسياميوطى اذارك دساشدهدها

| ابد ردلوتصمرشيابغض اسسات نض دتتىكوريلوب:اونامى بت
ْاقلقاؤزرعي فعير 0زح الشمدروماد ةانفاق اولا سسبدن
تك

زادى

يانم يزى مافىالضعيرويلمعميدانت المعدانكل مأنوددعامنعرس للشاندكنا

| انالضمالشيهشيكى والمتتزعبهونامن خزائن رزقه :فقول كن بد اامخلنفخاينر
|عند جع هدمالىسوى ركنااليكوسيله عد مالانتقار تركو
4م

لى

؟

ْ

.

اق

خاشعك جعيدر حاّع أوموزترى دناءش كورينن مم

ا

| وتذالى ونده اي رد(فىصلاتهم خاشعون) بومعذا ددر ديديلر (تجه)
ا عظها حرمتينهورسولهائعيننهم مدآل ادلهابرارل70002

مجنديبا تقياقا سالك اخضع
النهىفانشرقعلى د#ينوا-

|

(انشم)اكرم وزنْدهافعالدن اح دركههوزةره قطعرهدراخر عرمهدل دام
وبقبادهدنى انك اوزرشه قاعايلهدعك در (اجد) غعرمتصمرفد ر ليكن وزن

هاعدهاوزره

لون جروتزو ينول ااولزلامتدىأيكسى معاالتزامد ناد

مرؤضعنده معتوح قيلوب وده شَ اشباع اللهدلاتثو بن جد دعكِ دح
ح

سدس كوزرورلكن ااغيت اين > وصور عزم|واد(تيانت )ممطيع

(رجه)

نصير ادين أ جد اوزره رندهقيبل بينيدام سكا راجعدى أج دكه راذى
دتح
ت

عدته الكيرىْافلذامشهع
اج
غيدى
ولإتحرمنا اليهى وس

(0تجرم) ايكنىبنايادولوب نون تأكيدلاحق اولش بنى مظهر حرمان ايله
يه
هولا
:تلاا
س مي
كساش
نم ع
ديك حجىضر

>روم ديرراكه (للسنائل والحزوم)

غخارف:ء ,تىتنكدستايله تغسيز اوامشدر زوائدنمالهيهدن حرمانضاج 'ى

دع كاولور (شضشاعت) رجاوشازوطاب (حكيرى) عظم

دخ مدر

)لعي ابارترين )تعيلددمقعول صمغه سيله مقدؤزل الشفاعه

ف

(فجه)

حدازيدابى محروم دنذوامارعه فضلكله  +شفاعتدن

.جكبا ولدينىكونبجلهبمشافم
عاك مو حد يدواسالاخيار سابكركع
ا عدليه
ملى
وض
ماوبةدواسيهدر (موحد)تفعملدن فاعل صمغه سيلودرشاءم هوحبوب9

ودلاد بره ابلدهمعدددر جناب <ق بردردواقرارايدوب واو ل صبغةاقراري

كزارايد نكبب+:د ركهيصدرى وحيددر تغريد معناستهدر وصيغة وحيذ

قياززد ركهلالهالاازرهكلهجلءلسد زبوكلاممجيدافضل الذكراواديئى اثرله

ادر وتكثيرذاكبرلاموجد يآنات عديدهده مأمورردر اسكن بعرض
مغيير بن نقإلرىاوزرهد ل صدزنءزد اللهتعالىنهرتنهده نابت اولور

حر زادهافادهاولندى امْمّهاه لدكرل دعامى مساب اولسنه وذعارمك

صاهولف)
تعاء
لافىد
اغبو
قبولئهدلالتابدركه (ار
9س
م

وخلديؤئضعيغاوارددر

واللرلقلت علايق معدماسنه اولان مقرلرى اخنساريد ر معباشلرنده ثقلت
دح
الاك

رع

حدمز
آي[

ت

ليق

اذه ودشو روب ارزومند ايدرظمعكاره لامت اواورمدءك 0مد

ات
خند
تشع(للد شا رغد وش اعت امادرسد
تست ايدر "يعنىبذكأزدرد :كه سوب اولورد»كدر

ونلاطنعت

(مجه)

سلاما

آرزومئد سلاذتق«أددةا ميددول تفرع  6حرم اكد 5دم إضع
الهى فاتنغغرةءفوكم:قدئ بجدوالاف الدنب المدخس! دمرع
(منقذ)افعالدن فاعادردورنار بع وزن ومعناده من كى(مدص) تمعمادن

فأعادركه تدمير هلال الذكدر (أصرع) متكلمكدصرعندن اولوب دشم

د كد رونده هلا اخروى تصد اولئور

(ترحه) غَمورا مغقرت ايقسك

دن ع هوك خلاص ايدر» والاحرمله جاءهلاكداولورم واقع

 .الهى> قالهاثعى والهجدوحرمة ابرارهمولك خشع

ه(ائعى )شائعهمنسوب سغه_برعر بى قرثى مطلبى مياد اواموركه والد
ماحدارى عمدالله حتاءارك <داريدر عدانلهن عددالمطات بنهأنعدر

)ده-قحقديت رسالتلريدركه احنقكيتنه احترام ورم قصدله
(فائّده ون

دك اولوركه ابلنمنا متظومهمّى شر-ئده امام زوق نازديتى اوزره اثرده ||
وازداولشكه دخمنصم ومىتبه ىبرع امك تازنده وسيل قياوبانك حرمتنه
دنوطدكار عنابتاولاذز براابسجاهمعندانله عظور راجو رمشلر وساقءعرشس

رمجه مشتاق اواسه بن كارت ايدرم
تذده مسطؤردركه بركسئه د
 3لق ادناستس هررم وركس دذى تكات#د عليهالس لامحرممنه ديوافى

وسيلهة .لوب طامكار اطف وكرماواسه انىبنخائب وخاضيرايدؤب صغراليذ
دوندرم سوارشدر هالاجمانانتوسل احلييكدجارهكاسكر ع العظيمعندك

ال
اه
ه) برنده ددح نضددر يولنده
لبى
ويامسا
(عط
ان تسن شاتى وت
اودارازانه اداب قصداواذورا لال دنه
بنت وسا راصمابهتعمس اولتور ء خ

ناافد واررافوصاحت خاوى صغير
اتل
الوضراوائو ر(فاتةه )الدوعنا اخ

واكثرففهاديد بلركهشافع دن منقولنصك طاهر ينهنظزله(آل)بهناشم
ضىع مسالشر<ند هتخالغتايدوباثةلاف
دنع دالمطلرد ر كن امامنوو
اقوالعديده اوزرهد راظيراولاناو<د ربرى بودرضتكه جع امت ص اددر

أفايكنى قول ساءدركه هائم وعدد المطاب اولاذيد راون كندى ذرئ
واهل سد زةولاول ازهرى وساتراهل تَقمرةك*تاريد ر(ابرار) انانب
ا واتساع ونائغين وعبا وصلحادر (همو )ضله دركدقر يبا بازلدى (+شع )كل
5

8
اائل) ال ىوس 10نئل قل دعك (مب)راحخ تك اذ كرعدر (اقرع
(
فقوي ساوندرون 11د استعلزم درم02من قرعباباويم ييل)دعشاربونده
خلاضهبى رمكقبوسندنغبرى 5بوبىدق ايامدعكدر (ترجه) مسا
1

ن سض لطل

رنرسن دراحت » لفق كد ارنق بردو ىاوازم قارع

الهى لن اقصدتى اواهنتى يد هنذ االذى ارجوومن ذااشمح
(اقصدت) قاف وممههله الهادع_دت معناسنهدر (اهنت) اها دن تحير

وكد بل اندرس عن دعكدر
المع

(ترجه) عو واكلنق ادعاد وقكقيرا اسك نه

قات شمدون كماوله شافع
الهى لين <ينتى اوطرهدئ يد قاحما ناربامكيفاصنع
ل

ا

(ترجه)

ع د كدر

يددودورابار إيسكده» بميوق جارهوحمله 0
عع اححربى صوراالم

ظ

افو عبانم
الهى حليف الخب بالليل ساهر عد رساج ويدعووالمغقل

دع

(حليف) همل أيلهمودايدنكسن دريونده حب قله سي ل رهاد دوستاق
يعنىأواض |لهب +ده وسعى م نمهسى قيامه تغعهد واحراس مه سىىبرلهد زعهد»

 1ابلديئ اموردهاضلاتقصيره دواز ور نكسنه (ساهر)! كاه.ذوابيعنى
كه اردهرضاءلله قا اولوب اونادقو كشى (مغفل )تفع لدنمغعولدرغفلته

نسدتاول:انمومنل كاهك ضدّى ججع) سام معناسنهاولوردءكلكن
دق قتدهنوم لازم دكل داسك كيصهاردهخصوصا ثاث أخيرده حدى3ع_األى ادله

حدى .اولدييى رتيهمعام لةعيوديّده ولغيوب سا تراريابغات حالى اوزره
وا نعافل رافق كنشورع لومدر

(رجه)

عليا اللهمعهود

دولغهافلانهاجع _
اولاردا سدارء مئاحاة ودعادهناك ا
كلمو برجونوالك راج ساعدبرجتك العظمى وف لخاد يطمع

(كلهمو)دلوتعبئزاوانانادار»ع ليغلتكدروزن اجونخةاردر (عظمى) |
اعظملك مؤنثيدرا كيروكيرى كى روت لفظنه صوتدر

هشتسورج
ظبه
اتبه
عكد»
غاذل وآ كاءاولورطالت نوالم

مج ه) ميخ

اول لرهمه امع

الهى عند رحا سلامه د وتم خطيءٌالىعلى*اسبح

)عتى)أميد معناسئه اولانامنمهدن نانتةه لك مضارعيد ركهآخر  .جهباء
ممكام مقعواب ةلهحاار

نونوفابهداخ -ل أواوب عندبى اولشدرك
د

؟؟
0

(ذرطت) فصرت معناسانه يعنى تقصان وتقصم ايرد-م(ها) تسمهيدون

حسئات تراكيب

عر سهدند روندهزائددر (اثر)كسرارله بىكه ردخ هوك |

زاثغو) قغادن روانهاولوب بيروم يع مطاةا طااب عةوم دعكمألندهدر
ٍْ (ترجه)

عْهُورا اميتقواده احكرنقصير اند مسه »ودم بنالرعهوه

اقتها برله افلم تنابع

ظ

الهى ذوببذت الطودوا عثات ينه وصمْيدلٌ عند نى الل واردع

(ذت) غالب اولدئدذاعتات (كطىود) له طناغدركه طودشاع حمل
عالى دعكدر مأل كثرةحربى افاده دركهتركددهدنى طاغلرى اث دئدبرار
(ترجه)

عفواذ ثماولدرسه جماله غالب فعالى  0د كلدرذره وس <ورسيد

عمولً واسوكر طالع

 .االيختىطلأينأتحجلاذطال مادرجودك جىةيل ماهو زع

(متزع)جزعدندر برجعدنى نسضه وتريجه الكخانلاطاردرصة(ي)سباربى

اكرساز لانابءخطاايلدمسهده جوق زماندركهعةورناءى اون دابتدم
واول امشمه ابلهساكت وصامت مشدظر:م دى قوده شوراد باركه وكد:ه خزع

فابزاعزاميئدل ومبأاسله بأذركلازا قكركدركه الندنافادهوعنا بت رحاسته
وسادن فارغاوار د وكفتكو
مسسادرت ادندلوقل ومال واوكسئه ارق ل ر

اكه نا اشد يار (ترجة) صيور اجواء ل جهرمابلدمسه نصه دمدركهي»
وبابأئدهي ح كدد يرلرامزاول زاجع

دممنع
اله ين دكرطولك لوعى بيد وذكراخطانا اليعين
إن )مهد الددربعيدايدر دعكدركهتفعباد ندر(ظول) فكله فضل وكرم

دتدمر (يدمع) 'تدميعدن اولوب اغلادردعك
اتي
(الؤعه) احراقكهحرةت
(عين) مشع و يدر له ىدر ل خبريدر

(ترجه) حلي ابلسه دكرعطا

طلفىنا» اولورةكرخطا يلودمادمديدهلردامع
ارد
نا

النجىاقلقعثرق وا حودى ب .فافى مقرحائف مةضمرع

يلدر
سسهي
اكهت
حد ر
رودعك
ومعناسى اسقاط ابل
(اقل)سحابقامذكوراجركى
(عثرت)عشاركى شدت وذلتدر (حوبه) اهدر فجىكىضعى دنى -اتزدر|

(حوباكبيرا)لفظكرعدر ١(تربعه) معزاذلماسقساط ايدوبمحوايلهعصيام ||
مفزم جره خوف ورحاده اؤلورم ضازع

ورجة
علامك
ارلىواذ

1

|

2

0

ب قاب تسوى انوا فضلكادرع شْ

لى

|

5

4
| اولتوركه ثكننده دحى لبه بزدامع اولان اوهاتدن.مثلا دش رمضاتدي أ
فلانام وادعاولةد«درديرار دش سل ودوروكورمياد اولنور(.. .تجه)

لطيغسايا كه كعلدها كرك بلعذابايقساكوس+ك لطمكدن ادلمرشتة

أميدنى واطع

قل

 ٠المهنىاذقنى طمعةولك بوملا يهوذن ولامالهنا ي
لتكمع

:

((اوكذمقل)باسقاببعقسدومالامارلذننيكوونكر)اكاجرعرهدقمىاتمغهدومرن اعينداقءولنلداتريا(بطعا)ليلوزهذجكتوادشوقيكهق |
طعسامك طعمىلِدْدر (هنالك) هناضتيله وقصرايه مكانه اشارتد ركاف |
مويله هئبالولامد زنادههيا وب هنالك نهمعذاى ملبوردهمشةء ءادر ش

سفرىى عل تذ كيروتاًنيثالور +لهسننده |
كاف خطاب ا وناوفلغك_لم

معنتامىبومكاند د مكب ر
د يعدىمكان اعنياريهدر بءض امكنهقريثيكن

بعيدعدادلنورمثلا تعظماجونفيعض#تاريعيدايكنقريب اعتبارادانور

تذويفمخناطب ايونكدكلآت قريبمراداولدور .( .تريجم) كراجاثيق»
أ

عفويى ظائدركااولكون تكداولادبلدامو الاولمزانده كعسهبهنافع

0
الى ادالمترعنىكدنتضائعاهدوا نكنتترعانى قلست اضيح
(0ترع)رى ؤرعاودنندحؤفظ معناسنهد زصسكه ره قورع(اوضيع)
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!| (لاتركيتبا) اصلنده تركب اولوب فونتا كيد وذعيرمءعول لاحق اولشدرأ
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 ١سكاد يرمدعس يعبىتردبان كبيد ربرقدمه ترق اولند ذه مادو مافوقه أساياله

ْ تايل ومغبرحك وراو روتهاون واجعاعالله«كبيرهاولور١بدت )صوف مر

|| رزسكا اطفالله عبت دغر جكمهكبرررجئتهارباب صغار
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ذنوىان فذكرتذها كثيرة ب“ ورجة ربىمئذ نوب اوسع

||| زذفيى) باارىفكدله (ذكرت) تشديد كاذلددر (والله وامع المغغره) مغهوى |
 :وسشدن مستغاددر

(تمحه) ناه مكرايدرسم جد د ناذزون اولدهلمكن

ّ دانك رجى حرم وخاه.ءدن دن واسع
خاطمىى فىصاللقدعلتهب ولكنى فىررجةابلهناطمع

اكرامت.مذئيه اواس »ارناارىاعدام و يرنهسائزاةواخماقايدردم سورلديق
]| (غغارالذوب) سرى اشكار اواق اوندرناشته بومةهوى اعلام ايدوب
له طبمنعكاز غغران دكلملكن الاق
ياه
يص
يال
مرت اميرسورركهس ا
رتئه اميدوارم ( .تريجه)ظمع قيل حمهانده
مةغرغجت
واء
ارحم الراجين حن

| ايتديكىاعمال خيراله» ولىبنرجت يروردكاره اولكم طامع
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|]  ٠فانيك عغرانفذال برج  :بد وانتكنالاخرى ماكنتاصنع

(اخرى) تانق عقويت اعثباريه دربءى حتمده مظغغورتورى مض ذل
 1ورتدزلكن١ صكر ظطهورايد نمةة با ىعد ل ايهغغرانك لاق وضدّى
 95مسق
اوورسه

اولددععمَهوبدرنغود اللهمتهاواول وقتدهالدنََنكلورد ع

أولؤد إترجه) :اكغغران ظهور ابارسه #ءض رجت اةدكررعشذى

انا
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|ع )اشتدى ازمة ننفرح#واردارلدىازمة مدت ظلت معناسنهدر وناازمة
(
قد بريذهمو رد خطابدردو بده ىاد مستلاى عاد نهدن (طباع) طيعك جى
(فجه)

ادلددئى هرسا ازلدى وندانك حوانبى بت ادر

اى شداد

صاحى نوروزكارىشيرايدؤب مهدا لاف داتمردربوله_لاند طيباع
“قد قيلفىامثالهم يد كفيكمن

شيرهماعه

ردشرجريعان١ترسن بووزدانك شمرورئد نمسعوءك
وفل كتما
نصمرع منا
ااولان شرك ادماى دي برشردركه خاطر بردان اولون ابتلاى ماسواده

سكا افد رلنوذن اعشار ابلمكهاكررشردهرة و ائصة حوادثانامه صثلااولق

هنتهمه ب أرهننابىرنسيده ايدز(:اخود) شع وايوهدكه رو كارك شرندن |
اختراز وتحخصن بابشده مجوعك اولان سن اكرسععنيان وصصاخ جتان اله
اصغساايذ رسنسكاكافيدر هككندمى محفوظأركن اتصالندهسفظذه اشتاءايله
لعا)ذن تعشق قلابلعين
وليادر(
زيراطر سباقمعهدن تأثيرسائراسبابه غا

حسن
أحياناه الكعون دورانوحولانه “ماع دييلدركهكتار صحبت وزأا
صوتامثالى استماعندن قلبهتأ ي ارثرليدركد حزالئتدهفىموجدا ولتوبممج

لجد
وجدانالله موجبو و
ررك
ووح
دت ا
يد بلرزتريجهزك)ر
اور زوركارك كارن

اعلام!دون ديد دلرشمرندهكافىسآكه افسوتنمساع (نطق كخر)

ومن الملاءعلى اللاء علامة بهدان لابرىلك عن هوالروع

(بلاء) أولتربه وانافىنليه معشاسته زتروع )تزعك جءيدر انواع نمرْىعاددر

(معى) نعض ماده قليله الله انتلا ومكرهادفى برسىله اندن خلاص بولق

تخربهدروتا.يه وسكا علامتد ركه وبلانانك بردذى محال اولان وقعة كبراسئه
متلا ولورد نيكنكددكل هواادنلحكاند نكنديى نزعابلكه طرقشق
واردر(حاصلى )س نكندىدامشكى دست دوادن تخليص ابلديكك مث اهده

در
ولد شه خطراتلادنس:نك احون امنت تمن دكادعكرد

(ترحه)

نزول ايدن,لالراء:لا.ه هس علامتدره ابرخوف خداايله هوادن قلى ةل مغزوع

وكةسال منعيرااد وثانه د يملىاس1ديدوحصداازريع
(غير)فتااباغيرتك
جعيدركهأيكدو دن مكدور الاوادر غيرت

دسدراأ

ككيكده دميدم
اسدر
(رحعه) سكاغيرت حواذثدنديث ويرمك بتاشعرزيى

جلمدده صنرع نطقد يكر)

:

|]|__ شبوعنانالجوعمنعلادق #وانطويلالموع وماسيشيع |

خض

أ

»بدك كلاقم .
اجون فسعت

ننح
ميركل منيمع عع يىكشلم
زع اعد صحكزلافى

ا

سنةهومنه ابمادركد قناء تسوت

شادد
د
ازل بر

ب(نكطقر)
دنع
(ترجه) ..فقيرادلورط.عكاران بوغن.در هراادلان قا

-

قصوىالحديدالى.لى ميد والوصل فى الدساانةطاعه
عل نجنانت معناسنهاها تكمؤتثيدر(قصردديد) دن فسضهدر
[قصوى)

(خده) جلي"1كبن عقابليوووى (بل)1'5مهايا و حدود مكدر
دكادر وذانه وصول صورىدى -قيقةده  0معدو ى اَندو ن عبن

اقطاعدرحكهالبته ماسوارهوصاتاصل حقيةتدن فرق موج اوبلود
(ترجه) هر جديدك! نتسامى #جملكسبافاع»

الذذان لا تمان

ولت د انك انما اواويدراتقطاع
ام

:

تضمزه
مصمر كل لقسة ن
"ا ىاجماع ل ن

<ضاعه.

رلا

ت
شت
شن
(لإيضس)فالدباعبانلرندنقطع وول معد ان جه ل مقطعوعكدنرعد
لامتسوه ودشةت فعل ماضددر :فز قق معت انسئهدر واولكى اجماع يع
دعكدر

(رنه)

فناركتلة
كنج جعت كور اشذركه لازم لطع ه سبدب

شكت اواقدة جام ججماع
اماق شعي لالنسا اح

مل قرفة اتضداعه

(شعب) مرقوتجمعكه اضداددندر بوندهتغرق ونشةق مراددر (النمام)
ا
)ادكاقوخ انس ولاوق(انصداع) اباتصقعو ١ 6-00
برا
اماى مدع بشئ عو تلهانتشاعه

(تربعه) وى سند نا سمفاعابيدنكسلاكاري عب

12

شوق ده رارقود

راكساد امتتاع
انوس لزه رالدى>هد مزال

إل 0

لاطا :

مع دتكدعذات يسن صعب اللدتغستراوائدى نوسندر

مدائد أنامودواادثزكراوردركه دوىالعةول  07ندا اوامشارك ظ
ابن حوى هم خدوم هر جه اواندمتضعين وابتدا ابلدتق حددث شمن0

6

؟

1
يدصتت طامع :

ظ

ولاشمع من المجال دفلاتدرى أنتدمع

(مبحه)_صقين جمع ابله مالى» كيه اولدل جعابمع

ْ

ولا تدرى افىا رضت بل اماف غيره ا تصرع

(ارضش) بردرزمين معناسذه در ومن الارض مثلون) نص لديدى فأتاولديجى
نامتدرلسكن اسان كى قادلودرى وقدرمغرداذكرللهالكتخون وء واحد

[أمعامله اموىلذدى حى كنزالامترارده صتهانى افادهاندركه طيئةزميناوله
رمكادبرلركهرمكاقامت معناسمه والوان اد نسوادهماءل برنوع دوهلوبىدر

دنانبه( جلده)ونالثه(عزقه )ورابعه(جديا) وشامسه (قلتا)وسادسِه (سصين)
دشازدر بويره ارض مإِكٌ
تيدنى عيب دوينامدر وانكتى اهندن اوددر ع
معناسثهدر (تصمرع )تسقط دعؤدرد وشرسيندع!نموتد نكابتدر عات صرع

صأدى د ؤشرمسبى سيب يمه سيدر (فانده) مولاناحة.د#وعه :رهد تركه

ضرع روحانى اولديئى كبى جه الى دى اولورزرا كاب الاهويدده ابقراط
تصريعع ايدركه ريافىاولان صويك مضرق واردر د يوسيب اولديتىعاةارى

ودار
لد
وقدن
ادوات
أراديلئده د يركهاطبانكعلا ايدلكلرمىمرع دخ ماءراك

(لطةةشافيه) بوتحاده لودحى هينهد ركه صواحركن خصوماكضدازله

اماءانماءالقدس تقر لبالسلام ع كلامنا ذوسءله ايراد ودهدهشرب ماء
|بر
واقغاواسنهاول صودن وجوده!صلاضرردقطرة ماكدر بيدااؤازدلوشح ك
ماص دب د ميازرجذ ماصفنا (حاصلى )مغيبات تجسهنى جامعاولاناناتده

د(ماتدرى ننناسىارض توت ) مغهومق بوءت متتادر (ترجه)
| سلورمسين نهيردهموت ايروبابلرسى ضايع

فانالرزق مقسوم وكدالمر لامع

:

(كذّ) افراط اوزره تعب وزجتدر(نحن قسعنا نهم معبشمم)كرعسهسى

جكمك ارزاق نفوسمنافسه كلوق وءةسومدركه (وفالسعاء رزةكم) نص
قاطعد را كرجهزهت حكوب مأمور اولايتى هىتبودن زبادهكدعين عرق
جين قبهةدن زبادهلى معمداواركه سُساعرد ءس *وكدود وكددالقز ينسدائما

ويهلك تماوسط مادوناءحه سكن سدقتعالىبطالىسوم (ف تاتشيروا الارض

واسغوامن

فض الله)اهىجلي||:متشالالكاسبزمد راالكاسب حبدبالله

بوكسبي حرفدالده تفصيل اواغشدى(.. .ترج-ه) دقاعش رزف
مس

:

محسم عرصيبب حص صخت

جه 2-ادامتعا دها

576

و“

عداوتئدن عبسارت اولان علتنهمداراذايله ديك اوكلوررن
|صب اللهداءها
اولورسهعد ود ند ل حزء وبلك.هكل ونمالردل اواأورحكه عينداءدروودعوا
غاط-كاراق ذكادر دسمعق نيمدانعد ونك علانئه علايجاب أماعداوثنه مداراة

ا(يولكاغاظ علي م)الدعاملاول ولوم لاءدن خائفاولله د»كدرك مه ممع
أ علامذراوديغ افادهابدر (عها)عدوتك على نظيريدر

(ترجه)

عدويدايله د ديراكااولورك واشع فرع نداراة!:لِك دمعةيرهاوازسكاناهم
فانكلوداريت عأمن عقرب بهادذا مكنت نوهامنالدرهتاسع
 0ورفح اثناء ردن

ٍ (عقرب) حم وأنمع ورذك زكدكوزى ابح

ريلك ا»قى وكادءه دج  70الي رهز مرك ملويذه عقرب دت برقع

د ةذارد رصحتك» بأوى مقئع عسادذر بو#1ده لومعى دحى ادر

مله رةدردوةردعكد رمصد رق اسعاللخ كىلات وعقرب قارى دو دهق

اتكنازناب دقتذن انوعرؤ الغلاء دتركة دسآل اضنرهنذه لسع وَآعْراِه
تكد ارختغبزاولذورك :فزهزده دىىج ترز د روه ر برىىد زبان كسختة رك

ل ظظ بسذيع الدتكدتريدءذ ىقاستغناره اولتور

(ترجه) اسك ربرءةرنى

برئحه ذمار ترنت قلس هده ؤقرحكمن ويررفرصشده:جون"اوأز مضرنافع
( لاتجزعن ادانانشك ناسة بهد واصرفىالصير00
[ْطىة بكر
93بتك) اضصابةك 11

تدك دى تسخهدر نا"بَه) مصدبتٌ جى

مض يقدرى
ركه
ومتسع) افتعالدن مشعول صيغهسيل ادمزماند
ناث بكا ز

(ترجه) حون مصدنت واتعاواشة ارمهزازى ونزع

عماهذر
سز
نلان
أق

برا براول ه رضيق دم انكلهتولوزمةسع

:

ىلانهالجلع
اناظ -ريم| دانايتهنائبة ول دمئه عل ع

آْ (علات) كسمراللهعلتك بجعهالمدرصا خبى متخو لايد ن د ثاروص ضارهلع

جزغكزنادهفاخشىكهآنة_دة (خلقالانشسات هلوما اذا سه الشمر سزوعا
' واذامس الخيرم:و الكل لان (ترجةه) رو0 4
زرهج وجع
أكهان »اولعلاذت مشطربٌاول زساع

(طق 0

دعالغرض يح الدساب وق العدسش فلاتطمع

وشغرهر حر الك مريعمش طوريد رصتكه فارنبيذءدىمستعمادركه

عر وضئده اب_لآوك رق دءش يد سر كلأندأى خوشاوةيئكه عراى
(هألشعر) رمن4

ا

(متسة)

.حر يبص ارلة وذتابه»

ننانا

سضنذدهه
شىر يغذك بع
ددعد
رحسي
وى ش
انقطاعككهسمباكد رهجرأنك
(خةصنامنعذابالقيروالقطيعة واانار)واقعادلدى (ترجه) سناغه
دتاعاوهدلابولراورشت هحب وولايهسيفقطيع
دساىهتر
دخود

لالط توقيعةهوقالناس لطدكالوقيعة
(لأتلقطع) ارين اعحاسيلدافتعالدن نحهاىضردر الودء اوه ءى :نولشعه
ولوكانخليلا (وقبعه) عيمتكه كسمرعرضهسنب اولانفصلومذمك (تاطم

مصرع انيه ريلك اهمال هدو سنى ضرب ايددعركدر زبرالطم لغتدهال

بهسيلاضربد راطمهكى(..ترججه) علوثاوله وكاب غيبتاللدصقين»
سكادهاطمةتأدين اورروفعل شذيع
انلكل لدس ع
أ

١

]ات أننول الىالطسمعه

)يمكث)طو ررمكث ونؤةف أبدردعكدرحر فا خيرى مفصمرع انىره ع

ديديار( يؤل) برجع معناسته.

ند

(ترمه) صغاتيدسكا خوى اولغه

ضزورت ثوقي “كه كةمغصيراوا زخصال طبع رفيع

جبل الاناممنالعيب باد علىالشيريفة والوضيعه .
 ١بل) خلق معناسئه مأضددز حنات .خاقت وطبيعت برير ينه فعئ.اده

قزيبٍاولذقارى قزيبا بزاشدر (وضيع) رذيعك ضدىكه ردى يعسنىلق

|أدمكدر ٠ت(رجه ) جنات بشسريتده وارمام وخقسصيبعباولدهدنى كيى
كقرد)
ينط
شزيفوكيبئ وضيع(
|

مات

ش

الوفاءفلارذدولاطمع دف الناس لمقالاال.أس واطزع 1

|فد)ك(سرباهأ عسظس)ادراميدك ضتيدر(جزع)صبرسزلق (تربجه)
(ر
ففادوكآدى عظافالمدىوكسلدى طمع#ددمانو .حاةد تعدى يليك بأمنوجرع

بمنتربيحح
درم
 ٠فاصبرعاى ثقة بنالهلهجوهرأدصفنالله ١ ت

ْ

(ثتهه) ولوقكىاعهداذ وتكيه معناسئه (ارض)اصحاضرزاضى اولدءك
(ضع) يوقتمدعىنوازن:دهافتعالا ن ضارع هواكقتدااولنورد عل

(ترحه) .مضتيارمورضاده قبلاعتمادخداييكه:اكرعكرما اولذراكد.لهتنخ
(نطقاخ) : .وداوعدواداؤه لاتدايه :بيد نفساداراة العدى دس سق

(داد)دوامادهسندن اهرذرغلاج اإددعكدر (داوه) واواتلهمسوم اولسدى
رفعةه علامتذرممتدا اولوب (دعى) دثشك درد وحودسه علاي الله الكن
عداز.دن

0:

انال

سأفدنه) ممسد رور فاناد.
تة و
متت
(باش
ار لم اسان رتك رى
دعا ادلانثئ ( صنيعه ) صنعت وضدنرع 'نافى كمرؤيدن اولان الماة

تهدم الصنيعةكلام اشراب ابدركهكيش دك ابلديى ادساف امئان هدم
ايدر دعكدرمنت خدايرا كيوئدهبركسثنه زيجتحكمدين كااكرمايللكدر
دقه غتصوصد ركاذمشلر(ع )كيروتراوظيقه خوردارى داكن معناىاولده
ادلخ اولسه خالقده حسن وكلوه_ده قبيخاولاناوضاذدندرخكبرنا كى

(تيعه) ١ طبيعت كرميد

ركيشىئيدف ل رفيح مناهاولوديلمنتايه
.

:

عطاى وضيع

:

والخيرامئعجقالناسهواملنحبل ااتعه"

تعه
سلم
اذا
(خير)اطف وا<سساند رحى له ظ كعرده خهز

دخىمظلقد زوسيلة

اأخير او لغلدكه لي امبرل ديدبدوانترخكيرا  1يهارىكى (امنع) ودولى

صعويلى ءماغلناسنه (جانت):بوند همحل ومكان دعكدر (قله)ضعدليدر
امغر وفدركرسى مالك هيه دارالسلطمه السئيه حارس ابله تعنالى عن تصادم

البلية جائب غر يده بنيادكردة قاصرةروم اولانقال سبعمكه يدئ 5لهدلو

]| زباتزددرميلاد كلةاللدذندر تيوزالءش الىسنةمرورنده وحضرت سردارا
حصن حضين اسلامعاذ

اوعلى الهما السلام خنابارى مولدندن طقسان ٍ

دزت سسنهمةدم اؤل ضار محذكوشة اسلاميول بنااولنديئى بادكردة

موز خئندر(إجبل مشعه)رفيغه معناستمكه اوززننهجيقم قكوْياحولانطاغ
[|(ثرته) شورتييهاصعب وءالى اوور شواهقشير ج#دباقلسه اهل اوأوز
عمر<م]ل منيع

 ٠والشراسرع جزيةجمنرب ةالماءالستر بعة

(إجربه) سيلان يعن آقق م(اء سريعه )مهرشديد المرنان  (ترعة)
مدار 01 0شثابا مراسه بسر
ع ركهشيرورك اقد سىناقه م ع
سيرد د

ر دَالتعاهد لاصدد د فكونذاعةالقطمعه

_

:

(ترل) مصدزمةعولته مضاغدرئر اكلكتعناهد مءنناسنهدز (تكتة) تروئنه

ترلكاطلاق تر مهدووفالرىسببيله د زرا( الدميلهوان)شهناذتلءالغتدى
على فاق.در دساثلرك جعسذه وشهرارده اواميوؤت دلاترننه قالون نظردن

نووم إوسةوطارنتهاعاء هجول اولان تركفعاى تسمه واستعمال موجحب

تقيف افظ اولوب سااكن_قيلندى كدشاغر ديش #تركوا العهند وشانوافظذا |
نولم

00-00

جم رك '

|| (ابفض)عداوتايله ذي كاه دز (معن) بت وجكرل مد

ْهر ماده افرط وتغردعلدنااجرازككيهدركه
 1ركس لانرهبي ابهل

0ب 1

1

ددمشاري جب التناهالغلطييظ
(تحه) ماين م

تلد ل هشرابياردجوبكرهزمانَاولهاولة سينسن كل راج (نطقآبجر) 1
|يبلهمعاو
|©

ازناساالمدى ..من دسج معكٌ ومن دضمر:نفس هلستفعك

ظ'
(.رحم) .برادرسااكناوادرستدن | :

أصدق)مصدردرصادق مغناسته

نابفرمسنته .اموضليرسا كبادلةناقع
ظولس قاطع ن قه
ا
|

١

:... +4ومناداغااينبناه اخطع مه *دشتت قبهشغ الضمعك 

6تِ)طاغتدى يعننرا اجسكنايليم(:ثيل)زريشان ازلق وبجعاولمقكم ْ إٍ
9شت
اضداددندريوندهبجعيت معشناسنهدر(اللمم2شتتتعلمم) دعاسىارىد تنك |و
جعبين بريشانالله :دعكدر

(ترجه) سدك حالنبريشانا بليرناصرى |

كركورسه م ريشان ايدراق سجن سنك الك الور جامع(نطقآشر) ١ ||
ةلأانم
لغضلئيعه
'الفضَلىم نكارلَمطسيعه د وا

1
'0

ش

#زعطيهدركه :حكرم ايدناكستمنك: :اوزرنه واحب ولازع دكلد ظ

ضاكرمندن ع(طاطابيديغرتٍ)اضلنذه مصبدزدرطيع وطبا عكبىشوك ||
11 000

امستي

ا لخي

سي تك اياييعنىمصنعدعاكافلور

وخط مطبوع ندعه دعكننردق لدعم خانهره دارالطياعه .دروار ضمرعةانهيه

أذادالضِرب ديدكارىكئى ويكّله نىناب 'نالدندر وطإبع وزن ومعننادهجاءدر
|

ظ|إكسردج لغتدرطع الطبعاولكهبركءيل طباءك اناى علنده حاص ل افلات

|دس ووس بعىنىكبروناس وإنيإندذه كسيل وقتوردركه اكثزنامز اجندم حاصل |]

|مولونبامةإواندى وماجنولييعت كي سصيم_غبره :نشنم يبلق
تأ
ىجري
أمعه مصمه خصات :سيت عريكك هجر
 0دق ديرلرعرساردر قازسيدهدنى

7ج

2

خشيبه.غيز»

سرشت مهاد حوى كردار دنس

آنين امثالى ناملرىواردر وعيراسده .كان تعبيراوانور (من) منت

:

00000007

ين

ا

<9

1دبيدكلرى مر ال#ديدئ معساضفاره واردق با زارلوب كندعى صقاده ولدم أ
عذارويا كه درهذه اش'أؤورركن كوزردم وغودنده خ رهقدوسى
مه
اخرردن لمك مو ؤمفلزة عوعاله بولدمدتودورم شار وسساقده ده رؤاار

طربقترزشالهز عِرل ترئده ترقصاده بع اوأغشذز شابان رودت املقدركاهظ
احوتعالىدن هحنحودن

د( العنلهممله)»د

]|

:

ْ

لاتضع المعروف فى.١ قطهقد ال صمع ساقط ضايع

(لانةضع ) ذعله اضاءتدن نه عاضردر 5ه ارله اولوزسه وضعدن :اولور 1
([معرودف) احيان فرميسن (سافط) تر كهده سقط دييكدكلردالكل حفيي بت ونسبى :

الج قكسنود ر(ضنع)كا ركهترك ابن

(تزجعه:).لبيءسن اضاءت الله1
:

|اجسانيو الطى» بوكارناسمرزاادي ناسيرًزاانهاطف اولورضايع

|

وضعه فحركريم دكن ع عترفكمسكاعر' وضابع

0
)زادكدامك ضديدر (عرف) هزه مغر
ا لإضع)ام درل نو ١آ
ه تسدتاوامو |
لاغ
مدتب
[مبك)منقو طهنى اهماللهفأرسديودن عزنماذركهان
(عرف)نهلورايحه دو(ضايع) ظناع ب وعدنا

0

|
:

معشاسئة ٠(ترجه) .كرمابلرايسك 1زادهيهكل الها جسانىبهدكهخيرك شك

خوث.وكين عالمدهاوله شايع (نطق؟ خر)
,

ا
ْ

فكن معدناللعلواضفتم عنالاذى بهد فانكراءمامات وسامع

ويكادز»كان د ربنرولبرازندن ||
فهداضنرهسر
(|معدت)يرذمدةون اولانموالك
||

فرةازىقليلدر(حلم) بلادتابلدغض يميا تدرهراض دائمعالىع :ماظع اردر

دعة اايل.ه .دعكدركه (اصغم الصتم الى )واتمعاؤلدى ||
(اضفس)ا فىنايدن ر
ءنبثهرادله سان اجون تكشر |
بعض ناتك مقهومارى ترجهدن طشهاور
دواد
ا

2رجه ( اذائ انق عقواءت عدن حل ولاامتكاول يد

.وكارك نفعاَن

ٍْ

اواورشايع

عسي ب

واحدب اذااحييت <بامقاريا د فانكلا تدذرىمى انت نازع:
(مقارب)وسط لعى  8رحالدهافراظوتغر يطدن ترا زادن كاده درمةنارها

اا
دخىشصددر ( -ترجه) محيتدة اولوب حدميانهارزره ع لدابلةكتزير
!
احبّهاىواركهاولهسين! كانازع

53

ماغضاذا انغضت بغضامة ارا د فانكلاندرىمئ انتراحم  2ا

حا

ت_برات وسوق مبرات ابدرو برى سشاىيعى التندهقاتم وصلاةوب_لام

لبر شفع [ يف ناليدرودق سوا زاسنأهمؤيدر».

موحشات مولكدره ودوعدن حقظه موكدز (صروف) -وادثمعناسئه

(عظه )اصلنده عظد رواوسةوط يديدلنن هالاحى |ولدى نه ودندد كد ركد

للان كلا ىنقله وءعظ ديرار
سسارقوت ت
سد
اهل لها رفاظ اونأنوب شراأيده وغل

(ترجه) .اخبراداور بعضلوم
اندنعدنا ظهد-ادثنات فَإِكٌ :

اولوركيشى يههب وعاظ[ذنيل )امامشعرافىطبانندمويعحتالارواح وغبريده ْ

دخىنة-ل اولنوروستيد الومكرالس ابىبنهوراا البطا بى قدس سرددن
روابتابدراركه خ_يراليشر اللهصددق أكترصل اللعهلييمافس 0

رباد صسكوردم ديدمكهبارسول اننهيكابرحرقه الساس اسورلإنار

1

ذئله

و ردناركداى ابنهوارابن سنك بيغمبريكم لكن بوسنك مكدرديوابويكر ٍ
صددى حتانه اشارت واثلره خطاءا اسورد دلرله اانانكرهمأمور ارد غك طور ّْ
ظريةتامراك الونكرهيروبورطاقنه كدر وَيورُونَاتارذ ْ:
اناس بلمكدمياركاللريناشم ادزر :أهن اروناصمه ماؤزرة مسحورب

رّيد
نأراالله فِكَ دلو,بركةلودءاورد اةلر
اهودلك مكهع:يلواول خرده تردوش |لا
تمدع

ش

سمراوشس اولدقلرى-الده بولدم دوةل بسو مشاردر (ديكر) شع

اويكركافنة-لابدزكة مهرد ؤشفبه ومقتدن هكضهارى ندراليدور رسالت1 .
أوشزالو<ودءوت عليه وعلى آلةالتحية حنادق مشاهده ورؤيت وأقهمعاولوب ٍ
ودوالارء-هَخَواأبووه ميدا اؤر ره:رشن -خرة مك نابى 0

ا

م اولدم:رؤنادة حضمرت نيغميرام صلى ابلهعليه يسان إبلهمشاه_دهابله
3رقناتاؤادمكوردمكد درت نقرمعتيرابه اقبالموردياروكاخطاب سوروت
ش

رفيةارزك برنهاشارئله بااناكروى ساورمسين .د

ثمبارسولالله

ن سوروت تندخى !
أؤمكرضذ ةد زديدمهربرئده ويه شرف خطابالله مستطا ب

تعنارسولاللهعنرفاروقدر عمنان ذى النو ّدر ديدمدرديجى سؤالارنته.
جوايذه ؤنقانادم  1ددخى وبركرهدى يعانى اوجنى سوااده دخىحوات.

|

ورهدم كوبزابادرومدهانك حةاده برحالت واراءس نهاك مبارك اليه بدردنت

كااشازت وطدصدرعه ضشريرنأيلداياروسوود ياردعلى ب نن الىظالب ودر بددجى-
ازسؤل اللهعق ب نن الىطالب ودر ديدم د مم اله حضرت على اراسند هعمد

أخوت دوزداز وخضرت مْتطنالمدناخذ :أيدوب اانابكر هالقمعاصة ا ْ

يَى

|كخم خواص واسراارحروذك نأثيرى ور  07مت رفامتا وأهائدن
لشىوممت حك

رطارى اولغلشرطذك عدمئدة اتاد ركه وماتل

ْ

خصوصاازباب 3كروسلوكه مناسب اواركهانليواص الخواصد يِمثاردر اثرذه |
ن ونور
اضاتوغ
ادمل لع وز
(دتهىعن الرق) حد ب حرين
عو(الظاءالمشاله).

نوم اضىخْيّرله من دقظه .مد لمرض فيها| لكاسين الحفظه
.وق صيروف الدِهراللمرءعظه
(نوم)افعودر إن وكراء وعهرمِ وعسّاب واردن|ءعاسئدندروفا ريده

ا

خوابدر نعاس ودمنه .مقدمه :تؤمدركه  5رباره فوشكم دخ ديرا يقظه)

ادباتقلقكدايى توعدرصوريسىكذ لاتير بويدهص اداودر ومعذو يني ||
عَعْلتكضديدر أولكندهمغضول_ونائيده تومدن انضلدر ماده فصاع | ْ

وبداراددقدهكورذيى رؤياذن اثزيولناتنوم.دخى .ةظطودن افضادر رونت

وبهكبى(ع) لل سيف كالم دازبت)عن صليانك ننواض
غرق
ينتده
داد رديددار7زبرااسة ماده ادنياجج حاص لىاولئ ممتيسو س
وضوء ك

||

أونزممو حه قله وزاوزدهانشاى شغلئيه كاونّددشؤر ضكر(ننام عيناى,
ولارسام لين)دوتلرندن د حألد ردسمر:ناايلهتعبالى(اكانين جذظطه )اعالنو 3:من |

د
ععىبدش
اولانامغر ششكاندتركه] :ده (كراما_كاتبين) وادتعادلدىلد
اكيت عن ونساردمكاتان خسير وشزوبرىد خ بسديكا هيهتلقين

و

|

انل
4

بح  22ذركع ل اهل حرملك دنال غر ا
فتسؤناوخ لجرا :

لتم ؛ اخرتظمدهخلاصهاوادور

(ترجه)

يوب
ننسا دك خط

برصليب وكوشهلردعدرتتقط

ثمهمراتاذاعددتها جد ذهى سبع لقدرةع| علط
رإغلطمط)اابلددرةتما
ان اولسنهالى د سو (
(همزء)الفترك ديكدركدس ك

حجنايدهواه5عأولور.سه انااطغات

1

صكرةشير در بازيلهعداولوب»

7غنه اصلاغلظ
أ
تممُواوممهاء دنعندهنا بهد مضادثم ميمفىالوسط

(ضجهم)

ل بهكرافبرهيندم اتحميمبازياءوسط .
واوؤه اوصادالله

تلك ا-هاء عظمقدرهاجهدفا ختفظ ذيه] واباك الغلط .
عم

و تلراسناءعظع القدرد رخعةظابدوب ,رذتدا عمغاط”

تشئىالاسقنام اداادا"اذىبدغَرَت عنهلاطا المط

(نيتجه) ١ر:طوحباطال اسقامده بيه مثمعلاطا برط

ب

صاب"

جر ورلاءوسخط
وبهاترفع ع ن:حاملوناعدسكل

و وولاي
ه
خ
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(
بدت دكى يعض تمتك لردة وأعغله حرفالممزهآ نشاءالله تعضيل 0
طلدممشهادتالنهتكارااولخدوندر اولتدىساًللزىنؤواوله#كد عواشداد خاو 41
حطاتموى  -ررسم صليبىكهكوشهارنده ,ررئقطه وضعاولنه  6ودى,
دانة همزهمه ءع د درجارسم أوا:وي دبررواووهاء وصاد وى هر ص لوحجله ٠
بردأئرهاولوب اولىا خر شه هتةردب اولة +ووسطدده وميم ويماولئه تعلدمى 1

اونسكر مادهيدى نوع اولورهالر وواد وصاد مقدّوح العيزتعى كوزارى احق |ل
!
اوغل مشمروطد وميممنطمون دع كوازعم توؤظلد الىرن
المعدهاولان طلم معدك ثبواد”لود ى .طاهردراسته بوساده برطاسم ا عى

ألا

بازوندوباجاتلكردنبأسكلهامل اولانكه فانم كر «1دنا-مرار
حروف ودتوال ع موز ومو عوك خر ممنيهو

اود مكركرهيعيبودر

3

#سلب”

ص

 5وفو ف سعرظ ورادٌّف

0

ْ

ينانا
سح دما
سس ا

رض أنله وسعءت اوزرهدر رزقك دنى مسوط
َ عدم النفعاولهساكه يهدكه ا .

(ظلسم)

س فوقه اربعثقط
دس هاء ١|١للف  5دووق <ط بد وصل ب

(خط)رلفظى حروف هي أ ايتلصوبرمعناسنه دريةضمتكلمينعند نذه سطخ

طرفردك نألف واججماع
 8جوهردر زيرا اثلرك امدارى اولان حخف
طولا:ادن سدا!ولؤردس حوهردن حاصل اولانعرص اوازوخطك تلفت

عرمسدله سطلم طهورايدر وخط درت قسيم متقسعرر مسةّةبم مقيوس
مقعر عر مياناده وسطدر

اماحكما د ير ركهعيدخطببروسطبى بيزونقطه

اعراضدركةوحودمتقلارى معدومدر زرا لمعا د ركنهايات واطراف د ركه

| نكقوطهجخهمطذكوراوزره نبا,رتويدسط -كد هاييدركه سطيردجي
1

حدم

تعليسن واودنى جسم طميء مك مماشيةر دس
بط

كا

ا

حملن المحافق

وعقاتسعت قدولاطز وس

طول وعرض حهس لهقايل تسعتدر السكن .بق لوقدر اكرعقا دنضى قسبوت
:

كن .اواسه جسم اولوركد سجمعبىاول انعادثلانه نك مول لءتعردم ابدزار

:

رحكرره حيرىد براردورقنودر سنس سس |
تص
وويده ساد خط متكاصندركه ر

| كدنقظهارك انصالندن تركتا أشدر ( . .......صليب) شديد ومهيب
ْ معناسّة وجارجويه كد  3تعميز اولثور دارعسويدن عسارت اصطلاح
مولددر دءضارى الهلك

استغمال كثره

هى

أللهفمعدد اواق

3

للا

ظٍ متأسم0ق لهدرديد بلرحاصلى لورسم  0هسادا ولنور(:ةط) نقطهنكجعيدركه

خلكنبابقاق وينماافاتٌشصيداىلالوهحنبقرطهائفاولور ' |: -
ظٍْبردى طعافايه ١نَِ سدااولورتبرور زاحادتامنهدك وارؤب َك03ىّ
| خاصلاولوركدادلعشسراتدر :١ مثلىضمل ل طهوابدراضافة تاتدابه أ
الاسسسم

' 3
١

لل عضوف طون ورور خر عدمراانه د كه صاد كلوب

ْ ولدأيدركهاندو

3

2

|٠٠

 1كهرياه مر هووزيردانوولوزترضمعهلزله

ع
ا دهجهاات بولوربردضى ترقيده  4::عن تكح اولوركة الغدرله
0

ا حروق زهدااظ هور اخرتده ينهأوائهدوراد ركه كرح سكزدروم 0
التسمتسبيسصسصسسسسسصسمرو
5ب

أ

وفنا
1
 ١مولاالله ظطووزر ا طشدرمئذى قاذى حقيق مغلوب ومةلوب اولزدعكد

(منتضى) اتقعالانمفعول صيغهس يلهدركه غلافندن حيارش دعكد
(قانهيأنيكسي المنتضى) ندسخخددر (ثرجه) كرةضايه راذىايسك

ارويماهخنوقفياض يثدسبلسايفتايااسيمله كركزاغةةاض
واللهلإنرجع ثئقد مضى د واه لاسرم شوء نقضا

(لادبرم)حكمابشهد ت اود >كدرضيغةٌمعلوماب(لوشيأ)دن نصبلأسضهدد

(نقضا) نقضهالله نقضا تتديرنده معول مطاةد رباخود تحريكاله فع_ل |

ماضيد ركه الى اشساعيهدر (نقض) قرمق وبوزمةدر (ترجه) عودت

.عزفركن واللهاعهاعتراض يهدعكسنه ابراماولغز واسه نرانتؤاض

'

(يادلطاء المهمله)*#

كن ناولمغط الاوسطا>دلسنا كن قصراوافرطا
(نْوم)تصدمعةاسته اولاناممادمسندن ب باٍاولك تردكى متكلماملعغيريدر

قصدو شروعابدرزدعكدر (تغط) برام اوزرمتجمع اولانطاتفمكه (خيرهذه
الامةالمط الاوسط )اثرننهايمادر (اودطا) النىاشباعيهدر افرطحكى

(تبجعه) عزءةليطريقاعتدالىابلدكوس طدعدول ع لديلمبزا.جززافراطله

اتقريط .ار .ل(نطق )
ترى عيرمافى اللو#حطوط
اصيرعلى الاهرلايتغض#بذعللىااحد
(دهردن) الدهردوالله حكميله خالق الدهراولان حىتعالى مراد اولدةده
سموه تق ديردزبايدرازاعثراض اولمامى ايده توادى بالصيرسورزار (لاتغضب)
برحددث شريةد ركهبرئصم ودر سامند اولان كبس_خديه خطابأ وارددركه

رك
اطوط
ا( مخ
طدر
)غو ظ
اقنماس اواخشدر( لوح ) ته درهرادلوح مح
افماليهمؤخر مبتداوخيرى فىاللوحدر (ترحجه) جفاى روزكاره مصابر

رسسين لوحغوظ اوزرههرنهكيمخ اطولوهط
وبرنا
ولهكغضو
م الو
او
ولانقءن بدار لااءفاعيها دفالارض واسعة والررق

متسوط

(شتن)دننون خنيغهمأكيدانوند (اتشاع) فاته كوزملك ع غىرت

سنت حضمرتاولغله نف ا.ول.داهندهالبتهاقامت! يلوب الحديث (هاجروا

ورنواابئاءمتجدا)اثرثمر بنىسوةيلهشرت |يلركه(ارض اللهواسعةورزقالله)
رهخياومةسومدر #الخركة مع البرك (ترجه) ماقيلمله وي
ا
م
شردهكه ١
عصصت
ا

2

ممصمو

-يابدندربارزةظاهراواوباركر ىكلور دعكذر (نرخه) عىادااسه
ظ كش ب
برام

دوا أن خافض وفابض اقلاف ل تعخضد لكراس كاه ند داولو3

اعارض (نطقآخر)

اص
لناماتدعوان بغيردى جداذا منيزالعداجمناارا

9

 ١أوشع رت خلافث حضيرت اميهركل دكدههورى ونامغنوق مغعارض اول ءاره

ئسوتي
ل

١الاك

ل

الطمبنربانتع

١ 0المصاوم يح7

تلدرزنافيولرده حبرتدر
رارز

مكازر(صحاح

|ومناص) و وص دن صرغه رتك نج لزيدرك '
همعروفاردر

)ترعوب.ه (

هول
اديتجعرادن مىاش
ظ ادّعاابتدمككزحة,م بكاعائدالوفررقدوستيدزا
ا

نا

|
| معاؤيه عليةتا س
ْ

شاه يدكاعرف الستوادمن الساضص

(منقبه )بالادهخترير اولنديجى .سال اوزره لوبلدهلزوج اولان مّالهدركه

ْ كين

انادمى اوقا دك بنزيده ركسدفشكى بأصاحت سول الله.

يدمتكدء
دضولودشزدتكم ابلده
تارازم واراف شر يعا

وبرت كعمهانك والدهسى مس ونك ل مسورندت دحي استمتاحابد رس نكم
ايلمدندىيُ_دخي عو خلاةت كدر وردى هه كدر ديدم معناونه
ا حوائده لمش ةق واللبهرادرم <حضرت على حناسد رديدى عد

استهان:

انيادوببومي ننهمخالفت :ولوامت عحدنومه لى فاضة استلامده لود رهلاك أه
حاب جئدر ٍ
كر
أسدساواغه م مه لننونديهتكليدةامحب رناستآم ح اه |
ند تيو

للقت از اين 1كمدن عواتنباكلماوا بثانينحلويتٍ :

اوازدم لمكن حمرافلدكدتدخدم علق بهانهابلدوب الفته آغازايلدم
دندىديونقل:اولنوركه تصيى آؤائل شرحده نازلشتدر 
ان

(تريحه) لمكن

ر حورن سياه
اعذ روا نكارا ديك ز يوظاءرامعلوم و ن

كات انلشاهدنا عليكمعد وفاضينا الالهذنم اصن

(ترجخه) سك
يا

اللهدواحسهشاهد عياتدر
لتهدق قضاايدوب بولورهراص

باظالانرغاض(نطىآخر)

١

الكت ذاعمكا الك دن واول تسلاتففل وت سند ':
وشْعَرم
ا ونه نك برشديمعا واناصادر اولتد ركه ودرهدلاتسد عاق

2-2

13

قَ

اسه

(دلاص) فعاف ايلهدرام دوقددارلر(ساد) مدايلهاسدك سكو

حى 0
دلى
(غيل) كسرابهدرارسلان كاىدر وانك محلنده #

>

ارصضص

بابسدر(جين لأمئناض)بكرددهلا تحينمناص)دنافتياسدر (مناض)

لاصد رتقديرى (لامخاص للاسود الىمسكتهاغيل ) ٠(ترجه)
جخاى
جامجرب!| ذاراهوش اول زهره د لاص بدخيلواشتردن بدكار نالرهاولغلهخاص
*«له شيرانمامهنوق ايذجاى خلا ص (ديل) و رجزعلوى نىابن العاص

اسجماعابلدكدهجواندهبورجزى:دعشدريدماانابالعاص وشيم العاصى يدن
علقلاص]|
معشيرق غالب مصاص م وفتنى نلاسى الدلاص يدوا انيل م ا

ولوهقدا تنةض النواصى جداتمالهاري
أب
بد اهونبةومف اىلوءائركاص
! عد( الضادالمتهه) >

خلادى

:

:

مكلنبال يجمه قعل اتقرضوالفرض. :
.امح
س

سين)تقردب وتلكتحقيقاو نقدمعناسنهدر(ا مخ)مختدن متكا 'وحدهد
عطنا وعدشايدرعدء زوهف )حس وشر.طزكرْض )قافا بلددردتئن كيه
بور واودخ (ذرض)فاابلودرءطيةمعلومعكه زكاتددى شاملدر (تحم)

عهدم اولسون مالمئيذل ايده هشرناليمايدهمعدتكر وعرتاسه وف

فرض وفرض!

 +1مينغ يا

2

رهووامالئمتر مهدعرذى
“خاماكر صنت بالمالعضهرد رمارابءددر[غرص ) كسرايلشانووه رمشروعكد
امالراصلادةانماحا 12
كبرايل ردالتك ممباسدركنديدن وغيريدنا كردلل ونقصان ورننسته

هر دهناظةدهائ
اب
ظان
صادراولسه شرعا مذع وتعز/براوالنورز براحفظ هر

دث (لؤع)شعله'
ب)
خنبم
غسعيدرك دع شار(ع)كرنحفظامانب تَكنىزنديق(ل
كرمكْضدىيد وام اولق معناسته اسمدز (.٠ترجه) .د ىكيمعرضذن اتكله
حفظ أرده  -ابليوب هم بدانديثك وغولعهيخى ا

(نطق دبكر2

قبض

ْ

ذانناته قساحة اناكالماحبهراكض

(اذن) أدردئى تأيدن ماضدد رد ستور وردى دعمك ) ماج )حاجته وصوال

مادم
(مجه) حصواالعاستته شابداواورعه اذنحوعازض هاواودالبت

را كض
دونهسم
خيلى ح
> ٠00فانادن الله فعيرهنا “ #لق دوم اءارص يعرض

(عارض) اسفَْقدبتنشيرا ولانولتلكن وندهمطلةاماتعدنكا دز(يغرض)
 1غى

ْ

دكي

ص
خدى
امب»
ااوزا
رو
«عت و رص عداياه رذى

وخل القدص مااستغشكعلهذو ذكر ممسهان غفطداضه

تمغاندت )مادامكدمسةغن اولهسيند رك(دعماب) ريك
(إها)دواسهداس ر
ئ أيدهلاكدر (نخص)يث وتفخص (ترجه) تع صايملسهتغنى اولديدك

ٍ د|ود ملسانسغنل اكلعاصنيىلأابدنلايعنتاطدلىانبيآحواسقعلكيشسناهعوالقودبىافلخنضاوا(دمىو)
||(الغتادى اابلنعاضى )دن م

ادعتروب انلغامى دزالغاص واب العاص دنى

[الاسرضضهدر (عاقدى)اضلتدهعاةد ين اولوب نوادى ره اضافة لهنوسناقطدر
ْ (قاصى) مسا<د وَرّْْده واصركى ناصيهنك جع مدركة موى سداق يعى
ْ آلنصاج درحددث شرنقةه #الذيل معقود يتواميهاتير واقع اودر

ومعتابهاتجاذ ركهتارك ولك كد ارك ناصمه لرى اوزره خببرعةدايدن
ظ عتكردنرعش سك متدازى غزاة على الصاح جوفهكتورف تق تمدق

أمسكوستزرمدعكدر (تكنته)بورحزدة سبغين الف يعق عش سك عدداداياك

درددهكسادر زيراسبعين وسعمانة امثالى صالغه كارئلة
اتكثيراتجو”ندل تاكد
| زباتزداواديى شيعهلله كثرتايشناماداو مشهل أواديش الميوتا وغوت
معه
لايد يي سب
عف
اىم تضغرةه عربد وضع انادبا ١ركراول عددى #اوز
ْ ادلسهد ىحي !دتكرعه دخى وسياقدموارداوادى (احنة  6-00دل
 1عه مى :تكشروتضعيف
ا لومخصؤده .برصحكء (أنتس تغهرلهملمعن ه 'ل(
قاد ندره +صرعد هرداد دكلدر واةكال بوبايد محديث اردعين شرحنله
 1ووبزئ تكثولفون ديلا انراد ابلشدر (رجبه) أى ذا أرلسهوله |
عادى اولان نعاض منحاضتراولذى #غدى عش سك دلاووعدخاصض

ا
ا

معلل

ءا

مستحنقبين حاالقدلاص د:داجلنخيولامعالقلاض
أساذغيل خينلامتاص

ا

ع كرسالىدرحاات نص ناابه-الدر ْ
بممذ
ا (متمقبين)استدقنابدن اسم فاعلت

 :مسنه ليندن نسديخه دركه حاتهمادّهس:دن اولور(حلق)قضدارله علىخلاق ا

القياس ممقدز مشردى سلقهاسكان لاملهدراددى مغدمالى اموكلورور أ
رتلهه روادت ابلدى( .دلاص) كسزاتلدر ْ
انى
ابدى ((ونس) مغردنده د
ْ | رى معناس نه وبونلدءعدا لعظيّنه ضعت اولمةزوثرم.دردَسنزرههنْاددرواحدى
|وى يكساندر(جنموا)جموفونيل جنيب اهدل ندلرزعئيد كليوب كتوردبار ْ

آعم

سقوط
شدكييك
ديدر

(ترجه) فروزاناباسون حربى وكوندهسرف فاسن

لوزىاوززهد وشراررك ر
ووسين سن |ندهقارس (رحن)

الاتراقكطنامك اوبحت دعدنافع دسا بي <صنا حصينا واسنا كد

)كاش) مي و
تزتئدمعاقلمعناسنه (مكنس) وزن ومعناده مديريع تدادير
صناحى وظر د( 9نافع) كوفهده وبأتصرهدده حضرت ناظطمك فامتدنمًا

يلدو مس
دكد
هدر
د(تد
رس )
ومك
رددل
ردسووز
لازمادس

وذاملايدتجدكدر

 030---نافعده حدس ادلدكدهافىشق وفرارانلددارحضيرت أمم,

دعدهكا.ركيريرح كانه م انلذىانكا»ع_دركه حدس كس دير

ا

(حَصن) قلعهكةف راسدءدزدروضاطته دزدارد.نور (حصين) ومزنعئاده
متينذر(امين) زنذانهامين اطلاق مأمن مقنامئده مبالغهيه :ا دركساق
مانت محلامانت وامثبت دمكدر ( .ثر جم) ض
دكورءنمسين
كديسمكيس يوكدناقم_0ر3ق الوب .ايدنس»متهبندأمنلوفدى يىاحارس
ا(لصاد المومله) +
ع

اناس اعرديع نقصه جاواشعه ,بشهوبهؤحرصه
(١تم)تمامكصيغة تفضيليد ركه برامنل انتمهىادت كالنه :واصلاولوباندن
ص

حم

خارح برزيادهمحترهادحاوليه (نتقص) نقصانكد تاي خارجه تحتاجاوه
(اغع) اذلوارذل مغعناستنه

(مجه) اودركة كل نيجانايةٍْ| 2

هزناقص ه اذى ناسك اولاندرهم شهمشتهى حارص

قدانعلى اللامه منيدانى نهومنبرض

1

ته فافصم

1

عقم

(دان) تلانيسىقرب معناسئة اولان دفدن .مغناعله وزتتده مدانات لنظتكٌأ
امييد د (على السيدلامة) مووخريدائيه متعلةدر( اقصه ا)فعالان اعردراً

افيدورايلهكندكدن بعيد تيل دعكدر (ترجم) سلامتاوزرم اولان
مضه دردب ايدوب حاصل د رضادندورا اولانعم دئنفيدانله أولوبٍ:خالصن

ولاتبةغلعافية لشو هودلانستر<و ن ادى رخصه
(لإنستغلى) غلاء مادهد_ندن امستغلا مدد رسك هئ حاضزيدركهبراهمودم ْ

عافيقبإهل عىدّابرله(دع>كادفيت)صورى وبامعنويسيبيكدروباعث نمى

اوملاننأي قولددنج
فقتع
عبامنك
در (لاتسترخصن) وخصتد نكذلكِ

| استفعبالكتوى عاضرىاولو باحر ب.ت-مفونتاًكيدمش ددني لاحق اولشدركه

النته اوجوزصاءة معناسنه

(نت) عديدصحتك بوقدرافيصههكران

نارين
متغرضدر وعغرين نامبطدويه مذسو ندركه مئادة )| جع منلدث عفرين )
دنومضرويد رشسايدع أد ضرت ميتطى :واو كدهزب'رابله 5راردن سالماوله

(مرَر)دجكسروفت زاىوسكون موده الداسد معناس :هدر (اشوس)
كوزةو بروغيله بانكشى (مستسد)اسدماد مدن داباشتفعالاكفاعليدر
حرى لحيل لاست (معرس) تعر سدن صيعةه مشعولده |دم مكاندركه

ارسلانسات ,كنامكى

ش
له
ن
حريك
دن
(تبعهح)يد رارع ميا

اي

 4رمد ناعدانه وا+زدسترس
ْ

' اذاتروت اقيات تطمرس .يد واخمافت عند التزالالانفس
ماهاب من وقع الرماحالاشرس

3

(تضرين) شن دز اصلدذ:تضمزني ايكن نأي يريا كتفناء سانا

قواعددند رتخربههاندردعكدر (نزال) سادمبرغازى محازهفشكي (انس)
 1ودوعددن د افلا صوتدرشمرس)
لجع انيد ز (وقع)حديده ضري
جرى تيع د لبركسنه (ترجه) نش ح ب
ر وفتال أولدقده د تأوزرهس

حتاف اواس ه حذالايحره ببادهئضهكس بدازاولورسه اولزمان حهه
9

ْ

اولؤزياكه سم(كنطق)

-سززف يرئ ابجعضمرااب الفانك ا 1ازمن #ووطعتةقدذهالكيوةالفوارس

اشامة نزيداعورة خ+طانا صادزا ولشدر (فانك دفعة ونا كاهتثلابدن

اكسئه ونوندهجرى واقدام ضادى معناسن (شلابس)ذعله درشصيغ معناسنة
وخناد س د

مضه دركهكريهالمذظرنددلقا معناسئهدر ارسلانة اطلاقاولنور

(كنوه) ا سورج كه ضمرو بده الواقد يك.ودنرار كيلان دنى احمانا
شور بذ يمكدزوعكوس مسةوررهده شمر00

س داقعاولدىواربورق

١نكسورجو دلوباودعادر(فواارس )دم 21نث فأرس

ان

ررر
كوز

دهن لورى اوزرهءفوازس
منعز
ضرنبنم ناكهاناول قوم ادس ود ؤشرارطعنع

0ركه لفاسيد حى ترى فرسانب تاخرلامعاطس
اليوماضرم
ْ (تجذوه) جعىفثائة الذ
دربرطرف اتشلىاودنانذكرعه (حدوةم نالنار)
قطعة م ناللبريعبى بريارة  1تش ذلوتةسيراواتدى (فابس) أش طالب ابدث
اكننه(فرسان) ازنكبجعي (خر) كسمه وشدمنهمادانله خروردندر
دوثع تكدهوخروامصداعويخرون للاذقان»دقراً ركع دمواقعأولدى(معاطس
|لطس ال سيعبدر برونلردر وقبديله برولرئ اوزره دو مزدعيكدركه

و

ل

يفنا

ند ركددعن نظ ريومنهحتعظدماهمتمكاقرامئده ايراداولندى بوث
م
س
بالاده حرف الالقده (ولاقذف افىاناالله )مصر عئده مقصلدرانكتىناب |
لوشدركه انقعال بأد ند رثلاثسئ كي وصرف معناء_:ه اولانثىدربزار 1
منصرف او زِزْديمكدر (مداعس)مساجد ورد هدر مغردى مدعس ملاعت ظ
وملا نتصا <ى اولان م راقدررماحك مدر( رجه )برأول كوم كلهحنك ٠

افلمزبزدعار واب الى «سنان وسيةدن وقدرحذر جوتخداحارس ١
وهدارسوا لاله كالمدرشنا هديهك انه العدى ناكاكين

|

ا
ا
ا
ا
||

ظ

(عدا)عدونك بجعيدر (تناكس)برعكسايآدوبشااثتى ايلكدزراب
١

فأعلدن مصد رد را-كن ونذه ارس ساب قك ىكسبركا ف ابإددر

(ترجه) ا

رسوا ل انثدارا زد هزم بدردي كيبىيداتكجونظت اعدانىاولدىرجزعا لبن ْ

فانافبعلدهامنمقالةيوخاءادرتمناجديداللابس ٠| ٠
(الارس)لبساس ىككبسنهدر (تريعه) بزهجرب يدردن صكزه نسيت
اولان اقوال»لياس اولمدىبيزهجوئهككدسونافهرلاس (نطودمكر)
<س والا س
لافرعلى
اابو
السيف وااخرر»اتت

(ركان)فساسكنكه سبرغمديرا(اف) ذمووشتدنو ينابددراقاندهفع و

دن لغتدركلفكغرعدرف الاصللقميموخسيس اولاننسنهيه اطلاقاولتوركه

طبيءت استفاف واستقذارا دليلكيروكساش طرن قكبىكه شاعردثئانى مياد

الشدرعدانماالانا كاف مثلدولابياف» اوكشياط يشاليدكلامليلف

لكنتيحرذى ديرككرادت معئاسنه متعول مطلةدر (ترحس) فارسسى

اولان نر كسدنمعريدر(آس)مرسين ااجيدررنولرند م اردزينتباغيمهاولان
اشكوفهدر 

(ترجه) بزمرحانمزدرتيغ وخر زه لازمدكلنركس ادلهاس
مة اراس
ءنا
جام
شرا نامندامعدانا»د وك

(جتسمه)جعارضعة لريلهدرياشكوكيد رلكن مطلقاعظ .معناسنهثغميمأيدوب

بعدفرأسه اضافتله ادذوان سرديعءك اولور

(جه) شرات اولوريزه

هم نو اعادوسردثن اولوريكرده بركا.س.إنطقآخر)

اانااللدثالهزيرالاث.وس بد والاسداستاسدالمءعرس

وشعرا-دغزاسئده طلمه بنانىطلنميهخطاياصادر اولشدر(ليث)أكرجه |
|ارسلانمعناسندهمعروفدربرحيوانه دىد سوركحربايعكارك ىكوكأبه ||

ذلك
سن غدسات استرسين امانولار لهكمدلد فارهذهكشى كدري انلهاكدهوس |

(نطقآخر) سالالمقعلبىواهرلالدوارس بهدكام ع لاس وا امالس
ا(قبور) ذغلودرقيركجعيدر (دفارض)دارسه نك نب ميكسيريدر اثرئ باورسز
ٍذ!عكدر

(ترجه) سلام اولسون قنورنايديدا كاين مكاثارونجنهان بزسدده

2وتأال لامش لرعاضروحالس
 0ق

ونالنر رشدلواالمنماءشرنه دول دأكلواضنكل رظب وبأدس
صبيئى أيكناضاق
ت)ك هود وإفوهادذركاةفالماءالباردتروكي
غلمأ
دردا
( ١نا
اقياتدىصوععق صو ى  71022وحهى دارحار,مدان عاردذهاولغله
لافاز
صوعقصومياذلرندهمعتردر زبراقارونانوز ارميان  2إارده صوغق ق مك ع
 ١تاككص اولدلقهدق اثرده دن ودعادارد او1اند ركهبأزب سك حخشئق

 ْ٠اتنعصنقوةن موكوالابه دوموررارمش ولونده ولركات قلدلا تنعددت
دزثر رطب وبادس)أكر جهباس
كدرركهسن انك بردوعق صويق جمدل ي
 ٠و#وركد عكدرلكن هرئ معساسنه شابعدركةتراً:ددجادن دلوأده
ْ |ْاكلقر سدسيله مأصتكولات انؤاعنهشامادر ( :نصة) دوءَزق دوين

ْهآ نكأ ما مشا ركوما ناجرود أكل.جامشارتعمئن .يم رطبوكرياس

اإنطقديكر) الحسب اولادالم الة ماوع اللسثينلامتلهع فالفوارس
(اولادا ماله ) دهل اوعللرى عدى ولدك والداولان قنكاشتضامن
شْ

اليللسبنا ا)
نمهاختصاصى اولسسنهاثمارتدر(على
هل م ن
لاو
| كى نهاك دتى بده

ْ ان ةذ السب علىأنديرم لمهمايدى ورن اعون تقدعاولندى

)2جه (

بذكظلنرفسون اهل جهالت مشكند بلركيىيوكها رسارا :ده بردهاولدق
3

خياههقارس

1

اانومالمارس
لقر
فسل منغبد راذاماشسج #وشتل وى ا 5
(بغبدرا)هل بدردريؤندهااهل يدرك كه زهءى م أددر (اقزات )سعد ردءكر5

أقزنتحر ااا لوتحاار مغنالرى واردر( عارس) تفاءل ورد ةدر
تارعكه لوسهوق فعناسائهدن مخركهكب لوندة رانزاىتقاشه فكفوزراولور
(ترجه) ص

|يزهادا دردن حين لقياده ودع5ةل أمتديكم اقرافنةل

١ااإنسنونقيعهفارس
ظ
3

'

وانااناس لاترئ ادرب ناه بهدولاتنثى عد دالزماح المداءس

«كمسكفدم
|زانانت)ناسائلريك اند (رشسينه) 7كيه ب

ْ

 1نسانهدوكه

61م
ردن عزّلتادلدى ديو وردبار يوسديدن! كالقب واتماعذك نسيى
زلال
وباص
ج“ممعند.ج

اولوب معتزلىديديلرايد متزلهبينالمنزلتين للك صسكيره :نمؤن

ونهكافرد رأنكسى قاله برمخزلت صاحى اولوردبواحداث هذه
واصل نور ل

يدن

مذفيك مغروفلرى حاحظ ور #شرى و ف رأوامثاليدر

(لاتركن )مم لايلهدعكدركه انههده تكنوا اللذىين لواسك النار
واقعاولشدر باء_لىملطره مكيُلاكندطسز :ى جم اتشى اقغهسببادلور)
مشهومندهدر-دى دض رحال زماتمز:سير جموعهسمدن واب كرعندده

ازْمتذركه(إجتال)صارقدارمقد خىانلروتشيه!ا دله مناد ندر(دنس )كيردر

وسح ودرن كى ( 2تريعه) عزلتايله ناسدن سن كادر ا لوداسقه صتّينيد
مالالهاولكْى يهكيكلهاندندنس
 :والموثاد ف المهمن نقسه
قالعرد يرحومالسسن شارك د
(رجحه)

له

هرا رتعد دق اس ى ادارابنبوسريتايدارد

2

بريشورهر نفس(نطق ديكر _)
لانعلدنالموتى طرف ولانقل فدواوقنء ترالحان واخرض
(حات )حاجنك جعيدن ١وتاب فعشاسنه (حوس) حارسكٌ جعيدر حافظكبن
(تيحه) فوتدن اولهامئن هزبرنظر هربيرتس #انأسبان برد هداز فخا

اؤله دنجهاأكين

ءْ

واعلنانسهامالموت ناقذةهق 0
(مديع)درع لفظندنافتعالك فاعلمدر ضحه دال مد ددرزرهلىكسشهكة
لاهس الدرع مغنا نهدو (مها)ثرمه سيلهموئدن حدر ادن كين عساددر

تراد اننا د«سددن ب بابوؤر .د ةمد رعكنارالقانغوللآانانكشيير

(تبنجه) :.شوله حلهن ك مهامموت نافذدرةمساجوزره وفاتقاتله تحمدن

اينكشويدوان .:

قابالدلترذىان ادكه عل لوت:فس

مغهنول منالدس

ننىه ذر [دأل) سان وحال كدترتكهده صو نبدردبوادا
(نانالغر:ضك )د
ابدرار

“(ترجته) د كك حرندر تلويثه ويررسينرضاغ جاضة تشكدة
:

وقذ ركيرةوزخارو دن

9

كوهلاأةةوالنندلااكلسسافسنةلاقذرى على الدس ١
تلرج
إواتكىنت غادت مغروفدر ():اقسورى يغ تركةجرتعاشدر رةه

هوهجاج-

حصيبييي تت

جب ب اس

للق

:
صددر
مة س
هرغن
(مصيع ومسا)فعا لدن اسممقعوالص
| معثاسئة كةصياحة ومسابه واصلاولةدر

مع ارد راضماح وامسا

(فجه) هرغك واربرسرور

(نطقاخر)

ترس
سلله
دص ورا
سورو
رثب د
وروزو
لب »
ورشتا
اا
اى ب
عاجل
الد يله جدا لاشر دكله ب دأ ىف صعه وقعاسه

)ع نوددكىاقر يبردكة»نابقد ر(غلس)كصهنك
(الجدلله فردالاشر نمكلصهر
اخريدهاولان ظإةدرلكننوندهمطلة دبعمقا درك مساء فرإددر(لاشريكله
قمهنهدبرندهدر دع مأسوادن  0030ممكن اولان جداول #ود -قيق به

خاصد ركهبو بإتسجدابلكدح ومس اده دنعاد رد مكدر

(محه) سجداول

ْ وده لابقكيمشمركى يوقانكبعاد تدروويل هدامك دمدع وغاس

سيلقىمواس قونسى جزنادلاسااحاف عنانسه
| (مونس) انس والفتالله سرور القسا ايدنكسنه (فيونسنى)فتممين بلوكه
انمق ةرانلهمبمصوبدر نونبافى وقايه انون (مال) مونساردن برموتس

قالمديكه نكاانس اللهفرح و بره مكرادس حقيق كه جلدس الذاكرين تعالى
عدرنمى حةوقالله رعاشلهمأ مورم
| باقيدرلكن يندخ اتكلهانسدن خوفياب
]| دائسالمهى اتكانه حاد_ل اولورانسان نقصان ايلهمألوفدر بحسب اليشيتريه
الللهدن زائ لاوا مشدر
ٍْتقصعراتمانعقردت وسااب ادر بوخوف اذ
 :الوهين وصح برباسى درنةدر عارفاولورسه اواقدر خوق زبادهاولور-ى

ذهيه
ويلجشا
||دبيادركه كنديئى فددناايدوب وادلاولديئى درجإ ر
||وحنونا<شارايدن ولىوارد رزيرا كرجهترقسعادتعظعه ونعمت جسعدر

سكن +ظلرى دحجاؤاةدرود راكريةضاء

اللهبرزلهخمنندههمدود -وتعالى

]| اولورسدتد ارك مكن اواركه اولماءالله#ة وظارد رلكنمعصوم دكالردرمأموبن

ر بوحهتدن <ئون #تارازى اولرب درخهارنده موةوفاردر |
لول
زه ا
مساثل
الغ
دىرود ليدهوىاوار ديدكارى :محجذون مطيق مادرزاددر
وصلدل
الكون بع

أ مجانولنبحتوه وليدر (ع) فيالماقصةفى شرحها طول ( ٠تبعه) هيج

| انتسمع ماد ياكردكاسوله ولى يبرانسم كالادى ادن مكاخوف ابردى بس
فاعتزل الناس مااس:طعت ولاعوث كن الىدن تخا ف عندنسه
كددر (فائّده)معتزلهبرطائقه دركهركس لرى واصلمنْعظا
(اعتزل)عرالت اب

2ده اظهارالدكده حاب حتآن
كتدىرائ ضرت <سى يضر يلالسكن
افردايادى وادلىدنى متقطع اولدييى معلومارى اولوب اعتزل عشايعبى
ده
ع

8

ب

لذ
0

(تسأمن) لونانا كساددرتنتأممخاطيدر مشهاورفق سأبت ووويحة ابتارْ
ركهاوصائمقوكوشكاكوفتوركلك(منومك)انهم اديع
ملامت وملالتد

سى

| و-د وحهداذ عى (منغمس) طالجى يعدن متكر («مألشعر) البتّهضين
ارصاعةسكى عضتل اكه ركونعئ اوزرة اواورسن ركو يكورك

درنايةطالركي علإشريفهنائل اولورسيناول طاب رج وكست ثُعَلىَبزطارف
اولور موهمة الهمهاللهعلشريف مسمراولون مشامن مووزشينكب زم
طلبأ طلاق اولوب (اطلدواالعلمناليدالىاللعد هد ود ولوبالصين )وارد
اولدي

نار دحاب

(ترجه)

جرعلاخجزةومين انسائن

وفوشو بوا
ر جناب

:

1/1و

صني

دكندى نأسكاءض التقورعا د ال مما للعللمقترها
(ناسك) عأند (مشترس) صيناد مع اسنةدر

0

)ترجه ( عمد خااص مخض

نوااول ورء-كارزمان هابدوب اسلا عنعءت قبل علو افتراس

ون خلوبالا دب ظلبهاد ردس قوم اذامافارق الروسا
(ظل)صارمع امه وانككى افعالناقضهدن وانعى قمنزده هومن موصوله

عاددربهاده بأسيديه (راسن) خبريدر جى رؤسادر ودس دى تخب ددر

(ترخه) ركامابازنلهقلق سياندات ايه اول يدوالهس درار تحكرفقق
بارضاى رب ناس

ً

وهادعليتنان الفعل
احجيروصاضى لطاليهمونضلوسلسا

زهديت) هدايه مظهر قيلادك يعى اؤلهدسين (صما) آبخالض (اضم21

صارمعناسته (إسلس) جارى (مأل) مودي كوندى الك ملكه عل
شربورخ
فيرك ايلطيف اردان آسالظاف تكامله وخيريت شامله سائدن
ابىكندى طالبحقندهؤيليهاسان اوزره.رؤان وسهل اولان اولددى |
بثك عبتك”م دغييل اير اولغله هدايتَ نأب اذلهسن دودعادر (تجه)

لمق جو نآبصافىاولسينه واد فاول هادلدئ سيراب عطاشن ك ١
هفضل

خس ن
خى
أاسا
رطق
)
لانم زبك5مامذى بهد و
نهاولا م فطت تتا
(ترجه)

اخهاما.تق

وورضاي:نمطي« فسكق خوشطوتامورا الت

ازاسون هرئفس

الكله فرح عاحل  53يأق علىالمضجموالممب!ا
مرك يي

9م
اوزرهقوغدده #عشير بران*اوشهبازشكاا فك نكبىلوقاكدحاجز
ا
انىاؤمل ان تقوم ب عليك ناخة اا" 7

جغناائز) جنازه يك
(امل)مأموالدايعدكرماملدندن (ناخه) فرباند(وف
عرد زجع ك فد [دميت وكسنريبالهتايوسبد عكد 0تفصيلى حرف لام اواتلئده

(يجم) كلورلا سيك وميم

كلوززان داءائله

لياه# 5دصداى

ء'

نوس هكارزضةكوم جنا ل
من ضمرية دلاءنسق اذ كزهاعند المزاهز

ملام غلك موود رونك نةد عله سكوزى بول ضري نجلادن مسادهل

داهن راق ضمر دن جريحه نك ول اولوب وسع ا سيدر(هزاهز)هزء
زعت مدا
ارلغهسي باولا ننتتهار

(مجه) لوكونده دس سكابرضيرب خوض بش

هزاجر
ايدهشغي كدذكرىسويلنهاولدسقِهاذكار

ء,

السين النووله

ماءشت مقتسا
دوبكناله
ال
العللزين فكن للعلم مطكتدسيا
سسالىدعكدر
(مقتس) قاس لؤظندن انتعالات فأعلءد راضلءده برنقدار ان؛

الاك

اله درح ايذفي,كنذى. 
':
 .٠برآنت وبابر دي ساعر تنظمنه وبأمنشى .م

كلاوجكىا! ادايابكاقنهابريديددلروروندهمطلةاقتصيل علايدنكسنه
م اددرو يونظمحسن حضمر تت امام سن <نا:دارريله رداول قاوزره :صنادر

اؤلان عراب كدر

(تريجه)علق مايش طلابدرقيلأكنسابيدايدسن

5د ديات اطاو ورىاشاس
 :واركن اليه وذو نالزهواغن به دكن الضارصين الخسلمبتوبلنا

(امكن) ميل ابلهدوك معشاسته:اولسكى باندن ادر دردئى ونااوجديدن ْ

دن استعمالىواردر(د:ق )كسزمثائهانله اءمادقيل خط ]يله اطروا(اغن)
عنامادهه_:لاندر دردى بأندن اهرد ردهت

دق تع الىنه على واتكااعجادابله

غناى قاببي ادايدؤبمستغنىاول دكدر (حلها) لالدودرسكيكاذلدان
ا تددر (ردين) مهدلءلرلهدروزن ومعتادهمتين كيد (مخترس) حرادت
ماد #ستدةن انتغنالك فاعلءدر حوظ ومحافظه أبذنكببثةذر (أرجه)

مائىءعلىاول خدايهاءماددايت بول ءْنادم وعقل نامألهسن صكود بى

أقيل احتراس
ا  :لانما فمانما فكننهتمكا بهد بفواىلمعالواما كنت فتغمسا

ع ]+

1

صحوبتكغيرعاز
بأجروويدكقدانا  ع ت

7

(منقه) كشف الغمه صاحبى ديركه ند قغَرْاسنْدة عرو ينعد الودواوغى

ولتديتى اوزره
اباددفهداخخ
فال
حسلى وسائرزلرى مقا بلئصغه كلو خارف
هزاروويخ دكنيرمقاوليدجل
ت:لبد
هكمبازرط
رولد
اء ا
وع رونررزانشاد

وكند بلرله خروماهاةايلدكدههحضيرت عىتذى دنى لورحزئ ارتحالا ايراد

نوتابدوىابلهمبارزةءه شزوعرفى واوغلنى د قتل ادلدى نتعسضخدده
(لانعدان نقدا)سام اولشدر (ويع)بكلكوسمت هتانق معماسثهوويل
كعد ابدركهمسدق دعكدز دعمضمار امكشى دخاتى معنادهده زباترددر

ديديار

(ثرجم) نازق اىعروابرشدى استكك مبدانهكاد#دخدانك

قدرلهاولزع دثعتدنعاح:

ٍْ

'

دونه ودضيرة 5بجدواسى منىكل فا"2

حص --

وناذد
هكرتيو
(اندت )لويسو_ءنكا يكف ايد مصدربدر اصلى.الوبدتس ف

قاعدهاوزرةا يديل وادعاماولتدى راغباصغهاف دبركهاءجرتهمنةولدر
وصروء وت ا

رسك عل طرؤنه ةلم وجهى معناسنه تخصيرضص

اولندى (بصيرت)ديدةدل سنا اولقدر(حى)اعهاء جسئاديدن فالاصل نادت

مجوجود وناءتازلى انديدر سرج عيالمار
معناس:هد رخالقتعالى د

سلوكك طورراد اولمغله سيرمعانلددا"ره سذك مما حيدر >#لىسرزدونورى

سيزركدرو مو قمعي فتخام مغلوشنبالات وصحكرنتاردام

دتى3بوتعرف ابدرركه شهوديدزوتوع
رلهاي,زسيلاد
تسو يظلامتاودلغ
وو<ودى دكاد رزيراودائرهدهياطل دخ صورت حقده ظهورايدركهابومدين

(ولراندتكرالباطل فطىور عه اهيهعاضعظذهاوبراهتفها؛ ب:.زترجه ) ب.صيز1تله
غزابةندت انيتحدامتجحدقشزيهاولدمهم

ولقددعوت الى البرار»#دفى يحي بالىالمبازر

(براز) كسمرالاه جنك ( #بارز )حي

(رجه) حيةوب 4

مرارل
|دك حدالهثيف* #اجا تايادى كلدى سدكامع ى
ازطل ب
يعليك! عض صارم عدكالح حتفاللمناجز

1

(كاعدضب)يرلاق افنهدجبش داننضدهدر(ح) وزتارسيده علثردر
وزبادهصاق وساض« :وزمكه حانج بتكتاش نوزى د ورم دراى دبرارعاطى

ااندراندر (:-ف)موت (مناحز) افناايديى
محم

ديه عه

(ترجه) :كوزلاجناشيك
ادرره

ا
 ١النفس واستكمل فضائلها  #فانت بالنعس لاماخسم انسان بد شح ناد

يغذادى سو رركه افظقرأن و حدم انسنان واماندر :قرانشيدى بطىاواادي ىكى
سلوؤكد هد خىيدى هلينهاخشار ابلدنلر شى صورى ناقصاولددق صورئدة
ادل برزخى وازدرحضرت

شعاكبرسورر(انقطع علهالاعن ثلاث) حديثنه

هناف دكلدر زبرائرق» برخ سمرعيى دكلدرءلكهفظ_ل وزعت ربا اودر

(قل تفضل اللهورتجشه ليغ رخواه و خيرمَمغِوْنَ) جوننوهد ر ملل اهل
اللهذدلئه تعلق لازمد ركهشاهد محدد راكهاب منت حةئده

(المرءمعمن احن)

اشيرق دشنازت عظوودر وزفسده ايك اعتبارخلقخدديددركه ودى

بزلاحهدهج :دكات برادٍمْهموةوفد ر(لاه )دوفيهديرركههرزمانوورت

ظهورؤساطنت امعاءالهيه دن براسعكد ربر مك ومزنىقذى اوادقده حكهى

مسوراولوب اس آتبْركْدواى رسيدهاولور (كلوهموف شُأن) نوكااشارتدر

محسنة

انعناء المهيهنكعلخقدء ضورتارى وارذركة اتكله تابابد رثراكااعياننابته

| دور (الامورض هنونة باوقاها) وذات حقدههران ايكون برشبان وازدركد
اولاندن رصكرهد خخسابقازؤلامش ودعده لاخق دخ ازاز ووت القلوى
دباحىد  2 7حى تعسالن بردورتده اىّ 11ورصوراله اؤاسانه امونْ

تلىايازتحليات كى انار صورتارى دنى مدددر واءماء حلاليههرائذه
خاع وود دو<وداتايدوب وهمان اول اندم شه لدس واقعاولؤر(دل هم

فلبس مخناق جديذهووترى الحبال تحسبها جامدة وهى قر ال
مسصصاب) |
فض دق ماد ان زواندر موحودات دمر كندد نر هربرحزقاولان

هوآااوملعوبينسابقةاولاحةاجردانايندآكيغيريدرمثلازاكغد شعله-بى هرن#س

قملهوروعن امداد يلهشعلةنازهددا اولورمع هذادورنا شعله برحال
صر دلقدس ووحمج-له بنأده معد وم ف دثك_-كاه
تدى
ادز ورنأ تدرطن اولثرري ح

سلع اند همقدوم اواديكهآض بك ولى”كامل هم :لهصورت وإودنىظام دنى
ومس لوده صوفنهايلهؤاذقايدركجسم اعراضدن هركبدراعراض #دد
أبدر بوحث

ومةداروجيزابهاذر المّاشساى مدضصمل الأرحيت مس وطه وباكه

أطنا حال هىنوطه موةوفدر (يسبرناالله تعالىآمين) امدى واعتارالله

شفبسامده :ولئان نفسكك غيررددو-ورر
انن
كلا
صياجده او

(ترحه)

حون نفس ذفن دس ايدرِتْحرّد صم وشام بوعادل اول غملةله اتلافاوليه

ل

"سمحمم
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فر

وء.ورائدنواقعاالورديدارنووجحثطوبلاللذرلةيسنك شرحقصوضدده
واووءلى نكذانكتامدشنده مَعَصلِدر هالدميه صوشمهديذ رلركهماله عالم5

ن(اطؤةداركنهمنثئ الانسجع حمذه) سورادى ضرت مر تذى -ورزكه

ر
مك اةن طشسره جناب ب خمبرعليهالسالاماهكزرد ل مقسا:له سنهكوانخنر
السلام عليك بأرسولالله درز أبدى  7ابعر ى سودركه اخارل ذ كرائله

ايادتكىبنادشةدمو<قتعالىنك شانعالساندههركسه ادراىق > ال اولان

امورايل “ذتكوىاولورزايدى امه وندن ظاهردركه كفشر ب<فضيرئده

امرى متهزاتدن اولق اه ل تجاركمعاعارى اعتباريإددر
كسي
دركت
يطالشا
اوافاق
وت صم و)روطائغهد يراكدرىآذ ملكماهد هايدهمدكلرى
(ولكن لانفقه ن

حالاى حموانات ممشاهده ايد رلرمكركه انسان اهم كش اولهانكوندركة

ؤب وببمهز ديجازند لبسراددنمهعنشريلفاهكلإيحضرتليى

انسانتوب ]سل سافلند روومق امه رسيده اولان اهل اللهكنكدءي لال

قص الماسذهديركه ح تع الىنىلومقامه رسدده وردةد .حك ورد تكمى

قملبك اي تجوبنيعسبوث ولاىردر
)وخد
هاردا
مم ق
وباد
ذ(طىمهادا

مناغ طرفدهاولان2ونفه حكردن:فانمخذب اولورواول #إك حرارقاكا

تأ رابيردويباانردمنيذااولوركر لطافت ونورا:ذه اراتمعاوره نه شنيودر
أطدااكاروخ حنوافديزرنةس ناطقهنكمتعاق اوليدر وحزاغ كب درك انذى

لى تجوداعفمادن ظئورايذن خاراتد زوائغى حكرذنمخذنب
تققه
نوفسفناط
اولان اند روؤرى <س وحركت و .-اتدز وحزارق+:وتذر ودخاىءض مدر
جالبنوروح حسوانى دماعدهدرديد ىٌّسذن -دماغدر زيراروخ حاردرا
د رشي ابوءلىرامع را هده دبركةروايدن ه ادئعس ناطةهدر
دماغبار د

انددنرهوح حيؤائ در ونفسن ناطقه ارسظو واوعبلى.ه سك وروهعدر
حا
انواليركات د يركهسكس درئعه انوا مثْكّلدن وهرنوءك افرادى وازدزوانك
مذهبنهشهاذتايدن اثرىمسل وانوداودابوهريرهدن در عادر <ضيرت

مارحك مطلق علرهالصلاةوالسلام و رركه الناس معادن كعادن الذهب

والفضةاذافةمواوالازواح نود محندة خا تعارفمنهاائتافوماتثاكرمتها

اخداف امام تفرك دتى ذة_ارى نوودترومقامده اشراق ومشاق مذهيلين

مر برذاكرحه مناسيق واردرءكن تكثيرسؤاددن حذرائركاولنندى (شعر)

باخادمالمنعمكتسعى عجنودموجهتطلب البربحفعافيه خسران  #اعقبللى

ووسمه ست جب سمي مم ب مس عمسي بوسس سوب سس و مسي سس

حو

م

النعس

روسو

الس
-

-

-

القن
سس

مغرحذات (تعدد)صايلدىيعبى :هس آدى معد ودد ركهبركونده نقدرتتغين
واقّعادلورسويد ر تفصيلى تسكثير سواد ابدراشئّة لوجع ةدن صو ددن

|ناقض اولدى دك(عجرء)برمةدار وبرناره بءض جكئى

(ترجه ) نقد

اماك كمع دود #دردر عه صرف بدحون حينانك حرسيدر دل هوس

رمناد بكالوراً
وملماةندك فىكل <الةبهدود ول حباد

 ٠وحندك ماءةيك كل :فس (دى نسضددر (مانةنيك) دنه ادافهزوك
ظ تغرنبراعتدارابة واعظة دماوبراءتارانهد نىرابطةذنادر( عد و)سورردءك
(حاذ)اصائده حادىدر تغمنه أيدوك دومارى سو رن كس5ددركه دودر انكاة

بلورتغوزق و
|شوقهك
ارر
زىيقنده خدعذوان حير تاولان اممشه
طار
|عأدت دمن صو رهمالك اولمغزه برضضنأاى وقتدهفأ
شيرنغمه رهازا بلدكده

|حشرممانؤن ووىه
دار شوقمكلوت دهضملرى اسرد ار اول زمان -ضيرث

|يقاادز املتاضهةل,اورندالقوازيز نمانن
حان
حكه شيته اقرىارسينيعنى

| دوةاركاوزرنده#ةيه نشيناولان :شاونار ضار سسلون سأتركة ول اهلى دسى

ملسست

ا
ْولهمتتطمررا وك ونازدمكدر(هن) عله استوزادى ( ١تريجناه) :تفسك أفننا
ْاتدكقدة اولسى اعناانذ روسوقالله تشؤداقندرةزل اي
نلزساول
ازىيذ

| دض هيدكوره ١(ترصدة) :كناغتقااسَهيى دمده نفس اسياايدر
 5فتضيم فىنفس دتندى بغيزها د ومالكمنعةل دس نهدرزاً
(#س)سكونله درهك لس

دكلدر لؤنادةأنك اعتساد وازدر برئ سن وحومم

ووحدود مغناسنة د ززيرابشزهاده ذعراكازاودر واعازانله لوسك مهمى

انه
نةد ا
| مععهلوقف أبدَثْ اشما نك ترفةدمه دة بزم

وقد وكذفأصعير

| سين سدق فوادك شاددده بأزمشدر (مد مه) انسان صغِيركهاسان

يدن جزءاولان شيعميدنحرارث
ؤامد
رده
كبيركاسنان العيىيعىنسويداى دي

غر ننهوغرةس ييلداعام هراد رلكن قس ع

دل:ذكلدروو»دن سائر

تفوس ك ودائيهدهدج بجارئاول يقىطر بحقدس ابإدلاموءمدركه هخرسناز

لتالنتازو بالذات شعورئ ذخ واردركه آث هنانىاومناجبدر دعشار
أكون كن ترء
ى تاردور.-وانائد تأصكارة وز

ولى اتسساقية تقل

1

70ت
أ ع غريرةةدرع د سكأسيلة اولام تعد تكيزوين مشج

اذرفيعملنى منكان حر جدقادلمشمعشالياتمالمنتشر
صم كدواللل اسهاولانجورد ندر اضلى +وردزشرورة رع اولنرى

شتدت) طاغنق متغرقمعناسنه متتشزكين لكن'(منتشر) شواميعشتهر
0با ظ

اانه رمز  55دك سيب اتنشادئى لودل

وحه مكذوراوزره مغاورة نس طارى اولدددهصلمأولددلرواملأظ
أوزرءكمانومودىالاشعزى حضرت هتيذى حانمددن واب عاص دخ معاوية |

طرقند ن حك ووكيلهس<ض تين اولوب انلركمشورتارندنتمانان اولان|
امسهلهمى متقاد أولهر ووتادومة الخددل نأم>ل حاى كرازارت اولوب |
مدَّتّمديده مَعُدَمهٌمناوره اول الى دلهذ ور دك ذر,وى صنا سي ا

خلافتي سلب وخلعابذةلرصكر اهل اسلامكعى خاتتارابد رارسة خَدعْهأولة|
مشيره أ(ومومى صعود أندوب ع_لى
لاء الناس بازمغندن حاعق جيقزؤب

|

عرزووعءرويح ابلذكد مله ,نه سالك اولون مق كماناقق اخراجاناشس ابدئ

ا

اشتةحضرت ممنضادن خلاقى نوغاع كى ساب ابلدم ديندى تزؤلاندوف

|

جناعت هكوستروب علىرؤس الاشهاداشمه يوغات مكى خلاقى نه معناوةدة 1
قزارداده لدم ذيوب دارمغْنه طاقدى زرا عا نك ولداودر دون |ِ

هقنا لوليه .سبلطانا) كرع سدق نلاوث :وتزوك الكذككل |
(هتال داوم ع
دى اودوب حضرت أميره خيز وبردوار بوايى سى اتزاداناشدق :
علورهراذ

 0000اولوركدبتعاوؤر :

 2تحة) رهفعأيدمحوراته
أحى دقات ومتنشر”

:
 ١أى ا

>

ا

١

لحتدد

عدبانكاتفحان تعرد كلا عد سول

:ترا

(انغباس)نفك بح ى دنفس تذريكانلة اول زعذدركه اتستانك دروته داخل| 
وخارح اولورو<ود ى آدمّده مدهدسا رن منوداردن غمرق طقوز عدذاؤاوت
س وغلر#س و سانلردندنى حرو وتادرا دخول دف اؤلوزلكن د وام
دو

وانه مخصوضد نزدي الفذن تفن ابلك ساءت ذوق
ْ طريقيله تنس ف
اوزره مشاؤبه ألةوركة .بزدلمكدن برساءت ود مكرتقندن دي اولمد رفس

الذور لَكنْزكاءونا زان لانت هبو ردده يداز الؤتتغس (بهنه

ده ولاللهآولونكو تاغداى رينان رواماد ركالقطنائن سلب خمنانهمدن

6

اوانوبودكرهشهيد اول قدهامك جنا حعطا اولنوب ببشتده فرثتسكان ابه
طتران!كرامنههظهراؤلدى انكدون ذوانا حين وطراردورا
انكقنا دارىبالميغ كىدكادر.-واندن

انسانك شرفيىق اواغدله دورت

لست دقوت روا نسّلهابرواراءد ريا زاعضد مقامنده <حضرت اكاعه(واضعم
ابدكال جناحك) .وورادىموسانك

ناح لوغيدى وأجضة 00

ببرؤبالمرعا كد كلدربرمعنساى ملكسد ركهقل المعا.سه هم أهس سيرد ر

ٍ زيرااولى اجضة مثنىوثلاث ورباع)الرعديى شقاد-ل ,اوح ودرتهنات
وخبير يلكالسوزةنادى خلا قعاده اوللة-له احاظةاد را حادث ذدّمر بدن
خارحد رذيد بلروقوءنه اعان وشفينين خخحي لدان اولنورامورد ندر

إٍ وندنصكرهبيرتقرج ايدوب

عفرطياركٌ جئاجى باقود رديد ىق(دخات

ٍ الخنة)حد بىى دناءده ابرادكردة شراحدر علهم ازذوان

زبخه) دخى

 :زيم ممقرئد اشم د جعة رداود ردنات ادهيال سيرابل رلىطيار :

وفاطمعزمىرقهمات زهوهذلهذاوهابتنجرد مذيذب_مطرد سؤر

ْ (فاطم)اصلشدهقا طمهدروزنائرخيم اولندى (عرس) اكسمراية زوحه(ابنهند)

]| معاد يهدركهانامرىهمد ضرتجزه فىشهنادتندهمثلهايدنخبشثهدر (تجعر)
 :تقديم جءل فاره وعبرلبوودمى معناسية اولان جر دان أد.مممع ولد رمعناسى

ٍْ

| حدشنده

و لمش دعكدر ور (لابلدغ الموؤمن »٠رنمز تين)

مشدرت رأ خيرجعله دئى هزه در .دود معناء:ه (دديذب)

اسعممفعبولذرابكاهزلمي|ئ:دهترددده الوببرطرفترجيم ايلاشك  +:در
 :وانده كالاذ طراب وضعة.:دنبرداركه ولووهب_ .:ب أاضمردده عرشيكن -

|إزناده تعيرازاتوب عود لازم كلحكلاهلاموليااقئئ_دهترةدده فالمش
ْ

يف 3لفط كر عده هل ذبين «يندلك لاالىدؤلاء ولاالىهو ء)واتعدر

ٍ (مطرد) #معمادن 1

اشنادهءى رد معشسايثةاولان طرددركورا

 :كيرديك بووددن دحى رداواءس دعكدر

(بجه)

د

زوحهماولوبدر

| قمانطزماهتدفررامولعويرئده له ىه سدده ابنهنديدرقتارم مذيذ بين
طخرودو سعانده اوحقكنمار
لاد م خ

(نطق)

ْ

5

القدعزت غعز.نلاءة د دوسوفا كس يعدهاواسعر

)ا كيس )ذكاوعقيل! عاليلها..ورمد دكوويوعاءه ايذرمد؟كدر (اسشر)ذخ ا
. ٠٠عتم وداماولورمدءمكدر

34

(ترجه) واج اولدم دحدواهل

7

حمصولق

ينا

5

حصتسد

وفا
ر]لو
بفا
تعلى
انا

:

:

بيد انبمرزوالى فىالو واد بروا

انولون
نلا
د او
زسه
رمةاا
برا
(ابرذوالى) كع

يد

ميدائمهمكلك د عنك وبابروردن

| وزن ومعنادهاخر حو الىتعن آخر.حوار ى دءك (اديروا)هلال معتاسئة
اولان ديازمادهستدن وافع_الذ نجع اهدر (مرامكلام) صقين صذين مياد ه
جضيرت

هذى دذى ارله عنهبوزحزى مقايلهمعساو.ه دهانشادودين ودماده

اولان ةضملتاردى تعدادبووءادت تصعان عربه زعادت ص اد اياءوب سوزرين

قردشده برعلبمكه نمازارمكزواراتسه سنؤالايدك دخ ا مدنخرذارو  1كاء
اذلكبعزه بعله ماري مدالاده حوؤلان وه أاتطالغدء#دؤرتت أذ نارى سغراان
يد يعي بم ارحل | لت كادرادلور سكزايكسى دخعتحالاولديغن ظ
ادوا اندو النته قرارى قراره سديل واقيسالىادداره حورل ادرسر كر
(منقبه )لوطةوزمصرع رحمزعىساويه استباع الدكدهديدكه والثه ع ممدانها
دعو تابلدى .خدى كرديسدت دما لدم وى دذعءك ط ردق ندر رادرى عنيه

غلزِْيرلاسانيلكَ حريوئىنه
لاو
ديد١ مسي التو رام يشان ْ
ابطالىبكسماءدهةثل ابلد يكى مسكورؤن  .نه اكمضا ليدهتحاتاميدى

#الدرديدىابنعاص دج ديبدلمكعرمنداان”ركسئه 1ونا اأكاطو.اوبكرها

كاددو :وازوب مقاتله اندركن كتدى .حياتندن مأوس اوليه :يناول
سود ادن كعبوخنسهوالله وى سيا يردن م يلكسكاحالاولور(ع)الفضل

املشااهدعتدابًه .

(تريجنه) .علبئينسؤال:ايدك اولك احوالمه واق ف بهد

دس اندتضكرةمدد ا كيرك كور ندرادياد

.:

سم حسام وس:انى»برزهرعز مناألنى الطاهرالمظ جر .

(لننة بلدم تنخ ابراغالمده نيك وخ شان ديزم سنامعز اول شاه رسالت
طاهر وسار

ارون

:

شتريوة جنناحفىانان الخضس

(توب)كنسمزابله ون ومعناذهقرنجكغلرى اتزات فاقزان كوناناقداشش ودنك
ديك (جنسان)كسسرالله دك بجعيدر سضمزت(سعفر) ظيان برادر يدر

ا كزاينمألا ال)ىع اسرليشدعود أ ض تغراولان مجزه و براذرعد يلجمغركه
 :عَرْوائده شهيد اولثاردر انلردضى برمطرخزده وحانت روحا اسشلرى وصمانت
مات معدو ذأرىدركارذروغ رك تناتءالمائد نهل قنادى واردردعكدر
ّْ (تفصيل) وحعةرانور عرو مونهده عندارسيريه اولغلهامى اللرىمةد ماقطع

ادانوب”
.

لوا
١

طدى
مد ة
 1الايمان يوءممان وي

لسسله مدقا ندت لد مهئد وسئان (لعده)

]انر بر له مقارعه ومضاريه اندوب"كسان شهدا ولديغن «-ضمرتيدر
بنسقل اوطزمسم مقتول دق اولاج
واه|كر
اد
ض كوردكدهرادقسمابلذيكك.ع
نخ شبناذثارقله اواسوندلوب له ايلدى اشعرئ 1دن قاروبره
||يع ت

| أخراب

ونلو بباوله
لججناء)كاي باك عايغنتيمنريه ب#دسرى عايا

| |اسكذوانازى ترد وموتاجرله هردازلوب حضرت هىتضى كرم الله وجهه
 1درحالمذ كورءتارى ارتهالا ايراد انلدى

(ترجه) مرادا عنجبهان

 ١امحندء خاةك تان اما+وايدر  :واستع ال مجزى اول:ورناجار(رحز)

شرىرر
لن ت
احر
فر .بهدلاتكرؤافب ال
ظقدا
للل
اهسا
ناد
دنو
7

0

١.

اناجتعنا اهل صيرلا ور

| (دوا) يكن بابدنمضناعفدراملابعحيدراقلىفروك

.
>سرابلله دراول نايده

 :أهع١ معن كاردالله ومصدرى مدب :ودر ديد بارد.دت

(كل)

ل

ٍ قارهكد فارسيده موردرءر عدرركه كارفوقدر ثعهيعنى قوخوءدا اولورا

]ددر حنسدروا حندى تنااللهتملودرحى ملهستلوان عليه السلام موث اولدب
 :حكندى

اعم ل نام سوره ده (كالتقلة") دهفء لاكدلا ودر ااه دكادرأ

]| ديددار حضمرتامين اللهحنانه هديدمى ذنرويد ندراتلؤسةء امع عدلوف ١
 :جك موجهل در ديديطراانامرباتدهط اخيهدافاقى اوزره ”ميرح الدى

هاهلاك مله راطال
اوابذالماا
هلاكنم الىدا ادركهقنادلنورشاعردءش راد ب

دمن سعيديبندهركه
رط
وديى
انح كن
جلكن»ك
]أجناحيهافسيةتالىاله
قرأنكرعدهمذ كور اون عدد طيوركبربدرطةورى وناردر سلوى ءوض

|أذياب ل
ظ

ءنحكيوت جراد همدهد غزان ابابل و حنشهكيرن

 :اؤندر
ت حيوانك برى ول  -عاتهدر لكنمث-كاةشرعهده -وله عئ توح

| أصورتئدهدر ديددى قطميركدورت .العامة انقلافىرواشءله علةخدر ديددلر
إ فيد د رمك ددن بت الوسى دنى عبرواقع أولةله افىدئى تعداد -و-حه اولور
.شرح اشباهندموجوددر(شرر) قغليريك,هانشدن 1لورشراار
 1تفصيلىجو

||إدحد مو رلفظكروده (ترى دشر)واد اوادى(خود)كوا نطق لساك اذذق
ضيرايله تكساند ركهأيكسىدى ئ خيرووةف ونأ دورة؛دهدر

(ترجه)

ْ> الى اب ايسورل كلدئيذرانوت طةردادقورظ.هكنزكيم انس حربايليه
ْ نشوشرد يداهلصبرذي
هل م
هنكأبزءضعفكدر

(رحزاخ)

5

ِ
مص
سود
وروت

ع
ْ سجر ادا لدبلراكرنةوبرادرم طمارقناع جزةحسةراردن وم

جْ كه ظهورايدن6ركئثردشكورراردىيعى اكتكه|ذلرهروزروثن أولوردى

| الماعسيوف صقيله نحكخرتد نكاتدر (متقة) همداتلردن منذرين
حقصه حضيرت حيدرطرقندعرونكاوغلار :ىعمدائله وثهرالل نك ايذردى

]:د لاثنادهنا كاء برغباريديداراولدقده عروديديكحرف همدافنه زيراوز
برححكمننهدنك مبتابزءدوشعهستهعلامتد رغرول وكاودي شاع ابدنااك

دشمارى يف س_دك اوغلار بكهديدكلرئزةانلرل رى ول ابدوكن ةن

أيدوبقر يااديذكندىغلانىورداى جارغوبستجاتىبرىج بقاعاوغلاريه|

ديدكدومعاويه دتىسك اوغلاركدمنرئئ وق صف قتالىبيريثان بالهديدى

أ عمرودخخا ذبلنردىةايهكةوردم سنكوتومر.مددلاديندهىكاوبٍ نورجزى
اناد أنادكذه <ذمرت عى تذى انى استّاع ايدوب شرح اولنان رد ىما
حوان اولقى اوزره كندناردن اج ورادادى »هل يغذين وردانتءى تلبراي
؛ْ أويغنن عنى حيدب مشعرا عد وان حدعمنًا والمذدرادا قارىالموتاناق

ْ اجرا  +خالطت اجلعلمموى حيدرا

1

(نطق آخر)

لوى تقمى وتلل مااسر هدمااصاب الناس من سخير وشر ْ
ا [لهوف) فوت اؤلان نستهره موده مذ كوراواءةدرا منادا! ولوربالوف
ْ 'كى فارسيده  5ى دردغسادبرار (خلاصه ) حرقا وحسيرأ نازق ب نفسجيوكه

الشادايدرامسزواقع ادلوراكرحه لوحن  3حالارى كسان ذكلدرنهبرار
خبروش رد رىاصا تالز

لكنتكاامورسارهقات اوزرهظهورايدر

( ٠ترجه) دويطام محزونهشروره أزاولور دوجار #دحوخلقه خيروشرابرر

أْ افلور بسك وبدتكرار

ارد الد
هروما جم د وك السساعون ف الشرالتعر ١

(شعر)آخرمك 1بهد رلكن اووثلانى بونده معد و<ارد ركسرآرى واول م
ٍْ ناىكسمرنابله دخ لغتدرديد بلرديدمعناس:هدر يح عالمدهين بركوناثلرايله

[أحريه طالب او1دم مع اهنذلارشرشديد القاسنهسك ايدرار(منقبه)ابناعمنقل

أندركة صقيندمعمانبنعةا نكغلا اجرم داهنكاوب ورحزى انشادايادى
ان الكتسةعن دكل تصادم وس ذوارسباعلىعباندقوم جاةلاسفيهفاسط
لو دكل متطلل ونشنان يوضرتاميرك علاى)كسان شهادت رساندى

ك|امقابل وتنظ يراهنادابلدئ يف لىقليلا بااحعرانى دم ول ال ى”الصادق
الاعان

م
ٍْ تك
مافتنه
اح اواوردكداز س لوةد رديد بار(لازمه ) ذرايرنكسا حذرل
اص لاوقطعسانةى <وق١د ردءِكْأهلى  -ممه واعيان ناسّهبه ناظراوا:اره
ابوه جدار معوجدن

0مك متبروعاراب هرك

كورهدرا
تاوت
الى

 :اأوزرمدراجل واحدادلديذعن هومن سلوركرن:طاعوندن :رار ا ماهدةو 7
ابلديى:اأمادلاي اود زوه تغميربقد بر > الدر لمكن برج رهددهميت
ْ واع اولسه وش تكاوردفع صياتل يلاد ندررازاهدن فوا ركسد روارديجى
! محلدهدن ترلزلمقرردرا كراد نفرزاراسه جع رادهدخى سقارص |<ةّ_الى

 :واردرأسك -ن»انيرن قلبرا<تابدهح كيررز دكشدر منعاوتدقده .عدوت
كلديىكودياش.درمعهذا الدركاد .دج «<طرمقرردر مةتذاى داههددرا

عدن لهصورق سالك زمان زمان ردع دوت وهفرباداطيوب كد +عنضمط أله
فوتاولووادءوءيئكن)حد دن شساهد دركخس ئها بكاررا< تابد رضاغ كسنه

ْ دائماايكاسه سه اولور(ماءاول)مصد ريهد رفجا وعاتقديرندهد رونا ؟»نى

7

موصوفد سور(اخااله وله)ال اذركى مده ويدر-يلهنك قردائىدعك

ندن كمات_دوكه الخو ينير براريته اتصالده ددت اوزره اولسنه
حكيلاهلده
اتشبهدر

م

(يرجه) حذرا عه درون سيم

اه ونةد,برهحاره ابده دار

ان اسلذارلابرةالقد رايخلما رادلتموتمونااجرا
د 61نهد بردر(موت اجر)شد ئلىاولومد رونده قضاءميرح صنإداولتموصوية
| إرامعمد بدههرئةس ودوادرانلردرت موتاشّات واصطلاح ابادنارا:

موتأضدر جوعدز اوج

مو اشير ركيدشع وتسك (ع) برختررقهكم

لوز نك بأرددث ديد بك كىالىوى قيت خرقه لعكدرو برى ديج او
ا
:

دد كلتك اسه 2مادرد بزار
نو د

-دن :تقديرى منع عل

 2جه)

ماندق اولورداتم' »#ولى<ونمو تاجرد ركربليرداستقرار '.
دعوت همد ان وادع وجرا  3لوانع دى يوم جربى عدر 1

[

(همدان) سكوئله (وجير) مسطر وزدمعن قله لريدر(جعةر) طيانبرادر
حضيرت .كراردر

١ترجه ) جاعردم دوم «دمدانلى حاغردى جيري اثاريج

!او تكمدهاوايدىكرغله حءةنولا

:

ْ

اوتجزة الث لهام الازهوا د رأتقر يش غلميل ظهرا . .
(خجزه)سيدالشهدا عنياريدر (يعنى) بنطائفة همدافى! كاءابلدم انارتجيردن ١

7
ب

قَّ

5

ا  7-30

وو

إخراقامال أزانان“دؤاكمازعداز مشعول نا"شتى (ذعاق)2ه 24زه رلك
ترط اغودوا( 2 2لاتزيارك 2-شكورد كلذك طيززآبئذواذرك :ش
(رخة) دق انرؤشكزه اراز 2ار ا

امطلةا عي اذى ا

بيات ول نوكونداروى زهرى لورئكه احراايدمكيار *
الاتحسيي تابنعاض عسيترا 5

1

شل

تدارا ستل خبيرا

لاسن لون ميمه اللهون ققار0ة 6-ادعامتدز (لاقصبزاتة)
ااه
كن عرض مأذة سند د23
داولاًن:ون تدر (عغاض)شدوة
كزع مس ة
كك
:
١ ْ 5
قلشكل
ىا
ع
داعيص دكادامانؤو'ناقتى جره نسي تايلد

:

أنع)ض عدروتتحا .سرددى عنودنئمات نؤى يدلو دهم
8
ٍ سَكرئى تتاس هلاامنلامةكلذاكر:قالا ارخ رفظ رذ»ه ضر توفت
إ

ي دنا .:
ع4
نر) كسرستئنايهكارّئ3ثنؤارالولاثكعدو (شّل)نادنت
اذى (عد

َالمدن صوْود مكدر سأل سائقبكذان) كيكذ عََقعَّذَانْنة دو ازلثوزاندز !5
هنذبد رغزامءى زاقعاولدى اشهراقوال أوزره عددزشلةدر
برقيونك اسعيدركا

١

أودمو َاوناوحكس 5هس اذى (إخنن)دق برقلعهنكناد ركذاوولغزالرده
“غات كابانه ودسشعرد دراه واقعاولتدز '(مجة) باكر دا
انعسكاز(ءا زو كردت هق درا
ل
فا
لذ

ص

برك وزف واه اهار"

0

اكانتقر دس لومندرخَزرا عد:إلأجاعا!خرب وماريا

 5حول ومع همكسورةي 3-0اللهمعتول معن اسه الأحضردخ جلا [
:ع
َررَاوزْرِء حا د

(تزجه) فرريشن عقاوب شوبارده [+كشقاة |

:

علىاعدندل كوده أولدمحتكله ردكاذ
,

”

ور حدر
اضردتتارى دعوت دراج قد مواق لات ح

0
:١

وقَاتَ”قدم د رنلأه ادر مول فول ازازر(نغعى)' سرع شرق عدار ١

فبنا لله |
كاتواز و
لوت نر رن2ه لتقا ىناك وتقانكدا رائ دن ل
(ارجبه)# .ماعت نارح نادوب أبدردم شبرى  0ع

اقالكودةوف'باوب نهار" :
َك اسع ال

12

21

حل رايا ١

0
اطي

2

:

ْ

1 5اكبلاستل ابد تكننا_اداضووه ذلا رافاامتا لاق ا
ال تدااأضوة يف 2داز خا ردن اذ ابدوْازَآنندت

لاون تومن لوي ديه ابساقيدى تكرازاواون بدك ؤودكارريد ||
مقادافان 5

:ون
و هأذارعرززدوظ-كدن دوتع الىكمحافظه-ى بابد مدعايلك اؤلادر دا

بوإدنذن حظ ابدرم لععدده نزت مغيدبراعنعاصل دطدرد و ورمارانيديْ
كرعاللهوجهه :ا ترجه) ودى مصطق ايل ,هبرائراوله انترر» ب
يعن أعينشيير»و.معار :

ٍ.
.

١

كلاهماعئدة قدعىب؟ ر|اعدقدباع هداد لنهاذخرا

)لا)كير وتحقيفانلهابى عددلك تأ كيدنده استعمال اوا:ورافظ مغرد
ك
ودامالاضافهدررفعند» الفلهدربويدذه وتو ىكى ومونى كتادىكنا ترافوال

فونلوغته <والهقيلندى (عسكر)د حريكىماضيدر الىاشباع حركد در
بكر انهىد ميحد رمالكزع انيل يكبي مب

ل

2

عسكر جه .لهلودعدعه بهاسمن وود هدم حو هّرم اولون ديناسلابحىا

دناادلودكثديلر حةدن ميل وعدول وردوع انلديار (ترجه) لعين
 1بتكني ى بكاعسكر تكوب“ردن بهدم_.دل قيلدى الوذ بن اول

 ١ىّعدار

2

باك مصمران ماطترا بيد من ذابدشا عه قدحسسرا

ا

( 1ملك)لهالممتقر سه سيلهحدىتعالىيهتس يتدهذأ لودرسا ثرمالك جارىنه عردو

اقافس هكسمرنلهلاد نود( مبصر).ارض معروفه نك.إ-جيدر انكجون معرف
اولدىكتيومىامالدنادرصسكه حى دعس عست مهمرنة راعلى العلدان»
وه ىام الدنعاابم الزمان وراعبي اشنادحى دء  2ل كلدى لمرشين
امد ثالبىهددتردوهاهرهنك قتهؤرىعزم روم ايده #دووارح واناردءام خثوراً

دخ س:وروزددهكنشه سيد رقاهره صفسدر ذات الاهرام دس ديرل-ضرت
الووعكحفدى ا بلشدرك اتعى مصير ب|ناقرط بنبحام نلوحدرعليهالسلام

لرةءدزاله.هدكدر.
|أطولعر بد نواسعوارنةذدىب

(ترجه) سعود

 ١عن صكو وإبرهمصيراولور ابه متصور دالاندينا هد ابيجسارت
الرهدزهر بار

١

:

ناذا الذى يطلتمى ابورراعدانكنتت انثورالقبرآ
(ذثر)هاه ذَركين (شى) طلب ايدرسين دعكدر

(مجبه) انأكاذب

سكرسن قبورى با0_0
ل|وجعيتل اكز الغمكادليوزرت ,اجك
أ2

يدهاوتهلى تعدذا ارايو اسعطكالبوم دعافاصيرا

هدده كلددى امزرديضتت||
(:امعط )سعوطدن دوالك متكأمنددز سعوظ ح

؟ء٠

]| امي خطبه ده قيام مشاسيةرله ح تعبيردر يس تسلية سورة كوثراتزاك |

| املنديكمزكوثن) تبهرااقلنحخسنةلوئك كثرتاةرادمكدوثرت سادتدرتاكله |
 .تغسيراواغشد روسورةفد رد

نازل اولدبه سك ويريلان شب در محك بدن

خراذرجك» إوله زارماممة تسلطتتامويهدرزاء وياناقض دى دكلدر ظ
(معبايدعتمانتع لدوا)تقديريهدراواهسمتكرك سهسزلراءترشانى واجمناخزرى

(صى مسيتغميريع جناب حردرايهمساوى عل ايذرسكزاشةه (7ودله برافزجكزة
ججِايطوردد ش
جسبارتكزى | كرحطيرت ميغمبرأه اراي لررضادادادليه

دعكدرِ(مِدْقبه) عزو بنعاص صعابى ذك

وطريقحيلء حرىغابت خوش ||

سلوردى وفتا كهحضرتت عهنانك شهادتى ودئبان هس نضا نك خلاندى

ش

ومعباويه نك دنى تكالفت وعدم اطاعتنى)كوسم أبلردكدهاوغلارى :جد وعمدالله :
أبلمو بابدهمشورت اتليوب <ضمر تت جمد ركرأرطرقنهبى وارمقمناشدر
لوخساه معازيدنهى كيناولادراتغلارى حضرر على ععدى جع أدلديلر
نصدية|.ناد لمكن ديديكدعلىبركسنهدركهرا .سده مغشةقادر د ببرندهاعاسّه

رتامجعدكالدويه اننعسدركه انكهروجوله معبنهاجاج طاهردر
مح

رمددوب معاويةبدواردقدم معنايه عإيتجل ايودب |
دااصيحدرا

ك|ر بؤاميده ظقريات اولورسم مصمرساطاف ايدرم دنوثبرطايلدى واوبوز
كر

ريلداكلكتلمنشددغر ويى مرادا[ك
نمك عردىا مس أ

نه جاازاولوررك عهطفاى اهل سنت 'لعنى مدعأيل بطرجوات بودركه وارجوزه

ماقا نان اولتديق وحداوززه كرعس تذى عامه الرضوا انكاولديئىمبلايشه

انارك سوياد يوكلا غيريارى سودلكا زا و اكدأحبى حيرت خا اندلاقه

جنابارىعرو ةنده اياسكله ساترارى دخىابلك .لمكاازهمزوحا' زدنى دكالد
مبأدماء بركساه لى 7تعز بردم خلاف شرع بعضٍكلام قبعابهترسيه
مثلاا ك و

أشيدورلكناانلركسوزئاو تعن براوانا نكستهيه غبردارسو ب هنعز زادائوز
الويده“قأدجيرحدسيينردي وصيئ اوزره زيتهارهيج تن

دءس
ن
خصوصا اصصابكام زمر

ايمل

اولهشرعاجامز دكادرانن! عما

دكينده دع ضكسنه لراهل شامه لعزت ابادكده ع تذى رذئ الهعنهمع
ايلدى أنلرديديلركهردق دكليوز:+اب حمد ربجو رددكه دلىد اوزره يوز

لكن لعنت"وسب وشمأاياتى عادت اكدن حدر ابدرماعنتاطكدن .

دم ْ
|ذاداتر هدايتارىوبال ضلالتاىوممنانه مزل اد_لاج قول انآعبى
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١ لوتيد

عووك
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#اامكج

دا جنل :لماجي

بعد سيوم  +روسب بي بو حب

دناب خرتتوديب الل : 00
| قسن لووكياب دك ج

فاظطمه نك غنازنه  1لسدارتانا وكندىق دق :راكانة دكاداردوَصدَئِيَ ٍْ
رقمل روسو مياتصفعيطناان كلده
قرت دو ا كبرثاب م

لددقوب سملك كرا 2ت درسب
هلّتضابةالشاقطرذ:
اهت ا

أندةستعدنشؤال انلدى اوبكر وردكك سكائزا سانلاه ؤدةايرم حتدمر |
اخ
حُنرَاظدق يورو ارد لاض وزاك ند #اذن <وازةريرا تاذكةركه

|

| كشك قادزدكلذر دواد زليه السلامحرؤْرزْمث اررددت دكذهحخردعلى

أند كانزبتازت .روا بت "أندرمم دكاد تنشهسهازى .ودرركة

ٍْ

ْ 2

سنَلضَمراطدنعرزقورايد ارةهك حتاا زد غك (مائذة اورجكررهد
ْ ناسين

لذن ويرمكدءاضلا نرتاب

|

لذىعن ضري اانا البازث
:1

يدلو وريارد مارداك جهنوروه وَحَوةواخشدكئكلدت ونج

|

ْ قاد ومنت ولاداقت اوززه اعمارؤقت انلديازسنتاركفتكو اشغ اناك ْ
ْ 000
نشعي امع هن(أتر) اطعكه ١

مقطوعالركهواذيراؤلان كك لوطل الاسنةراقوالاخاطه'(شآق)

كد ارك لان

0

لني نراقت اخ فاحناديدروزن أحوّت :شْ

ا المعاءلةسى أولندى  0براض اندهمأة راؤلانكشنه تقو يِضذه

ياس
رنقشا
ذمرويدركه (أعغط القوسناز يعاد رارةمصلادةيركه ادتادسكا
تصمسدركهم هوأاذرل؟.عاذ

|

زمر د ركدنازيينا 007.عرنلان هىويدار 1

ومداى 3ركه لكذ اذل"فثلان استغنانت'الة'ذمكد دركة شاعر دش

اثارى اقوش توبالانن كمه نيدلاتسد الون أغط افوس رياه لؤتدة ْ
لاهن شم مهاهى دوااكه اترشاتدن مآد رحال دوات المنؤيه3وكزوركلام

للشانكرة الملغونة ف القرةات)1الاملذال ذاشدارة ركاف على
رن[اناىاو
نابي ميان ود وبر ندع ددر (لغين)اولنشرنهك ماح 3نسى اؤلان»ريل

مليذهاد املقالو ا وزلكن (اخزر) قنذ لاعرون عادر توتعيين
ابلركهكون ككوزكتدك جشوتغناسته درواكؤز اويل :سال كسدز
كسغمرعررعلية
حنا شاط أأفيكانام سنن عل رق الل عهَنهمَادن منويد ر .

 .امزشتعار شاد ٠كالاق صما رجمار ود هار اؤززهاؤلاداميدق مون
كانمشا هده نوإذزفئ َورقا دار ماقت ل وكه دكن فاق طععر
ام7-

لهذ,ادقاوزذه لاسا
 3فى  13شاكب) دااذ

0غ

إلى

عم

لاد

حك

دوه
كع5بوير>ها
يبي
ب
ح دج.-و

جناب بهرشد العا اصلىله عليه وسلانتقسال بقهاايلدكده اولاد وازوات
ونناراعق ب لالجا اذسماذت انوهةك الإؤرت .وصى #سارواول
رت
ث تا
وق

وجنوت ت وطغ.ان اهل ردتده دارةو:نبويه
وزمان انقطاع و

وحاشيةٌ مضطةوبه بى عنزاد ةكرمن اد ودامادخاص بنصاءعتاد أولق5
قاتدات 5

|

وجهانت وصمانته دتعيين سيغميرى وتخدينصدييق

كرك تلهنصت تفن يكام وم طلا قفاون اول وصاءكددوى |]
:وشمنوى سه إيشدالكونين شفنعالدارين صل اللهعليه ول حضرتارئك
الماللرنده اهس لانت صديق اكرده كرارداد اولسنه دخىاثيركٌ مهاحرين

|

وانصارى اسكاتارى سجبدركه (١زله) اثناىنزاعده ورد ياركهاىكروهاصضضات
ارمعلوملزيدوكه افند عر كمانعارى ظهورايلدكهامرد سْدهابو.كرىتعيتن
وررازاتدى (وتمان) رددكه ص ص موتارنده اؤنندى وقت تمازدةمانتوبرص.اح ازنذه حضرت سيغمبرعليه السلامكند يارىدن ابورجكرءاقتدا ا
سوردى وفع مكهماكر جاحه افىاميرايلدى نزم اه د نعزده افد عزعليه |

السلامويكر:ىاخسماربورددارامم دنا مودهدى ,بزارانىاحسما رايد رزدتوب
وافندعل برلزهندع ايدهكلديىكستهبتاً خمرايأككعلرسارت ابذرديدكده

بركسنه جونوراب قادراوا_دى (بوعد) النتعمانوكرقياموخطيهايدون.
دكةهاىناسسماإرمكاايلدمككز عوّد سك ى بن اقالهأند بوب كيرووبردم
“دبند م

اكمجنوربركدنثه واراتهابلددى سعقوتسم لدم بن خلانته ظالبدكام

خلافت قردثدن اولقلازمد رمد نغبرى قرثى دض جوقدربرغيرىكسنهى
اختيا راءد ,ندىا كاسغت ايدرم ديدكده.سه حضرتت مىتذئ مام وناك

ادنك رعرىمقامئدهالولدم لجسي رد سدكواالالوهلانءة.دعود
َأطوْزوا كدخ

اصلا عاذ عزدكلدر اند عزعامه السلام سى زازه

تدقعد يقد ام صلاجةل عل سرد راخ رأنددس منختارسين كيك زهردمى

واركه تسأنخير ابليه دي وردقده سرتا ثيورصايتله نافذالكلم اولوبامن
خلافئ صديق! كيرددقرازدادهقاددجئي قصل اللخطايدهمةصلادر و«ضيرت زهرا
رضىاللهءنهاهر ا مده جنكه صددقى حنائه خطاب اللهباخليفة رسولابله

ديررابدى وجوايك.امند هحضيرت فاطمهورد ديكه يامامسول بندايله سن
وراصسىق ج_له دن خوشس سأورسكز دبوقط ع كلام ابدرارايدى و:5ا رحلت
ياربدضمرت م تضى صديق |اكيرهمورك ديدىاوؤيكر
كد تمبازلهجعأولد
ايا
ان

حم تو

دحج ”7

جم
 5مع م عنبت
مخباوياخودارجلا ممعمنىقدرايت ام اعنبااى مقمااولوب

وىلوغزتشقددرديديار (كذذا)متكرا كلهسندن بدلدر(الشعرا)الئى
| بارا
ْ اشباعنهدر فكذلره قيلمعناسده ومفع ولد رجلهسى صغت كذيدرجلاله نه
صقت اولقدهوجه مناسيت :وقد روا خودضملهشاء رجفىاولون عذناءوغرقاء

١

ْاعسآدادا

مكزدر ود خوشددزبراءارف غيورى كذ مشديدر (خلاصة

|| شعر) لونظماطيف عروتنعاضك نو 6وتقر دجىأكون انشاد اولءشدركه
 1صؤينده مساهله امردين ايلديى مشهوردرخةوصاكه أحينتكيمده عدر

صر يكوحيلء فض مسطورد رحضيرتامام مورركه(افتراعلى الله)انواعندن

|ى اعىبر وساترعونهسى اولذلركداهلغيرت
| بردريغ بفروغ سععمدقريعلد

در يسلغهيدرنش اولورنعنى انمغالدنصقالى سوةتآغاررأ
كنك
دتد ينا
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|[إدعكد رسهكنلواندزى ع اددركه استزاق حس وتَحَمِى و|لتدقده قطعكلام

هترايدر ويعشىتقديم
 ْ:اواغور يس مانغصصحبت اوازودعكدر (وبغشى )متم اراد
لس
ا

رواوريضقاول كذب متكرخرجل
مهما |بلوتسه اولوبعليلايدرمائعا إ
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ٍ صفاى اهل عر00
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 :ايد رهم:اسار اق م ودهرى حسنوده ا زادار د  7زاذئكل برودم-له
هم احجدتار
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 .تعد لؤاوصمه والاءتراجدثافى النىواللعينالاخزرا

| أاولام متكرى وده سانابد ر(ودى) فعيلوز.:دهدر اد <ضيرت صنضى

|||كنديد ركه براثرطوبلده(انتال ووصى)

دبت
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سلديغنه
وارداو
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وجعلة سسابقنك ورى اوزرهدر فار جقمش اولد رفالديكاسكس بردن :

اصساحدبيركه (القيت اليهعبروىجرى)د علثالكا
سدر
ادن
| استعماى ضروي
يكا
اكا
]| جلةعيوعى اعلامايلدم ديك اوولبوبوندهدى عيبوعتدتس
دبزم
|[ دعكدر(اغشوا) اكوزمه غشاوه الاايدوب تظرهمانعامواعذيناارستهدر

(ترجنه) _غصدايه بركروهمدن شكايت ايدرمجوغةلايله جشعمهدياب
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[أ ناريك ايتديار
ؤ دات معسمْ كت 00
اقلعىلات مضيرى عمذمرى يو جدعت اذى
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 1المناك اولوب ومعة باك وتوعندن مغموع اولديغندن شكابتابدوب اثلراياظ

|| قنه ايليوب وتغبليط انهكوباكهكوزارعى سترايلدوب نكاكوسترمد يار
)| نوجهلهحركتى تقكريمكن اوادى وو بريشانلق ايلهايلديكم مماريهده كونا
]| ترهمعين اولذارى برى بره دوشرب مضر مضر ى هلال ايادى وينم

| ءسكرعى غردم وكوبكندى فورتىكسدم وله بركارمضيره مؤدىاولدياز

|| (ترجه) خوعىبربير ينهكونا ت#فردردمهمان #ورغ ىكسدم قبلهمفاق
ظ
'
اقلدم هدر(ست)
|]  ٠صيرت على اعلاموررراهة ب واانلقصيتناذابلمنالاعص 
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أ غى)أ تلمعتاسنه درصةتك موصوفته اضاسد ر(صباب)سهمل ن ضكعيله
)أصونقيه سىصبآ بوكيمعهنك قصيله طمان كيىزم سثرواساطهايدان
]|| ولت (إحرام) امورتاخه صيرايندملكنكرها واس_تكراهاايدى ؤصواةوب
روز نهاول اثرشريانوزره
اتد
ناف
]| برفتدارى #الدينىكى مدت خل
||| خلفاى ثلائه اول مدتك حوعحنمازه انايوب برمةدارىاحئدهين فالدم
وناظلت خااةت قومدهمس_:وروموسساولوب هالدمد عكد رمد نخلافت
]| كند بلهمتقضيه اولسنى واول صوريده وق قليل فالمبىكشا وافادمدو

|| إتيجه) كرادت ايلهصايمراويرتدتمطناسازهمهدآ لشدمهالدم اول كاربلا مره
|||عبّناجار (نظق) ..ناعبا لقدرأيت متكرا د كذيا عبلاىالل
ليهششيعرا

]| (عبا) ميبدىتقريرىاوزرهمناداى تكرهدرلكن مثاذاوجوابىدنى حرفندا

ادر رةهسر[وزوف اؤلبون عنما فعل محجذوفه مفعول مطلقدر تعديرى اردلا
اس

امع

ليا
.

 ١سين

ىركيىنكيا نينئا فوك ةاوعق ردشلوا ىلتا جالو هرده بوناؤا نبثراحدلك ْ
اوبسدوت دأللهلونده زهرسثوى واردر
طبنت ايلومعاتناول ايدركن حازث :ح

ننت بانذون درحاك علد اولوف ذاقعا هي تمامتده |
ديذكلها تندك
اتكسى بركوند هرحلت انلديارد وثءس عضاوى الفية عراق شرحند هنقل ألا
ايدرمدت خلافى بكري سكزايدنسكزكون نةصاندرديد يلر<ضرت -مردار |

نبي سرد اركرياعليه وعلاآىلتلصهيايا حضرتلرقريهدف نابلديلر(مننوى) |
عمردفترضاحمانى خضرت يدش استه مسد خلافت #واصان

دك

كر

||

اختيارى عدافردوحهان ارغارى يد ا.عش.دى اومظمرسعادت بودااه
ووحولةه وصدت يداوادمكهايدميةنابهرحات “د تيز أيدكزقد ردنت يد

أعشمكتوروب ايدل هماندم #دمعروض تاه خرءالم» ديسون برىاى
حبدب رعمان بهداناته دروكازهفرمااوناجشونبزه رخصت همانون *

ديق ولك نهبرذهمد فوتهوئةل انا ندلراوجاى فيضه يواجلدى اودمدهياتٍ ل

ر وضه ابنسد صداى

ادخاوه #ذرمان <اءل ادفئومدان علان امام عيدن

ن#لىاوزرهبشلتبىواردر بد صتديق بهد عرق ب ذوانلا»لاميرالسالكين اداه

فى ضل وت
ملرندهامامالاتنياغليه التخاناحضيرتارىاوبكرجنابى >2راب

.ويده

5ك8تنف

|أ

اهنلددر
نجا
امامت اوزره اكيكوب اقتّدا وردقارى 'ناّدر انكارا,دمع

دتنوسامْامد مينداواىبدر»امامابتدى اف رسول خداعدصلاة هده ايدوب

مندى صيعمداقت اثيبروكهارد نهمه رلك
اقتَذَا ب#داؤدك

حلومكر»»وحضمرت

|

فازوق عريانمطاب دنى عادنس تشوى به سلس ةاجدادئ كعيدهوضته أ
اابيمديدتى ذاماداودر تاررعخ هسرتك بكر اوجتى سالئده ||
تلوضرجن
او
نمال ايدوب جنب اوبكر يده دفن اواندى رذىانثهتعالىعتهما أولاسرار
صوف.ه نك مشبعى دول اوارةد سه نكمطلتى يمد ود
اى ا
للرس
زولهبد
رروح
اء

اشر امرض كعلتد همادستيمدانا يدالنى اوركر

إٍ

1

عق غمير أ
تحد
رصر
عر بيودديض (وسجينبهاالائق)آنهكرجه سى تضسيرنده م

ْ عَاه السلامدن صكره > دناس ك صيرفى صد دااكيبرراوند نصكرهعمردردءكدر

اشته وسييدن لانت فاروقد ىا ارك تعيهنى الهمتعين !ولوبقَوَتوصايت
وولات ايلدنةوذ كلامارى جل اصدابك وسيلةانقمادارىاولمشدد

(توجة)

اشسكادهابدبارس نارحرىث+إددارمةدكورمد كسابةدهومكرى انوبكردعر

وح رى ومع شبرااءث واعل بصرى»

(أظقديكر)  ..:اشكواليكعرى
لو

2

سر

4
اوعدن <صهداراولزترا اطلمى ّبالىشلاء أيدرىكه تركيده عاط ايدوب شلاو
ا دير حراستشوبهاهون دده تيغ در دست أء ع قضارسمده:اولوب عليل

:ولدئ .دسنويهمعلول الاللهانتداعت وقوعندن بيب بنذويب ويعضيارى

تشأءالديثر

و
(قيجته) اولمزاسم عهدم اواسون اين دفاجرارىق م6

واساعدن عدا معم مكادبردىكدر.

قدبانعو 00فوابل متهم بجدوم1ااكلرداقعدفاءاذمكروا.
الافةله مسعت١ دلدولرد>كدرسعت عجدا بلكدراوح وعدربرق
(نابعوق) بك خ

اسعت رضواتكةغزادهغدمفراارفج جاده ثحيشاتاملرلهاولغه قراراوززهاتحاد
كدو وبرى دنى سعت نسواندركه زيانه خطانا وارذاولان .ابت سه أيه

]نشد (اتلايزتين ولايسرقن ولايقتلنادلادهن) الايهوبوبيءت صوفيهنك

غختارلرندركه طرق شان تروش خاصارى وهيئت شغلارىمخصوص رس الهايله

بان اولعشيدى واوجنى بادشاهارله معاهدددركه قسممتام بفديتانابة

مكل ملكدت اولان وضحم عهذ تسعابدن اموره تصدى أييههظل اددج
في مذهعزءم احلدرمكركذ فوع إستثتاابه تعلمقاولاه وبافارغوباذفوت|
يبادسنعةداولوربزكتساةكفرانى وايكنيكند.كفو
أولهكهاوج ام ا
عامهنك ليعميدر ومأددده مذهب

واوجئى

صوشيهده برزناده شرط 3تعيينن أنلدباركه

مو ب خلع اولان امورك صدوراةناسه اخنكلى حاتزاولسه د نوامرده

ازناسلةنعيتايليه زرا كرعم با اجولوب طغيان .دك هد خى,لله خروج على
السلطاندرمةهوم .بدتمنشمةساههدن منقهددر

(فجه)

عه دومعت

ايتدياره قباد يلرعهدى تكست ودثعنان مجهتركامكراءّد بلراولاهلشر
وناضدو فق حورب نضعرمة يماميلاقانونكر و لاعو
(ناضيوا )زجت

وبرد

ر(حرب) مؤنثنع اعيدر ١
ياردمكد
رايلد
ولرودثعنلك اها

(مضعرمه) دعىاول حذك  1تشى بارلءوب تمام شعزودارا ولددده دن رسعت

انناو لكسخهلر بكاصديق وفاروق عرلرندة ملانى اولدقارى زجتالله 073
كون
جمالراباد بارد»كد ر(لازءم_ه)اورصحكرصد بواععى عمداللهويدرى ١

اوقافةنك.ا+عىعهاندر نبساحب تبوى به غاليدهبالغاولوركصتئ انكار
كم اولديئي خصانصند ند ركهيله نايشدر(ا ت
ذق
لوضلاحته لاخرن) اساى
كرامدتصكره افض لاحمابفو تلراولغله ححنستندده مليهداراواققول دحى واردر

دعاك زاد "١تأرختدم ب
قعغر نك إو انوجفى يسسينهم يحسادىالاولىنك
07

كر

5.4
بعددسه.-

أ دنى دالله اولربككننناقده حارائلهونا الاساىصا ىد

-5

ورقينرأماده

||سنده يازمشد رك عظي مهعن اسهذن زمن)اكزاوزم هدم دون برنرب

زارلةككة انكاثرى ونشانهمى حواوليوب وشهرق حالس وعافلده |
|| شسدءد
القاكرة دن شاكاوايه دعكد راثتهو بدتوسانق اولانندنك حقنده حضرت |

0

|ْهس تضاد نو ألردن ماعداأشعارهدمةعا كلام موزون صدوزايلدى دير«كلزى :
زٍْ اقوالمقدفة ضيل ز شمرح ىه سان اولمشيدي قاذ مبيرحسين بردىدى ْ

انةيد رعضامك حاشية |
زاكا
عئاف ن
شذيغ
ادل
منتدادى قوىا
اا
ناك
| تس

||| ذوائدضبائيه سئذه:لوسشدء ايرادوابيتدراحات النسنان لهسالتنام دولايلتام
]| ماخرخ اللسنان

(ترخه) .امكنرياق قالورسم غهدم ابن انلرهياك |
ا

ع ورك داهيهالقااينام فالهابن
وان هلكت فا سوف افزثم وذ ل الساة

08

تلئ ارذاات |
قاو
جات
يع أكرياقاوكدوى هلالاالورسم تلدكااتر :تر
اذ رك اهؤلغدازلر هده وان تكن اولديار وجالله<يات ذل
||ورذالثدرموتاندنراعدر (ترجه) كرهأؤلاولور يسمب انذلرتركايدوم |
||| مزاول سياتكم خيانت غدوى تحةييىتدايار
امانقدت قاقلست مهذاعوافلاولاذيعةق الديناد ذزوا

ْ (اما)كستمرالةدراث هأدنمكيف و(مكضذ) ااخذندلغاذتعالكفاعليد راخت.اراً

أ ايدريى (اهل)1شناكه ضَد
0

ف الدين)اسلامده اتا قاوزره ١

|| تكدل اولنخارل(اضةع امبونذنصكرهاكراومرسمىبرآكشسننهاوهمدل قاذ |
|واشتاراياررتلف وازارتككابانا اود مكدر وى وت انيدؤسان ْ

) اولثور(منقية) حضرتناظم 312حمد

ركر”ارصتضاف ختارعليه رضوان |

ظ السشارهنورت خلافت رده اولدةدمسار اضابدن ماعدا اب رولرى اولان ْ

|| عشترده سردبنشى رحباقتاايد وب وبشئهنوزمةصغان سنات دثنا|يلد بارأ
| برىخضمزت اميراومين شايغة الله الغالمين جناارك ودزدى ظلة وزبير

ا11
10110

جوذزلررلنى مسجدتبويده ضرت تضايه ظوءانبعث
ؤشعدوسعيد ايد ئت
خلافث ابدباروازاردنطلحه وزبيرعمهدابلة اولان سغقه وفاناتوب بزلرمور
يهر ذى الهعنها دنا د ره 90أيدوب وغ جل
قض
ومكروماندكٌ دلوترد و

هاذىوي لادىاولةدلزن اشعارب رودالوشعر :ىانشادانلد ناركه
:ظموربهن ن
1ؤأعثد زاتداسعت طلنددنت ضادراواذ ةدئام اهلعام
لوقع سارة د 1:ا

4؟
أ
سنددمة صلادر :

:

سس

ولااقولةو م انرازههى ججدعيزالا للوهان برواوان ذروا

]| تحة-خن) ومايع تحدونات مقدرات خالق الكاثنناتك اثريدر وهر قوممك |
]| رازقحقيقسى حقدرغيزئ :دكلد راناررارومطيع اواسونر كركسه فاجر|
 :بولنسوذار يعتى اس_لاغ ور وصلاج وشوره رخص حتقنده رزق مقدر|
| |مقسومك انقطاعنه سدب اولرزكه )من قنوز) دنهم مغنيث هم )-.ؤرلدى ْ

ْ (دمامنداءة ف الارض الاءلى اللهرزضها) وارد اولدى

(ض جه) ناديم ا

ازق مولىدكل +رازقهرفاحرو نل +دادرسرقر
||| برقوما >و نركم
#لمشيركين ولومالمع ث نتدمر
له ولدا وا
الله يرزف معنوبد

١

1

يجواب مضرزكوقره أ
لكان
:مشر
]| (تجم) .حى تعالى عزوفرزند ايدى با
|

ء

خرتدةعدلايدر
تلكمقرش

ٍ

ْ

ظ

الى لتقتلى دلا ورك مابرواوماظغروا

(تككم)الفاىدى”الفظى الفذك

قصمزيهمومه سارت وذامذكريدر للاامحق |

رلك نكاف خطبابد ركاردر مشازاليه بعيداولسنه |
وطا
لاق
اولق اللهاولىس
دلالتوتاأ كبذاشارت اندر اكالامكوباؤفانهدر ونانك كسرى فحددن :

افعصدرأ دث قلتبقريئن اعتا تددناكرج جراداولنسه مذكراذلوركم نجع|

||| مذكردراطيهتتايعدركه رجالقلهدراكرتلكمدن شع واحدمرراذاولنسه |

ٍ'تكن وباذلك د نوردى افظ كرعده دتىدلكن دارداولديك تلككلةسنك ا

فعدصر(ف:يقهتدلند)رفعلى |
]| عكسيدر(تناى) تا#نوافادرغناقحقدوا
]| نصبايدنان مقدردرلانتقتاىدعكدر (فلا) فلاتقغ ماعَننمٌ يمغنطىلومكز
حاص لاون دعكدر (اقد.بك )تتعيهدز '(مابروا)زاىهو زاللهبزمادهسئد ندزكه

و

 :تب وعارئد رمنعز برضرودد ندريغ عزت وغليه صاحي اولانكس ننهنبت

|| ولايدركه(منشلقتسلافلهسلبه)الرشربقشاهددرمباروادتى مهلهايه
سبي
ست

 :فج ردنةدر

(ترجه)  -لودردش

وى دم5لتمذاسند ددر وادياراول

هْ خداءق ١ كابردم ظغر

كممو يد بلذااتيودعقةينولهااثر
نفقاتنفرهن لذ

(ردن) هعونمعناش:هإذمت)اولعنود ؤاماندوكذاضايوعشكستايدن
]| مبدموم اولور(-ؤدف )مطردر (ذات ؤذقين) اتكشىدفيادبغمورك اولان |
| “اهدر الىوزد ن اولانداهمتحرى اكاتشبيهاتلدى لغتارده ل موأده ودكده

5

اشيمً٠ا كلدكدههمزةًاولى اسقاطاواتدىوك سائديد ُ 4ىئ جعاده اشساءكانٍ

ه
ميدو

ٍْ الاسات كدر سكنابواليقاء اعندصمرافيله تغليط ايدر صاخى صصاح

كرتاستعمالىسبب منعصرفيدرد شدر اكزنؤلهادسو لامهاواناءد لدم

صرف اقتضاءابذ ر(امير)ونده عن جابزد كدر (زدةمذن) بناحهك_يلرى

شو تكد هقصرعتانابةضيط نسايدرمسوبامكنك وسسكركسنهتكلم
اتكسئده دج

هبك امسوب يرايدر لوقدركه مدلا فيه اولثوب لللوتسويط ٍ

ون الستهسو لبإاددبوكسنه وقد زؤاسوبلستون سراد لد لوم[اخذهافلل دنى ٍ.
بنللخ
وقدردعكدر(انعبادى لم

الات يلش

ل اتداء+وررضلا 2

المدن فى السكوتودى جورر لا رءعونه ونه مور ن حدة المرء الكشم
يلت علىالسكوت عرة'وواةد دمت
نطق التاعنهسود وف ولكن

كرا ع

علىالكلام مارام <واحه نظام خاموشس ودس سرهدن ض ويدركهدعت

ىدعاأل بشر,بد نترقاريايك شد ركهمساركدره ومعيارمخندر
| ارسبكتروع
ندا فلاطون اواورامكم  +ارسطؤاواسه صوزتنازاولانوندههيولاد ره ورى
ٌْ دخىمهودهسكوتالله اضاءت ؤةةدر وه ركارده ا ىكاف .اولان كصته نظرله

همى
مكروهدز امامالانعى مقنالة نسبتله فرضدرك سلامتدره غامش زبوان
نكق»طه برزان
اززنات ثودي

جوذزالىزنان وديك كن جشع .واشواوب |

ناتجدل تعطيل ح<واساللهسكوتمنافى
فاروقيه نك دقترنا تسنده د
شبدند ياسم
1

دركدهات دسي
روشاهل حمةيكقةتو

متضلدو

(ترجه)

ا افلدمنجه :

ديردم فى حاليااقوال وافعالمده لوق,اكدامير

اصيرنةسى باحتهادى وطا
قى بهدوانىءاخلا الجيع حير

(تاصضيسري)رايذ رم يعىصيرهتنشودق وسو يق وترغرب ايدرمكه انكبوطريقله |

كشه بيوشريك
ركل
دده
تشرسهني ابدرم .دعكدر بعض متّسالات علورةعاوبد

! من نشساك انفعمن هرتك م نن الاسدي ويه نبورر صارلورث الظهر (ترجه)
و

ضرف

ب بن تعسعى ضءط ايدزم يدهركسكْ اكوال وا #ولندن

آاشكن خبير(نطق آخر)
لايدخل التارعيدمومن ابداجد ولاءولذوواالالمانلاةدر
ا(نودت) ونعده أ ددج سطضددز حك ازجو يذه براديه .ده لوقدر
(رجه) حالص افلانعيدمومن دوز

كيرمزادهابطزعاةلاولنازخبرابله ٍْ

داب قدر #وةضاؤعدر4ى اواح حرف ذالده(ع) ان الذى مك السعاءبقدره
7

9

لى

لقا
ا ماضيدر,كورعن لندىمعناسنه د روزن اجون مصرعه تشوش كلشتقدبرى

]أ درب رجل اغذى ولدسهذاالغضاءفيه منعى » ولكنه متعام ومغض لاهىمأ

مع صحة البصير وحدةالنظرهد عكدر مصرع ناشدهتنازع واردرلكن سانه

]| مساعده بوقدر(خلاصة منام) جوقكسته واردركهكوزيق تنارانكسالقى |
 :بيليناىكمي
ا

نافيك نانناننكورركن لصارةدعضامورده كوزمن دور

]| واغضاء واتمناض واغضاض بصبرايدر زيرا قدمانعدركه كورديكن ادرت
 :كلك انكإاليدلكدهمقايله حوان كاريدر بركسنه كتدى عمدى صور سه

أدج اكرقيوى مفوظ ايسهسويلنه زيرا انك عيبنه وقوككد واقفازلدقدة

]|اللكباتاءغض ب طارى اولورتا ستاوزره سؤال ايدركن الى .ونلايدر
 7وكاعديت سؤال ايد نكنديه جوايده كي كانه|اج 431تعن نظرله وت سن
 :اكوزي اهدع موتكسوال املدادنك ولورس» .لياه

اه أيدهع لرتقيصة

|| كوررءم سك خابروره دوب دف اعيدهسؤالهتنزلنه مغروراوليه صكره برد
 :سوالاداسه سه ماس

ب اولان لودركه مطلع اولدمدونب دروغمصلءت

اميز

:أ طبرينه داهياوله وتكلس .ده مساع ذه بوادقده #خص آخره دمح صودة

وبامناقب وجهىاوزرها كااسماع ينماكيسه سوداروب اولدج اسماعايده
اول.دلكدن انكفراغنه وتيذ د تاخلاقنه دعااواغق افىكند.سه اؤادهدهسيب

:أثيراولورويو:تكافانه موجبنودركه امن .بالمعروف ونهى عن المنكرفر ضلدر
ب5ه7م0-

باامحتقة لادنيك

0:

ا

ركد

لويد

ال

00

ع :

واسك تعناشياءلوشئت قلتهاجدولدسعلى ف المقال امير
 5العا

جليلوسسويمديدياركم اصلىشيئاءدركه ليكىهمزهميا
تنهدالفلودر وَرْق

ثلوفءظندن.غعلاء دروهمزه نانيهتأندث ايجوندرولهد اصرف منوع د رافظى
«كىوصكرءوصورق استكراءايدو كنك
مغرد معذاسى جع درقصياء وطرقاء
لابىاولانهمزةاولانىان!:هنةلاللهافعاءوزشدهاشياءاذلدىقول اصحدنى

ودرلكن اخؤش وفراً ديد يلركهكلدنك اصلىهسينكبى اشولعوب.وزف فيغلدزا
اك
ميت فينكي نام ةف اولةل:,ثوء*اولدى بس د افعلاموزتتدهاهوناء
اشكاء أزلذى لا ىاولا نهمنزة إولى ذف اولتوب اذعاءوزئده

0

حرس ركه-شوع اصصلايخدده صديق ورناده شوءاولوب بجت أصدقاءكبى
 1ددضياردن د

ص

+41

اواشفدة| كركثف عورت .اواعى:سامال وارسه أبنه فارع اولك وخانهلزتته
ه جاياوتدلهانكسنهنك اشاس غضب ايلك حنارت |
اذ
ونمعيزتكير
دمك

اولعغسون ونسوان وضعفنابه اضلاالتغاتايا

درنىكئعقلارى_دنى
|ندراني"ياك

ككركساهغرضكزه واميريكزة سن |

تافصدرانارسردنامين اولدئسه |

| دق تغتالى منزدن راضتدرزبزانضرت ورزق ضلف) رتنه غنات اوائور
دلوبند وتيخ بو رديار (إترجه) مد ومذ دك اعلالر نجع اوكهار ل “هد

اولورمدن جرب امجرهاوكونبنملهسنمرهدار

(اكفال)ضالغذر (امكركلوفمةاخ)ليل فالونىعد وتكلومةلبائهاشوورها

مخكروع(هدلعبات) سينهر [تخور)قلادهيعنى

ا كردندند طوزدييى مار

(ترجه) سلامتدرخيولك ضاغرس دو تمزغزاء |
١

آزقه ».وزتدهدرسرحدارقه سددهاوليه انار
حرام على ارما دناطعن مد تر عد وندد قمشباق )لد ورص دور ها

(نندق) قاقكشدهسنلهدرذقدن انفعال مص ره ن فعل مضارغذن ( 2ترجه)

ددردلال
اص
داى
ائعءزغد
رلد
هرى حرام دق ريحاو
فرازائد نظاز

ا ١لكاهرباز (نطقديكر)

اؤاسون

انمض عد عن امور كشارة د واف علىترْالغموض 5د بر

(توض)اصلشدمك .دوتتائباواقدر(ملنص) حرف الحبوده|يكتتطعهنك |
اناق مأل

اوزرةسو رراركة خاوق اثعال وحالات وارد ركه بن!ندنتعاى

وأغماض ابدرعكهتركه :اه ديدمدبرارمع هذاالفلقيقه امماضن اناروباول
كارراوز ريه واروب وآرد ينهد وشرسم عمهدهسدد نكاوزم واوزرعه لازمدر
كفتكوبه سوس اولوت ونه سلدهدنى
سكن دعضستلاده غادات ناي خا ( :2له

اتكساردروق وناتنفيرةلولى موحت واعاقيناده يزاغ وخفيه سيب أولورااأ
انكونْعهناء سند كلكدهعن قضدكادل وناو ن اندرم ديمكدركه عض

لا)هبعوشدت
بجيل
اكتت
نمال
قن ج
مارم
اكلات حكميه دهد ىور شار (د
ون وفعلته
حدفى
اةلرماعاةملاهنهكتها
مهد[ط
كوزمنك امددئدة اولورككن خوصم
نجدا)نسصزادن ابلزم تامناضعين وكرحهانماض اماك |||
ررت
كباد(ث
هدما
نا
 :ارس عله كردم إسابر

.

وااغذى المرء وهواصير
فمامن ع ىاعذى ولك”ر ايد ت

4

عى )كوراك اعْضَىكو زنئ اذؤركن قنادى د >كدر ماضارد ر(ثعناق)ذنى |
502

نل

رن

رمزاازددضهعل اثرادكنوخرءندااسنادىاصدابكشف وش وولئمذعن |

ومسككنه مين االورسة محقيقت وبناظساهرب يتنلهه مجنازاولوب اانيلترشغ أ

اللنبدقاندنناولورز يرا اهلحقدقتكثره,اللثهعالىديدياركه (وانمن:وع ||
الانسم حمدة ولكنلاتفقمون تسبكجم)دلاك لهاشياذوئالنطقدر نحضرت
شخفة وحاتد.ده دبركةبومامَنَ الانام خرم بدتاهدده اثناى تقربردهانسان|!

تاخفلضولةاتدز دعشيدم عالمثالده برشضص ماومزرعه جيعةونبفبله |

تدازايليو بكوردمكه كعنه بر خاريهصورتنه عثلاباشودامئئى زَافيددل

رفعاباشتكاهنهئرااداالله ديودكدنذن ننادلككأنسانيدنافضادويد د رحال

اعتزارايذوب بردقهصيدهاتشادايلدم تدر بعىغضى زائلوبابابدامئق

زهكرورادو
|رشال ابلدى دو وررلوخنه نأفحالفاظمنهم وخ
مركة عكرمة

اهل الله زبارئنهواروب ونء ضكطرّوهاف د ايدزادومض رخدر ( -شاجه)

كعبةذوالكسود كردورةسرون خيرم خبراهل بدى يمونارركناسبتا جر

لعاتمعدومذح بذبمعركه نومافاامنىترها ”
عاج
(نطقآخر) ٠اذ
(عليا) اعلانك مون .در(معد) نعدنان الوالعر,بٍِوا_داد نونهدهعوذ

علاء خظى وله مشرق ومغزب وزتلةدرعةزه
وذا
خمذذج)
د ندر(و
ن
د)ا
رمدن
كدٌاى
برقبلهدر (معركه )حَدك مداق وهرادحنازنة در (ِمؤ
مقاتله بهحخازوخدن ١ كيروبلكدا كثرق.ائل د اسه اميرمومدئَ اولغه :

صلاحيت نه بكامةصيراولورين يالكركندىقومم ايتتدمرتنس دكامنلكجله |
اؤلادعزيه سردارمكد نوقول مسلعراؤدود تى معرؤفدركهغزؤات وعاربائك

رلذة ضيرت فاط اجون فرار واقع اولامشدر ووحكغتاز ادل بغيك
خارية تخده زاتكذارازى اولددر ١روادت (ا#مادمبنادرس الشافى

كرغباقرتناهضورتده بديدار اودبت سلطان كته غرسلان
ؤزركه ح

ندوهب وجنك وجدالطغيا ني "نار
لاه
عليهصلوات المعينبنانارنادنؤمث
نو حمهله كشف ثقنات رخمار ابادمى دنى <لنفة تارحدد وكراركرم الله

ونههدض رتارند ن ملعساهد دقياخثدر(قل )ابناعمٌ دير كه حضرت
سنردارحوكرار ضفمندهكندى اشكر:سمهتعليم رفتازةبو ساقدكغتار ١لد ركه
سهللام سزلراصلا ودطع_اتيغ دردست شيروع مقماتزهاولقدن حذرايدك |
ااىا

لنردن ظ هوزايدهواتناى إبرخاش ده انى ترلايد ْفرار
زغيا
ناكهمماشيرت |وط

واديارينى عَدْوِت بلك روج |نكورايسه ضوعغبه» تازل ايليوب وميت
_0ك
سو
جل متعم

ادليه

214

||]اولغلاتك يءضمارى

تقربرعزاوزره الوهيقنه ونجه خاوابرجدهماصواسنه

]احم ابادر عدظمورندهصيت علوى علويدرد بوعليهالسلامناءلى د رركانةاطن

 1فضلادعشار» برئتمن الذواررح لنت مهم * منالغزالهنهموان .اب»ومن
علاىلسجحاب(غزال) واصلينعطامعتزى
إٍ5وماذا ذكرواعلياء زد ون السلام
 1واننبابعبروبنعسدشيعيدز(منشأ غلطارى )«حابابله شهرايباب برعامهلى

ْ اسغميرعالناب جناب تهضسابهاهدا ثواررمايدئبير كوناو دستارى
ولوب كلرلركن رالا ب عليه الس_لامدنا ركم ظورارىاولدةقده
 :لاه
ىى السيصاب يورم ارايدىبونايده مختهمراتد نركضهوصواءق وساتركتت
 :عل ف

|[ أعقسايدالاستيفاى سظ دهايق اولتور(قشر) حضر تحيدركرازلخراد ور
 :جاح ظالميدندهشبداواشدر

(رحه) حوركوردم ددن اشدىكارمتكر

|اعمد  +اولاتنله جاغردم كلدى قثيز

١

تمامقرت حقراحقرا عولكاثير طم حطمامتكرا
(احتغرت) حرص ادا بلدمد»كد ركدهازمقد ر<ة رقيرومادهدند روخطم
قرمةدر(ترجه) فازندى -ة رةنارغضب <-ونهاولارى

(نطقا خر)

انده قيرب ناقدى قزر

قد يجلمالناس اناخيره ,فسسايدوهن الشرهمس»تاادا دروا

( ١مبجم) حوسايواوراس ارالزشرموزنسيت مه الذرسو زانلركهم له
١رانتسهلر
:
١

روهط الى وه مأوى كراسته بجدوناص روااليدنوال:صورمن ندمروا

١

فده |
(رهط)كروه ووم (كرامت) خارقعاده اولانامور بريدركهالى حكرانف

 0كلسم ركدركه اولياىكرامكلهاكرامدتكرماواددس انون كرامتديددلر|

 :سغه_يرمكالاتباعك *عره سيد ركهإيلهبيغميرءاليلهسسلامك معزات ايه
ركره تقر بلريدر
ْ ذا موسندغدراوليا"الله الدنائاود :

(برجه) وم بيغهير :

بذهم نظو رفي ضكرم ب ناصردينمزجو نبززء:صورار.
اا عه

 .والارص 3علاناحيرسا كتهاعدكانيهشهدال+طعاء والمدر

( :نطعنا) مسيل يع سيلكلذن لول[مد ر)مد ره انكججعمد رعزيدةمدر ةردره
معئان>:استعمال شايعدر

(ترجه) الشود ارد

[/ ٠شاهدعادل برد:ش ارض نطعاومدر

 1الترسكاتيون
ْ

: ٠والينت ذوالسترالو أسلواتدمممب#انادى بذلك ركنالستواعر
ْ (كن) برذسنه نكنحزهاعظمىكدانكله قوت بولهعدر)حركدالددر #رالادود

ول

لى

م
دعكدركه اده مادوسندندر دوو يشيلالعق نغفطى اولغله كوباستاهه
)د

 :مث انهاولوبسياهاطلاق ابدرار(وموت) اهز

عركيرك (برخرقهكم

| بوزسك,ارهدن)نطق اوزرهدلقهزارياره كعك اخضبرار معناشدن نمادر

ْ| وددتدىابباديارحارقا|خوضلرغدلوبسديكقاهردىس صا|فطىلداقكادلرعوومخصوشورفهرصبارطىهصرقوديايدتدىةيناموولهبقللقد.
|| مكندرلكن تقربرادلاولادرديدبلرومصمرع نافيالله ةف يع ى كسكين اولان
|| محل وصقدركه اغزيد راندن حتاعفبهيراولندى معان وبروق وزهوريع
ا ضمامىمشاهدهاولتور

(ترجه) اولورحرب ار ودسو ده بم تخيمره

|) شماعسيفتهرم قبلدى ميدافيمنؤر

للطعن والضربالسديدحض سيد معااللنطىاتهرالمطهر

م
عد

ْ

(جه) مجهياطعن وضيريه نيزهوتبغ وهر يغله س .له درادنى

و طاهر مطهر

ُ
1

0
مجع وه

كبب اليوميرضيهوصجزىعش _ت
جيه ونه

جد

د آي

لمازادت الاهىاحا متكرا يمد اؤقدت نارى ودعوت قخيرا
شْ شرح خطبة الساندهغيى زادهس د <بهةك تقلوتنويرا لدت افاوبلناسنيده

1ش ادزره نصيرواون الىعدد برااي خضرت صاحب دوانكالوهيتنه اعتقاد
]| اعادكازى سيد سامعة عله اولون|<ضارواخر اق بالنارايد حك اولدقده

 ١الابعذب بالتنارالاربالنار) اثرمعتيرى شهادتمله بزى احراق اياك دنتى

]| ذعواهن مكواءناوولاوعرتدةادناطلازندهاصرار ايلشارايدى ابنعباسدندج
: ١موضوع طبقسء اسناد اولان مواد مخند ندركه احزادحدن قتلىماسب أيدى

|| قحرعاذانب رب خلاةدرددو_ ورم ارايدى العهدةعلى الراوىاششتههبواشعار

]| تومادهبى اشعارايدزكه بواهىمتكرواضل سامعةحيد ر اولفإنشغْشبٍ
ىزوب
ٍ الطلاف اللو كوبا برانش عظم ناقوب وقذيره احضاررئ اسهو
إولكشتىء معتذدارى سوزان نيران ابياث_ار اول لرلكنلوفضيهدن أقدم

|]| دفا:وتدولعنىزتمموناموولسزيلهاظمارارقةءادت وقوعنهبوفقير واصل اولامغلهعدم
لكن ابرهدكاددى اوزؤه سكا مبغض مغرط وثوب مغرط
اتكسى دن هنا لكاردر دلو<ضمر تست

أءه خطانا وارداوك دركه 1
حسم ..-

2

ادل

69

'

|

انأ اناس ولدتما عمهره د ناسنا الوثى وريظ سيره به اماءحرب لدس2

امسسم
اسحتاكت

هس مك والدهمى ابعى عبهردررس مع اسنه د رحافظ |«عاعيل ديركهع دك

اشنااميسدىىكهانّد
برخاونوار

مكل اهلىاولملغههنحب اللهحوادث صرق

جب سكابروهيس دارد ررجتكدةأكرين جرد ز
ههدي ديك اوغل هن
لتناسندمكا :

ه رامتكلورسناتكلهمقاءله ومقائله ابلدكه 5ورقارم
يكس
نربر
للهينام دي
١

28

انس اندن كدر ظهور اليه دعشيدى ضرت هصنذى

ء

 1تومالهيهواف اواغزه صعراى حر بذه مي الورافابلوق ايراد واضيهلى

اشعسارص اد املدكدة ع د شخاطر نه وضمت ااهتمميتويحالع

منادابلدىلكن فرصتولميوب اقراى ميائئده عارايلدى وصدمة علويةالله
هر دارارلدى

(ترجه) اهل ذاغكديدى مادرياميكاحيددعواوثسير
:

تديش حوبتكا كساواجزط مسر

يلتقاره
عملىالذراعين شديدالتصيره كيت وا ر ا
 :أعبل)كالككهغليظ معشاسنه (قصمره)كردنك د بى لع حسد طرف اده اولان ١

| (لغىادات) ارسلان يتاقارى ك(ريهالمذظزه) يعنى اتنا حريدةارسلانكى
ونه باق  5ن افليوب

اعت وهات صاحى دعك

(عه)

قوى دازدةكردن فتورلموقمهاء ةل ب*و#كربهالمذظارم روزدغاده صاب *سيور

ك1لكي ببالأسي ف كيل الس رمةدانضريكر ضذمرباسين الغره

| (بالسيف) ريبداهلضاع دج نسخددر (كيل)لوندم ززراغدن ا سد رسذَل

| افسدرم بعسى ارون كى لهضربصراد اذلذوركيغيت وكيت ببررىنده
 1مسةّءا روه سةغملاولهكلشدركهنوتدهدج مصر:ع نافىشاهددرشارحمسدى

هاادوفوعن
سنتهص
اا
هول
دعا
|محسمر

ارمدسردنو وى تبح مس رده

|| قتلواسع هىاددرذ عشدر (سشدره) ب منو كيله دركه اول!“دله معرؤف

اعاجدن رار(فقره)شكردبكايبلكهازرقهطعكايودكهضمرب(تتربجغهي)زناوصرو6 .بعانة اوفاى ظ
مقغارظهر
موقسزاره هرد عد
ره
غاب
فره
لسك
اال
:واتركالمرنبقاع جزرها»ضرب ,
ْ
ننهه(مماوع)
ياس
معت
| قرث)اقرانكمةردى عد يولشر بزكم
ار(حزر)
ابلقتلد نكا هدر

0

ردك

دحج ثرل ايلم اقراى هن حال دلا اوزرميد

اوزايكردنكفارهل:يغ ههمٌ
111111112
لصحي ا
1

3

ف

0

585

تصديعدن حذرواملالا تكذواواتدى  (تربجم) ي يماغدمدرتعشبريران |]
عد وتدمبرجددم اعدانثاراولور انذضر مدن اس وار
أناانامن ذنة_اصادق  335أناعلى الحرب أصماد
(صياز) مفسااغةالله صاتردر

(بجحه)

و

ريفز .
حثات .أعوده امتنز كب د

صادق يلابزائلانوكم حريه عون حدةله صمار(د دل ) وشعرهاسامة تنزبدلكٌ ا

حوا,الىوار درة اول بودرمةيداو مغل تاتىناداؤاعد ى ذمالذي -حكمتهل 00
 1فت لماك يله باجا

(نطديكر)

هزاننذيرها) تحث ركض اليل فىزفيرها |
حا)ر ح
و:ااسغنيره
ندونارب ع ب
(شغير) كال اوزرهناشساتتدركهنار -ههاطلاقد

ومعناذندر(لهاسغة ١

إلواب) كرعهسىمنطوةنحهابواب وطاق اءتياريهاللزيديدرحكه حرفنون ||
١

| واخرندهكاوز (حرب عوان) مقدما  2ددج مقناتإواولنان حنككه خرب
|لسش اولور (تدث )ندررترغيبايدردك (رتكض) حيوانك رس هبه
أق

طلبندن ناثاباقلر بنتحريك وجله ايلسى (خيل) تدر ورندكهضى خيله |
تخضيص ايلاول اا

افك

0 0

0-5
١ 00
(حيدره) وأيث وضرعام) وله ى ارسلاندد (آحام) سئستان نسحا نكر
اصههالذقارى #لازد رمغردى
ككثريك
تار|
نه مشلقدربونده هادارسلا
ووزما

١

إجددر (دسوره)نبا أت كه هن أت"جامد رد كرحل طردقيله ارس_لان 5

ّْ

اولنديغ د

واردوكهفرت غ٠ن 5س ورةافظ كرعتدن ظناهرد زؤصائد راف يعق

:

كانكة كله شكارابد نكسنه معماسئه دخكاور (مأل) 1

| قد ماكتدى وصغنده مورركه ده اولان تصاءت بكامادر زاذ در كهحن
| ولاد تمده والدهم فاطيةهات ونحيائىالأرودكدمكتدى نياىر أسعى اسد ألا

خاطيرهكلوب

بياذكلهتسم منص ادايدوب تقئن اللهحيدرد بوسنامقإشدرخعرالله |

ر
وليث
قجامو
جد رةبراى شعردر -وقدرقتدة ضرغام!

وغضنةرغاءات

لالود
دع اولادا دم م اذه ازسلانثصاءت وببالوانصلانت الهموصوةم ل .

ّ

والمذه مكره ودرئ اول نامدن صها أنافلنوب علىاسمعالسنى تعيينايلدى

7

(1

شدي
|قداث رلضخت ربز نهجوهاولأصادراملشردكهم حب
آنا

دنا
اسه

دح سد سسسسحس مساسته تسا

اا

1

1

تل ا

|ند هصكره دمرتاه يهدمد سمععتنه شورت سور دى شاهاحراار 1
م |

جد واذهريه ادوسد فى قرى
لالاةدس
را ل
انردصتيبه
ْ لانتل)انقطآع (معسى )دم وخدم#دددينالهى

1

نصريئ هماد :انادم وسائبرا

ماسوادناميدي ىكسدم وبوطوراوزره سركت :نابكبق برهوضع وباشم الثله

ا ٍب!رطاس يصدق اولضيه دل زوم ومحةوظ درود ربعن ذخرا خرت عنذا مدر

]|| (ترجه) غدااشدم شزمذين خدابهنضرتاون» وجاغتنده.ايكن دوزم
ش دار

قفادار (منقبه) <ذمرتث صددةك

اوغلى عددالله برقوى ومن

وشصيع

|| كسنهايدىكحهاواد قدهخانه سندن جيةوبكاور<ذورنبويدهقردث كد بير
وب ننهمكهرهواروب سصرى
 3:وس ركتارين عرض وافادهايد

انده جكور

دوب

ٍ

درده-ى عاص بنذهيرهنكقموتلرى١ .
 :كصدمكي ددظن ابدرارايدي واوركرك ( زا ك

وارايدى كيمهكاوب سودكةورردى جناب سيغمير عليه السلام وصديق! كي 1ر

 :اندن تشاول ايدرار ايدى وهموسراواديئى ادزره برجغت كوكر_-بن تارك

||قيومى ازره بمرطه وضع ابدوب اورتحك انكاطرافي وبالكليه دركاهىاخ

]| سدىاول شب دثمعاداررناويدبى ايزليوب اول  2إءدك كلديار بمرطه وبيت:
عتكبو قكوردكدهدرونء ا ردمكسته ازا ا<هالى بوقدردبوءودت ابلد بار

 ١واقعاة وشارال اورثكا ذارى دام بلادتهد وشوروب | ي>رى نشد داريدت شر بده

| كوكرسنأءين وسالماولفه سيت لودركدنسإلرى كثرت بولغله دعاوردبار]

ر
الك
تفا
بلدى
]| (نطىآاخر) ٠.لستارىماسنناساكا ب الاا
( 5نتار) وندهتسضه كيذ رباىموده مقدم ادلورسه قطع معتاسئه اولان در

,مأعدكمدسمندرنفووفليوهمبسقيدمقفلقذاورطسحمههالددا كوْماعكبنتارسلة:ظهلىادولنابىنوتسمااردددنندرمقطو(تعراجلهب)ر||ك

ْ خدومت رشتهسينقطع كدبرجاحاسمعلدكوري هزم ,كر د|سعدمى
||| تعشيراتشيار

|

٠

.وصارماسض مثلالها يا ابلرقرفاحة ضبرار

سكادض وضاف سنك معديدر (راحه ا)قح وايمك
رورد>
|| (مها) بال
 1الك احى دا<لى بد معناسنه

)ترجحسته ( دض شول سرف فاطعكيم

طقف كايبوى رلشهاناول ضمراد
خهابر
|| جووىنا:قاافلدوىرهالمد

: 0تهسي حطساعمفماطنعبتتضريراونار -

لدغه وزنيدربواسائده مأللرترجةدن عياناولغله
ادش
مب)بضري
تذمرا
| (ث
م

لمكم

ا
م2س8م9ه

انهه بى بولددازند ه فىالاصل »حت بارنهبدت هوجهارى..معلموم اول لهاول طرفه '

روانهاولديار (زوايت) عطادن تعلىوابن اشيزديركه)ومنالناس مينشترى |
اضيا 1
َ ف#سنه

حدر

يضري هي تذى حدةمدهروكطريق

0
نيك طول توابسجبع

عرعو

اميد طدكاراولدقده خداى تعالىبورد يكدبىادمدن علىلى حسيعه برادر ْ
ا

#يلدمعلى لوثن عبرب براد ره فداايدوب انكنوائدهموئ اخشاروحيائ اكا٠

ك بزادرلكده طوركال اوزره اؤلديكز دس انده 0
اثنارايلدى سزار ون ان ى

“مزد ن زباده وفضماى سَديلهالى دثعنارندنتكهودار وحراسة_كاراولاك دبوان ١
أأهىصد وريةكلونلاف بيغمبريده خزاستحنيدرى امون رات يلنات

رأن وسكائيل طرفقدمارنده قاعماولدياز وسِك وى مبينيعم بعدهى

سعادتاى ابواطلب زاده تكاكهحق تعالىستكلهملكلربنةنفرايلدى ديمشدر
ودات رسولاللهفىالغارامنا م موقوق

خوط الالهرق سر

خة كى© لاردرولونذه
( :غار)طاغاردهاولان دليكلرءدبراركة.سوكوكوحدك خ ر

كو انوح كوهاختف أا
هرد مصديقأكبرابهايح
ودنامطاغدهحضيرتكثناى
]| سوردتارىعارمعهود معروف مراددر (موقى) فوط معناس:ه وقابهدندر د
و  3دعءك|ظ
ملله
(لماع موق )مثلنه اعادركه ا#هصلناعت منظرف ا
ا

|| الوسر حكرايه نزدمدرك سعةٌ نعنوى وعنظة رياقيه اشناررً

'

:

(جه) دكن ا
ان
رد تدعبدىنغرعال»خا
دننكظ وسترى
المحفوظ |د

ولد ى هربار

أقامثلانا تمزمت قلائص ةلاص بغربانلصا اتا غرى
(زمث) زمامدن تخمولدر اونان اوريلونت لماملندى دعك (قلانض)اناقلرى
دزدنديشى وكدوهاردرمغر:دى قلوص درانودهعسادمطلتقادوةر دركة أول ا

شب خاري مبكهده بركافزه تصادف يدوبفأضهير حسين ببردى ثقلى ارزره ١
سار
ْ

وود ياركنغازورنايكونج وزتدمدود ارقكتوزءاول دنى عمهدةا

وفاايلدى (يغرى)قطعابد رونارنارهايدرديمكيغئائج

حكون اندءافانت

سوروب٠:لعده متيةؤى دؤلرحاضيرلئد ىك ااقلرى "التندن ين عم زرده
هاغرلور ايدى(تربخه) اقامت اتّدى ابجحكؤون |ا
| اثادسابيلوابطرا ط

انده

11؟

مله زائلوكت صددقا كراانلدمعنا ضف اللملدن صسكر«مكل'مكرمةدن حَبةوبذ

كتدكارى حرئدهدقنيام خوادارٍمْه تراقد ان نندخخلهمساعنادتارنده باتدم أ

عنى ووطين |
سوي
| كلوب بزارىبريشان ايلاوتتتهظمرايد م وثفهمنمدسفقد
ادلوب ميغمير عليه السلام أوعوررشه قشل واسيرافاج تسم قبولاانلدى :

| (ترجه) فراشندهنا نوباولدموفانههمتظره  +نيه راضى الوأدىسبى وقتله ِْ

نش تاجار م(ثقية ) سغمير عليه الص_لاة والسلام بقية دناديد قريشك |

اسلامتد نمأ وس اولدةارتده مقس مااذاء و-ةالزندن دءض اهل اسلام اذن |

دن
تمين
رنفمحتر
طدي
|اُشامراتيدوىرمهدذهوال
| همأنوتاز لبحليشه فرتنهت

||

| يعض اق رناواها لس ددن تدصندار شرشياب ثساعسلام اولذليق اللقاقة أ
ساطنانالمسلين أول شموىسلامت .روهد رت داغيهنئ فودقار قمشادارنذه |
جازت سورديار أ
ذا أؤلوب اصحابك معتسلامة طسنة طبمهية نقل ابللرانه

| وضتك :ذبازى دتىهدرت ع اذادلذكارى زجالقر شك معلومارى اولدقره الأ

داالئدوهية نجعاولوبدوامرده مثا ورةأبلديارروابار وصورت اوزره تقر برأ
اباد ناركههرةسلهدن برقوى وشضاعتد اركسنه تدارك اولنوب اد مى بردن |[

| وجنودسعادةاز ينه قإمارلهضربوقتلايدوبقافىيلهقبائلعريهطاغيلورهر
تقدركه معنداف زاده ارقوتقاهرهارىاولسهده عرب

ادله مقناؤمتازى ||

آ! يالدردسديتهراضىا ذاؤررشرصمالدن بزقيل ماهد دى اداوسا تراحصابى |1

دنى كين هلا افلتون وكعى اسى نذنه عودت ونضدنى دنى فراد ايدرأ
زو خسها كردنا راخرهك دم زسةبزارى
بوط يله بوداغيهتاوزن عدن دفعاربد

|

مضغدل اياك مجزومزدر دوواتةاقلرى ص آت <-ضور سعادئده عكس انداز |
ورت اوأدقدهالغرارم الايطاق مناسلنمرسلين حكمن اجراونجَاصديق |

عمق رفيقطيرإقاولوب(اللهول اىلتوفيق)نمامولىونمالرفيقدهوبقارجيل ||

فوله روانهوانذه قراراداد يارازينانب خذلةقريش |
را
طرون
تورك تاركو
معاد كانه تبوى ذ كاهل مكصة ايلمع ولوب درون حانهبهدخواللرقمخرى

ٍ

افلقصوائديدارى اولدب جهتدنتأخيروعل الضباحدق بابودرون جرءده |
عضاق ولذيار وتمدةتدمدرد يو |[
نظراندا زجامة خواب أولدةازنده حضيرت ت
استخمارائلذر إصلى اللهعليهوبل حثان حند رك"اردنى بيلمديدى واقعذا : 1

ارده اخثفالرى مخكودن شر و<ارنذن صكره نظام ولشيدى خا نه |[
ث.
عقاى
سلعت
| عاذتلانهيشدهاو
اق
داف
>3نجهعد سس عنسح

ش

*1؟

عحأمه
رما
وه
اما
سى ه
لنتاو
لى

|

ا

(يعزى)جمسعابعكمغردى(معزى)اسمفاعل(ىمعزى)اسمشعوايدر(اح) |

وزت اجونتنوين لاح اولدى (جز)انث حىبجرات ثلاث حرفتااقلتده ||
ازلشدر

(ثترجه ) تعزيه ادن ابد روس حتكندى كارنه دوتريداول :

ظ

رطق)
مصدبتديدهفى قوراتش ايجندهكآيدرخ(ن

وقيت:غم خيرمنوطئالحصابعوم نطفا بالبدتالعتيقوباطي
لهتعتيق) كعبه درعتيققدممعناسنه اخودضرد حوادث رزوكاردن ||
ودرسكون اتنعدبريحرطايولنان |
ردعك
كنةسيس
مض(وندركيا)خود
لدياد ركهددىطوافابد:ترا نرابرطواف ايد رارافلىاصلاثناى شاذه ||
>خإك

طاش ناقصكلك افى علامتلهانقايه وعدم ادخاله سمب اولشيدى ارتخال ||
|

يق
رنور
اد
تيده
لالا
حيرت سه سنددسنة أني بههعالورسم الىدنىسحهادش

امازتدى ولغغلءانز سرك خلاقتناده دتقضا ء |1
انه
نضع
عيل
ذقت
| عراب وو

دبن
ومكاو
طآرّ
حيدى ل
ترق اولذقده تدِ

حجرىأدخالبيت.ابلد بارصكرء |

أحماحظالرابن زبيرىاصيللبدكدهاهانة قبقتطكتهالدوارئ هدموجرى |
| خرابل.وبكالادل ابهاابلدىصكرهنه اعادمسى ابنتفتااولتدقدة نشتريف |

توى ادن ويرهذ يازصكرمته خلوكك تعمرى ||
فله
سخوف
الور
بك او
أعمرمو
مل

وسلظان هناد رادعك بالكليهاستاسئدن نامى وعددكن مقدماإولتادد ٠
وجرا نسخهمى امون قاضه مساءددكلدر (خلاصة مت) رزوصىئهاناق

دادعش يروك وبنتخدانى وت رحطي ميزاب1رانىطواف ايندارك لوسنك ||
لادم
فىظه سددهقذ
افسع
حوبن
كاوا
نج ادز
اتك
خيرليجى اولانذات ياك

فقتهجرت مردادر ١(ترجسه) .ايه ايلدم نقسم اللهختتيرالاناى |
كاددرزوارس تك افضلى بون غتار

0

0

هياوركمذا ادب لوطلاودةاضف ركملانممركلا٠١
٠+وسو .قلخلا

2

ورا ل( ذكله قدرت ذانعام وفضل ش
طد
(ك
(تخا)تشديدا دلهنحاة وبردفد ح

واحسان (مكر)حيلة:وشدعه (مأل )ؤاذمكر بك .الذينكفروا)كرعه دئ| 

إمولديلوكغزةغر دوشكقستوءدقءصدااذيدللكراركىمكرارند ن (خيرالساكرين)||
اولانيادركع لكاغجاتويربخلاص انلدى(٠ .ترجه) .وسولحته مكر]| 
وب حنناوجابتايتدىستار
دجا
با ا
اوخ
ناري
اتدكاولابعى كف
ونتازاعنهىمى يرون مبدوقد.وطنت نفس عالقىقّل والاءس . ١

(خلاصه) ووتا |:لرسمغمبرعليه السلامهسووضد الك ولرد سْهمئوره رمشعرئله ش
مأمور

وساض شعرك موت شع

0

سرك تان على الاش.

 -اليم

كتا.دنرزكىاوززه سد موتكممقد
نهو
|إيع)قياك أغرمسى اانك
(
يريد
| (تربعه) :بس ساض مويك ولدى مومتو سندبكى مو
كاذار'أيت الشيبع-م” ارأس فلاززائادن

ال

ٍ (ترجه) علهشك قلغن :حون كورهسينيوبرتدارك “اوزره اولالله نحزرا

كنت السؤاداناظرى :فى عليك الناظر

| لضىاح)

]| (ناظر)كور ك فاربركه دك اندهدربوشعرى .ننه نويهاواقاوزره اشاد
الشدركه وورت ونارسو لالله:مْكوزمك ياه اولان اناكسما شلجى دعق
"مماول سياهة لتقيسَكَه رقتكده سكاءكا
رفنقنورى اولش:ايدك انونند
)0بره ( شوامتش يزابيااىسواد فورتضصضرجهدفراق اللهولهاود

انلدي

و جارايد وسوطن

2
(معق)ب ند

قلعت عد فعليك3-

خذوايد وب ساكموككدننوفاابدردمكه كورزذكورزممابدك

جونس ن (انكميت)سر .نمنهغلم راوَلدلْمُوق ه ركيمعَاداتذ رسه مانعبوةدر
همان (خهممسَدوبن حكمة[ة كو موك وثلر(ع )لؤرديدهمالوسسيه سؤسمزمارم

ددانىين

) ر2حهعه ( فناولوزايسه معدتكرووذارحمنان»* ف ك 2كاله

عاسنك بج وندىحذ رقطق ديكر)

تب

ط:

تومنوى قوم بنزاة م
صلصي
لنا
عرروو
اقساباب اع" مانلصير

لونظم والايلهسرتتاجحانسنا عليه الضانانك قرعده حضرت

ركتفا

هر دانه حركتى
ق سا سورد  9ون )تعزب,دن يعتزى لفظاءك اعلال اولان
خف عر السك اخرننه دمتكا م لاحدق ونون كادقاءه اولشدرصورت

امهو لده مغلومدر(.توم) فعيرجعك 7وعاف
اك قاعلى *اولوت :واو محرد |
رليراغعيثكك (بماة)
علامت سمت اوار( 0أسرواالخمو:ى الذين |وا) أكافا

عراكى

ى( :صير) فوتك مرنايل:هدورو
نكد
جرد>
ويزا
اىب
ربر
عد ردغ ردى

بابق جزمدركهسموطيردن كلرعو اواديى 0

ثيل اولنورا

]| وندهوزناحونسا كن قيلئدىمقدماولانصدرلاردلدمائ.ده ناس “نواامردر
١

عاناراانكس بزدركه حفش سن معداسنهتركدد هدعق مغروواردر

(ثرجه)

تعزيهأبلرمكابسزصقبووموخربهوصيرانده آجبارواردرصبردن تمنتر

الم

ايعزىالمعزئم عضى لشأنهميد .وق المعزىفىحرمن اجر

ع

8

١

]ر|ا|دزاكاددظارتقوا رلاف) ابدا اببلعدرممدروسنكادردوس(بريزايتتك)(بىعتد)قحرردضمسهصمبيكانيبلكهعتلىئالدادماب |أ
| الفصغرهسدىشرحددهمىاتب سنتارنودبلعشدر(خلاصةمأل) جوستارا”

| صماوتارىوقنةدءاذلرهتغيوه المديكمقدرب بنرمصوبتّده مضطرومضطرب اولوب
| آءوايقلدتمدهعكردنردلك»ناندهلديتى بيت ثائدهكاور( .تريجم)  .برمصيب |
| جرهبنبراءدلسوز! خدم يندايتدمكمكيىينيممعصومه آهب يرد .

ساتغوافروا ضر
لالنااثب
ودامالتده .منكانيكغلج عادف
ق

ضىر)
| (دالد)ناناإمن) استغجاميهدر(نائبات)محنثكر(اسفار) م(غر
حبج

لضدبيردبلدءد قا اولق رستفعبيرى شرعافسط سيرايله افكوناك
|| سرغكرد

 > :لودل جيكدركه .افطارصوم مشبروعاولور دس هرائح كون رمدت سه
ْ اولدقده جع اقلق مغرداوائدن اولادر (نتكه)-اشته٠اولوقةده بن صوارك

]| الاررسنْه؟ه ايدرمكه بابالرى اخرتهكةش اولهورسوةحضرده منت ومشةتت

!]|خستهلك:وساترعوارض حيات.ظهورندهاهرلري ىكيم متكغل اولهدحكدر
(الدسٍاللّهيكا فعبده) واقعاانسانده ددرى وحموانده مادرى اولمهوسا'
أ

|| ممروخده تظيراىوليه بتيالرءد .نوردريتبمكى (ترجعة) والدى,كوجشانكأ
كيترسهأداراى» حادناتدهرواسغاروحضردهاى دسمر(نطى! خش

:الشابعنواناللنسكة وهونارع|لسكبر
وننتارهسهوند رزيزاحرف دالمهده اولان شعركى طرحتدن وصلى اون

لقنبدن اولوب ولكل وجهه كداعدلادر يحوزعروض جرىآ بك اولغله
طباع علل واعراضند ناعراض الله وحشتداردروعل ةلهاوزاناشعار قظعا
اشعاراواغدى تاببع):تعردف القوتايله تعردف اولغش:اععدزالاصل]

دن
:رخ
.ب مو
ه معر
لظندن
|أماهروز ك لف

مأخوذ مصدر قيلنون امعيته

| منةولدر (قائده)معاوماوله 7تأر ندى طيقه اوزرهدر هبوطُّاد (طوفأن

]أخبطى)ذرسقديم)اسكندرئروى)والتجى شجرى)ويدتىمل جلاليدر)لكن
ده ديوان
|[أتابعشمرى و:ضاعولسى خلافت فارؤةذه اون التيسننه شاعي
:

احابده بعدالمشورة تعيين وسرب_الىترم حرام اولمقاوزرهسيد الاشهرانحرم

الرشمرينىرويدايله تنببوهتديينبوردبلر(مالبدت)انسانكقنلارىيناضاومق
موتك منرنامةسندر ود كوقت كثرتدك تعرية.در (ترجبه) شبى سل

عنوان مودراى بس ريديعنى شبكاولدى تاريخكبر

وساضص

دنا
ٌْ(طرا) +جيعنا وبالسكامه دعكدر( خلاص ةشعر (سجاام تا ٠رزارفقةانراز

|

رة
وريت
حدر ح
| وابرارواشنانانلهمحش ورافا متك اكزوارسه يعامو

وأدلاهرفاذه ذلواةيق وفولك وظيفهسى اولان منشقت غنود حسن ||
فلكتونبل اسك مالندن قطع نلموتامدك عالكرل و كه
الاركله
00000

اا

ا

تعدش اللهدعكدز (ترجه) تعبحك قول كى حرائاق اشكرسن عزعت قبل |أ:

اميد لقطعايدومالبى)دامدن ا١ول نعزان
ا بررق .فتصد الناس ازرى

(إللاناةلى ذامكسب :

.ألتما استغنيتعن عبرلاعلى الناس ودرأأة'
بد

ادرىابيد رد يمبهلككهدس نكسبالل تهعيش ايودب |].
(ملخص شعر)خكسوبآ
غى
ساتدن
مرزب
اولوجمله سا

اولديغك وقتده قدرك اثارك ميائده جلودن أ

| اعن اولون. .ت(رجه ).سقيراولوردعهكاسيكه سائلاندن احقردروقودن |
ملاس

ا

ا ع 0ائناد(نطقار.

ي(طث)غبرراعدهتفصيروئقصان من نان شرقا 0يسوزيع ||
اليذر:قزيرده ( .رجه) كسك لوكون نازرينبخذارى كورد كدوسن 001

نأدم|ولورسين وتّصيره هالوزسين وكير
وماانلموماادءث زادسوى التق د تروديه د القماه واخشر

1

| (ان)ن انه إنعث )انزرسال يع خلىناكداحا امواتمراددر ازناد)از1
ونقؤادر ونتجةس ام)تةوادن .غيرى قيامت كوقٌ امون ازقارلز
)2ن )

الىموبت:عقوا تخصيل انلودناىراةاخر هشه لعدا اناده عكدز

(نرجه) :

وما دثد رهمان حاضرا دست حمروما عاحوننَلوكونا
ر وزدءثك زادى:غو:

لسدغويك(فرق)

ٍْ

تاأنوهت فقثوءزززنت ههه كانأوهت الاطغال ف الصغر
"+ما

ظ

(ان)نائده(تأوفت)تأوها نادمد مكدر(إنعستئ ) وهم وواوك سكوى وهايك
كنيزماه ردق ()1ه)واوى التمهقلتله (داوه) فخوكسسرواومشدّده وسكون هاابه ٍ

دزاده)شنمواؤانلةدر وكسروافصورتيده(.اى) هانك حدفيلة (وائناء) واؤالله :
هامائئة تاد خواء در وص وده مد ولاصر.حازد زبذئ صو رت اغدتاؤولدى

ا

له وىقأزشيدةإوادوس.ةاودزيغاد عكدرركهتركدهنازةاروفاهؤاءةوهاىمزد

ألا

ديدمكمزث ارده عريكادا اناديق

ركةمتنام تضصر وتفدعولوحعاده ْ
كلهارد

2

:

5

| ٠٠كلاوكيكلذعلالكىهليل دج ةعيطقلانيلمالاملرجهلاو

و(زلناو)يمعرتناهدوههيدلكخشاننسطقض(طهدي(عرهعذوله)ترق)دبسعدهلومقاريقتلو(.ممأةلقكنلظيمن))بتوعناندااكل ٍه

كدبير اوملامت ابإلزىنه برنوندن.فراغت ابلزمسينيوخلق
تشب
بر

عونا تكلهدخ مألوف اول
سونااتكوذنلفاترغزمان دتى فرقتايله تاميتد

وغاتخلةتتى مكرايدوبوعشقتحازى حقيةتهقنطرقيل دائرة حقيغتدن

مضه اللبتإخدماركدسقباوينف:تكمى اهز ادل ونهمه ويل
وه

صسكثر امل اواغه عرلكٌتحهلى وودر دءعكاذله

(ضجه) هرشب :

عشرتغزاده بوملامت نصهبهد نتقطاع صل وشعرانساكه.اومرى مضر 00

.:روبدلا نالذهرفيه كقاية عد لتغر دىذاتالمين فاسّظرالدهرا | 0

(وويد) امسلل فعلاك اسعيدركافسْز (رقيد )مهلا دعكدر امهل مهلت ||
اكابفه علامتدراءم ذكادرابعسرايدن حظى لوقدريعى
طدر
خدك
ور

مضناف اليهدكلدرثويك دار كوكلزايقية مصرعك ملهغمعىول اولود |
ورديدلتاروادا افظندنعىت ,ومصغردراخرى جاع ساكتين دفعاجون

ترمداكا ولندىئدةت وجال ومصدرتت اولورلكن درت-الدن بولدهماواسى
يعت اسمفعل إولنى #تاردر (دهر) د كراولغشيدى وبونده رد.التزواردر
مهده معصلدر واقعاولان حالات
(دات)دونك مو شدرالسية ثلاثهنامثج

ميانهده اولغدله بتيعنمير اولتدى اسرارك صدورده اولسيله ذات الصدور

ظلا قك(بذىات بسكم)ذازداوادى وذات مقدمدرتغر ادلقبين دعكدرديديار
(ترجمه) .بسرنازصيرايله تفردميان اجون زمان» سف هاطعدر يصيرتله

أ_-

كاوهب 04

41

 :٠. ٠خا متناكن هريصوق#لأيدهلكاهملكمولهيه

1

إقوصزة) خزمازيليد زونده استعاره واردرحرف انذاء اذلمك#مرهادهؤلان
نت ودخىدال مهلهده(ع)اخلمم نكان 4بكر ديده )مصر:علرنده لموقهوم

مغ لود ركهتغخنقبلد ندر (ترجه) لولدىاوكسهؤلا جبرسيد خرماسئ ٍ

وارجدكوند«بركره تنااويلك اولش .مدار (نطق)
كدكدالعرداناحبيت إننصم حراجوواقطع املاال مانل بىادم طرا

كد اكؤلردا ايله امردر وادكخى نصيله مصدزدز (مثل كةالعيد)
لد يبد ودر [ حر)عبدك ضديدر (“1مال) امبدار وس اداردزر مغردىاملدر

(طراً)

9؟

|] زاخوانضغا) صوفتوتصحفاليةنال خدااريدر مطلقا(مهمه) بعضباوه
]| كوران خلطكلام يدوب اخوان صما امد ائناعشردن وسائل معرؤففهنك
[أمؤاةارسهاءعادرسوزى ناططل_در زبرإرسائل اخوان صفاخر بطى دي.دكلرى

طلق شريعته
دل اعكودحردوراللى تاردكنصكرهذوت اولشدرفلسسغةساب

ددس ها مللكا-ظهسيله اللىبررساله معابلشدر دولتشاه”ذكره سنده فريد
]| عطاره امنادئ دنى واقع دكلدر امام سوطى اريعون ودعانه متاس.قيله

ادل ةلدارفزلزلا الهنكروا دن مريعس لر,ةالىنا فله

]ا درش الجدوالمنة (بعسنادا)لعاركه ديرك اذلره لازمكلور ذكرجزءدر
ورر) طُمركجعركه ظهيرمعئات_ نه
هكد
ظدع
(لدل
]| (اشتدت)امقداد ان

يي

. 1وباعالىد ف اردرمهمرع اولدهود نىنسحنه در(ع )تكثرمن الاجواانها أشطعت

اهم ١أسظهةت ) اضلئدهاه اسةتطعتدز قادراوادقه دوسئ خو فق اللهذعكدر

||(ترحه) قدرتك يتدكه انخوان مشا قيافلزيدواستغانت |بلديكهاولهار

|[ أساكه ظهير

وماكثزااف ل وضاحب عد وان عدوا واحدالكثر
.

(ددى).مك دوست حتؤق كاد
رك ن 0002ْ3ع .حوقدر (دفابت اما نكرامدن
بر سسهديدناركةسك وفك

اذك ار

كد رنواندءدم وسح دوس ار كثرتمهسنب

دعددر

(رجه)

سكاولورسه ار وبولداثى كشددك

ْ حوق ذكلبجدوقتاوورركةبرعد وبركيشى هاول روكثير(نطقديكر)
ماك مرولا ميربعد له #:قضدت ملك لمانا وافطارى

بيد

أ (خير) مالكه عطاس اذدر (مير)طعام (لنانات) ضعله حاحات معناشهدر
مقردى أبانه حاجتدر (ادطار) دى اومعنا.ه تةسعردرمةردى وطز اضرع
اقلعر بك(ماغنده خبرولامر)كلا متد تمأودوك صمرويد ندر(ماًللست

مالذبوق وبراطةكد بوقكه سنك وحودلك انك امون دوعدإذلاولنه مشدن ١
مررادمسى] كلامق
ع ادارعحاصلاولدىيعيى خبزاؤشرائزاضس» يرانشيندمن

ايدى!كلادهكدوحودوعدمك مشاديدر

(رجه) سنده لوق بسشتعرابله

مكار
رقاندمكاولهشعارييدساجمٌ لوةدردم سندن حهائد دنا
ظ ب

فان.قءت فلاتزيج

لمكرمة .عبد وهاشنلكت هذ مماااللىنار

(مرجه) ولخا  1ب بسار يدل بليطيوينهلال [طرغدةع يت
جه #دهقرار (نظطقآخر)
سه
2

غ1١
رم

 1اثرىوبق
لسوادوءساادئ
لتتهثتهبوسياقامشمهدهتاعلديفا
دررةك همدمارة ||
 /حسن القتنوتها سار ححققشندهد بادخير ابلتله متصف اولهار (.مرخهم) داخى |
لجسن كم اياده اول لرشآسكار(الطيفه)ا
لسدفتا عرض ححبتايده

تد ه
| ن
ام قروكد رك فعس دوك )دوزت حكايدة 1
فتسا وزوولا
واك
عغلظ

ظ نهد رمطايبه وملاطغهسنتسفيهدرك (ةالمؤْمندعب لغب) ورا ئد يغ مؤمن |

|أأغليظ اولزكوثر انار حدود شرزعيهدن خاريثتأدرجدسته ؤاوضونخيرأ
!]| الاخورا 03

حوره االانيهوارد رسافظاممعيلرواتابزدتجلس

تغمير عليه الصلاة والملامده سن شدوخثه وصؤول توش ترخاهون كلو |د
 :خنتى بساوح مازمند اولديك ححمهلهعخودر م دعا سور به اول  200ا

اهرى عنةدكرهن اول خافون لودهشت آمعمزركلا ةكوش |
سورد تاركهقفوج

ا

موت نافاده |
انادكدهظناه رامس ل ندون تيد وك غبدوك:ا نلدكدهسورد دلر

|] اندلتكه وعزا واد خالدكترم بلك(لفعلتاهناتكاراغرنااترانا) كر عدن

]د
ْ

 ١قطان ىددلوا حو هرززا
هزاتبولواركسو خادمدعب
ل رولا )ةغيطل(تريضح ||
:

دازباب

داما

0
إدليغنهكورة بومئقبه

2

10

 0داوق ْ

]| ممونن ازبديرراخلافت ضرت .اسيزاووز دش ستمسى ذىالجة ارام |
إواستطنده واقع اولوبقرفسال ماهرمضافى اواخرنده شاد سابمامقضارر

(أطيغةاخرى ) حذبرت اميرهبركسن هكلو ديد يكدنوكضه والدهمايلهاحتلام ١

' اولدماخملانياغة اللهمكاجزامى نه ايسهاحراسورناناردنى اانعلذىاول |

وخ له يغب برهلل تنعت لولم |ظ
بي بركنشلىخلايصاللدي
1

بعالم ادد .لايق
از يش
طلىمثبابهسندهاولانيدنشماث خبال
ودركه حد زيا| هام انك ساءهننده اسرااولنةلإنطق]"اخر)
: ١
عاك
اخوان الصفاءفا نه بمبدعماداذ |استعودم وظطاهور
(احوأن

ةا
أواحاديثوادووكثرتدخ فياماذكراواغدق نادت او زدلودرطُى محاهددن لأ
روازت ابدرومتباذتانى-ق تغالىقات ماس

اللشدركد (ولابذ كرون ْ

نرد كلت برئمنالنفاق)حديث شريق |
اللاهلاقليلا) موررافدخ(ه ك
وضع ايدركهكثرت دصمتحت لهااككرلدمتى نمفاقصة :دن بزىابدردءك

ٍ

مألئدهدرودكرا بردهدنى ممزارهدلى اولثلردينه حك مينه ذاكرايدلد وشيه ٍْ

نبوى صادردر صحكه جره وةف ايدرشاعزدءش (اذاذ كرنككادالشوق ّْ
على سرا+وةلى وروحعند ذكراكا) بواطوا زباخله دركاة حقده ازودعا ْ

ذ ندند زكةجد مث 5د سيد كلشد ريركسيفن مكادعادن 1دم ذكزم ماناولسنه ْ
رغاشوق نيه اولود( 6 81
انكمطلبى ب نن أعنامايد وم بنؤوونؤتلاءة ك د
بوامئزاح والفتدن سم حسادم لوذركه دشوضاولهارا لكت هذاشت ويشاشتلرى

بطملاةت ونضارت اللهنكروبجح+مه سايوبلورد ددم قبرمده ,لمكن م
 :حوق دعاايدهاروووجمله صقاناب اولوب حالمده ترق حاص لابدوب وحومه
ضرت واطساف تكاوربا خودبممطلادت ودك ليمم| ذلركنضارت وحس ن حالارى
ا>ويد اا

دند مابقرنز دةم رمه كلوت
استتانت وياد تةائع

يي

اكرام وزبارةى تكشيروي دعاالله

قرحضمرت

هس تضّاده اولاناخدّلاف ازجلهتصر حكردهم صاخب اعافد كهكوفةده

دارالامارهدهدرباخو د مسيمولكوقددهوبا ةد هدروباخود بعدالدذنحضرت

خسن فىمذ سهد هوا لدهسى انه نةلىايلديكه اب#لامده اّداقيردن قيرهنقل
بونلردةواقع اولدى.احود نردوه اوزره ميل اوانوب ضايع وعائت اولدى
ا بعضارى ديديلركهبلادطيدهبوَنُوبدفن اولندىكوفه د دحالامهد على فلى

رو عضد الذولهدرلكناهل اطلاع
منا
خهسدنف
ايدّدااظهارايد ن,ادشاهو هس

ديديلركه اندهمغيره بن شعبه مدذوندر برصتضوى ذكلذر (اللعندالله )
(تعسه) وض ادمدركه و<همله اولهار نازهرد»>د قبرم.أوزره صكره ابدهار

دوانى بشعار

٠

او اكابقان؟كوف فاحالس وده يدوناكنتعنمم ا )ا  2دوذ كرى

تسلفوعددحسات

(عحوا)يعطوا معشاسئهعطا ابد رلر(ود) وزاما

|

ظهسيحنله مشتركدر (مأل) ودنى هرادم بكاانار ما_ارده يت
فند
لس
:

وير لريعن وسارندل ابرئ اولان مامه وملاعت وزو له اسادسن والأت

يده لرواكرانلك غيا يوداهورسم حسن كر دع خترابنادايدهاركه انك ال
اب
ص م
نه

>41

لى

»

ا
ا عبارتد ر رفع نداولغز امى ال فالارمقده حك بركظاهرلورىاطتك أ

 ْ٠اوبدوةا اشارتد رؤاس انهىام <ثانى رجه سسا نايدر ومسيوجه يعى

يحدن ميائئده اولان -قيقت
الىبوزهسنورملك .ذنت مترصتكهدركه رو

جأميعه نهوجق ع تذبيهيدركهازلادايداعل -قّدهاولاناعيان نابتهدن ادر
اول<قيةت زيراشيدك وحهى حقيةتيدر دس وحه ظباهرى ١كا مظهردر

زكل.تئ كهاالاوحهه)سرندن وندهرووسياق دبنالمذ.نهدن إمداد
فتاحصا جنك :ةلدرد مل)ود عاد

اويح سهد ربرى مضطرد رانك دعامبى

لاقنالدر حرف ودوته حتانءوقدر
كندى الى وهيئتدركهانطق مانل

| مساب اولوروبرى دج مضطركاد راسانمة ,الىسوياراكر<لوصكارايسه |
ظ حمندهرفق بارىظهورايدوب مستصاب اولوروبرى د

شدت حالصابد ركه

إبرمددرس ولءوب حق 3ه الىبهردط دل اطددر نعض ازقائده رفعبدايدر

ابلزسددخ رانطهدى نقضاياز وحالنهانسب اسم ل١جهى:ذ كريه طلبايدر
دردئى سناتردناوطالب وسعت نوا اراغله اران غةلت وغردردن معدوددر

اولاديغعنىلام ازدرونناز
برلدارا
اهولوب ب
لكنمؤمن برمومنواقكحفالئ
شارفع
وانك#تابح اولدينى امرىتسهيل اده ظبورغيددن رجاسى خل
اواده قرينقبول اولوروبراممده دورت رضاوخلاف رضادخى جع اولور

[أمثلا متلاى اعثق -قنده ترداله تخايصمطايق رضادر لجحكن,
ا جع ل وهاندفاعنه تحخصيص خلاف شرع ورضادركذ اوكذالأمهمه )علاديديلركه

رت:بلايغ #اليتةدركاه حقدهنيازك اثرىجاصلاولوراكرجة
بوا
ثدع
||(غ) تل
| تغاوتادقاتاله اولورسةده زيرا(ادعورى ابسكهكي) اه جسيمووعدكرعى
ومظلة درزمان ومكان وحال ة.دى بوةدرخصوصا ميت دةئده مغفرت امون

رلعاش سيك وحيدكبى اثرايلهاثبات ايدرر
دض تواصه نشيث اولفق مث
[ كوا ا بكزاهزةدها يرادايدركه امام ناف ارشادنده امام قرطبيدن وعبردار

قسطلائدن وفهمغيطى معراتئده بمندعراقدن ونصه رك دخ انضعام
]ارو اشله ضعةد نر ف برلةساد ندهةوتحاص ل اواشد رمو راثك رعش سك“كره

ك
بند
يس هك
(لاالهالاالله )بركسنهكد بنكجهئّدن ز١اداولسى سه زودكراطا

ن اوداةدرذحك رابلسه انك
وم ى
ملا
ناردن فدامى اولور وبرغيريا اك

|| خدلناصى واقعاولور(الل+هدوالمنه) زيراهيلاهافضلالدكّردرهيئت خاصه

| وطوخصومى وق ردء وكلامالوسيعاواغمشدروذكرى اكثارحةنده آنات
واحاددث

كن

5

أولثّةوالأفركعه اولورسة مكاثهاتدن غرى مقيداوازما لك شقرق تعالى |
عن لوال دركامنه “جدرلردهآ وحائبكاهانله اقانباز ىد عك اه لاسلامه لابق
ونلااعدوالدندر زبراتكلوق سواله خضت ازاك شال تر سواه عضب اندر
واللهتغضت ان تركت دؤالهبزو رادم بغض ب نينيسأل

(لرخه) دىى

ورف ماسي نكا فقراعونا ولورغناامد وغنادة خوفد ره ههرك لكحون

زواخوار (نظقاخر) اذازيد شرزادضيراكاتما» هوالت كمادين

الصلايهوالقهر

ا مله الهدوزطائدركه اوزرنده مك وسسائراجزاءمق ايدرر

اهدسا
دكن 
ردست
(فجر)  0فا الله اناي سكن نومنده

(ترحسه )

توكتك فرزياد1ر 15ضيرى ارتهكونااول* ادق ستكان ارسندهازاشس
007

ازةردن
مكس

لانقدت السك بارددطيده ب على الم والراصطداراءلى الش *|] 2
3١ثتددتت)) قعل وزاده شبد ن جاص ل اولاننردءمشلااةءك اوفانىكى (مدق)
قف

امك واوفاةلامق (آخ)رعند ءضدى(اصطيار )صايرذر.مهد ريزداد رهمشعو|ددرا
(معق) -رحكها زادوض و تّضاحى اولانكس| >:زدنادصيردة اكئ طاشك
ةه اولان م سدم زركسدق اولدقهرايحة طنبهمى زبادهاولورانكدى :
آزة س د
لاق دز شرورقمقتاسد كثرث ولدقه ص_يرترق اوزرهاولور

اولور “دق الع

(ترجه)

رنارهتك خوشيوى 3دون مزداد  +تكدة اضطباز شرده

لوى لقعنيردز (نطود يكر)

ظ

اريديذا كرانمهشوالطلةى*» وان كثروادءدى الذعاء علىقترى

(ذاكم)اسماشارتدر مشازاليه هجندارذاك م أيكنلام سافظدر (يدوا
حثادل ا أظلت )اجو نوزاوافاق
افج نادن هشاثات يغى نشاشت
(فائده) ذعاذرت وعدررى رغدت ورحادعاسدرانده الأرئا<حوب دوشاريله

بزائر فالشمقكركدروبرى د رقمتكد ميت ونقطؤويام ال دىفعنه اولان
دعادرالارك ارقه عى لوز ةكلوب!اند ىكونابركشئة كو كس ند ندفع ايذوب

؛ كلست مائعاقلقهستناده طونه رق دتى تضرع واتهال دعاس_مد رانده

غرىني
يقا
دارن
قه ى
عثد
شافعيهتَكتشوذدها للرشك فيكئبككوك وبا
#يانوباوزنه بأرمجي نأش41لق »ا صسكى ذايره ايدوف شهنادت نارضى
ر 4خدمة دو در
ممم انهشارك ارامتايدركىظويهؤدر د دعاءسا0
ظاهردة برضورث 0
با

وقدر خالق ابلهلوق معاد لاه وه درريد
يجيج جديحو ججسيجو سدع ع

دل

|

نا
و
ف
ك
س
ور ون قلتىدخىاعااحو نخاسر دن تايرك(دالاسادو

وقاذ وانالصر)مغمؤمئدة
اعللوصاا لوموااتصوانا و 1
ع إلالذتنآمتواو
م رنا وارداواث درواكرحالدن غاسه ي>رى ونرى نوامداق ملاحظه

خايأتالاراترؤز جارندان كندى مانتمالهسمادليونفك ردن
ناعئل امنسه شنا معازايدكه فوندتسكزه ايكنالتله اؤلاك مثبال ابعال
اقلنوز(ترضه) <برلوددر امنا

كد غيرمظاوطه يجدكهدياز حالدن

لمصيره تبكؤايئ اولوزناخار

الرتران الماءمضب ماو جز ونأقءلى حستانهلوت الذهر ١ 7
(نضوفى)مه ادحو اورمد ؤاول بابد تفار ويك وير تادر

م

ع “روسافل دككد رورؤندهماء ف كروالتغلفقطناوب بعيداولقمعناشنه ريد

اولغشدو(اسرى نعبدهليلا)(ححبتكان)بالقاركه ويك بجعيدر(نوب)
اجلى اوزرة توانت معناس- 4:استعمنان
نأك جء.در لكن نانك س
مشامحه رهجولدر-وادث تمصاتب ع اددز (تتحه) نودت بدتأولده اولان

عتضانة :ةلعمل الهتكمد ركهتكامدن خظطانه التغائد ردرنانكصوي باتسه
وحكاسه وبلكه نقالتلكاعساهرةديخالانا .ونضائب ندا اولور تكلامشاشء

مكانميد اقلقكىوكئدباردن و ,كالقارك انلرى!اكلىكبى وصيادكء تلط

وسهواةله درشسكتصمدا تطلسى 5ى واكرضوبالكلية زائلاولورسه مؤت ل
أكورهل
582تك اششتههبوذارى هودليكابك غيرتأوازبى  (ترجه) ى
كمونكلكلتاأن ابرشهدرنانه واابرزمافرازم اث مضنت تمدن مائباز :
المترانالققر برتجله الجى د وأنالغى حدى عليه ةنالعقر

فقروءنانة داتركلام حنداسات مقدم مدت وطدر (خلاصه) تود“ق برظاهر

اءندركه حل عسيرتذ رققركتدئ سالئد م بردج هقعراؤاز #صغر ردك تصغار

دهرئرةدكندئ خالثه
ددوظ اولانغن اولة و
ءكامنكطة
قلخ زذع ارد رنل
متهوددضّكلى الله
اذى ومتسلى انسنهد لكن غىاؤلان 4أكرتسليمنا و
ْ اهلكالذن ذكل انسهغناذه :مقررااخ الله اؤلخو ف زقالدكازدر 1لعوذباله

زرافرغنات كضةيد ربرسكزوانق بردئ +جرحال مو عن اؤلوزوش!الاضراهق

ولتؤرضةنمالطلون ز برا ا(هولضديرشعديةر:داهلضابرين) دشارث عظمى

|

وتلا كراد رلك أكرصيره مالكذكل السه شكانت ناقغذ رزاهاخالدن ان

واخوذا ساتساشهفآل اوززءثقىواعاامول اولان كسنه ن,داأفادة حال
متسل

اولع

14
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اولسؤنصكرهه رحيااولناننسنه بهاطلاقابلدولرقاءورعيبك ومذموم دك |
اوأور<ى يدل اعور وخاف اعور اظارى بكس اليدلذه مس تعملدر يعسق
:

سينك ينكان شبضهديرار ؛#ددس اف 5رإسلّه سملة لوده معجاسى د كر

|]|اولنديثىاوزره<سن وصاي اعولنيرانةسال مسا|تلدكليدهانلردنصكرهاثلرهيفلسه
لهءى معوزومع وبارردائلركبءضيارى بعضيارفىتربين ايدراروادل تُرْببندن
ك
ربرى
بارى
اولمءورارك غرض

عسبارين دقع يعى لله تراط ك نراقت

بواودسافابله يعنىسوب عوراتولان اميايلواتصبافى بَرك:ايايوب بلكدانى
عض آرادث[وستروسي انك د أبلرى اولان طناءةه اند فالدِم .ور ضرت
اء.يرناظى ولادت مصيركرماللهوجهه

) رديه ) قألدماززمىه جره كيم

برديردى ترّدين ايدري دفع وسترةد دىابلدعوراتافعالن رار

سلكوافيات الطريقفاخكواي :كميين ع انلطريق الاكبر
(بئيات)ا مك تصغيرى اولان كه اوعادةدرانك نبوكنات ارع قود مكدر

طررقه تسنةله طريم كاوغدةارى كوج ك وار دك اولوركه شارع اعظمدن
سك"غيوياف ودر (سبنكب موث أخلن لقنم ام راف
تشعب ابايه|كثرى
نا

ماولا نت لكت لفظدد” ندرد من  +خدرافدء ىى طردرق مسدمقورن عدول وضيل

ادحيدي ؛ (ترجه) حرم نصه أنهده ط,ردق دعته سبالكا ولوبيدابرلددار
 :اولشاهراه دةدن ايد يلرفران (نطق!'25
ولاخيرف شكوىالىغيرمثُ ةن  3ولايدمن شكوى اذالميكن ضيرى

(شكوى)برمضر ْلسوءداخيضعرالرووتعديسى حكادت وخبرويرم معناسنه
شدتى
مكا
(ش
ردرى
ادر ص

)افعالا بدن هشتكودمغ ةفاعل ادزره

ّْ فىالاصل واويدرصكره أبهذايئهما فاتك ا كامو-جب واتكاه اكتفاجذفى
دخ اقتضا ابدلون

مواق يلدبارضا حب  5واد »كدر(هرام)

ْ همد رداولو ١ب حالدنبيلي كينو ره واقعاولان لل ؤضيرووكدرىخيرويرمهكده
خيرواظف يرورعديراصيرم اواديج زماندوالبته تكواد ركاردراز ل نهوحالي
سآزاستثتمالايدما كرخالدنامتلسنه يواه ده يكابرنةفعكلىاداز:سودج سكا عى

حلايعصدواشاى
اصغاايد  6 00اولمانكس هه حال سوددإ انءشراد
فوائدى واردر صر ىو اوايان 0ى سكُوادن ددى ووش 0

أدلسه عات

عروضنه سين اولوردسنلكمة افىاسجباع وضيروعيرتله التقاتلازمد ركهدرعقب

سامع كنيدىسالنهسكرايد«ديدبارانك ون واصى بالصبرايء هيا مؤه:ينى
سسصوور '

01

كَ

رد
حدشرعد ن زباده موا مال انلك! كك
سهد ر ديد دلر

(تجه

) جا

جبروبركتّن وال

:

كسبحلاةقبل أبرافد وام ْ

واعتدالاولسكاكان
الالاهلاتاواضمةكافلن م#ديشكوااليك مضاضةالإعبباز

ْ

(مفاضه) وحع مصبيت (أعسار) عسر لج لَهعسيرت وسد تلردر يوت

:

بت اولذناستشنادركدها سراف انهه رجالد.بحك راكودلاد وعياللبٍاولهار :
خصو ا

اجو

جسم

اده

:

مسامحه ومبداعدهيه جوازِواردروم س افردنى ازارهمود را:لردنصكره«فقرادن |

سكاحالنى ععرض اندثلرىاصلاخ روةطعباياساللهرد انليوب سمه بونازمعطايا
عدا ادن نرعدركاردركد و دلرداءمراف ديغزائغباقه رسو
م ارناه خلف |
ا
شعوبء_اوى دعاانلديى نابتّدِد (دجه) بيد وباتلك ابله 5
1

مموبب.ما دتكدصرف بود عازه الدعطاواز(نطودبكر)

ْ

لهمم ع
ديهبالرجال المَتَدِى يف
وعب
بدكرون لبكل اممن
اال
نكر

(مقشقدا)تةلد اهلىاثرارينه أقتفاوةولى وفعلاريق ند اقتداانلد كر ىكسئهر :

(فعبال)كسيرانةفعلكِجع دي ز(متكردن )كس رسكاذلهيو
ميد
سد دل وتغييزايد ذلر

دكعكادرذ(ملتكر
و)دفرمتهى معت اسئهومتكرونرجالافزره معطوفدوكه |]

ونده
نا ك
ينامراك سأجييقبميسصيةبافيبىي ريا م
د

 8 0طهرد( 0 7والمياقتذايهشان أزلانميان 2ا
خض وصاجاع الاتدب اولان بجي ملك علاخج وى ترك دنا وعزمعقا ابإذيار 1
عيليوىالب لاح وا زأر د نصكره حَليمء اولصدبق  5 1عركةنبهىمتكراطيكده

ردومهدرؤفاردق اعظي ود والذودبنوعشرةمشرزويك
ببشمرلرق ب تدع أمب م ي
دخخفتق ورتقه وجام وسلنه هادراولان نصه أيعا بب اكرامارتال ابلد

1
بارأ

]| رمجه) كتدي رحالىممعد
دا فال خوشس معزوفابد» يلد ىكبروكهري

قراممتكرده قرار
:

وبقيت فى خلف برين يعذضي جد ذءضباليدفع مع ودع معبور

(إخلف) تر يذاللهدربعضياريمكوا تان نبواكنل لي صودت أل
يك

لاقن بتخصوصدر (معور)اذ»ا لدنمفعول صغبه ب ودر إضلند؛

ش

ررسكرغيدبه تصتفالده |
ولتثخ
| مخوف اولان خلل ليه عورت دربايد ىك
ا

اواسون”

ماس

ا

-

تسوت تح

 ٠والعناراننك فالانام مد ماج وتكون فىالهو امن القرار

ض لاود ضاح
ة ملعنإامسةنهدم )مهدمهدردش قم سدس ديدكارى
ٍ
إٍْ

كرد حرخهي تعبيراولنان تسيوردركه انكمقابلى سافدر دمدار دعك
طاتش اميه

قشر

صاغوصؤل>تاحين ادحود برل وبرىدىق

قلتدركه الألدرت شك وسطيد رسرعسكزوناسرداراكرم صدراعظم وباحود
ْ شهنشآه معظ ع هنج موجودايسةاندهفاعٌد رزيراانساندهد ىقن سلطان
ش:اعضاوعرهنقد ا

وعازاول وقةده نادت اولوركهمدلاوشَالده 1

|| دواتاسلاميه يهمسةودولتاك واقع!ولان رءونت وتحسك د رنذ هس رعسكر
ٍ نولنوب جإودن بحسي الرسه مقدما دكن مدان  2اريه,بدعازبان اسلامدخول

7

وس د نن الخلادق عاماار :ب
ايلدكده اول ريوسالقومفرارءنن الزحفتكبيره

|||يدوتعسكراسلام باعالكفاراكسارويا جلهاردوىدواتعليه مارككرد| :
ايوبله جدزهى سغيرق وتدميت ييوكه سردار شار |بده
 :ث|مرار اولغه س
هزعت يلد (رجمه) دنى.اروز فاد اهولهنه,فارجم ادودر عاراوله لك

]مره سردار

(نطقآخر)

.حاهدءنى طلب“اللال ولارحكن  30 +اسراف والنبار
( ١جاهد):اص درنفسكةه خالةةله<-هاد اكرايدعكدر (حلال) لص ن ابلةتعسين/ 
 :اونا نامورصر»>»دركه الزنم تديد راكد وشاتدنار
ا وارذزلكن -دلن5-ر دباولان مساح وحرامه أقرب اولان م:

شع ب امور: 

وهذرن <ى دع اركه

|| خلال ضروعحرام صر بع دون متانت وعدم ارتسكايكركدرميا نلرندهاولان
مثتباتك زماىدكادرزيزاانده ترى ا:ط!-ك زمان ساعد ذكاد راك حزامدن

انقاودعض حلالى كهمساحاتمة ولهسددر ترك ايدهاالورسه مهَْثَقٌ وورعكار
رلاتعسر(قائده)ود لارمة ا
للهبس و
ورديدباار

 :افنشادل

ران :

(إدخيعض ملده مكووفغئاسنهدرازسله )كللعب جزام) حديذى شراح 1
 1كراهت معناسنه د رد بوفقهاى ادولييند تقل ايدزاراهلبد لوند نتنصم :

1ا زوه رعيرحا“زد يورزاد قلرىاه ده ظاهرى اوزره <
أيدوب هر م

سارت |

ْ ايايهلر(تزذار)تله أممرأاوْلْنس يريدرتكراروردءه لاود حرام )حلال

ْ طليثده سىانايوناندهدى| كرازاز

لشيكر ايدزسه :اسراف

' 79ذرناولمكة(ان المذوكياننوااخوانالشياطين).ورلدى (ؤلاتسمرفو 6
' دونهى ص رحدرهرشيده اسراف مكار رست درناده ابدسات القده دتى

|

دوند يروبكوزارين ةمارارمع هذااكر<وتء الىفى.ادايودب برام واقعاولورديلو
:

ابلسه حوواكائنا تند بد ابودنمبانتةايدوب اناكم١

0

لكليات اقتضااياسه 8500ظ شي

ْ

2

توكشيارى اجوناب"رادساح الهمجروحد لانونارنةرااحلكهرارى برنانونالان

|| اولدةارندن اناض عينالهرانب را حتايدنكسنهعارابلهمد اولقككدرر
حي اثردهكلشدركه هرومانك جيل براح اللءنزول ايدهحاران -ةئده توادى 1

انرايدراشيدك وهارث.له همسانكان برىببرنئه اضعا ب ذرانضدن اوله رطن|1
 :أيدومدونبرولشادى

(ترحه) كدو ي عهاراولوررا<تلدياءي نابوكن|1
#

 :أ وعرنانجارى ناحار
والعمارة

١
1

ذم الضعيف وظيله ججدواقامة الاخيار الاشرار

[(اثاللهيأمركانثؤدوا الاماناتالاىهلتها)حكمعامتهنظرلهانشاداوامشدركد أ
كوم ةارخصوداامورعناد ل شرعيهارئ لقا اميه

الع وض اولعامق

اكاب غرته عاردر ١ (ترجه) 'ضعيى متكسيا غك اولورعار بودتىاخنار
يرنه دور اشرار

والعاراان حدىعليك صنيعة يهدفتكونعند كسمل الةدار

( :انتحدى عليك) سكاهد به وعطيهاولغق دعكدر

(رجه) اعد

ِ اعطيةسا كهاول عد سالك عدد كدماواسجللتدفل
ن الععدابهدوعلى القرابهكالعزبرالخارى
والعارفر>لى #مدع ع

|الاحيد)مطلة-ابوزجو برردعكدر برمادهتعييناللهنارندوكردان اولق هراد
" :اولذوركه وندهاعذاديداولادى حدئى مصدرى اولان سد ود معرزف قاطع
ْ الطريقا>وناء م وطن در(عدا)عدونك جى وفعول نخسي

نافكل ٠
ق

يولفظهتخد وصدر ( 5قزانت )أثرناكهذوالقزابهتةديرندهدر(هزبر)كسسرايه |
 :ارسلاندرز ضارى (صباد ل ونق (ملمخنص سن )ع ر
ااود ركهعدودنورا

 3ركه اندهمتًالكوك لكلارباسنه ارشلانكي شد تكوستره ادلضعمًا

 3دزا مسد قدت ودلا دنكتالرد رخص ومأك تاباولهلرظوعاوكرفا
سرفنززوى ا:تناد اندول (ترجه)عد ودن لوزجويرمكد هاوازرعار#ةاسددكي وله

خويشاته مار
3

والعار

90آظ2ظ2

ْ ْوعترى وأندى دواواءق مانا إشاردر يوئارك جليعى فانيدر لكن ا

|متااحولة_لهخاضةشرع يفده حزم متعين اولان مشتريات نفسانيهى
دون ألا
|منسكاعادزروفاعانت نفس وشيطان ,ذكارائالهجرانشه ندامت تاعقبرب

[أغالق وةلوقدت اسكضيااية عاروكنبكار اولة-دن غخيرى عرس اولديق ||
السكازدركهدق بالكليهمسالب ونسيا يماسزواله منقلباولور (.ترجه)

ثىلا ولوربراند «ناجارهدهمان باق هالوين .وكا وذلت وعار
الد
رامك
| خر

دمغنانار
سقعواقسوعف مغيتم اولاجيرقبإعدة

ظ

(ع
|واقب)عاقبةك عرد ر(مغييت) مصدرمعى قاتباولىكبهوجللغدهامق |
ملرى أل
|وأنماتسادءعل الوعبيادنهتدضموشاانعهظاله د نعيارت اولغله أل

ىه" ٠(تريجه) ركليددتهالور أ
دبال
تلوا
قهربيهلمي
ْلهوو ملوأ ترج
ظ
| ذلتأنهرخ قباحت يهانراطق اولذاتككه اتاب افلهنان(نظىدمكر)

ظ

التاراهزن زمكنوت العنار عد :والعاريد آل ااهلنفاىن

ها دثياذه عنرى كرماسواده:وطول
نزتااقر
خلاضه كشلةدتزعارانلدوبِغي
كتذن ونم ءذابىاهوندوزيرااموردنيامةدوات! لجيه ابه
تن
لهتا
بؤاد
الّه
ْ ام
دقشومازامة وزناده ونةصان اواق افق زكات طريةء إزدركادى حالنه ةو سه

ا

|

شه دج يكس اندو
لاف
بى ت
اكش
تهالك اطسه واخودطردة_:دهسى اللوكند ى

(ع )اذل مقدربارى خداكاوزكون وريد بهودمكازاةلة اوفاتكذار اولوت

ى
يويد
مأَمورات الوه دهةكاسل امبلقكطدعاضرر تشصأمورئ غومعن
رن

لهاذااوؤسالللاهنكت_نه  +هه مسهمق والورزيراحاب |
بدرتمع
موق
لأ ره ت
فيرلكائض
سناابيت7رك ا
أ احباب ايلممشبب+له"دب

ات
كمين
وت و
وواجبا

|اراسيتدن صابحينى مشبعكلهشبايدعفؤباري تعبالىوشقباشعُتفعايه
[مظطعراولمزسه اهولذوىزال_:ارولاالعار (ترجيه) رحكودعاردن
|1بايد ررنارهداتز ١تبشارهإرباريئعان

] <٠والعار ف رجليديتوجارهبد طباوى البثبامعزق الاطهار

|طبادي أ جايعكب يعنيجوع يلاهمنقبض (جدا) اعضاءداخليه (معزق) |

اأيماى (اطمار)اسكياركينه لياناركرثيثاللهيئهاوالرندنكادر(رب اشعث |

| اغريذي ورينتنبوعنهاعياننان لواقمعل اىللملاره)حديثشرفنهدخ |

| إشادتاتاعُق اجتبالدركه نأل حديث رينفصهصاجارى ,ريشان بوزلدى |[

 1بادا لودكسه لزوارداركرهلنادده شقاق او
ولون
يارسكتق وسناانلرد نووز
+

1060١

جج

7

:

دنا

امورعاديهلى قله كتورمكده طنك مدر (بشالا تواحدنا اننسننا اواخطأنا) ْ

ركتو ابعتدم اليهنالئفات |
اكرمشارع
ير من سق
]] رتجه) ..اقهل
#(2

ببس
-

إفستنهاوازرتار زنطق).
1

ار

أ

ش

]تلفغ ر يمن الغى عذ وانخليل الال خيرمدن10

سي

ْ

ص

ْ

ل

]مأل براسازيلون.( .ترعه) :دخلبزلكاواوركلهذىغنادن ففراتشيار» |
757

]دما لكتيرذن خيراولور ممااللقليلائنار
 ٠:ا
كلق
لاؤوه

عطى الهل١ه٠لتلغرىع+توللوفا عد
انى
مابز
قهر -

!

 3يع فياك 2ن تكد خيرلى اولوب ومالى ازاولان كنند<:هتفال اولان |
|

 :كشْبيدن خيراةادين كد ليلىوودعا نك هد ئاتودركهكوررب انك خاوق |1

]:لع ندمعاصى اولنازة دعق ولنلردرل !كذنقرى اولانكسنه نكعاطىاوله بغى
كور ددك زيرا ازتكان معادىاناك الءجهذى قدزت اولان كد
عنهودنظ
ر
ارالك لمذليردكة فتخرصاترغى شا كردن اوفضبللكه فقرشاكة د
غق
 :مسناكردث اذذادرهالدكددةت كلى لوداركه حالئه ضمزوجدا ناككزكدرااكرشدت

هاه ي
دعض
|[ أفقر
بان ظهورايدرسه كتبكاراولور استغمنازلازءد راكر<ه.بعض
 :ماب اخط رَابل خلمادركاه الهيده عسادتةدرمقسولاوالورسهدتى

:تك كارن طهنورائدن خوش كاورةعلوم او1ديجى خهتدن تأدنانك 1
لركدوزيراعيد عاولتهونخدةٌ خدادركه برعيدئمالءئْمضابقَهاوزرهطوتشة 1

عبدد تى خوشكواولون واب ناز اولسى البته خوشدرا كرحه ض
ايلقنده]
دس ينكدت
ي3دكؤاقليى معدوراراونب»ه دبتى كد لا
هضيرفت ايدراً
ْ
ظطلدن منزهد رالاماندعكد نغيرى جازهلود ركد أمانايله 01

هنعدد درانكجزمتنه دوب نهد ركاءسقده نازيجليدن"ارلادركه زيرارزق

ٍ ولوكان ةالاقاياءجكارهكفادت مقدارى كلوةدرسن اطاات او
قلدي
دغر
]1

|| ارزةكدخءىطايكارد رجلة ارزافيئ استيفادن اقدم موت كلك الاربزم |

|| انضطدرارجزحنقهتيغعزدامثلناىمدزوفيقويره .(:تريجه ) غناايه
ش كوررسينتصهمى صقهاولورعامى يذاولورى فقرام عاضى <دايهبهعاحزنوناجار ْ
(نطقاخر)

تف اللذاده مننال شهوتها “د من ارام وق :الام والغار

(لدادت)علامت وزّدهواؤباد ن مصدردر(شموت)!اززؤاكدر ودتدهةةا

هكرى بجغ ديندزلذاتما خلوكه 17ف ونوى واسبويى وشهرى وسثوى أ
اك ذ
0

وممرى

:

ا

|١يكننذلى حجنوندركس يد نءذك جهادرزرا كس زر متتل ص .ادر

وْجَددَهَواالفاح تعاليدن مانخعلدززيرا لاله سان واسرافده عاب
ا بلااربايدر اماما أكولات وفشمز وات وملموسات:وةت وخاله ماس اولان
 1حدى اوزره اوادقدهاندنشوالوساب وقدرك(هالامااكاتفافئدت وليست

فادليت وارداولدى(ع ) واعظ مكب ركرسبىكينبرشوزوالدى جز دومذابى

بادشاهارنز ايد كه اثلزاا >ورنمدلوكه لذ جد وندر ضرؤب عروالك

اشيماعذم نالظال)يعى ظا مدنجيك عذرى قبولاهحةدرزيراظالهمعان
عد لله خست

اولادركه دعشار (المضل خير من سوواالالضيل)د؛_كدررككه يل

اقلقتلغدتصكره.له آب روص رفايلكدن خيرليدرر لاخيرفالمرءاذالميكن)
يحفظ مايكرممناخزء )لكن ميرْاسبابءصياقغشدن ازدرززاعصمانه
زمان ومكان واخوان مساعدهارى لازءمد رصتحكه اذارفقيره فرصت وهبرنر

اوفتيردن رجاى غناخلاف رضاىموك دكلدرلكن غشندهفقردنحوفاباك

مض النهئبه مخالفدركه (الرزق علىا)لملغههومندءاطمة_ناناولمامةدن

ناشئدر 

(ترحجه)

ريا مالك كثرى هرعيق سدغلرارتام بر ف رماحجنذه

| ورديدهم وار
صمذل
غةالر
كذال الغقربالاحزاريز ئ »م ازرتدشاريهالعقار
(عقان)؟#شرايدر

(ترجه ( فقراندرا زادكاق دشهده حوارودللل»

شهكيمنادهايدرهرشاردى خواروزار (بدت)

مس
ف اقهل
انا
لكن
ر<ى قدوره اوتاب دين المقابر
(بخلاصةبدت)فرانكدنياذه خالار:كاريابقراستهعيان:دركهانار مسكتلرى
ش

نأقيرهد لكبءعى قبرارى دى ذات ومسكلت اظطعنا زابدركة اهل غنانك فرارى

ْ مثلاهرنةد رحاتزدكل ايه دمعظم طاشلرواطيف طبراقارفرش ايد وب اطرافته |
ش دعض نا

و

مساو

 0برظاش وضع اولءق

وار دركدعمان بنمظعو ن ضر"تلرسك قرله سلطان اقلمم
دةنه
ممرددت شر

رسالت علايلهحية كندى دست سعادتاره برطاشس وضع سورد يلروةيرك
انان قطعايلك حكروهلاؤذارا ائلرك تسم مرك عذائ كاندقاعنه سسيدد
هكوق ناس اوله دو زا بود«مضرحدرازه اد منببدرمكركه شرورى أ
تفمارىلازوكلهقير طاشنهناشس #ونوبناتماولق سوب اذاى مدت اولديش

شةودب وس ر"َ
نا
تصابالاحتسايدمصير .نسزتراوزنناصمق ومق ابراتجندءد
مسمس
ا

حر

8

كث#راكعالولااسر » ولاقكلمايأتيدعار
إعوار )ذم مههانابه عيت معنا نهدر “ترحجه) كثرتماكقى التوبية
| عدت اؤلؤرىاى كار داح دونه|عسهمالل ابريتعز؟ :كه عار
غةار
لام
الانالمال مدتركل عدت عو ووفاال ر
ضذل

اه دراماض إ دنكادركهضغز
(إمذلت)3لةذرضتكه (ضغار) دخ كلهبدزم

طولا
مؤقا
امغناسنه اول
ل:و»ب دكلدر(اككى متألكى)مالى جواؤلانكسته

امون تعنيدب لوقدروا كاشر:عارض اولانام سف تعبير اولد عكدر (ذيل)

ساانسةان اولدديجىاوزرهوقت اولوركه محاسلتياق اجرانه اووسللوهرأ

ورلاودررسه مراتلابقلَحبصان وتطيتب جنانايدر
اكزهالدازدن براكسس
يه وسيلةدد دلاولؤراكزشتامت دااولسته
زمال
عده
ف >ل
اان
ودلتعارض اول

الىترسما لالهصنورت استقامته ويل ايدراكزيرعسيرتعثرت كورنه

غنى ايدوغواتى ارشادوخائنى امنناد
تلى
سغ_ىوق
مبرى
يشمره اقاله ابدر فت

ايدوارمحزوف فرحياب وكلاى صداقتأب 5يلورداتمااقرانىكندينه غدطهكار
سضزاولسه عرض محبتلهدقع تعدس
اولوت اكرعائتاولسه تأسةله وسحا

ى
ضلس
سف اب
هراسرا
ايردارك

جوادوا كريخلاباسه تحرى واقتصادد ردير |

متأسيتسيزخنساز اواسهكلام مغلقالرفضل موفودي وصائٌ اولس حتهد |
معهور وبلاموحب معظراولشه معذ وردردبرارحكماد يساردركهمال#صياق

حفيائهتنديل ايردبليهمثغوشايسهحلمخاءوشديدمدهوش اواسهعرةٌ

ذكادردنورمكرئ فطانت وهذان بلاغت وخ
فلطضكلا
امحت وخهل

سدكلو حكدت عدايردر احكرعة ورت ابلسهتأد يبوخست ايلسه |
سن
نلهوعتهق ديركاللهمعذوركوروب تقلى
_تق
نورتسغ-ماه
اول
دت ا
حغي
تر

اده درودش مشر ب وملمدانس ابادل لاادالىمذهبابدوب أ

كرمةكرأنسه

نشخدىمسإك ورمالواوفا قاسمهعرقانالله خزنهداررازداتن فكلابدرر
كركاف ءقليزنايسهطسيعت اشيادهماهرفاشو ف حكمتوا اكرهافىايسه زاهر

انغالدت ايردا حراصلىمالصاحبى حافظ وساثراواديئى جهتدن تحدارى
دعشاردركه مالى ضايع ايدنكثى كندى نفسى ضايع ايدرابوالاسوددولى

مه
لال
ودح
تانق سورمشكة هرسامطالكوبى 'نداركده جبالكابلكاذلركاىب
سيدر(ع)فان زالعنه المللتوماتغرقوا)كندى دعث دركذلفظة لادفمنهومكلء
لقاازالة نمايدراابنامهمديد ركدمتصوب ايكنبذل مال مدر معزول
95

-

1

1

! ودح غسإنفرضاريدركهمضوضء واستنشاق ول يد عبادر زايدس مَك ١

ْ فرضازى درتد روه واليرديرسكار”غيل واباقارطودةاردد كله عبيق اواغق

|

ياس
لدر
وود
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1

ردر
ريشو 1ق ك

وسالمك الكالىفاعتررتمها بهووعقدص هواالما عد ث الكدن
:

ونتدمكصة لرىدادانلءوبدتركد بدت سابةده صحكونارراد اوزرهحزنان

ابلديىكى كصضهردخ شلامثل دوان ابلذيكنهمغرؤراوادك مع هذا عكر |
ابلدكه كصهلروسا“راشيابهد ىكدروقات صةوئده: .حادث اواور فس لادق ١
|1

حالاولاتتداركدهاولدلزيرازضوولانق ايكن بردحى ولا مز مصغر برد

تصغ يلغزلببكدصغاظهور دناهلا راجسكن صةوتاوزْره اولسه البتهاكا |

كلهبدكجالثانكشتدىولا ك ردد رنيالاوزرهبقاالدر

زيرا:عالامكاندر

سنت|
البته تقلباث وائةلايات دركاردر '(ترجه) كض اردهسال اولذلككاس
49

مغرزز

©

(تذكره)براك دفع ده نىتذكيراولاد كهكوند هيركى

همون <اطر كتورن

ٍْ كنشى ابدالدنعد اواوإر<دضمرتذاروةك +يرمو ووارادىمو ,تواردردعك ٌ
اعون تعيين اولع د رهرصحك و نكاوردى حضرّت فارقالى>ل بعنددن

كوردهدأكىيكاايذردىاول منادىكاو55©.كرنهنأككورون سو بزدى برسادة
]| برتره ا ١ مشسير اول.وب لذاى مدمث كدن اقامور دلو تغمين اواثنان

]| وميدبى قبولايادئ ضرت عرزاكاقناعت اتلنوب فهرنون
ا واعظاءازدردى (ترجه)

ىائىناموت

ابدرسين دنهدهطول امل ساسين اىغافل بهد

[أصياحه صاغ اسن حدقا جغنك ١ع سين استغفار

ْ

ذهراالىدهر
فك من ديح ماثمن غيرعله"مه دن هس بض عاش
 ١لاز يؤملاكاز يله)مسبرع شابىمشهوهحهصاحه حيقمق معلومدكلدن

رى وعلت
هين
ادهس
ظظنت
زيرا<وق صاغ كسنه واردركهينفلك اله للشورم

هسسى تااوملدى وجوى
دنفا
وموا
د تا
عظهر
مرىم
صوريد نبرى ايكن تم
غمليل دلشكسته ايكن عرطبي بهواد اولدى
هرد
ّنه
ترم
خضسن ه
عي
(تأتيهمالشاعة بغتة وهم لايشعرون) تفسعرنزه بادطلركه يغتة نا كاه كأة
ودقعة وموانك <لى وت اماراشدن برنشانسبق واددعدكلادحكن

رضعف

تخاءة متوىم ِْ
رتك واه تك ىّاستعداددنى بوع ال
وفتورا
وحاضمر وهر بارتس اخيزينه ناظر اولان صخبارهةيف كران ابلهنعمت |لأ
ساق ورفق ربائمدر سغسترايدن دخابرهم :ودأودوم ينانعايج السلا

حذا دارىلشاءة عرمنةاابلدنار لكنتعاقات دموته صاسمارى اولوت وصحته

عنضب -ق
تاج اولان] لودوكاؤنهاثقشدستةعذانذ رح اخذةٌانئف يع

تعالىاثريدرمظهرجلال اولوب نو.همسمر اولمسون دبوحضرت خضتريد يله
ولد ردنواتسان العيويده دوجار جم فقيراولشيدى زفاح نت مقدمعى
التبييكىالنذسى+بى شرد<ندهادلان مه وم <د دث طودبل وله شاهددر

رلان كذى فوت اولدى عاتشسر بيد:ده حسمّه
ادو
تت
ف
(ثرجه) فى حرق
اولان خو اناك غاكوزةعتمو قا

دكممن ذو على ولصيممما بخوقد نسحت كفانهوهو لاندرى (عاصل)
راردركة موتدن هنوزاميئ اولون عضصدئ
وجوق يكت مس ادى وببااغ كسئةل و
الورسم|
ّْ|وأسهودى  1بكفك وارودداده هس ادم واراثارةنائل ازازدنمقذم د
أكوناج الوترع يرهلز امنزله موق تقردتث|:طزيهى لطاع وددروةقت

سن
-

ْ اولديغن تفهم سوزةشْكن سه زحامند اولدذدده-:عناسئه دعا

لتدونب
اجاع
قلده
قل

0

حولان-ولده زكاتاخذ ينهانتنازل اولدقدهاكا

| تدلخيغ اوالتلدم توعادبع رتسة تصابدن زنادة مالك لهنسنرديع عشمر
أأاهى درقده تردق ققرايه ويرك فرض ازالديعئ معلوى اولددده استكثار الله

]| واندزازادلوب ضكترة نكحؤردهدن تونكذرق ندزدون حاضكى إدادن
:

لونهنىمةمول

امنتاعيله هر تداولوب نهيشعاناولدقداذن حَىُتلاق

| سورادى حضرت صِدّيق دن خلافتئده اثارت ابدممدى (خسرالانا

ٍ والا خر,ه)اشخهمظهر هرافتبركن نههكتكد ركهدانتداومه واكرادنار

اريسدهده بتزصتبه اضطرزاب.ويزركه اودتى ضيرورات دنه احرا مهوت

كولواركددماانعلاوفلوقباشغرباالانيدري(كونكفرا) د لسيلدتإرجناب

| خالق جمتكارد ن نيا زابرارؤرجاى اخيارود ركهلساتلرين دوكرحنندانئارين

| فكرندن دور ايلمك حاات اعتدالبه سنه (وكانبين ذإكقواما)سرىاوزره
مظه رآبلية اه جبديهورسوله وبحرمة فروعه واصوة

ال

(ترحه ) كراكا

 .أقبالابدرسه حقدن اول مغ ولاولؤرهدفقرالله اشغال ايرداديازايدراسبهاك

ضرين
المكث
دنناعد مَك مااهنك »ا
م:راك

]| (نطقآاخر)

:

]| (عدم) تلتدن عبار ت(مااميك )فغل تعبدر (مااضرال)كبىامن زبادهاىي

تهفافضعيل (نصسكبر)مالى جوقاذلان (اذر) انفعكضديدار
لست
]| مء ما
ح تلاولد ادكه سشدن بزهراوا رسكر ع كثيرالمال اولذلره
َ (ترجه) ت ب

زرانكاولدى سرناسر

ْ

:

١

ماذاق شير ذا دق اهلداصدءت عليه شرل

]الى ظاهردر ٠(ترجة ).عبد رساسبيل شكهدعخيهرلصكون د كسهي
1ق لادزت مزيهلرشركاوستنه يكز (نطقاتر)
دلىر
قدشا
الهللتع
تؤمل افلدناطويلا ؤلاتدرى د اذاحن لي

]نه ) دنادهعرك هرنةدر جوق اولؤرسه نهجوق زمانمعمراؤل اميد
قسان
ايدرسين وستكله قمءصيرا ولاتمعمرئ درميان:ابدوب ذلان طكس

باشبئهوازدى رطب برام يعيذميدر (وماذلك عالىله بعزري) ديرسينمع

ذها بواخلحشهااماولدقدهصباحمد ل عرسورب نارش كونهحيات وصعةله
واررى دعنفى بإزسين كه نت 'افىونالثمصرع” نك تفصيليد راثت

ببس نمنوخرةاراامفيواكتشا جواذانملا تله :تاادنديلر
اعصسب

7

3

55

شر[ نب ايدن.٠(:ترجهم) .دهرى كوردم اختلاف د ورايدرا يلرص وريد
نوقدؤاى انهدجزنك دام ا مزهسرود

لذ بيبماسري دلبت الملول والاقصور

بت

يهمعناسنه اسم دج اولور» ح :اس أوظط»ب
(قتبون)قصرل عمد ردةضورءق

0

ابدرائدة مقصور»

و

دى وانود0 .

ا
 5قوائهالدساغروزجؤ ولا
اع

1

بول )معروزاداقكد دعكنف وشمطان واهل د ماده صسكييراد أؤرسه
انلدكارى حل وخيدعهدن انات واحاددث؛ يمه اشن انك كك

طشملهْ

5محم (واكالله
الدائمةدر بوبايده جامع جروفدن زباده لينماهجتاى مو من -5ر
المشتكى)

(رجه)

لتق

اولذى دنيانكغروره باقهالمزدانى دي مرززه ّْ

عمرلور

5 <١

فل لاشامتين ثاافيةوا» فانؤائب الدمإتدور

(افنقوا )اقاقتنولك بعى حشوند نعةل كاك (مذلولكلام)دواناددةاوسرور

وصفا جلدءى موردفناادلغله يرمثعات زدةاؤائلره اىمخاطب سوله حكه

تكد رلربن كابوثلزحيران اول وار برهسرورفاق ظهورطا مغرورظن
بجيه زائل اولورخلاق ندل اواسّه
لدو ثلر شادى برساعت يزدهاواسه د
ودح طقءله مد لاولو 7داتددهر داتمنادوراؤزرهدريزه اولان حالاتازلره

دنى واصل ونه زائلوخلافنه مت.دكاو ر

(ترجه) .دىشعاتتابدنهدسن

حاضمرااول د كيممصددت دورايدر 2وصور75

ْ

(نطقديكر (

ماهذهاإد :الطاليها » ..الإعناء وهولايد رى :

(ترجه) طالبدئايهو دننادكل ال1ا نذرة دنست رفلكعن وادرائد ن ضر
ممسيمس

أنافاب شغلت داه دواناد بر تت شغلته بالفقر

رتقدم وله دنادت بلبجناداز تعنىارنات
(دانتم)امورديئنالله متصف اود ر
دليايةدى دنياشدت وزتدن عيرى اس ى هداجاملززيرااكخىالدن خالى
ل ارق

ياموراتد .شهنى! حرادن
ا ارد ولوبواناق ق .

اشغالابدر (غر )اكه ابن حجكرا مدن برىخال قوربدهمداومتِ جاءعت

انائدن متدينكننهاندى .وسعت دنا نازنده اولدةذه شد كرهانامت:
لطبذب دنسنتّكان ماع ت عليه السلام جذةلرىد ني اس وخم وس عظم ٍ
اح

1

فى

لق

امعصمم -

.ا

مدا

مودعم و

|:؟آثر

رطابقة
حب لونادهفعض حك بروحه دجت ارددعاتا م
كك

نادت سارو

وق كورناورك كسا ودر جلة عمل ائلقةم مل دياممكناولوف دادحق
الديغتمعاد عافلده وسعءت مشاهد هس ددن" 1كدالوالون ا وندرركداخت :
و

هلماحيدن تخصه مساعداوازي امامت 1
ايده:ظاهرد ر(ترجه )نم ا

يياتيم
جوديريدبال

0001071

رساطتارلة
“ ايززةوهابعقل حينماررقوا * ا :دا 1قن )روزافل يعن( 2

شونا)دعان كنال صنلسيل مي جلت ٍ

ررركه سترسقاندزارادلقرده |
للدكه.مقبادير يع اند ازهوكغياف قشدتوي

كلشبدوكه أذ المرةسوب دن روقه)بع برك :هنكنكائطبى وجذافت
| ذهى ود كاى قابىررةندث :معدودأ يش دس (لالكرع حك الشكرا!

العميم))كمكبرت ارزاقالله معد وجكناف :نفس قداعتلهبرذماولكدرأ

:

| ترجه ) .ولنلررردى لويد وا م 2راندسه 0
ا قنادىدى سس

0

ء:

لوكانعن 5وأو 17012العزاة بارزااقالعضافر .عبن
ج1سم

|

إبزاة )أن بعد وقاضيثقضاةاودب وزند طون دي ذكارىقوشدر أ

)1عصافير) 3دلهدرمعردى عصعورةةله د رس رجه م شد ر نونك مأل ترجاده ْ

ظاهردر:

[رجم) امحردور تاللهغالء لكابلهغوت النددئ +الوزدكا

| سترجحهنكوؤقينى غردم ازكودتكو (نظقاآخر)

.سحانزت العنادوالوبره بيد ورااذنالتقوالكره”

٠

دعبال ب وكلق و كلق وباخودناغرزاولان حيوان داومةولق 9وغدرة

أإقرة) فاجرك بمعيد ركف رهكافرك ابدجلديتى خكىور حقدن اعراض |
كه اند ضدتى تةوادررراق
:معناس ةكذب وسائ نكارناهخازىق هتكن اولق
ا د

 1اوقدم لاسى عقنرميك دان اولك دغن

ْ

رب عياد ١

| ووبرا ون اولهجدصدهدمتق وفاجرلرزةنى اول اش |
1

مسحي

ّْ (مدره) رجكر 3

ميس

ممم

3

(مة) وز عناداولسهكرنةد حلادتايله رزق ْ ْ

خدادنسكا بنراهيدى برمد ر(نذطئ ديكر)

ذبدلا حزنيدومولاسرور
وغنا
هعل
يهر
رالد
ويت
رأ

:

(دمخوتارىل)ودور لودل (لا)لدس يه مبشداركه .ا»عنى زفعويدوم +لفسى ا

اوه ؟
ءَ١ 0 فكلال ينأ عباهواين ا وف

واهل ك1

]|فاالهملعروف واهلامتكرد نسضهدركد(هواهلالتقوى,واهلافر

سرنمهلته (هاذ و (شلاصم) هركضكندى :اهلقاقتضاينه قابليت اوور
|| ك
لودارتكليغ هكاور(وكلمسمر لا خلق ل )همبزئةظاهراريلب نافيلام تشار

| نصمسىاه ملعزوفكم عل مبائعاا يد رزضاى حقهطما ىيكارمراهياردركه

||| سوعبداءديضرياري كي اهلمتكريعلىمل ب انبمابسدوطترقيقيم

راهفرفانا ولوزارانارامثقيادينور(اماشق وسعدد) |
ااهئهون ل
|| سرالضا!و

||اممونمكلوراروكيدول ( .ترحه) لدع وتم اك ْ
ْسواه ريف اراداكيتاهملتكر(نطقديكر) :٠
انام حرص عب الددسانشديريووبتم ال
ْ)هذه استزان
:

خلةكدنيايه ث 3ت رغ

:

<1

1

أل 2
ذ سكوك سداد و(م
كد  (0ولاند ومق و

ْ

واردرلكن طريقحقه صرف ايونواسَوّنت عيالده

وسعتاه كلد ررككداهنتدئياهداسراق !نلك ووتكألرةافى :اناه

اهن

|| طفزاضده قيس ابدإزافاق اصجوتروا منتغا انرك وزقلزي كنات
وتشهزال ويره نك مقدا رمضاءةه |
ْ ااؤزطومش خهلرقعنادته خلل ودصرة و
1القيلعسيو

ماين ابغض غبوارضك عدمدداى

سراف أيدحك قدروسعت

0

ا)

رزق اولزاولتاروهذ

دليابولكن

لاتسمرفواولا تمثروا) ود ى ا

به سؤوواول جمةد نس وشيطا نلرى
لتعو

شه امسساعدة كلنهلولنوزى عازيانة شر عل تأداييليث.الى
اوهو
موا
|| ؤه

نهد قشداءكدزاةا وخا ْ
 010ال
ور تاميناانادمكلاال:
نشى
صنغتا
1اولد قارند
 5طاصمو 3تعنااولور (لقلاغة كر)0

 2بجه)...جهان اذ ريمن

ٍأداوشدىبودخاق م خرص ,ودبلوعيوصفاسئ مسادم معي
١

ا

6
:

.وعالحزز”نالذ نا تقزر :»٠
 , 1مو فلعلي الاتساعده #
نمه:السدةاولانقر ندرسؤالده
| (مل)اصلئرةملحماسن فاعلردابرام وزاو
2

انراهدر نقدلوت ةالسادت ونطار وبركتمعنامله اولانكدارتذ ند85

|١ :دىقدرت تعبيرىبومهأدهدند راندا ندلالصيرولنوقزيرمعننالودردن رفشذه نتٍ
حت له ات ل

دخ ابعدردمأل ينت)سبايى مصليدرااكتزبادةأ تاك يسبص كبنه له
دت١٠افاوراود مكدر ْ
بمساعدة دنا اللزغ ناد »|كثرقعرزه مقولةارىذى ققدار

له ©

ء

ا0

(تلعآدمم)عناسنهد ركهمكذالانتب توتحلى "سضك |

زمانك :مهم هناد ايوب مم

ازا ى دبع ناتويينك ادي

ص
ْوتدتضكرء دوتاررخبإزمق وكين (لشنه لثلاث خلو نن من س محآلا>
ك

لبي ( )دو بلثلات لفقائرهلامداخل يعدمعئا ها اذلوزبعدئلت دير
 :اوانوركزلك لهادى دع دهايعي عبرئد تصكرة دمْكدر حم

ٌأككرسر مرمهلا اولورار-ك زاءذ اده بيودواىتو 1ق كاصيرابة يسسراواتهتارهيرأ
خ
[فطقخر

ودونْعلمك فانالاموريه ركفآلال"دم اديرها 7

 :اإمقادبر)مقدارك جعيدركدمةداراندازة ا
ا
ْ

قدريى فهرؤأدراكدوْ

كلابل حو 41بيد حةّدهاوأورمةد أرمقدود ا

باألنمتهياج ولاعادمرع:مأ مورها
سن د

ش وى

لسو

١در

ا

مجم ) المدخمىايتديىابرمن |

 :زد وا تيشيريياكة هرنه انيهمأمور(نطوديكر) .

ْ

:

ْ

اى نوي مناموت افر ملقب رادلوم قلي ْ +

| ملنض ان اعت عي ي وككونكببريىمركندمغريعن اوكك ندذراردطعيين ||
ٍ عاد ابلس سذكلة مشاوره اندهع يركو واركه اندهموت معد راولاسني ٍ

برار إيدمم ( .مجه)
غش بوايكيدن ياريعمغ
لير
وقد
ويركونده داخوت

ظ اخ ىكوغده ايردم وقت كد ثنرارعوروزي نقدردنا رلدذدءاول ومزةدر ْ

حغدر ٠
اداعلدراي
نوا
بموامجدرل خشالردي عو

:

أ

]| مالنوكه)مرلاتقد برىواقعاولي كونهلاكدن خوذنوف والديكاكرتقدء|

| اولتديسه خوف وحذزم .بكامغرد وجاجز حصين اولوب يمنويتدن محفوظ |
 :وممجغ زاحنا لز ون مركن

 :لازمزيراءوبلى مبالدن

دعده
رب
يرن
(ترجه ). رد

م 2

لروزاً
 ,دلاكدنا «

 5ةد يراولد ببدم وايده ويرصل حدر [إنطيآاخر)

| -

فضا.هرضا ظ
'

صجلس
قتم
مه حل
لغسي
ارأىن
...هماثرالقصيزالامقتصير جيت

ظ

ظ

( 1اث)ترضنه الذثرد جى :نسبضهد ركدترجه اكاناظردو (خلاصم)نقصان دكادر|/

الإبلهناقسك وفاصمرلا ريدر زبرااولناقصض كدي تفسيتى اهل تتضيرل |

ستادل كودرووسبيدن عَلوْعينكتذرئه عمل دشواركور|
متل
درج دارى
(مجنه) اعد ميك الاك تم ريكودتنسكا سوب اوش

ظ

6

00

اعبلاشدكىوم)لْن شزىنصبعين بااندرالالبان شرطد ركه صديق

تو رزالعر:عند ولالادرالادرا اك) راع معدى ديركة هر نشتذفها ىٌ 0

نعمت واردركه برى امداد,حريات وبرى تريح بدندررس هرنفسده بكر 1
ْ

لازممع ذللذهرشكارقوامةكاداستدهد برقا نس خرحهسؤردلوراكن

ءكهر يتناد1 5
ان
كيرا مندك:هوبمريشارهسى واردرهرنةس ذكرجلهاله
جريانايدركركسهصاحيعاب وندءق #صدذ .كرات نون عدي

اعمسونكه

اع

ْ

(رجه)

شدسلينانبودر(ع) هرت سغدءاللهاذيندى مدام.

ا

ْ

0

شكر (ذطقديكر)'
2 1

ا
ان

-ة

 5امت

وشم افر

ْ

00
غات هروز بأريقيا:

ٌشْغر)وائرمغتير للق هناش تق يردن ظاهراولور (تقل )غرائب الجسامع .
دنرم
جامي
بور
السموطيدكمعد ديد رشّزءاتن ردكهلومامن الانامك
02
ا

جيريل |[

خالق ورا قزدن نك سليغ لام وادلاغ سام ملك علام |يلدى ْ
ِ

م قوللرمدنبغ ض كيدهلزواردركهانلركايمانوتصد بقارىاكق

غناايله صلاح:تافر 4بنأى فقير ابلسسكس|اضر دترتايدركه كفرهابرر أ
بنش ورركاه

مورةث أرديل دى بوكدما

زول ِ

كتدىفقر لهموتؤفدراغما اسم كغرأنن ايؤدشور ونحهقول وازدركه اماق
ْ:سامت وعلةتلها ضلاح اواوراكرانى تم الاير دمندنا يلسم على زا:ل أولوت ا

كتترى ذرجه ولوربعض دكاتد نىانق جعنتبوااةللعهعايممان اؤلوراكرانى أ
|

عليل وص نض ايلسم فاس_دالاعان اولوردءى ناس ودرت حالك برندنعٌْ 1:

ووسءت دقروقلتسة ,وعلات صعت وعافنتد وغالى اولمامق انلركسسنلبامت

|

اسلام ؤباعث ضلا تايان تاملرى اولون ٠(ترنجه)  غناء سنكهافيد رأ
' أ15والدنمع ايدرافيم قراولورسه دهئةرى ضرزو رخيصر ١لطر

١١

رباانهئجة حوكتونتبابسر
اطم ابضرا
ا

|

(أعسرو5ب)داءةمانكامعنى وجبرىاولون فاصير ل سى اخرمصسراعه دك امعله ا

1

لى

الاع؟
(دهرى (اودر

ار

م

اس اديج1
ذخرا

هردلا جؤتكددواماوزرةدكل و
الورسير
:

1

وان
سسرقلاجتهيم بسمردرهبخ«
فكلسترورلايدوم حقتر

ام)نس متكلمافتغال بانندند راائللهفظى وجز"اتله >لىد  2زومازدر :

ترلعكندد ونلكة بلاعدد أ
(سمرورنا تفكراعةادهاولندى اكزخه اولك غمزيد
ذتىاواسههادامئه غر حسكب زال رداوندى شو نسقبردركهدي ليودوست 1١
عنحدئذن نداطة ,.دثيزك ذى نعم#د فارع اليالفيال وه»+دحالمدن ودم ا

(تزنجه )كربق شادانايدرسة اوايعمسروراءكا ها هرسترورك جوندواى :
اولهاولور حدقير

(نطؤاخر)

ين ساءفىده رؤو دة سرفدهر ل وا نمسى غشسرفقذدنصتاغر
مصمرعارده اولان يج اضداذ وبابيدمه

زاويمع لباندسمرا)كرعه سنهاعام

1

كرات اللهشابق وهتنات اذله دخى لاجق اولور مأل ست ترجددن ظطاهرذر ا
(تجه) عنَمكتورسه رماتكردم ممرورين نرزمان يبغدشراب,رشديسهيكا ٍ,
ابردى نحهد ه ة
د دسسر

لكل من ال
سانا
اخعة
ءدىفعاد
صة د
تقان
روان

سرق سكر

(مأل)ه ركونتم “رعشا دمر اردراف شك هاذهوأذائد وف راعدتغر* اقاولمثودر|أ:

اول مَعْتَاذم توذوكة اولكئيك ظهوريمه وداوتمعانايدرْم اكركاف أدى لا
ا كين اندوباساء تكديركوولك ايدؤسه م ا كامقنابلودةاعتنادم صيردركه

مفتناج القوجد رزير ارد

7

فزحكىبرذوام دكادرنوق! كراول روز شادى /

لكنسرؤربرثعهتد رانك زيادولس قضد ُ
ن كاتدىد لبداذام
فزن اولورسةب ا

ينهدتعزلقم زيراوقت |
| ايذقب لكر لازيدككم)مغوومضه تكرلئداامن
تعمةده افيف ص نحدوهه اخق1اده عات

ريه ألهقةص

اولاق زوالملهخالى

1

والمقد ناؤلادرمةصود عدم علاقةذد وككرة د الشكوله دعكلهفق انغلى
وس
بي
و

ذكلدلكةشوت شم ورر اؤلاننغدت حنش :دن شكرادرم قثلانعمت ووللبؤوثفمت
بدنه وعدت مالنهدن اإلكده :نل كى برادت عسقادة أ اخراره سقى درم :
عناثهونطليت فعهوم (وفاكئ) دأأضيروتذ رد سكتىولورفا وراتحدرت ؟
ثرم ظ ش
عانت ضعة اندرع وسرو
يدومعدهده حت :اا
ولورسها
ويافضحوذ هرنه

هالبهددةى طمدات احرااد رع ضدتهات وحولان ختؤلدة  6كبىكذاوكرا

أ برانعمشك مكرى زوالذن صاتدردقاذاسداته و وي لازمد ليلمن|
5
ييه

عادئى:

01/؟
ا

ظلورذاات اهليدهنصمرت| يلددفعايدهضر.
1هكس وءايلهخنداناوله جد
-

عسى ح بارالعظ ,السكسير بلطفه بد سيرتاحللعظم الكسيرفكير

(| 1جار)قرق ناغلانضى

و<نار ومادهدن م

 /دالرى مسسرزرايد تى دءك :

3

الور( كسير) فرلئن (يرناح) ولجم مغناسئهة مصدرى ارا حدررو<دندرا
ناح حق تعا لبهاطلاقاواذوب الوتصردسى ١
جدى نوماده دن:هض اوراددهمص

3

رجيم معناسمهدرد عشدرحمّنده مغفرت ملحوظ اولانمسةددارناجانله تلان 1

[أدد رى امامصغائ دنه ويدر(وهستناح)كهخرول مساءقهد نبريدراود تى |
جماددرلكن تكرارى 1
ومادهدندر(عظم )كسيرد نمصرعانيدهدى ينه اول

استرحام اونذر

(ترجه) شابدكه جبركسترايدوب اطفيله:دلشادانايده|

1

دد وب جبيره بأ .دسفيرضتىسير
زىمأي

عسى اللهلاتيأس مالنله انهد تسيرعليه مباريع
حزكوي»عسنراب زأبعدن ْ1
(نياس)بأس مادهس:دن دركهوم داولقدر سبويهد
مأضسبى وراب'نانيدن مضارى ادس دس عل اضرب وز.ده كاور يعى
0

إمكسندهدخ عين الفعلىمكسور لكن وساب

لادب ادن دع سادسدن

ووندهلغت تمعيه ده( اذلمبس الذينامنوا )علممعزاسنهدرا
دكلدرديددلر

|أكتدى معناسمه كدادر دس بعلموز.ده اولوردءضم ار ديركهعلياى مذمراً

مضارعن مكس وروسغلاى مضرمةةتوحاوةوراكن قول اول تاردر ووند| .
دن )قليل ونادرمعناسئهعز برزمادهس:دن! كنض بايدبلطا لاز
ددع
متتصود(نو
نم

(يعسسر) شخيباينديءنىماضيسىاكلبعفيعنلى مضعومدر (عسآنك)خبرى |

حذفاواغشدرعام ن”صدكره (سسهل ماعسرعلك) تقذيراوائور(يعق) |

]سن مأوس اولمكه مقتضاى شرع ودر زيراسيكأفردر (لاتقنطؤا)) بق اللهأ
بهىوارداؤلدى كالامن د

(ولابأمن مكرانته الاالقومالفاسقون) كزعةسيله :

وددحيدسامن ابنهأكسىكغى ميزان بربرندن رقايحليه خوف ورجا|
مهي
| مت
ادثلره نادهدركهخوكمادق تأسهورحانكغا نايمن واررسال يدن
ودرا لديكدهسيضده خوفك ده نالكليه رجاهانقلالىلازمدز(-ق ) خواحه |
هاءالدين هد ندند حدضرةارندن برحسئّه له دءأ طلبنده <وابارى حرف ١
(ترحه) شابدكه مأوس ا
الواءظط شدده مشر و حدر
دال اواثلئدهلا شر

؛ عه

لطغئدن "اول برو دكارخ نا رداولوب د وارا ولاناساندرا كهقبلنظرأ

(نطقديكر) ١
5-5

لمنساءفدهرءزمت”7صيرابهو كل بلاءلايدوم نسي ٠
.

مسد

ا
شع

لكي
ا غأنونال اكانوقدرظ دغر
١

واعلنانك مارت مهن د بانخيروالشروالمدوروالعسر

ٍ (فاعل) دحى سه د ر(اتتدن )اس مقعولدرمعنابى مبةلاد ر (عسمر) عسسرةك

ان
يله
ري
جكضة
|[اجعردر(خلاصه) ةق سن ماذامكه نوذارالادهسين هر.حال

[أايدرانكلهسن مظعراحسانسينمثلااخكرخيرظهورايدرسه شرشارليزوا
| اولغله خسيهرصاى دكادركةشراليةه ننهتعاب ابدرواكرامناسانالله خقصف
]| اولورسن عقمةده نرحال د سو الروك ا أ”ؤلور وسمزدج سير#ضدد كلدراتكه :

|أعسرتكزوال وشلوئدن عبارتدر (..ترسعه) شويه بلكد عرلكاولدقه |

 :اولؤرسين امخان يخروشريدوءس روسيراله #رنمذعرك بكر

:

؛

1

ناءمتع والضرر
لا خ
لواته
اىتما يهلائفعابلاضرر جمز

) :افى )سؤال :عن المكان لكنلونده انتةهام انتكافيدر(يها)شير دنيايه |1
راعد ركهلكام لوتيكدى (ترحه) قندهنولورسين حبهايده تف ىكاوله

سضرر» نفعوذمرا> ون رادادى جوعال سرتسبر
افلجين عاروف الاقدام مكرمةهومن غرفاندومن القدر (-إجبن)خوف |

كرمت )ذم زاائلهدرا كراملندةدران |كرجهنصبايدرلكن وزنايجون أ
ساكناولشدر

(ترجة) عاراولورخوفاح ره :اقدام احره اولورمكرمت |1

همفزارايد نةدردن صَعْهقور لوركيدر (نطوديكر)

عسى مهل نصةوقر زى ظماءه ي#داطال صداها المهلالمتكدر
(عسى ) قردى اتاايدر دزت فغلكبربدرز متبل )درن ومعثاده 0

صوحيقا نير (ظهأ )وزن ومعناده عطاشكة بجعدر مغردى:طمأن دونزىنأ
ومعنادهعطشانك دوسزد كد ر(صدا)قصرائلهعطشومى د ى لغتدركد|

 1يا" ى صنو ءتزلق وصدآن عظطثان وزن ومعناسندهدر (متكدرولانى
ْ اكدارةن تفعل اك فأعليدر

[رجه) شاد حك

جدعه داف اولون

ستراب ايهدص و منْزْرىجداول حالىثلاره اوزاتدى جشعه سارب ركدر
ٍ

عذوب العاريات ستكتسى دوا مس 23ل المستضام سخصر
ا

(جنبوب )شعلهجنكبجعيدركهطرف وتريكهبناكدكيشينكدرتياف وهريائى

.هىاددرعارى لاقشينءسابى .وكيد نوبامعنادن تجريد اولنوز (تكنسى)
كبندوردعك

اب سشتونيقارع موؤنت وضعيرى جنويراجعدر

(مستذل)ذليل وخور(ستضام) مظلوم ( ١تنبعه) _جائركه عريانكيثى

1
7

ا
ةبع
“ست تمه جم

| /كزعهسند نمأ <وددر
4

710303 1

(ترجه ) أبرس.ه زبان ودلا اواك اكاميتلامد ||

خيرايدهكووركهرخااتن ودةاسةدةدن
ر ىمعا

:

ش-كق عله عي ومس حك ماسام م سهره:

( معاى) قصمرا بإداسم ممع ولد رءافيةد نمغاف اولوكنشتره«استشاليلوتدوين
لى ناقض اق اولغلة.سه انك رسعئ ابااولعجي طيبى طم الله :
ِ فأمهيزيلوب اص

ثراه [كل ام ا ملعاالفمجاهرين ) الرشريق تريليء يناس0000
اداه وبا ادام ابا اا 5اولنه |إ
ْا
ل نّ

زيراوسطنندهالنى تغارط ابد رمعناغئى عافيت بواش ,عى مضرا 0

لد
وائل اواش وكير ( :ييه ( نه

داركيميدر علتلزابعجا

دان نحه خسةه فى قيلدى سيوم كسس
م

:

:
مانام م ٠ن ددازه

5

| (معاى)شتتمعناسنهاولان عنادنمفاغله اندندرمعافى سكى تبون (١
(ترجه) شديه ||

|أعاقيتانديش ايوب برايشه بلافكزمباشرت وشرقع
انردى نه كسه توراه جدخوف اله جشعندة

واناولزا لكمستقر

وفارح ف عذاءاماته هددس المهادلاءق مزه

(فارح )درحياب (عشا )بونده مطلمًا مغربمعناسئهكه سصرل ضقيد رادب) ا

 ٠ماضيد ربوريدى ديك م ىك وبوندهعارض وطاه را ولدى معنا نهد ركه(مألى :
دفانك ويلانك دى و<ود  ,م

ديات

انوس دزا ثل! ذلورد عكدركه

سالعدم ائلهشليةه نك لوبدهت اقم اس مع وم:ندهد رهدواصعنالناذار؟ ات

لدي ا

إٍ

:

نغنبالامس : (تريحه) نصه فر كسهار ألا
لت

ريه محرا اوإلرى دلامنتشسر
ات
كص هضعاذهامكن بيداكد
من كقدتى الدهردم ععيدّه ونال من صغوهوم

كذ ره

|(بعق) وغالمفافيه زاغب اولانكسنه.البته فلكذن شكاءت ومقا ردن
ذنعانى اطعارابد رزيراصةاسى سورر وكذ ريق دك جكرنلاخود ناد كرمافاز
 /اثارك امكتنى نوأمد ركة اع ريش

لاقنت
يهال ماخ

حاب انك وبردكق مون دذوها صم أند 5

(ثرجه)

نطد,ده.

ده راد( كص تابدن

١ ١
ا

دينايدر زهرحهامنكدر (نطقاغر)
ضستى ذمابد رصدهشاهم

ناطاا الصةوق الد نادلاكدر جدطلنت معد ومة فأنسمن الظغر
مهوةددلوى
(دعو)صعوثد نزت(ُرَحوه)اك نودماكص ةا سيناسترزلر تمكدندا
ي
تايدحنعا
مهو.دوع

>31

فى

ظ

ا 4؟

تعدالمشوره وليه اسمهاروديى اولةورب مناشزرت وشروع اولنهبكدخضنه أمورز
رده جيره “نلنيزأيلهول ااشدر مدوزئذه برسز ختزح |ق ألبهى واردركه 1
ىازدازلوب ١
بيه مشناورهحر و
اسما ا
كنديدنقلدموديجةداريندمدون اولان

(وشساورون)فالاهى)نازكاؤلدى ومكن اوارم.ه يسوإناذله مشو رة ونه

١

ممادرت نأاده (شاوروهن وخالعوهن) صادرااقلشدر ( .ترجه) يزازصرأل]

ابتكه وع يرلصو لبت ولوذئيييداولوز هركاازفدونعالهرةه أ
ال بر

:

:

1

2

زنتين
)»جيب راعيسكودعل كلوثائيهايله ددرارصكهمموم

|
دهده

جعن ككراهتى دفعايحونايك تلنينوتسهي أ نلقنايه مخوّل ولوس واؤكلدن ||

هبابه انقلاى لغتدركه اراقدههراق درطلور خضي ق كتن لغات' وذن صرفدء أل
رتا تجسنادند ربجي مع وود انهتتغيذا كامايلاخاطةتصرفائ
مسطور د ا

هتدردكنهانلرى مؤمنيعنتورفدةيدن امين |
تنتليط ضابيى ودجوك
ابديعهوَدَعِك اولور الإحمياك ين اشته ووصةله موصوف أؤلانخالةه رك برْمْ :
احؤالمثهناطريق بهزإاندائدروستتنا نقدها كرامورده د مرعزد ركازدرلكن

لرعزدى بالتكليهانك دير ننه مثوطدزيكه جوددل وما قشاون 1
زم د بير
يققهة حواحكانك عددنازارى أونَيك:ه ترق اباد مى 1
)أشته طرد
الاان بشاءالله

العتديديواه

)ادقن

هدق اودندرددلر

(مجد)

أولوبدر ٍ:

اول خداهر حالميزه شاهدتاطرى يهدترمند رمز و5ذدهد وة درب تغيعر.:

(نطقدبكر)

:

انعضك الدهرفانتظرةرجاعا فاندنازل منتظره ٠

||

نذاواؤر|1
(عض) تعد م مهملةايله اها جره وك تك لاسوايين م ا
(يعنى)| كرامون دشاده :بركدن طهورايد ربته شازتدر همات عقئئده ذرحه

|

|[أمترقت ومنشظراولكه (انتظار الفريج .عبادة )خكمده اولشديه صيراللهنه |
كد هوام ويرررسن د رسالفوئتعقيس 57
ْ معمودموحؤوده! تطارطرة .لهعنود.
ابدرزيرافرحدىكزد .سما سظار وطليره اولنلره عنانتاولنور

(ترجه)

ززرخ إوررايسه زماناول فرحه مسظرع مندظطراولتارةتع !ولوؤمظ ضر

أومسك الطرواءالي تنه عد قاصعرفان الرخاء فىاثره.
)بوست) اوماق

الشركة ِ) ولنبلؤتكم بمةص :هدمن الاموال والائةس

والعرات وبثنرالضابرين الذيناذا أصارت ,مصبيةهالوا نات اهتانيهراجتعون) ٍ'

انك

||مما مطليه رامد كهاهىذو«ي «صرده تفكرقمادهجالئن قيلك:واارلهبمكربدع1ر
على اجات
اصيرءلى تعب الادلاح والسهر» ونارواح
( :نط ديكر)

وشعراشعث بن قدسنه خطايا وارد اودر( ادلاج ) «بدت سالفده معنوود
ا وساقدر (سعر) تحرنكابإددر ده اوخوميز قالمق عاى (دواجح ( داك

زوالدن اخشامددلك اعلا ةتنا(بحكر ) 2در ولكره

 :ضديدر

ٍْ مغرديد ركدمصرى أولان زمنادر

(ترجه ).صيرايت اتعاب ايلاربسمكر:تدر

ظ

إْ ليد عرفزدش حاحانكاسته همك دافيت كر
لانيبرنملا,رّْمطامها دوا اهم يداف بين الهمزوالذ در

ٍْ

ْ ) 3ذم نوئله وجعدنتاً خيرصه ل ابلهجا
 :اضطراب

رذا اولوب ماد نه رمك (ضضر)

(ترجه ( اضطزاب نارعه طلندة عاحز اولمه سعددن د عدر ْ

]| وعزك اراببرنده ظغرهالوركيدر
ْ

|

قعاص افنة مجمودةالاثر
افىوجدت وف الانامتخرء

ا (وفالايا)ممَبوْوَسِِمد اايلهجلدغى حاليهاولور(اثر)نشااسلكةديقنه نارغ
بنشانى يزيد ركهذىروحدك ع وز ننه غلامتدر كذاككّات مولةك اراق
 ١وكايتكات.ك اثرة ]در زوه مودوَاوَمك ار بريدر لكنلونده نتهدهوعرهةضد ١

بنربزاقبرغيةجون
||فاشو "(٠تريحه) “بووهلدم عرد امبزء«وارااصسك
أهْدحرلانى عاتدر وشساثر

؛ ودل من حل قاض دطالنه عد وامعدن الصيرنالافازنالظفر
:
ا (غل)ملخجاتموفات عدمدن اهدر (استعءن) ملازمت وماذاونتاتلدى

ْ دعكدر

ترجه اه مطلوءاده وقد ركه حكم داجدىا.ؤب #ودصترق

! استصمنابايلهوليه خاحانه طهر (نطقاخر)
:

0أضيرة شاعلداالعسر :فير  6كل اه لةؤقت وندنعو

:
:

و نت (ونواضصوالالاق ووَاسوا بالمبير) اع شترندف متنا لاضيؤ وكنلى
توصية اذل (اتماعلعندمن يسيرًا)ا همقىافتهسامأيدرفخ قله ونةبد رود
معنا  »:د ىكاور (اندمير)بببرسكارك شرؤعدده عاقنت وتتضداسنى
[إوفلاك

ملاحظه اكه ذابردندر (معق) عشيرنك اندفائ عبن سمراواق حدودر|
 :سمرمأيهمبى صعردر وه ريماحت وحالك جلى موكرلسائ وقت تصوصده واحع

| اواوَك الاسرومهوناانه روَههارك برثدديزى وهر عاك بزر كك ؤازادر
أمورعظوواليته خيرخواءوعاقيتانديش وغاقلوضادق عد اولان كدنهارله

وخ
)| تيردى بروحمله انكدرفهدن ازالاغئ مكناولدئ وبرى ذحى مثلا عسااك

]|امورى عبادئد ندورايلدى بوهةتهده سائرارامذنةنزلارزرهمد برويرى دحى |

| د|برى دح ( وهوالذى انزلالسكبنهفقىلوبالمؤمنين) متكرعه س قسليت |
م ستدسى احيلدهمدم ديركذا وكذا هرفاج سالك ايسه قرق وباللكلشنه
 ١حليتى دفع ايلد كلرى خواطردن ماعدا خدشكدل اولان عقدةخاطره رن

أنقلالله لال المشكللاتاولان مي ددن رجع.انىايتابدزار شٍ هْنّشدازارى

| أناجله.اضعا ايدؤب صكره حلته شروع ولوس برربرر بلانقصان بنانايدر

|أامثطلعاميةنغيسه خاطرهستاكدفعندهشمافندىكدد ينهوباشضنه ؤاقغاولان
| أانعخضوالى تقلابد'ثةمنمبناركدك تثميأرندن اطمئئان نفس حاصق اؤلون

نعىيماثدلا عراذق
]طعا دائرةدش خاطردد ن رهلاقيتت نولدوبا
|أخواةلتيدهةضا ابتديروببرد داقعادليهديفتاحه ارقور بتكمعناسى
| |دائتكزيتغنسهنبيكرينى دتىح لايدوبك تومفعافىعنا يتنهنغ عرابنائل |
اولوب دغدة يبه اذى ملا دظه ائلهحل اولورخلان مرتبه دنه وارمناشته |

|||اتنسابطرةةكادق خروبركق نودركة قوت تدسيهنك انواعندندر لسك
كدم شواانلاجللدهلله :االخىرمبرآءزدن مودوذ اولتارجهزاله |
يمس
]| ت]امد
]| ادقيؤب شمكبامرللذعاى ملماناهحل همشكالات اس ندهازدرون متويخه |
 |]:اولوب تله وتدامه رحاسنده ستالكإن مين ديزلرب دغالماتحه هركس كارإيئه
 :منخشمزاولور

(ترجه) خظردن ا حترازاردوب اوورمه عرزايلهسن دكن |
000

ا عبزىادللء معذوراولمرًا.عهتأخير

ممتقتلافم ماغتاوةه ها فائلعذرا بادلاجوتفسير | 7 10
|[|.. ٠ات
(|| .مقام) عله دراواتى بابند(لامقام لكر)فهادقرأتندلامنوضعلكر.دعكدر
!]| ولامقام ل ذغله تلاوتنده.مضدرععى حزيدنيهدرلا اقامة لكممعناسته |

(تحاؤل)سن طب ايدرسين معناسةه درعناوله وزن ومعتنادهمطاليه كسدرلكن ْ
جيلهايله مدثرل المادهدرط دده لوعاحيله ملموظدر:ديددلر(ابل)دح ادلاءج ا

| ادن اولغله همزدمىتطعدر ومصدرى ادلان ابلاء وزن ومعناده اظهار

وابجهاردز(ادلاج)برطريقهكصه:ايجنده(كتكهسب) ه جاره دميعنىشدت |].

جرارت صنت ددكهدعنرارذه وقت فمودر عرعت صورن مقصود ايلكدر ١

أراكرث دائداحوالسيديله اولورسه ( -ترحه) |
]| برحلدن برعلءنقل هجرتد و
ك--

د ستتتحنية 2

مر

معام

ألآاع؟>
ا
قولبعذرؤاعتانها) مصمرعةده حرفالي داهافاده أواخشدر(وان يستعت وافاهم ١

يك المعتينين) كزعهمبىل مواذءدنه ر(اغنات)دخى ضسضهددركهذلامى حكن :

| افلانكازه القاذر وحهدن عذناثتالله مفسرد ركه(عنت الوجوه الى ||
' القيوم) اطاعت وانسادادون انات نهد دز (تعذير) دال غحْذابلهتقصير ْ

|مغناسنه دز( مأل شعر )سانقئه م بوطدراهن ددا وإهدركار براستئة ى

عصيبن وصيائه فصبنفس وصرف نفس | أ
|أمطلب اتذاذواى مطمس .نظروئ
 ١أيدرسن هزاربارغين وتغر بردرد نهاوعراوب ونحه تعرارحكيلوب طزية :ده

ْ

| ادس ولويوايعبر بلدهيه عر عتاهلدك ظاهرده حكديى مشاق راهئ نصه | :

طذر دق اهمندهتعلى و:نزل ورفعت وذات لازم آرزوى ||
ذكرك
الار
 1طاغارو ب
وطلتد وراجتابى -هاند نال حكمكد رديد كارى:لوند نناشيدر ' (مجه) شْ
ابروشه راه انواعمطالت اعرهتناكة بهداندشلوقشاللهواهضغ انكر وتعذير.
خاطر هسك لاتقعر عم  01د

س2ه
7

أ

فانس حرعلىغخزععذ ور 5

لارض |]أ
اا
(خاطر)فاعلصَمعهسئدهمةاءله:دناسردر (مألمخصل)اتنشرو
| واستغؤامن نظ ابلهاغ شه امتثال ايدوب نفسكى بركارخيرممائل ةن حالعر | أ

أنه طرضةكهتو حالكارع دد راحرارع ريهومعرذاواز رسن سى براح خبرالله ||
مشغ والبدهكوروالانةئن وابهرواص شراشبهاسغىلَاند وارإساضحه )صوفية !أ

كرَامَكَ ختواظردئدكارئ ماه اولان حوادث نفس دركهدلاحرمفكرههارض | ||
أؤلات واردات افاقيهدرا نى ايلك لازمةطرنةتاريد ركدقلئك حجلودنفارغ |
ساطرافاقيه تسانهقى
افلدئ #الدر شو

ابلهوارداق انفسية حقامه |

لابعاولوركه استافد مش(ع) سودجيقراغيارى دلدن ناتولى ابدة'حق هدحق ||
٠-4

جعهكون :صباح ننماؤصنكدره

طردقء اواشةوفائنددةتكواى خواظراون

|

]أادراادووظائفت امنده مسارم اذون .برجاس خاض معين :واد ركهفقراسى

عرض ابدزاراكن ادا أسوصو وق |
 1الشيدنه دعت صعنؤدى اولان حاطرهن د

ؤعا كزدكل ازسنهدفعنه نفس ايدوبباهرا دول غات اول |أ
رىذف
يدهدال
ااهر
| ظ
الكت درإونه بردخى ..عانرض اولميوب ذسيا منسيا.قلئاندن تطهيزاولدور أأ

صكلااة ا ثمراةدتصكرة فابضاناكمو-ود ||
واد
وادو
| افقتاكةاؤلكوزنا ولدةذه اوز

انس وقعنارقه نهاؤوررار ظارى دش *صادة ستده هلهلى بزمةداراستغفاره ||
مأذومت اب ردار:دعد مبرسئ دهيزسه لا اولان جاطر»ولى شده عرض أنديؤت :

عثلا ردكيه فو فته اجنده كااطعاطة تفنساه آرزدتى ظموزايدوثخلوان ||
و

135

1

ح

٠ع
0

عنيدةةاا

الناس اثنانذوعلومسمع 1 #وسا تزه ركاللغووالعكر :

| أذاج)داى نكننووكصهكره تحرف حذفيل تدو ينانقولتدى(سار)دؤردندر
يقبيه تالمنه(الغو) ميروزدوى ذائده عك دررد ىك طورلؤؤب وككديرا :
ْ ارت قكه

باغوبالوسركب لزذها لورمهل دن دوز (لنضلةكلام)'صافدل!ا بكيكدمم |
ومعرقت دعراشود دعل بوعش آنحاهلى دارذ كد درد اسالوذي دوم ومحه .

]| انسان امى فسعدر برى عإناد رؤترى:ادذتلىردن تاليدن  800222حفظ
جيالقاي)ند حيط بهو
ضم
 :واحاطه ابدثلرد رانلردنماعداسى (ع) وسواهممنح
شض (الغتجارطقيماةظورتزمايم تلهعنك لاف وايشدينها لان طوز ولواك لاخبردر

ْ با لكشيودعكذ ركهلومعم مده جامع صغازده نوراش دز الناس رخلانعال ْ
وممعمولاجردمعاسو اهماعجدوانك عقسدده اولان -يد شدهد ناس أو<دريرى:
ااهد تسالويرئ عطدن الإفاغد نارجن شاحدبت وهالكد كن تكتيكايةل

مور شار(وسه .:برابردهسنورمث اركداؤلكلنة باه تعالى هت

انوكم

!]يردن حد يد بكايه والنى ترك واعىوحافظاوإمؤْضكر.مكندينكوؤزل حفط
؛ إواحاطه به قادراؤلا ن كسى نه ليغ وروايتايليه صدق .رسولانله صلى ألله

عليه وسلم

(ترجه) خلا

ذم
اولور.بغ ءاليسوسج وا يم

 :ودرداذادى خدادن ضر( نطق خر) '

ل بالغ المرءيا اجام همتديو<ى واصلهامشهبتغوير |

2
جه

(اخام (لازم دجم امجتعدبدر بولوادرد يدرك تلاشيده متعدى وريد تتالةْ

|| لازم :اولكت واكيتكبى ات الدركهثتاآلثرى اوليه معنامى كمبقرقدةواحجم
ْ 03

ق داور(هات)قضداوءزعت (قغرير)نقدتم معبةابه رعخامارمق

ْ ش علدالةا اباكدرلكنةقروع دقهدهمةرراولدنيى اوزره تغزبرع غرردركةمته در
مسنهبىويه يطوق كى ع موي لوادت دا قز
 1لهان ت

01

ْ 00

(لغنات) لود اقلرمغردى قن شاخدر بونده ابواع معناسنه دز (غود) ادن
عوةد ريونده ا لدق وا :نش نشب خكى
معناسشه م ر

(ند) نونابلهدز ارض

رش عه"درواويدهلوة شقان يطرعق معناس»:ه دي كارافظكرعدهادن
طُّراق خيروطردق ش:يرانله مفسير درائدة د

استددام اللهبت موعاةبعإداود

ْ وببااخوددويستانٍ (اعتاب)فوةيه وموعددماباء وزن اواك وني )2
5

0

م

ْ

0
 00ا

م

.
_-بدك 7-5

تيه

 3ف الصغر

:

[
ر نسيان
انا ى
دهتدارا
ويد
فل

معارف 5وهت
معدل ينديكاك

ْ وك اواء

0

 7م

وبي الو

ب

وساي

شري امالمازا كلاهااا ودام قفو بمجايدوكهامورض رمد لالدى 0

| ستل العلرى صغرمةكالنةشنعل الخرومهاللذي يعلالغلم كفيىرهكالدى مكدب
على الماءودهبك اولوركه .اند نص_كره“نداركٌ اوانان ادانياستكن دكلدنكوابعل
برراالدكيوند ركد انايج مولا رانيااش وذ ابد  6شدطان] أ
عطره<دومةداروةدر يزيابهمعلق ودين ماحنه دعىماصق ومدق افاضم :

كاقد
ااونا
علد
درطات ميدن

مرك لالب توراغي اقلكركذ وؤغ )شنزطا راهنقت |[

(ترجه )د.س ضءأوت اغدره صمل اذانان علواذت جانانت

ازلوراوحةدلده كنس فار

فىالكتوزااي قن

ا

:

غائرها بهد ولاعيلايفباحادث الغير

م بررالونده مطلقاذذيئةازلآن مالغ الوا :
(اكنون) كنل عمد رَع راَسَمَِه؟:خ د
اللا
ف رهد مدذون
دكافلوسن 2

نه دروك كسه معدن أوسو"©

8

:

خاقاوانور( ) 1غى نادت وتغوافاىق بأنذن فى عوقو ماوزناتيئة

ا

تزندكى(ذنا" )سعد مغردى ره معروفدر غير)كد مجيه و 0

و

ابلةتدومغا يرتم دستندن انود معنّ)اول دان جوعه م حصت و:وره داس

ٍ

مدخوإنة دتركهدسالدان تمان وت دوك |.اقلاكدذن خادثة ادل وتغير ا
هِدن
وعارضةفيدا د طارى اولاق خو قةَْو ق

(ترجه)  00خن.هدر امانااسان :

آترنعمق بيوكرةتكزد ون صنخاتن:هان و بره نكذن
انالادي اذازات :دقر .مم  5هوق ءلى قرمن الدناخ والسرقة
(ادذيب) اضرل مياه وا(رنلت)دال يعق انائغىسورددى لغزيدهاولدىدعك

:

يال زاق ضعي ا
ونناء زياتزدهزقدام!لنتاذكورةه فل ريد
زل لاف ايدموداو

اولتؤراسرهكاليلاكى (و ق)اتكدى الذندوشرد ءك-:ةظ حك زورنن) |
فراش كج بد وشعهان (دتاح))دمانك معن دز معزوف اطيانن عل ركتتزن ٍ
:لجسيل و اموق ست عرش وى واسكملودنر
(إسزر) ورك

(تراحه)دون

:

|ذائكسوه اناقزنان ازاكابهنهرشن دناوسربرا ترام اوزرءد وشم ' 17

ا

سس

١

0

|تعليم.خطدن خطك <سفياق تادعادولغازكه دعشار (نظى) نارد رناكدرب |[

ي|سرذن يوهمييقدرولاتعسردنمعفدالفت انودن الننادنيجن موروث |
اخدن
خنشين
دكدى ١آنانانج إهودض ةنده شواج كان زمانهذاول يدار جا
و ال

أ

| فيط نشللل ناناطقهدرمحزم رازايلتك ثقدهريوتعليمخطةندهنوفقيرأ
ات
اصنب
س مص
زاتة
أبرخ ايرثيعين معوخربراامد روسل فاتحءةديت وخ

||

عليه ليت جمابارىدتىا اعليةارىبغدالقيق برإمجوزءز اروهلقبازئ ل

أناتمق مافع اؤلذينى ينك خخلطاصادطنىينقنغاةمطبقامزوداجه أ

|بأيسشيل لوده وقولاو,جدنيىخةلرى تزويجدر (صغر)كركى مصدردركد
|بكزوىيجكلك فوبكرلىكبدرإنتانك مدت عاربزيأنتشزيابردركه يطن |

غراوهقاون
|مادردايكنجنينوطوغدةدء وليدمطلاديغدالبفطااوصبلي م

ز صدكررهفدينده شابفاللقركدوهل ورهنته عثاره
ولاع
ؤدءغ
ااشن
ووزء
| طق
رء هارلى الوفاةشيهاىد بزلرمكشدعت اللهوطقتائداه
كدح
صحو
|ش

اش

| الدد توملا« اعلاذه تاقيب:اولتوب ادك بحردكاكتدند وك ماتقنتموماتأخر لا

اظمغةوردرالكلاع يراكلا ساصيك«لوغهدل صغيرد عكلهشبردركه صغرى
|ْ خالئده خالى ذهن املغله هراض» قأبليت بولاوركدينات د هظاهرد رلكن |

| 1قصل معارذلزى جيريودعولاض انوزنتك دعاشئ و اكزبوغسه ززوازينه |

|

هديه افامقدر[كعا)فءكىل ..درارا اولنانبركاركعلتتدنسوأل جواتةة

اسجّعهالااؤلتو زكعراقدت ا وندوش لامكىناصب مسةقياد راك ماءوافه |

علدنكت ابذوب اغزاب قدو ر(اتوزةورهه)اكلوزص تعناونكسماؤلان ||

زعد وكدج روودينهززي رتكاف قلرؤاتئ نوددهي ا 1
|قوفمجدمض واين

| جز نكزمإولؤدناقرالله عبذك ذيرار جق تكغكناوذيى ضوغتسون ين سق ||
ظناك اياون ذعكذ وإهزةغيئ نك)دغككو رصحوغسسنه شعن ينذ كد
و

ونتد
ضنك
را»اد
؛كم
ىندن
دي
ضزور
1مس

ذن
نكنى
دلاي
يسيز
اوك
بدض
|در

ريس فعلمذ كورفافن مضل

.بإترجه) :واللاهدلاضباوتد  +ادي مهعتيريي

|رذن ايدهبتشعى ابدركدهتنكام كبز

َل

قنل
ل ينو
يكنهواه
ا(|مثل) فحجاكفاتءهلوادلااستانكدهاترب

زر أ

مضال ديرر(عنغؤان) زخالات اوزلى وبركازلء

فى

عذئ )كسمرفقصضر
لامدت جرابتادامى .كىكهونده ر:الذاإود

للهجوجةاق ظعوليتكىكه هانبت انسائهنك دردفدئ درحديئ اولددى ]| :

زحفا

ات نان
هلق
وسن خ
أ مادزمانسكال ونامساكرهطانوكايرنواؤضاع دركة ح
ا دعق الوين واستاد وشح طن ,فقت وعذا بوسادات ودواط وديرانك بر باريد

]||ستشهدةتغاوتارى افاذه ولاه نمثلا غسل يادلقطبعلامايةداما لرلصكره
كر شبان تطوابرايد رولوازمك
يركدر وبعدالطعام مكسيدركدابتداشيوخ 2

 :برئتعايم استصادركاندوعياد كد ؤسوءه نهعلادنضما .ند رلوؤوبوسه خيزن
انامفايطا تداند واعكلا

اندست وغساد هاسيرًافاح ننه دنهوارمقدات

عاذدظه

اولنهكدلابتزن ف الديندلاشذروقاظت عنادندنتءتى شالزاهد ارد وجددم

اولقدن دخ صيانت :اواته وصيدذك بأدسدمكوهلى ةسايل طاوله 4هر

ين نأك دوسهسئده:را تومس ادرحاه لىة.لالغطام ضبرب وتذويفخطعا جانر
د فإندهلر
وله
تري
1أدكاناروقت” حاخةدهمكن اولدنقهاوبيزنى بزئلهذعورب ذك
:

قؤلق حكميهاالروضربا .عسهلروقت خمريده وى

اؤيد كلكنات نزباذه اوليه

أهن
بل انل>رغنك املد تزهسدن اذضادز مازاون خيراواءق عن يذ
دكنكدن انان لجردوا نتن رد حل شرب شتاصنك غصا عنشدانقاوولدكا
امام مالك منوط أ دهنوبابده ترحد بث*شرا دف :وزوانت الدرضحتك» السدايل'ات
نبور منداردرر برااكابعز تعفر ادءدىمتادة

اولان ضنذدان أؤززهدئدت

حااولانركه ند ده كلشدر شفظذرأن أبنثلرهنينامكدين 1ؤت دز
 :اولذور فقط.ذرق غدم وجددر دو سورم اردر:واصده اأطاق-.دى ظطمورىٌ

منشاهدها ولخد ر(عيبه) مك سكوذكارندن نرئبرشد يدمعاد ناثناى تعلورر

|[|ضيزك؛ جديدن زإدضيةديداقعاولوت اعم دن اب ظد مور ابانن”تداك
 ١أون خلءة لز:او لان.تشخصمكل مدن جمةمشدردلون عصاى
0

كي ا
ملقدمرادايا
لناباجنة لاماؤفارتكودزوصاومأوانك بينلك

 :دافن طن 00انك0

اجرامسو بار

1ه يعت .

اضمبيان وغيلان» حضوا
دعشدر(شعر )تجزاداعلالصيياناهزعو جوكانه

ْاكثرا مكتب ل

نسوان وكوؤندو زكودكان!:له القتدنتاشئ

|أعقتار .نه ثتمضان سراجى :نااندر(شعر) وكيفتريئ“العوّل والرأئ عندمن
| يردج علادى ويد وءلىطغلبد اولادل نامالرىاوززه اولات وي سقا .رنكري
ْ كوول نام اللهلم يهنيةأيدوت “وامشسازه :سويت اولوررةومن لقا لهب اتعيين

| انكر ير 1الناعهزمإنير اقب قيعالدتشهيرايلادكذه كو دالاولغان وليكقي
77

2

1

لى

الله

ْ
٠
7
:شق )ركستهكه اعللهى سقيق !لدوانكاربابنه محيةلحيات طيبه0000
هدواصلاوضيهد انكيحونزندهلك,
ني
 :اليه مده درطل نوكهخلق حباتأنه

]أ وقدر' (ترجه) 11

علرحق اله جاوليه ميتدراول#ديراز اول.

 :ودننادهاولضه'نأودت نبور

(نطئديكر)

ظ
اانخمن |رجالجعة “د .فٍصبورة الرجل السعيع المبصر
ع
]| اهمزةٌ اشتغهام (بى) وضشسودفنعاايله ةتطغيردراضل اابونغل معناسنهانك |
“اضلى نودركه زائلادلان واود راب واخ:املمندها يووخاواولديىكى |

]دخ

| وخذؤق واداؤلديغنه موْنقٌ بنكتلدى شاهددراخده اخت كبىزيرا ور»عه.
ىلبتتحوف الواداوأورةنوكد دخ بجوندة
 ١تابوت لاححقلومازالاانكمذكر ا
-

اخواتديدكلرىدا باد روز ف فعلدراكاندح يجتابناولدينيكواهدركد الى 1

ْ تايان وات تضغي نردهماء
ك
ن
ه
د
د
ش
ح
ى
ك
ف
ى
ر
س
ك
و
ق
ب
ا
ر
د
ت
غ
ل
|

]| لفظئده:اتفاق تسم وشتروح اؤلسه ابن مكبرومئنا برفعله مفعو لايحعتالنه |
[أرعك حمل وارايدى (جيعه)جادباى اولانحيواندر سصانمن خاقاليقزعق
]| دورةالشير(ماأل)رجال ضورتءدهاى اوعْلِمْ حيواانواردركهاشيدوت٠كؤزنة
كشثى صورتتدهاولغلءاننتانط ناولتور

(ترجه) اغاذغل و

39

 :جاربادرمعندده##صورق انان ايشمدره مكورر |دلرسروز

قطن بكل رزبةق ماله

واذا أصدببدسه لمشعر

]| (فطن)فطانت مادءسندن ذك قعاكق(لردعزية) نقصان ومنصدبت ١

]| معانلى)ندكان نقصاففهىواد را ايدرلكند :ننهكان مصدبى اكليوابذعآن |

 |]:اطزاهلاسلاماولانكس:ه نك طورى برعكسك ركدركه دائادننهواخرته

مدة
]| مضمز اولان وياد د
غتانا يلنورناذئ اليهاكدتناسنهمضر دى.
]| والورسهز براكثر اهل الحنةالبلمحد :دهاز مارك ادل جنك |كثرى امور

]| دنناده على معاشنده نلاهت وساةت ضاخ اولوزلكناحى عتماده واجوال
؛ مغاددهمو:سكاف وضاحب دقت وفطت اولور

(ترجه) هرمصيبتكد إبرر

]ماله!آفادلخوشلورهد نه ابرسه مصيدت اولوراولدميشعور(نطق! ص

1  ٠.حرض إعنلى الا.دابفالصغر د الجاتقرريعبنالفالكر

ْ

(حرض)امردراآخرىمع» اولورسه بُرعمت وتشى دقآيله دعكدر واكرمهمله
ْ اولورسه]وَدسَوْحَرَصدَقَاوَلون رصم 7راررديه دوشبوردءك اولور(ب:ين)

*

درزاداب)اديك جعيدررو:نلكى أ
ابن ك بجع منصئدرارك تفصيى دتايقدمناز لش
عميأد

مادا

| دخلا شرع اولان:أموزه حزم دروف كىكه مهادق ساب ايمانهد ل نعود بائله ٍ
رسمده أبدرودكى تكننترخطا) اذكه نبادق قتاتهولك اتصال اندر(ملقبه).

اهل اتسينا زد داركدحشرتت لمان بردفعه مأعوراولديكه َعَم دببعع ايدو :
ايد
س
مج
ب جرح

ْ اطيب

ع 8ردق ابدهق لله أساتن' اخذالدئ عد رّمانره عيكول مهلهم :

|لوفاشتةاعشاك ن سياه اهسأولد5ده .نه اثارئاخت ارابلذىحكمندن ِ
او

وضالصم ومكات خنشدهة ||
سوالواد ااأدقدهطتملمده توثاز> ددن اف
ُ ات

 0اؤلور لرديدق خصوصاكه الزدء ىقلن ا

حقندهاذاصلصل اوداكذالاهفسه دفاسلحسدكله وارداواشدر اشته ||
ين الفمره |
ردو
غعشا
ضه د
اغري
بهباص
الككون معيدى صاحب .نصيرت انما مر
| تقديرئده وذافيصال اولتدق انسانك شر ىك ىتا دنكى.ديدن اولوت ||
ولنْديذه اولاناعضايك ءات دغعرارتدند ردك اولور(ع) موراضه خدمك
ب

هه

|

دانه مل (اقس ) قاش ايدرم دعكدر قاس :ةد بر وتسدت ان!_كدرنا

(غتر) باتىهالدى دءسكدر (خلاصتين )بنضعيفالرأي اولدِيمكئزنان ضْ
ا وجناءدخ  9ماهد ره ر ن<ومله تقلبيتب:هن ادا يليم عجانت حجوقَتعالالله :

نى زمانغازىآرزوابا م فبيرا"فى زمانماذئنه |أا
ائ
نلقد
| ممكتدى اشتته يلهاو

قياسايله حر تكش اولغه دانان اولديغنلايق جيقررم (دباى) كعى ||
اله
دلدادة افسكارماةى د كعمس ةقإك حكمئد قاتى #لبداحا
لكمش
وحا

| زمائدهجدنه مستقل نهماطى اهارا

|

(تربجه) ربداتدم لسانوقاعى |

ش)عبرت ايلهجد حال واستقبالىماضى بهقياسم وارهزاد (فطقخر)

١

وف اهل 5ل الموتموت لاله عد واحسادهم .5ل القنورقيور

(نتستنذن )خااقنك وخدامتى جونكي كباليله انسانمأءوروءات خاقى |
|افلان عرفان اتلتمعهوراو له اكزحه ديات دورى ائلهفتصف اسهد |
ظ | حنات معذؤ دلرى وقدر ف اللقيقه موتنادن معدود ار دركه فنورظاهري به ١
 :دَشُوْلدَن اقدمحل ذازئفرمعنوى اعت اواواغشدر مطلؤت اولان يونك ضدأًةا

وعكسيدركةمواق #ولاننؤاسر للاموت دوريد نال نفس وماسوامو ”ل |

مظهريخ وقيوم اولقدر(. .تربجه) اولزدن اولاولودر جاخلاولثاركان |
افش قبوردن اول اول ا جسادىاثلاره .ور

وأنامى » 1لمغتىبالعلمنيت .يد" ولدس لهي النشورتشون
مممرع اولبدلنده لوه مرع وبالعلم دفنلمك لك منت تسكهد و( خلاصة آ

ا

ا

اناق
5

ار

(ترجه) دس أساءيليلحكمت واد ردمجكرد.نا ك بهرشير ولاد

'

عان اندار
فدات ادااستتطقته الاغور جدارىعلهانوادى الدرر

(كلب)لسانناؤززه معطوف وعاطق محذوفدر( استنطقت )ماطئ موتثدر ||
مصدرى استنظاق سو نك (أمون) وندهعهد لّافادهمى وساةنقر.سمدسمله |[

متصود تمووماكداردر (از)افعالدر ماضيد رزبادهاولدىد عكدرْلاتسى |لا

ربامغروفدوكه .ردبيعرل سصعودزهتازلمغلهجادةشرع شريفدن مكرفدد |
كنك
نوا
دود
(إنعت)دكر

ضوفمهتتاواقدبرعددورشرى دهسلزن اهدهطب ||

دىكرز إنواهى الدور) موضوفته مضافد رالذررن النواهىابدى جعاردد |
ظ
)ب دقامواردركه (ع)شل شوريدمنى فعتران ا
مود وكجرةعية ده (تتخب
 1راعادر نأطقه سهه سوزه

در دوعم سعناولون اشتّه اول سمله أ ١

مزكافوااسه .كواسعط يهسابةهيواريدضع نظرايدن ويؤيهخيال اولنوركه ||
1طوطّدلهه موعم غصهتكرستان لطافت اقلوب كال لاعت وخصا حىّاول :
 :آسْةوابقيو  2اولور دم دهن وفادوطبع نتقادمعادت بلغانه خالفدن :

كبلارى
شعي
مام
رجون
دمتل
يهحك
اايد
لنطاق
جماسق
(تريجه) .٠قلب

ظ
ايازجواهزارئئان
داستبامعةف الرجاك واسائلهذاودامااير
:

|

8

ِ

كايركه .هركعى
(امعه)اكسمرانوهميم مشقّده ومجمله نك.فكدارنة اولةد
سنياس دبراكن بلادت وجانتتدن تأشيد و (اسائل) ذعلودر مقاعلة |1

]نامدن م#تسكامدر اقائل حكى( ..:ترجة ) عاحزاباس
هشكاعبركسهذن ابثمسنؤالهاعتيار
سؤالندند خ ي م

'

ْ

دضمطى ماغير
ان#قداق
نر ي
ولكثنى مذرت الباضغ

ا (مذرب) قدي متمه اله اذعا لذن فاعاد رفوت ناطقه الهاذارة كلامهقادر 1
كسحة يه ددرب اللساند برلافتؤاللمناتكنى اهمالالله مدذرت دنى سضكه درا

اورتيك لسنوذليقومسلاق ومضقع وساتراوضاق شهوقبصه نى دى ||

دصغصريغه-ى
نيلتشديرا
يهدا
| وازدركه خصايص اللغه انارتفصيله تع

|

|اوزرة درائلزدن هناد لان انافو د.ديكهانسانده انلزن اضغرعضووةدر |

دضغبرالمزمكتيزالمزمذو حقانشانك كال لالت شان وارداات وهواته آثثرأأ
اندو كاين لهاوهمقكئ(ع) ضدحانخداى اندزبان وداش نكيت » 0و
وحلاف.

اننا

[| ٠أاإسبرعقةت):إللااألتولهىا)يالهدىسمعوربوضاهنل ندظرىا<ياعزكديرعن(ىعايفاىاءس)تمخرشاكحولاءيلكودممسءتاوجرزاواوللوانن|:.
0

0

لز (.تريحه) اكر
ششكد
وحل
]| ]|.دقتقامغاتابد وبمأنوساولمق سنيدايق
سدة

|

 :أعار اولس اشتباه كي انككشةدمعا سزهالسهجشم خيرفدار ١
ض
١

|

ض مقذهةبغيوب الاسورووضءت عليهاهم الفكر ١  -.٠ظ
.

(مقنعة ت)فعيلدن مف
عولدر قناع اله.مس:وره دعكدر( غيوب) غاباركه ٍ

رض برذر(فكر) نس درواحدى ككرتزرصح الفكربرندهحسام العيرْ :
ْ حاضي

 1دشئ :نشذهن ركه اعثاره انان امور جسبوه دعكدز (:عبر)فكركى عبرتك 1
جنسيدر عير ت فنظروالتغاتابله كنشى به نطر دق الا:شقال خاصل اولان 593
مجىادموعكظلى المرهات بهزائر ى نهعن شدات السير

كجسنة دعكدر قيأفتنامه قواخه د كاىطبع |
راضم (فاالادل قؤلائىلكو
 :وحودت راأى نثتانهسيدرصكهبو ندنرآئ رن عازمدن عمارتدراكرحه ٍ

|| اممعاندن برىدنغذى ومشقظ اولانةلبردلسكنبربمتصكرهقملسبىتقل |

]ادنجهتدن ونده فقط.رأئ جيدقصد -اولئور (ظنى) اطذلئدمظيينظم

|||وكسرابله دراضافةلهفون ساقطد رجعدر ظباطكى ومغردى ظيادراصلىطنو
حلقاولدى لغتدمظبه اجوتاكرحه »م در قلجدهدنى |
لدنايد
ءاو
 |]:دفلوابو

عوركه ا(بتزنعهايرددر'شايجاتهم نتم مؤكؤس المناءاجد |
| اعْردْطازْوفلت

ىيى)اقطغ واشق ||
ردك
افقخدا
|| الظبينا(ميهفات)ناغش وكسكين قار س(رو
اعصكللكناح او انولان قطعده زبانزددر (سير)فكركى |
 ||:معناسن هكسيزمد
 :سيرنك جنسيد ر سيرت روش وطرزوطؤركده ركدك خاصةظهر دن مدا ْ
]| اولور (مجحه) جدت شيرفكرو هي البتجزمايدردرشنة اشكالىهم ايدرْ

:

 .حانى تاردمار

لببيان كشت ةالاربعكجداوكا سام العانالد5

ا (شقشقه )كسيرابه اسرك دوه نك اغزئدنجيارديئى

ا
<1

حكرضصككى قرمزى |

|]|نسنهدر(عان)اصلى عن اولوبنادنالف,دلقياندى يس ءانىغلطاولور(ذ كر)
ٌ اسمالت مغروفدراوئد نمعداى د مكرئ:ى اولانوالاد هسأددركه ديد ككسديدا

| اؤفلعايندر حلكدن :ويد ز(مألى)وصفسايقاللمهوصوف دم تلمادلديتى
.كت

ام'
زبزبائد
تنديىكزى ت
سُعشْقهاشترسر.مضت كئوباولاددنمصنع تدمغه
ب

7

ء

#يإنا

0

5

ردت وفوقبكبحاقحق بهد ميزاقنواوندش جروف ميتم ىعكبهدر .
(ضم اله رحنى قو د كاف
”

14ل

لاعس

يه

ْ

باهدة|١ وبع سا غع رهنو

عه«اه

فلاحاحه لك ىخار ح جد ختبرعذك عماسطررل

سي نامدن يدل(ع) كرفي وماتفك ريودنى أسضه دن سانىظطاهردر

(تمبجه) العامةودع ره فج *  7شيجيدلوحقلبهول نظر
ويررادهر شيدن خب (فغ) وبتك مال حصو امرك وكلامى 6-05جد

|

درك صفينوقعهسندهعسحسكرمعاويهمغاوبادلق صود ىجس أ
سهالك اولون جزراة_لر أوزره معصة_أز ا.و يزهابلديار :
الحا الريك محيله ب

كو باحكر معصفه دعوتايدوب اسحقه راضيون |كرقارشوةور سكزدق
تعالىبه وكلامنه واجكامته معارضا ولورسكزدعِك هرادايل دكارنده ضرت |
امير دارىحيلاوليدغ لوبكشا د

اللهالناطق ) 2

ا ا

مدمدةدرائارك ر فعايلدكارىمعه ةركل عاللة صامتدرلكن 7
وبيم ب .
دع

غ

وعد بورردان القرآن والسيع 1
لومم التوة ار6-1

كلا ود

المثالى بددرو المح لاردحالادان يفوأدى عند مشهودى مق #لشاهده ||
وعنه كولساق (سا)

:

العم الهجاعالشكر:بايا جاعلكف
(نالله)باألصاق احويدن 1
عهعنى
مض

تس

ظ

وات توش مراع كانمدزشدهوجععلى :

اافاعلدرجع عددى سراداواءى (الخرجاع الاغ) حدينندن ْ

مود وكش اتكارنعغت :معناسته:اولدقده شكرهمقامل كر ان النودعمك '
|قضد أولنون

كنيسرعتجلدق ْ
ملا ش ر
(ندجه) سق دياك جع أبدرهرفمت

هركغرى جع ابدرسن اند ن قبل جذى( . .نطق)
اذالمشكلات تصدينلى بكهشغت عوامضهاءالاظر

ال

(اذا )دخى جدود (بجكلوت)ملابسات (تصدين) ماضيتك عع مؤتئند |

:

عارض اوادق دعكد رلشتكبجمةزادهماسحتره نمشكلاتدرابجعدو(غوامض )غامضكا
جعيدر اا

قري

ارو

بس أندن هناد

 ١دهركٌ لسدليلهبدلا أن سثلة نايجهد ر(نظر) لوندة 22:وتفعص دعكدر

|(رعه) هرندمبرمشكل يتسنانئدلدءراردا بار وغرتطرايلهنانآشكار

وان بارلقتظؤننعوترنلمدعناه لايؤتليهااضر

زيرت)

ْ

ميج
االلدل

العينصرنا عينذات هدوف التفصيل لتوجد سوانادول وجدكذا فىاتجملات )
وشير مصصرى خخلوق(ع)غردمده»عاوات حر وقهسةرم واريوددبوب وركفتهده

أدى(ع) طاغيلوبتر كببماونوزادى حرف اولهتمامبهد..وردةارىكلام وامثالى
]|أمشرب شخكانه در هالدمكه مسدّلء وحدت #4عاده معرودحقيق بي حروف
 :قداءاوزره اعضاى #سوس ها لوصف الل عي حزوضسه نكهن د وداؤلان

 .مسلكيدركه حخرالكالا مدهو ورالهداده :صمل ورداوعد ر(واثارك) حخاودان
' نامصغير كبرقارمى كادارىكه برىفظإك ويرىأنضطل كدر ذاتمده تصوئده
ٍ زر #وعه درلكنكاركخام سكت جسة مزهدرفظ_لم٠شة:وا لهسوى :معاهان

|| نازلدر دنواعتتناد لرىا كزواقع ايسه سلس القولدن دافضلات مقوله تى

||| اولس اولور(العهدةعلى الراوىكرءالةالنقطوى (مضغر)قلبندمكيز ل اولانثى
] | فنونده مادام اوصغات الهيددركه سرابردةعزتده يهان كن مراناومخالى
 1ا كوائذه ظهورى اولهس:دن عستارت اولان مان متاك حروق واسطه سيلادر
( :ترجه) كتدكى اله دلكدرااول ميناولانَكَانٍ يداشسكارادلور حروفادن
]انك سرقدر (تكنه(مذعر ل حروف واسطه سمله مظهراوك:ذ ن نودخى

]مهمد ركه فواتسور-دهتاونلادنهحمروتفأمقخطرعهينعلاءدلالاتدن

مك ن ومكدو مقالمق حيادالهى اواسيه
تأويلات أسدر احئه حداناد مراكر

لبرى .اعنادن برى بودركداول حروف سرقدره
درقدنو
زولو
ادا
|| انزال ننبوج
ظروتدركه حئاب اهار «أفاده ادلثوب اثلركمعلومار

وناتز اممّذن

 81كركدرديد دلر 33حق تعالى سورد ١ومانعل:نو]بلهالالللهوالراسكونف العل)

اذظااكز ذه وادىعاطغه د رديدنلرلكنمتقدمينزاوى استن:افيه ددزالرامضون

مبتدولوبخبرىيولون-جله سيدرديديل آرمونابقالضلهاوءقد(رمهعرفة)

زيد
اظهارمذعر<سا
ررا
ده ب
كغه مثلابركذد_'مةسورءٌ اخلاصضدن برحرفىاذمار

دزونا بلسها كانودرت ممرعاوةثوت قتغيستنده اول حرف وارسه لاءلى

وئلرك اولكى مصرئ براعةاراواةوب اك أكى واوجذى ظ
|لتغيينبخريرا
زهد نخد راول حر فكتواندلج مومر عارك
كةل
ضعة [ودرت ود رد نى د تسى ضع
 1رشارئ جع وحروف منزانبرر بررممرا اأعداد اول:تورعدد#وعك منتهى اواددى
'

رجيمند رشرةم دهلمذفتر
حرف خيرو بردلوركهاذهارا بلدككى اود رم صمرعارنو :ارد

مطل بلنده ممخم شرييكزهر«زشغق هركوهرودرزاوْلوُلا لاذرخ كو د
-

ودر
غ اسنكار بلوادارةافلا
تدوب
||| دانفاسه لفاك  +يعنىانسانكاملى استاذاملاك اي
أ احيىدسحانه وتعالىيه جداولسون ديك (ورفع السحوات بغيرعدتروتها)
 .كرعهسندهعددورى فىسلب اللهأعدةم-تورهبه اشارت واردراتلركل
هلرةالزنادديدكارى بوحمهةدندر ويوحقيةت جأمعه درخت
ركاذ
ٍ اراد انساند

ل
ْ وحودك موه
ا .-
ضيدر

صدآ درخت اولان محهى امتقلياا وراش

ودون) (لطيغه)اهلمعمااشارتارن د ندركهبرلفظك فللىوسطيدر
ّْ(عندآ 1ع و

|أمثلاعددك قبللاىدرشئحا كبرفتو.حانكدشح بابد تصربح ايدركه(نالباظهر
 :الوجودوبالنقطةعي العأيدعنا معبود)صوفية رَآمعتديدهاصطلا جدركه ١

| حقيقتديهدريس(يسعنىتلعببد اىلموؤمن)حديثقدسيسندءقلب علد

||اتسيرى نُعَطهٌ نكتددننالى دكلد شخ ابومدين-وزرديكداثناى شهودمده

| مشهودم اولان هرثئاوزره جرفباءناز اش مشاهده ابدردم حثث,اء ونقطه

|أانحه رسالهلرله:ةصيلاولغشدر

قه يظهرالمضعر
رجد
حذى
اال
مبين
واالنتكتاب :الم
:
ْ لإياسوة) جلككله دركةصوفيهكراموحكاغقل اول وام الكتان دخ د,برار

|أو كدلسدمهمتطبعه اؤلان:ة سكَّابَ > وواشاتد روانا نكامل #وع هكتب
الجا

امالكتتاب وقلباعتمازيه كانمين ونقن أعتازطه

| محو
لددااكعنغبياالتندري(مبهين)باباطنهوااظهراريايدد يب(ىاحرف)سرةك بجقعلنيرديونده
هىنا
وصوردركهه و

رتس رجانى تعبيراولتور +سيد

دسيدركه حروف عاليةغين الغزويدهكامنه اولان ونذانيهدرشصرنلوكائده

[أكون كب ويدا كبراينغرلى ةدس سرنهادارى بداحزوفاعاليات لنل »
متعلقاتى ويد

مدي

افى ع ادايدركه تقيهسى ودرعدانافيه

|[أأوحنانت وانت هوعدوالكلفى هوهوفسل عن وصل» وحضرت شينكبرل
ونظمى شر حكىبرمنظومه ايودب شح مغر ى +ورر*ها لعدماحروفا عالمات»

بزلننا فسطورسافلات ج#دظهرنايعدما ككاخفياجدوصيرناالا الكالئنات يه«

وماالا:كوان الامن بحهادفانا كا .ناتالممكات داداصرنا العوال والمرانب

نا بننااعجدنلودفقنابعده ف المشكلات #ونسينا
تصغجاتبيد
وذائناثم اسماء ال
عهد انامالؤضاليد ول نذكرعمودالسالغاتغدرسولجاءمنابعدذلك عدعلينا
منى» بالمهزات> وعاضنا لنا املمنناجدوسرنا اتقناعن جهات#عيرنا عن
وات القانلات #دوصلنا واتصلءا واتخذ نابهديذات
نموض زاكات #اوعلنذرب

1
ردقمفل درصحكه علاى دبرار سيب شعااولان .اس دردورى امداونأ
ا معذوى اولسون (مانشعر) الى بأد ن س 8زعم وشهى وادراك معناسةهاولون ِْ

دن| كلزسن ذوحتكدر :ناته شعر ديد يلزاهلى نامالشعور اواقلازم |
ْاولدغتدند وزبراسءرلاحند واعلامى دشوعتورو<دت ذاهنه > تا اولددى
..-

اعون بخوادسا ترمعازفك ىاولروب عملوهقوف اولاق سددله دردنديار

( ٠داة) كأرس.ده درد دنْوردوانك ضد ندر )وحيد) دؤادن هراد حقيقة

|

اطقاءدركه جله نك متضو دى ازدراهل وحيد مسلكتدمهدوحد قكتنه
كثرقش ظطارى »مدرهمة سارى ازهمهعارى » :سرئ اؤزره جرع درائدفسازى
ٍ اولوب حيو لزادن غاذلاردر دبرارودادن عش ادوحدودحقيؤ يهوصولهمان :

|اولاتتعين موهو مدر(اب مع )سنك مطلوبك! ولانعلاح ينه سندمدر لكن |١

]كا فطانت و قدركة تركردمده دو تعدك ديز كذ اك عسلنادى جسهو ا
 :ااداديككدود دح سئدن حاصل افلمشدن ا خردن كامهذكد راماا فامعا نك 1ن

| وقدر

(ترجه) ككنتدربصاورنشينكوزيك حرمك صغير بوعالم|كبر

ادور لشذه |.تنزسين

نظرلفت )صوفية كر(اكمثره .اليهعاك ألبىوم القيام)

مورر ركه أنمسماكه اللهافظط لمر يسدر |-عواء قي اوزره مقٌدمدر وموزيده.
ٍْطاهردر وجزه
١و
مشتلازوميوائر خلال اولان حقيقتالساشه د

|اتغائك منذاهرلاي

مايرا 1

عفيلات دوسا ا ترسقارقدتاذاهرو 1 1

' حقايق مسجادر وظهورى اعشار يلهعمناسيا :واشمال
ل هلاسظله سمل كلدركد شْ

أسائرايا نالك البرزاس دن اسه اواناءفاضلل قبصرئ فسوصش رحندهديرك |].
مللوهاناتحدت الله
حدذمرتن هراتضىاثثاى خطبه ذه نتوردياك[اناتقطةناي
هس ا

| الذى فرطموافناياها1وانااللوح له وظواناالع رش واناالكرسى واناالسموات |
|السبع والارض) صصخورظاوى اولوت عا شر بكاهدكده عد رابدون القاظط
| شكارسنهوذند
رد تلروماعان وزمين وجمالك تحمادن أناواستتكاف ابلدكار0:
أامانت مدروضه كداق الننانعاملاولشتدر أبعماللهعوردىوسي “اجا نك
ا نامعءة.د ردنك دآرن((وخلقت سدى

وعمآدم الأسعان )و حامعمةه اساردندر

| أخردائ عاك وله غمىعلقت السياضه به لز

ْ

لوقاف ول1تاء جرد ذله :

« :ضوظد ر (تكته) كوت القاوبهئ دربكه كاز ى آ[دداكنةسنال دندلددوراا

ا ابدراروشمااكيرانع ر لنىسذة امك نا :مأأ :الغلاامشو نوزركب اتلد ينه ١1
سل الانسنان التكامل معللالملاث»وادااسصانه وتعالى3تعن اقارتقونيا ْ

2

ْ

معع

<ى تعالى لهنكملاذى اولوب كره ترسه ظادر وباطنده بداخلىواسظاه وى

||واسطه انكسوزاىدنكو ردن افاضه اولنديغن اقرار ابيدكوتدى متصف

اؤلديتى ج!زومحنا ينك مغفرق دنى انكارادة كليه يله اولديغ افاده
ايلدئ اصلا حرم صاحى اوأسه د ينكد نب و حو دى معترف:اولق

عار نام ادمكونااعالك شئه سى مقامئده ولغسى محتاج عهوؤغفزان
]| اذه كافبدركه حوتعالى عةووغةور اولغه اسوراراولديقى اك عبددنى
كتوكاراولغة شانان فمغهرنه لباقىو عناندر يعاىنسانه نظ را معانناله دقت
أولنسنهكتيكرااي كندب لكلمشخفتا ندركه اول هننمهمغغبرت داه ظ

جسباندرنحعىض اه
رلك
(ال
مدنسادحات) الهىآدم اوغلاق00
وبصاره وآواره وبعدار نمكالتتصيل ايتسون اوغلاناقستاكبكتَلكابسه
ات دلكدراكراي اواسهديوانه وطبوق اولسه سكانهاوا و

اولوسه جمة  4ولورادنائقاولس مككيزوبعقداراد أورهمدشهعزة ريوخوف

داعمقارىاولورا 3؛ جالشسهخطابكا روكرد وماقدرواالله حققدره
يذاواكوراركوركاسترسهلتدرك.
هانبطر ويك لشديد)نهد
إٍ ميد ولسز

 ١الاداروهويدرك الابدار)دتوعتاب اولنورا كرنشائنطلب ابلسه (ليسكله

|ث
وئد
)ى (عنالافهام بعيد)دنيلور اكر اك استرسه (لاسلغة العقول |
لدمارغلائتكضعفو نصارهلكن وحيزت
والافكار)دو خطاناولاور وباحم آ
وحرمائن نح هكوكل سه ونه نككى د يللرتةريرابايه يدادامل 000
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يدديى قرحساساباولئو لاشو نالسابقون)كرعهمى ستيهززد»
اهوناان
على ديركهابن عباس وسابرانصارى ونصه رد نى خد حهدتصكرهلو كراامنا1
م .أبادبلر(أولم و
دوتارتن قهة
أذرثو ا

عر

ا

ا

00

بورعلا عادر نسواايده د حةة اَلكبرى واطغالده حتاب

على المر”ذخ وزبالدءالوركرصداقثآراكائل ادارردرعلى الاطلاقتبكراسلاى

كنية أنويكرابله شهرتنه هبدرديدبلرتوذلرك قبل الاقرار خالاريته حالقرت
وزمانانقطاع شر بعتد يلورلوخسه ليقولنالل)هكرعهمنىشادتلء انلره ذه
|دشادى خطادرمعذ يد نىدكالردرديد بارزيرا جل »ى موحداردرخصوصاكه

راس وسائر <دارى جناب للك ملتى ردولكن شبرعت رأوئله

متدرس واربانى متقرض .اولمغلهطريق تقليد واحراسنى بيازرايدى(وما ]| 5
معذدين  -يدعت رسولا)هالديك اليهكلئةموجيزئيه لىمانوجلورجيع
ْ  000 0دكل ايدرى دك بعض باسك مسللماؤاارسه مانعافازوودحى

رصحد ركوهظرنمبوتده حضيرت تهضرانك-ى” بووجعله تقريب اولنوركه
م
معرتدن فرق تارندهامهرافوا لاله التمشاويناشندوشه.دازلدى العسسش
والاى سكزد

دع لردرواوناويجسا ل مكددهيعنداانبوهمد تاهامتارى:تشريق

اولئدقدداسداى بو بدهأوناشنده ولذوركدوق تانتَةَال حضيرتدهاووزادج

باشندموانو مكرااشمشيكنا مدا ولورديدبلررضو انابله عله اجعين
-

والحد

ندا
د

ا

ص

ازإدوك زعن
اما شيك استذ راق مغيددرسرمد ددهبوابى معن ع اودر

]| وطزلزمائندهاو<ى مدسةعء لاردرااكد سعارسه اضاندلهايدالانادوازلل
آلا زَال وله ز ارد دروسم_د وضعانابرده ظاهروماض.ده"خفيدذر

يسدوسهمعنوى م وظدرديدياز (ترجه) دخىلات
ضدت
اما
واممسق
ون
ٌْ اللهديا بدبن يجوع بيتبوه هالمهمدكا لاحدق |ولوراليتعذات لوم ممرمد
! (نطقخر) .انااخوالمصطق لا ك
ش فى نسئ »ردت معهوسرطاء هماولدى" 

ئ انا)وزن ايحوتاشاع ومعه تسكيناولنو ولجنارا رازاع ب لونذه
مناد<سنيدر( ولدى)اصلاده ولداىابدى وزنادون 5ه براولتدى (مأل 1
اق
 1تحصل) بن جناب مصطق عله التخانانك حمسن ونسبانزادرعكر

اوغلاري اولديغمتزجبةدنهربرهعزاشرلة ترادونياز زواخوتاغرؤيثد ننه
دج منامز:ده مزءقذاواثرر بدي نانكاكرم.وسردايده برابرولذونوت ١
.وزغاذه انك جسن نظطر يذهعن“ بدت ولد دروانك ع عدزادءارئنم اوغلازمدر

اخوت مأدممى خرف البادفدجخزملذكلو يروش يعدم (ع) سيط الجدولدى
بدنهادو ورد (تريجه) بن دادر فرجهاغ سين خيرنس ب يل تكلهاولدمترسه

ظ

اوغلازعهاولدئجد

هززهدد وفاطزوحى لاقل فذدىد
دل ا
جدى ومجكرو
دلمطابذنعبارتدر(محد)واحدمغناسه (منةرد)دنى
جد) ايكنسئدتعي ا

ٍ نسخهدر(قاطم )اصاهدهفاطمهدرئرتموى فزن جونذ ز(لاتؤك) لااؤولةول

3

اغعيممج

لمعمل مقولدر نكن لس مناتؤل دى قاد تقديرنده اقلق اثنتن ْ

حكورنور(فند) بدكاذز(منقبه) قريش مبالئدة برسالنقط وغلا ظهور
اأشندىاوطالب فقرادن .وكثرالءّال وبرادرى عباشعىايذى انوطال.ك
ا موق غذة.فف اجون موجود اولان اوغلار”إندن على فحىذرت سغهارعليه

السلام:خانة سعادت:لافة نه :لون وعباس دتى حعفرئ هضخانه قدلون |

امورازيق ريته تعبهدانرايد الوطاليه عقيل فالمشيدى بوامره سب

الودركة مد ماسننةابرفةوسال فيلده سلطاندتنوذْناغليه التحانا قدمتهادة

عالشهادهاؤادقدهءد زلزى خرندكش ولنوب :جدى عابلدمظابحفيديمي |
.ضرت هد امي درغهده اللشيدى سكؤاشته واردقده.عندالمطلت دخي ّْ 1

جلت ايل دكيةناب اسجدانوطالركغختارئاولوتمد رق عمدالمطلك وفسيق ْ

ظ ارات اضنك  5قيام ابلشيدى الاح مايوشت رقت
|

6

--

فى

ببسيس

0

مع؟؟
 ٠لازمدكمد رانصافاندوب حخدن حصين اوخردكل ورسالت مه ىتصديق

الود»كدر ٠ (تريجه)  -مق
ررزودرخ
زتوم
توتر حذسا
اكءضلا :هلا ى
:

كك كد عاد

التعلى الاسلامانك ساهل  4وتجنبالعرى وربكفاعيدا ”
ْ ا جديذر(لازمه )عزى ضم وشداة اعزلمونفيد رىغطةا ن برستش ابلدكارى ا

ا شدركه بزاغاح اندىفتمكددهاعىهمانونالله اووزعدد شوارانة خالدين وليد

رةس أقلوب رامضاتك يكرى بشتىكوف قاظبعلدى ضال ديرك خل |

قلعهسددهكىانه نكصغيدر بى سان انكسدنه يعنى خدم كا رارى ابدنار |
نظام نسساورى:ةسعرئدهديد د قباتلعرنكاكثرِ سك ررمعروفبى وارايدى

(ةوداّوسدطومذدل) بى (كولسكواع) دىهذيلاك( يغ(وثد)م
يذحءكوق

عمدانك(وضسم) رص جر ذهذىالكلاءك (ولات )طاتفده ثفيقغك (ومنات)

يريد مرك (وعزى )نواحمك ده بكناىنه نك (وا ساف دنا ئله )صا اناه
ع ودده وضع اوأديدىد.كر اولناندومة اللندل فكل اهل عدديث وضعل

ئده )
اهل لغت استغما ل ١يدرلبرخصا ز ل اغمعاردلربا بع
قكاكى
(لب
اسما
يموظى اتقان الددى اوزره كرأن حكر بده اون درت صم انعى
 7وردراول اونا نك نشى ف الاصل شر برى او الشرعلءه الخلذمك

اولادند نر كنا ابدى (ود وسواع ويغوث ويعوق ونسمر )صكرهةوم فوج

ببرسةيلشداكارى اصنان اذلرلهينامقباد بلر
قاوجى
ري
دشك باريدوكهالات
وعزق ؤمنات )ا(يودىرحزوجيت وطاء وت ورشاد) كددم فرعونبى عوندوا

مسد

وقوم الياننك وثفيذك امعى (بغل) ايديكديكالله مركب يبغلليدكمسنه اسم
اولدى ديديلر(وزر)انإداون درتاولور

(ترجه) ندريؤ حمإكأقمالالله

اولتاكمانه» تنباللهعزادنقولاول حقهمعقد

ظ

واللات والهسراهترفاات ا<»شى عاك عذاب هوم سرمةا

منىا
اى ها
لات)اضلددهلاه ايد

ونال اقلاحايليوت زعازنده تتقربااللىله

اولنان هرتسته يهعلابادداروبدتساءةلكشرند هدخ كلام مغيدوارد ر(شجر)

فذله هذائد ر:وضعله ننشيخد (سرمد) لغ كرد

راستغزاق الماذى والمضارع

اوندراذ كلهستدن فرقابدافق مس ةقم[ك اسنتغراق ادوندر عكسى
اي

ارل

ظ

+14
ا عسانك:وبايده وارد اولانمنظومهسىى خلاصة :ماله مقامندهدريح ادل ختام

دصان * دولار95
رتنة
ش ورادى منظومه)مقدورازلهرثئ صحكرطباء

ولوررى»

]| مظهردرايت نويلهدوف اذعانهاليته قو لو قكسباوزره!

ٍاليهبميهظلماوميزقى التاروفى الرضوان يدس ايلودورش سندها 0

ٍ دهاج جرمومعاصيد ن اظهارابدهمكوراحسان يداعان كدر ورضدراركارقدر

ْ بدعت يد عقّد ايتدى نيووقله سندّده اولان اخوان#مكسوب عماد#لوق
أ

اكيوب > ادنار لورمسيول اشير نيهر شماه

ع

اولفاعل غختار دن عد فعليده عاد ختار حيرايلدى رجانه
ْ له تأ مير
 ١لدلايسه ف ن

وى شرى .به اللهدن  3وعلك عيان اؤلسه توحاله

 :بعثالذى لامثلةفهامضى د بد برأفتهالى نهدا

 .وأفت) مهرداقكه ميجةد نكا بتدرمقصود(المؤمنين رف رحيم عدم تدر
( 4ممدا (لفظ كرعى اعق دا نهد بريده وا<ود#ودالفعال تمدو اللفصال
 :اواديجي حالده.رافت .ور 2ه مد عودعك اوله (مأل شعر)سو أدقاؤلده مثلى

|أناناب بر بيغمير عالحناب بعث وارسالاباديكه#كنذى رأفت وص تله ا
 :عن اماهسيا سندن رق ف ورحم وسا كرامكر عارددج تدمريه اولندى

ٍ ورت عالميان اولوب دورى ومعنوى وظاهرى وناطى وسرىوحهارى
ٍجمد وحامد وود واجد اولديجى هذا ح برهان ذكلدذر
رافكلل

(رجه) بره

.عددهتلد 7-5
ادمع يرسيلتها

]أو ستارضبكعفرةٌقريشه شطاباواقع افلغله بدتاول وحذانيت نارىتعالىنى
 :انوا د دساطا نالسلاطين سغميران جنامارسد

علو ان وثرقى ريجان

 :صباحى اولديغى عبان لديف  _-عا أده سدب 'لمقظ وباعث تذظ اولق
ْ شه ملهلد ولعصه ١أغازايدوتسلديه تمه لوم
كاولسويكر ١؟.بأواحدادك

لد ه
| وسائرتهسلاف كك سندىكلهذسائقة الموحتك)مى ختن
سدن

ُْقدنادهما كولاو مشر  1وملنوسا
اد ماعد أسى 89-1+كان لونم

فبوجعانكفناسى سملوركناواحىالهنهيوعدمامتالكديناستغهام ولاو ركة
١

ادنانسالفه دمدى ردزروستات بزلشد اند واهواا:اي

8

براولله الخدر

ببسضلاات وهلالْطرقنهر وانه دلوب نتحة كازناهنخرار ولور ميزه
ا

ماع
عيب

أعدركه علاى امت وصطها ىاه للسنت وجاءتو ياه ةةاردر
|دخ معلومه ن د

لرى
نظ
ساك اهكْ أحاداللهكد روراصىورد نناظراولانضيق الدير
 ١جر حال خلحان كورر لوخسه عين أنأسه سند هموم نن شأعهسمدهامستدريين

هزبانطربان |ازا
ا الندأ واندم انذن طاه اولان كفروعضيا ندن عرقا تن ب
وعن ناسّه سددهدشق اولان مظمر:هدايت اولز (نظ مولوى) رورم ميداف

احهمذوا #داىدوستتميدا قازقاتحدنعارمإساتتا)دركوى يكنا
منذ ت

ار
ِ1اكنزيدادنيولو
زاعمىيسندىتغييركن ةذ ارازعر:لى)سلالعبدوارتضخى »د

ا سمكون الذى قضى يمداقذى انلهكا تنجدستط العيد اورذى ب#دبوامددائر
سوزجوقدر تومةدارتس ويدمضنانر يشاندن مطاوب :تععيمعقيدة-قهنكا

أأط قوسا نا كدر وخده يونككبى امورمكماا حش راغ عويه ' 11
اراب فيه بهخدمت أفليه كهامور امد لاليهلى كشؤله شود

ومواد ْ

]|| اجاليهيكتةصياه ضعو د ألومعراحهمخصر درك [أسببٍدده سورر)حالسز
فالله عرفات خدا كبرعزاليد مالذوليا اببللههمغاس كدى قارون اولز( د(

أى دزو دش جوئكه وتقنيردن شمع تابن وخ رردن مادم عبان اولديسه |

فوت امورده جزع وفزع وطلبئده طمعجمملكنشانهسيدذريرا معلوم

 .ولد تمر حالبزلر>مورارزافعالم زكركةدرت حقه «موط

مسيوط اوادون صورتاولىعيان

1م

امابزهمنوطأول:دهوحهاسان بودركه

علتامهواسطهسيله وجب 1
 1ن الوجوددروهريمكن الوجودناكه
يرم أفعاان

| اا

يم م كن دكادروحون علت نام ةرامه عمق امهمو ود

اؤلامق ادوتلىيممزكونهرنهكه سنك شاتكده مقد راولهسشك سايه لككييدراكر

اول افتانحقيق يهوزطوت.كوكر كسهاندن وزجويرسندخو سف

ا

نهلبده اولورونه ثقصان بوأورا بسانب اولان ودركدروى دل اولآفْتاي
حقيقته وه اوزره تناو تادراو ونا ددن ستناب يهنموماأدورانه

بيعددون) »مركىاورره|
امتثال ومنهسائدن احتراز وانمعال اوزره ازلو(ل
١

درك

بوتحقيق ازلده بيرمددب هداءبزاولوب! كاهاباك امون سوق

البئقماند ناولهوزميناستعدادءز  5سعادت اندى تهنى تثاروالةاا اش اوله ٠

(دماذ لد على اللمدعزيدانه فع لاما بريمدهردبا لاترغلون:انعد اذهد شارهب |

| لنامنادنكرحة انكانت الوهساب) بومقامده ترارياى كنتقارابد ىْ .

ضوغاحباةبظى دآ ساناولق ايدون|كرحهاطنابايجاب ابرسيدا |
عدسآا

الا
أولداعمه اكرحه <لة]حالقه منسو دولك

يا عدده مسة:ددرمةد ورك

أرق طرفئدن برنه بالذات متعاق ولوس طرفآشرهمتعاقولمقارادةقدعة
اد ربلكه اراد عكاداثةسهن كد الى ودراوقات |
ك:د
نايص
مؤثرهنك خض
معياه حسقيله اذعالك كاه  0دنه وكأهعدمته مهلاق اولق ا ْ ندرلكن
تووجهله د كاد ركه اولتعلقى مقتشاى ذاقاوا لوب وحدون ا ده لواوله كه

فر برمئهتعاق وقناده حانى آخرهتعلق دحا تزاواق طرنةله تعلق ايدهزيراكه
افرادعقلادن ولي دباندندى ذردوقدركه ائعال اخشاريهس:دن برفعلى
ايشلدكده ادشامكى كندئ عاحرم لهاشته حقيقت اخة.ار و 0واحص-:

725

أونواان وعمانب بونك اوزرنه دائردر تتوحاتنك اوجيوزا العشُ طمو زى بأد,

نيعر فسوىرد تئى اوزرههالديكه اذعالدهنا لكايه
بنش
ادي
حضمرت ساظان المو-

تأثر حدار تعاليدناواز اراب مكاثةه وعرفانك مشاهده ارى حير قسائدن
ر
ْ دكاذركةُهودندر زيرا عمدعائدة مسةةادردعك ثيركدركه قدن بهديدكا 1

|ائغه م لكيد رائردهد كولككة (القدرية >وس هذه الامة)زيرانا|رد يررك خالق |
| ط
خيريرذ اندروخالق شراهرمئد رانتهى واصلاع يدك علىوقد رق :وقدرديمكعناد ١

ومعارضه دردسانكسى ميائنىاخنما راطاك طريق مستقد رديد يلركه(مو لانا

من كل الوجوه اولانا ) ورد(مثةوى )ايننهجبرينمعىءجبارست +فكر
داريبراى زاردست  +زادرائيمالداضطرار»

خلت ماشدداءل اخشار

(عمث)نا ل)قضاوةد رمدكارسوررلكه صورت نقثىذهنئده
(قل اللهخالق

|

استاذنقا شك يدأ كتدى اعادوارادهس لالهو«تدوّردتقر برى قدرهمثيل “ا
 :واول صو رت ذهنسهي شاكردنن تهعلبمأو بنأسرهانلها لعل رعم وتضصور ىك
سسومه سِدْبك اوزر سّه الوان
هرولادرةضايه عديل وَاسَةادَلْ أول صورت ه

كونا كونش كرد وضع كسبى واختناره مسا بودركدثا كردكندئ ازادهسمل
 .رسم استاد دن خارح برصورت حز ره دنى احاد وانىا<نارايده هن كذلك

ٍْ

لذايدوب دوربتدكر
ور
دةد
عاز
نفض
| أعندادت اختنارندهصورتس سومة
]| حاد اياك من دكلدر غات فضا ادله قدرمماندهتردد اوزرهدراص تنمهى
|اقضاد ندرو لواب وءةسات زمقعل ونور حاصه دراركهقعل وندت حسدن

ضى واكرفي اولورسه دورج منهددرسبى عند ك كسبيدر )|
تشى
ق به
مورسه
||| ادل
( :قلكل من ند الله)وغوعا ر ونغو بضد نو بروجبرى اوخشسراكن نفس

الارده.جبر صرف ذكل متوسط دخ وقد رزيراقدر قضايهقضاعلمولايهغم
©

١

لى

ان

جم سنوف الؤاتدان نةءؤالنا يذ غداة التةِنا والرماحمضائد

ْ

ْودردام
ردى  1زا يدرك دورق ومنق
مدغز
( ١مصائد) فدلهع
| دع سكه ازا لانى (تنبعة).ولشدقدء اصباح انارشكار اولدى سوفه
أ فلويدرصيدكاءحريه نيزه إرمصائد

(نطقآخر)

ناالذى مالهسعاء.قدرة د حعىلاى عرشه فتوحدا
إندك)عالىايلدى وبلتدميلدى وو مك.ندث فالدردىدعك (قدر د

معئاسده ذر برعرث عظعن وارد راجالاترجه دنصكرسا ناولاور (حىعلاق) |
بزىاسم إبرى فعلواوجنىحرفدوزع رش )نت (لوحد) يكانها“كنه بالكزاقدر
)ناخ وتغردوذردا نت كى ومغهوي بدت نافاىللهبرابرنازيلور( .تحه)|
سوهمولاكه معانى عدر توق اد ىعالى بهداولوب ناعر*”ش اعلادهدى اعلاموعفد

3سد

) احوالةحوليودالى ترنب أيدن

| جالى.ه قضاتعبيراولنور

مثلاهرانسانهموةله حكراولعقكى ادشتهاولقضاديدكلرى حك امجالىقاطيات
0ركدمةلذالد
مقتضابجاوز لات زيورازنتتسق ابلهنسط وتفصيله(خدر  .ل

كسنةنك موق ذلانميض .دده وفلان زمانده وقوعله تغصيل! ولْقدرأ
هيخاهعيتاايعدر]
ثدراووجعلد
نبع
وقضامو<ودانه تعاوايدن علماز كه با
اشتهعلم معلومه نانعدر ديدكارى نودر زيراعم ضغاتدن وذاتمعلوماتد ندرأ

|]أومتاذى تحقيق اوزره برشدئك عالىذى معلومك كشغندنصكره وااوقلغورأ

مَأاصاتَه نمصيبةف الارضولا انفسكمالا كابمنقبلاننبرأها(ةلان |
بصناالاماكتب اله لنا)هرثى لان استعداد يفيض خادى فياض مطلقدن |

ا ظلمكاراولوب
(ادعوق اسون لكم) حكميلةدعاءبىفسان أولوبمةصوده

وقتيلهواصل اولو(إنظم)عا اشكفشذكه بارحالش نظرنكرد#داى<واحهدرد
نت وكرناطادن هست بهدوميد فياضٌنانندهةظعا ل نووةذرمس#عداعان
اولانكسنهمؤٌمن مهعنتعالمدناعان ومستعدكغراولا نكث ىكفزوحَذلان
بولور(ان الدين رواسواءعلهم «انذرتهرام لمتدرهملابوّمنون (وماظ لهمالله

ونلككاوااةسهيظالون)غلانوق واومواتغسكم)شرنسنهكندىكوشدن
!ازايدر يرتوع نارانانله استعدادى «ضالف اولان رارد»ء
مسعكداولاق ابر
شاناث 2ناحكونتناءتاولورا افعالاختساننوهنحكود

عد منهترحصده

لاستدلالوى خطادراً
و لد كلوقاولذلجمبر ج ف
لازماولانداعيهنحةع
- 1

أول-

ايدان
لم

عا سر
فقالوا كفرنابالذى قالانه د وعدناباطشمرواكم ى
(بوعد)غيل كمشارزعد رونت كفا رك توك #ةارارينه اظردز(شعر)انرللة
الصهناءتقدا» عاؤعدتفن لينوج ريدحياة ممودتتع سجيشيرعد حديث راةفناام

عز
|قلائعى )كف ةيد يركزديد

حتشمرؤامشالنابلنوعداجدى بهببزرمتكر'ولدرق

ْ زيرا| كابرارسرفروىاءتقاد اباس ك معتادعز أولاناناتعا-له فىبروحده شين
ْ  1اياك1ض

ابدرانك أرذاى قامتده وقوعئ دعوا انلد دىمذ نمواعيدى

ظ اشم مقولهى خحددث خرافه دركه أكاذيب لى معوئ  3رديد يار

(لزجم)

 1ديديلركافراولدق اكااقر ارا زركهيي يزى ويف ايدرافل ثم وذردا ايهليد
فلم اللهافضل قرية 2

١

الىريا لغرالءفليمالميدر

نمحرايسو رئاط ود التيدادعاؤلدى (5آله),كسمنابل#بوعدر(دب)

ارئ)نده حئاس تاناْمغلى ومعنوى واردر ١(تريحة ) .ديدم والله أ
اعبيهإب

بوثلازكفتالى شتدى ميزهما
9

ذلوردسافضل ثرختدابن معد .٠(نطقديكر)

الاسسلام الناثلانة عد اعد رمن تلات الدلايه واخند

لوشعر زاى ال وده ظووز ابلشد ركه هزعءت دون وعالمنت دين متيرنءأ
وقوىل دفر سا شما اولعدكان كغاره لايد ادأور قريظه |

أوغطفانوةرشادقنو لريد ركه خرف لامده اول املدننهاذايل الافضل)اولان
هامية كاميم
يه ج
بب)حم وياكدمرابل
ا قصدد هذه قات #قصماده مدويه.,ادلور (ال
اغسو قق دع ك (خر) نشديمعبهايدهوشدى دك ك( درون) الفظ كرتعئدهخروراا

|]أوزن ومعناده سقوظدر(واحددن)مىاداولاوجدنثر دي حرف الباده
الما

دشنن الإتراردنب كذا)كقتازدزرنار سه مقد مداواوقاوزرة عه

لدوب تهاولان له كرريلدى قر ججادزاكاروقلع كفيك وا أفمكزبلوبنتيتة
انيدي
 ٠مث مرعلوى اذى بهدازتيراؤلوب سكدرهواردة.ده مدا ولوب ماعد اذرا

(# :ترجه) نان اف ل انلام انوردى او معاند#لوزى أوزرهيقادىبيريسنى

يس اولدى قاقد

ة رلوهيعد .د ولكنا<وادرب الحربعايد
لفيراربوع

الإقميرة) اموادك اولك زوديد رك و ضرتتضمانك #مشيره سيدر
اندن اولادى .اوأر وتهميزهققد ريده عاطةه.وزن ادوان :طن اواعش در
'(اخوا كوف)دنم ادشهاغ ةلمو  0قو عله  001-معنوف اؤلا نكسينيهكه

رب الاظوارازلان كذ (.ترحه) .قرارايدانوعترووهييرهارج.زاوعودت

طوةدَقعنققد رمه !سان ليث مسك (اسنه )سنان لعظدك  225موخر
مَِدٌذَادِزْحو دنت) مادنة تأْدن ماذى موث #هولد ركهنأاىرستلهعش
ا

مظعبرءدءك اولي اسّده نك صهى اواورجذدطوملات حرو اله

كسكين قياش د عكد رجعله #د دسهوناخدرلانات كلانه نك متألارى دعك

مل

اولوركه(:بريدونان نطةْمولوافزرالله افواههم) كريمدبى مؤادى اف

علذاؤهكغرةٌ "قر نش مناشر تايلد يلوا غزار نإداظة اشي مد هكله ادل
يلر وتالكامله الله
دمك
قاذ قلرى كن نوردينت#دى لى كو ااسسونتدر
2

كليف الايلزترتدست وصغلرتةربت أولند قدهالارند هاولانسيوفدوننةَل

مصيقله عددمده واعشهٌ خطية+ههرنه وبارا!لات حرنيهابلومةابله اباددلروخواد

وده و"لىشعلمهوماق حنْراغهكاوت ارهد (جى الوظسن) سمرىشكاد

اؤلدى لكن:ل!اانك “ناسه .وكاملة ومطهره اواوب نام اولدقارى قائده ايلزةط

وفضيرت :أمت زداؤرره .من طرف العمورظهورايد وب -ق اتلردهد وراولغله 

ن
ونلام
جيوىا
اىدسل
البته عنايك:منبايت :حضيرت وعد كرعى :ادزره .و

اقدادا ولغل فهْرَدت ونصرت كندى .رضاىشر يغنده ولغهس اوزرهاولان
أدت عسيذومنه امون دركاردن دعكاوله

[ترعجنه ( دج شرشيزة خطئ

مسوى معجز نه ابدروو
قسيتزحد تلهسوادثل #د
١
و مسرو |اعلذرن واسئلوا .بهد -وفيئواالىدينالمتازك :اجر
(اسلوا) دود نان سالاوات يعني اشلامه كلكله ادداده قدل وسنتد نك
وعتساد معدل وخزيذ نملامت نولكدعكد رهمهمق وصلدر(فيئوا) في دئاز

ندن
سر م
بولندشكزد بن رينت وطو

دين مارلء اودئ به دونك

دد ة"نى» دن الواناده ىاد ردوعدر زيرا اضلثده انلرك
ةشة
ذمصتكد ركداد
آناواجدادى ديتارى مات ايزاهنيهوشروعت رحعيه اندوكثدن قطع:نظر

ولادتاركوده دونى (كن مولودتؤلد على الفظر 5ة فأنواه يبودانه وتصمرانه
وعدساله) ار تردق ناظ» أولديى اوزره بلوغلر هدك فطرت :اليه اوزره
موظور[در مدصبكره ددرومادراإرىكجددارل ندملرى ممؤدودنتافصزا لدت

وبا#وسةتدن قتغتدى اشنه ا-كانتوق وترغيت وتسين ابدزر ْ:بهساصل

اولان دنه رسوغ .اديعدكدر (منارك) خنسته معئاسته اسم مشعولدز

ثلاثسنى بركت ,شد م خيرونانونكشوت در «(ثريجه) د:يدلذابقاظ فتهايان
سال اولكسزعد جوع اندلكم ركد مرهبودين|جد
سس

:

:
فعالوا

1
اندث)اهللمد للهلغىاوزرهد دنا ولومداسقاط هم هال بدت اوأسى قصمدةًاً
أشي وعيهده تددىاللهلقظغدة دنى أشدر علوذن هلتب؟ ىاولوب يذودن

اقل ماسب اومز ديديلد ١ (تربجه) .ايوزلهاعدادتلهكانومثر يشدر
 0دلدسوتردانديارا وارعد

.نافوااههم والبيضنالض ؛دلق د بايدهغ من كلعضب مهند
ما اسثمةال
ف نوهك جع قلئد راغزارلديللهفدظيده ام هجاا
ظ زااه)
ْ وهايهم ةاسيت > واحمةل اولانفعى بد لأيد وب 3ماديادلركه شاعرد عِسٌن(6

الفدن ناشلادر ميم "5أزنات عرفا ( بمض) ابلااولق اولادر حأسدر

ا[أفاحذى سضهدرغزاة بأشار.بها كنك رى «وغاغه اردءك اولوركه ود ؤذفمن
[أدىى ديوزعرطه به تشديها لسومة | واغؤشدر وطغراده اوانلردى ولهنهدزودر
 :فاككترابه اولورس ..دعق سض ايضك حئن اولوب#للزدركه مصمرع نان

رجه كسارزهمذخرنءدارسديبف ااوئلودتةدرزينا
| ومتاكنزاركى افلؤرتاكن
ضرع 'نافى بروند |اولورهرثقد رتكا موجناواو دده (ايذى) بدك
عمد رالازدعكدر لمشياضوبن)؟؟سكين وهندى 35
ناز

(ترجه) #ارلبيئ

زيانءرتغ ران »جد نار يباقدى نش سيف موند
وخطية 5د ثققت “عور َه د

اتدختهاقد حو دئت عددد

(خطيه) عامددمخط ديدكلرىةنسبلةدركه اندههن راغك

انواعنك اعلاءسى

أبيلوراسنة خطءةه .نرقيدده 0دقفت )تفعياد نْ ماذى موك هوليدر
طوؤغزى اللدرجكه اعوجاج بو دع (#عهرية) “ههنرااععيذه بلإكايه ره

فيدر قوى هلزاقلراب,رنسءةد ن قطع نظ رهماتترماحقو يه معناسننهاولور
ومقدم. .جيردار مدتون ىشتروكد زسبى شا نح مقيركملاحظه مىودرركه

اسلودناؤلغله سلاجمو نث معاعيد زلكناودناتلا اولان اونيدى لماك

لد وكرعانتوترىيكرلاتنغداقيسى اشلاولوب ابحناجب نظم ابلشدركه
رب
حم
والفاطدر ب“اذن اصبغ ارض ارنب افتى ات تارتعاب جهم ح

+ردرع داوداودهب هذ زاع ز رجرجل سن سغيرسة رسا قسراويل مس دُغال

ضيغ عين الاثسان عين الماء عضد:عصنا عقرب عروض شعر عقب عتكبوت
عول ذلك فاس د فذرسرد وس فزمقدم توش كتنف كرش ,كا سك كليظ
لظلىمل:مودق ليقن :ريل ودلا عن يسنان
( شتلق اولنلرى دئ

وله ندر (افان حال ررحم ساطان سكين سلاح ملسبيل سرى :دق

0

1؟
عمعد جه

رب)بننهاشم بنعبدمناف بانعلبدداز بن قصى القرث ىالفيدرى
:عمديعب
(ظل)
ه
ل
ك
ى
م
ش
و
ت
ع
ى
ت
ي
د
ل
ز
ا
ن
م
د
ق
م
اوزرهقرءدتودوام وكندوتتمعنالربنه .

كواتزمنزد نمدل) |
وث(ل
أرسئلان(حرد)خشموغضب معناسنمكهلي

# ١اور(لنث)

الناسنه ورندى دك[ غلب)حنزاقدموزنك اغ حاكيره جكقوغهيرى ودلكو

وبدر ولادديى .برل اوررنده مخدهر أولون ا
مءةاسندء معروقدر (حسد) ج

تعد ايدن فان(معناىنست)مصعب بنتميرهكه سلطان,رسل عليهالضلوة
:واللامك

ند هبرعظدوبارسلان صكى اولوب انكيدندداولان منراع

أاوزرنده اولان قا نكثرت وغلظتندن ناشى ثعلت يرن هكونا قزمتى لنامتة

نور شىككوستردى دعكدرارسلانه مصعبى تشبيهنده علباللهتأرشييمادى

( ٠تريجه) .مصعب بائندهمصطفائك صاتكه برارسلانايدى جد باشكاه

ننةيه )عربن عبدالير وغيردار تحريرىاذزره
مند
(لبا
دثع
ربدى
ذا
ممش
حك
.ندردهودى بواحدعزاسنده عل سو ى مصعب مه لورأ بندده ابدبكرهنوزدرق

باشئدهاندىابنة:ه نام

ملعون مصع.كٌ صاغ الى اثناى حريده فطع انلدكدة

دسيتكريه ظيطأيلدىانيدنىقطعايلدىبسسضاغشرق سينهسى اؤزره
دلازسول قدلتمنقبلالرسل)كرعهسى
الوببزوااريلهتحافظه الوب (وماءج ا
برودن
شكانولساتد ن ينان ابلدىصكرهم برهزراق ض
مزل
كلدهموزانا

شدهكيدلابزلنده جضرتم تضىيشوضتبطا ابندىاول نادشاهقات رنالت!
فمضمنى
مصع_ كْ,امى اوجنه واروب رجال صدقواماءاهدوا اللهعليه ه
رم)مناية كرعهسنتلاوت ومئانت املامنه مادت سورد يار
نهت(وظمته
ن
البسوا كقتلىمنالكفاراد حلم ع تارادم علىأنواج رص

(قتلي)مقتولمعناس:ه اولانةتيلك عبد ر(رصد) زاضدالا

تقومكهمغرد

وج ومذكرومؤنق تكساندر جرسك ىكد رحسااردر اصلى(+2رصد راصدلْ

فق بكلغند ن تق ريرمذكوراولادر
بجع مكسسرىاولوب وزن ايجون تتاقيول

(مألشعر )اهل اسلامك هدام ىكغرهنكمَعِولار ىكىجكالردر علداطف

تعالىانارى دوزخه ادال ايدركهاكوالجنعواب سيعهسشدوموكل ناسباذلر

واردرديك اولهادلةلانك باسباونلالر ,لل ١هكرجهبعضيار قاذهبركيى ذا هت
ارده لكنبك ثريكيدندم صلاحيت .نوقدر فيدر (ترجه) انلبدكل

ارىوكيىل مودارموناارنجموابنه |نلررصد (قزآطخر)
رمقتهولل
كااذرجلك
رب هد
رطئ
ولت
ناءت
قرنددشتناءالعداوةاولا » .وج

رت )

لان
035
ورمث لرادى جوتكه انكبردارى امه يد رده هداولوب الى أسيراولشيدى

ذذاوئروب لاص اولدى ونوااثنادهبومكالمه واماعولس.دى وتتأاكهاحددءانّدا
فرت شد نكوقله وكاذ 3د بنسمد 1ساسك اوزر شه حجلهايادى
بغ مبرءليه السلام د نى حارث نندهه وبازنيرك الندن حر بهسى قابوبنوت

| دسي بيميغرائه ال بهرضمر وادكالفاللدتجروح ابلدكدهحد ىدل بلدى

سلظهرانه وباسسرفنام كلوهاردقدههى داولدى ولوند نغيرى
ٍ د وفزنادايد ركم ا

 ١بديدمكسنه مقتول اوادى وبودى مض وطد ركهانساىكراامد نيزسْى اثناى
اتيتبناطاات ات
ملم علىماكانمنيحب علد من ذقد دا دفواخيراوص سعدوا
وه

(ترججمه) بردناولان عَازْملراولكوندكه اولددار

ب

تمدع خيروسعادت نولاددلرةرد مجع اولدى .ع درد
3

ْ

نالفردوس طبية ب لاتقر ممما حزولاضرد

ا

ْ (حتان) اؤجة لركهممؤمردى حنادرسكز عدداولون فردوساذلرك برى اولددجى
ْ سايقانازلشيدى(حر)اءالميركرما؟:ى(صرد) فم وت ونابددروزن امون
ا ترك اولؤش حروفى سوملاند رحرلاضديدردوغ دع ككه م»رمادرثارس.دن

شْ

ا

سيراي تئر

ضامر (ترجه) 0

سد د مره قلدى عطاي شم عأرض أو اثلرهأندهنه جرونه دمرزد

'

دق
صدع
دب م
صلى الالهعليم كلاذكروا بد شر

:

.5لوهدوا

لودكدمةعدومكان دعكدر(ترجه) خش
(رب) تكشيراجوندر (سشهد)شه
درودايدخداناذاواديخهه اثارهواولنعمت ضصدق وصغايهانلر|بردى المعدد

 :قوموفوا لرسولالله واحتسيوا د شم الرعانينمنومعذزةالاسد
سمة للهده ىاحر ومو نات
[احتسسوا) لع نيغمير عليه الام وقاار حبى
وجنابت حعداقليدنمكا فاةاميدطهد رد كدر (ثم :رساناراشيدى(ء رانين)

مقودىعرنيبسرو ساسهشماولان خ ى ك اهي قاش أراسيدروعرانين مطاقا |
كيراى قوم مع اسنهذ ى كلوركه شاعرد عش عدانالعرانين تلا قاس دةي
ولاترى الام النامن د

اداعهوج,:ه وير تلرى ابجمامنواد تاندى!سّدالله لاقيى

ف الاصل اذلركد زضكرهحضرت م تضاده مرت ولدى" '(ترجه)" اثلروقا
شدىرسول اللمهه شردعدقاو ن(هبسرلةدايدى تساعتده برىجيزهاسد
ودصءت

ظ ل لما دويه حزد ادي

برهلىمخنه ثعاب ملك

ع
1

والتةمهلهظئو نيهدواما انداكمن اه الصواب ييدنان دلادناهوم التقمناء كن

ع خرالعياب )قتل اوانانكسن اونعدداولوبيسنتسعه لفظىانك طريةله
تأويل أوانورنيز كو باانلرك رئسارى طلحهاولغله سندنصكره سذك دك

ه
ليك
تو ريلقكليد

سدب ,اولدىاشته اول عرتيةسنك قتلكدن غزاة

ممنون اولديار دع>كدر واكنى لودركه ابوعد الله جعفر بندل روا شيله
مش

وري ادلاو كنك تزف عقييت لاقت

ميدقتل

اواندى بوسببدن طةوزعددى ايرادا ولادى بوسدهباد اولان طقوزهركسنهر

ععانانوب.وسعيد مشافعحرث كلاب دلا سارطاةشر ب صوااب :وناردراكسوا(3

اولؤرسه كديوكروه أولادعبدالدارايدى اما متخاضه نظرلهفهراولاديدر

وطريله عراب واايركه عددالداردى فهر لندندركدانك بدرىقدى

اكبلناب بنهره بكنعب بنلؤى بنغالب بنفهردر (..ترجه) ادولقوم
هرك اكرمواعلامى ايد انلرى ديس اباش سرد رهواتكثيرذرزند وعدد
 :واد الخيرةداردى على عل عدالعو

ش

(اردى)هلال ايلدى ديك (عل) علءكه شتابدر معروفدراكر تمدآنى
تأكيد ايدرلكن علطين معذاس:ه دنى لغت جيرد ر ديوع,د القادر بغدادى

بردهيه هشامكشرج اوزره اولانحاشيهسندهنقل ايرد(عاج) وزغباركى
(ألى )اين خلاف ابن وهب بن ذافة مول عليه السلام دركهديغمير عليه

السلام مدت عرارندمبركافرةة املهغزاورد ددلراافبىنكشير بودرد 8002

ببر آفىقتل
غيهمورا
دركه برديغميرى قسلايل
لالكناشسياو
كلشدركه شر
اليه وخصوصاكه آخرزمان سغميرى  52لابده

(رجه) خبرالورى فر

جهاناتدىابى يس هلال دالودةخاك ادليونثرل ادى دحان واد

فظاتا لطيروالض_عانتر كمه عد عؤامل #طعدمتم ومتدّعد
(ظلت)كوندزكلدىدعك حى:1تردقد اظلسكم شهرعظي وارداولدى مىادماء
لرابطهدمر لانمونى
صيامد ركدالبدهصومنوم.در(طير) حدوذ ب د رإضيعان )ك م

بالطددر (وضيع)مطلقدر(تريه) دمردلان ابهدوش.لراوكودلاشهسنهةوندي
اانكي هربيريسى بربارهسينالوب عبانابا يخي

إنانةمكو

يهش
دهد
لهيه دلؤاةالغغورجنا دلربه شعرتدن مقدم مك
عرظ
ررا خ
ديوغمي
ايدنكبرآتالدم صافىاربهايلْهثر به ابدرمانك اوزريده اموس قل أباسم

اركدرصيواابمذهاول سلطاتسرا ب درةهرسالت دح انشاءانله بنمى اتيلدرم |

سروه رم

*؟

غليانوقر3شتارى خطان بنداايدؤب وسسدن اثنائ حريدة أنادت قدم
ورامخ ذه أولةلزوة اكهال عن ضوشتة شخاريه ومقابله وهممه أوازم ابله

يد

شروع مةاتله'اولتذى شد اعرانا روندن دشل ل زطدان لززاز ادك
انب دشعزه عل الكيدذه و#لهددن نطال ايذى د و اقل

عن الكت4

دبررايدى مكافةابلءنهقادراواوركسه وارف.ذ راكروارضه ل ن دلوفرناد
وعرورندن اده طورة.وب +دولان ود ورا انط املنارانشاذا
ند
مطهراالعا دب بهذ معوبدالنواائى وزيردةرء
دضرت ت دم#مارص تذى د ران
الخطالباكامقا دل اولوتاول اعرداول دَوَزِخِكَ تمر قر ددى طوف عاظان
مدان معان انلديى كي بوجال امد للهالمتعال خبرفال اواو سرذاراكرم
رددى .الاؤال وسرداراعظم نارى مارك وتغال غامه الصلاة والسلام ودله

ميم

اصدابكرام شادكاماولوباتكبيرايلي
دريس سيرائى انك براد رسقر مرىعهان

اخذورنم أبايوت وشعرى انيشادالدى (شعر) انعلى اهل اللواءسَماهدان

تضمو الصعدةاوتاد قوا داكنبر ررى وحضيرتهنةضانك| كاحوابي حرف
م ا:ولوىدر بأاعجليك اللعنم0
لارق
لا نشاء
الإفناء ل  2كدي
.إلى اخزه» درغال -ذمرتءنىانى دحل ابادى دعضمارانك 50الى سن

ديد
يب
دازدعدهبرك شةى دلى خر وي يد وب وبيراغءى لوت ارا
9
اناي بكورد بلركهالوسعيدين طلحهدرسرد اركأككت.ان وتغديهدارتيراندازان

جسنا
عبدبن الى وقاص الىدتويزرادءهدوزخافروزايلدىانكد ىر حزى
وجناب همنتضانك جوابمو جرزى حرف اده  +واللديل حاات ومها عضااها
 5ستيدرانك كير دده موص لؤاقاده اوانيدى 15ره مسافخ بنطايهاعون

م
برانءىالدى عامم نِ نادت بدزى دحى اناوق اللهلاك ابادى لعدة حت
ابنطلمه
بياتهابوبزد

غاصيمذكزرالىدى فتلابادى 5

اسن له اذا لدى اودخ ر بيرمشيرقلابلدى دكره حلاس بنعبد ائله
ْ انكر يبلهكاوب طلمةين عبداللهدنىاندلالك اتلذىبعلااءرطاةبنشرحسل
خايكيرولوب ارد

حضيرت ابواريوس

فوا

ركز ريداف د
.عية سلل

رده اولدقالس بير 2نفارض يراق حكون يرم لماندخانى 2 3لالدىي

وفعبدالداردن صواب ابعئده برخلا كارعلداركقاراولؤن بركناتهد خا
ارال دان النواز انلدكذه ضرت هد أن بذيهه كونان وتعرى للد صضدا

ْ إبله وان اولدى (شعر)تفرعباللواءشر.للفروهايءوحين رد االلىصوانٍ ظدخمم
سس
أ
و

١

3
-_-

 4تخ

١

سمل معتاسنه اولان جيضدندر(وردوا) صوبهوارددارد كد ركه وردماءمدين

وارداولدى وضود نعود رهصدردبرلركه(لانسق <ق يصدراارءاء)دنى دادر ظ
ازلدى(مطموظ كلام)بووتعدده اعلل اسلام اجا تكرام *عنت وجود مو

ههديه متصور ومظفر  07ازرجله .جوض
ناول
تبلد
ديْعْمَيرٍ عليهالسلاما
 71برثره اقفو كوك واعراضلرى كن اولميان مُصعانتجاهدان
.

ماد دساثرند ن قطعنظرهمان طقوزنفر عالرديكزىبرىيرى اردع ههلاك.

ايلديارائلرك آرالرنده تحصن ايندطلمه وارغلى عهمانك نصهخبثار كشتة 

دلوك وهلا كردقورقوزمانم تضوك اولد

بارس و»را ننطفسقه

||

يعيطتَيوزكدشى اللهمداع بكر أ
نشناوتايدزيكزد كد ر( .ترجه)

هجين نوش سد نارح وص ماتدن جلهمى خونٍزبد

00

ككانوا الذوائتمن فهرواكرفها :عد شياملانوفكوجيث الفرعوالعدد

لم تك |
ررؤنقهسن
(ذاؤائب) رعمقلردى'ذوا نه تع وكيكو مىاهلجد

أءلاسيدر اكسندن دنىسرداروشسر اغرازاولاكنيده مراذاوائور (دور

ألا

كنسلاركةاججدادتتويوذت فهربزمالكبنالإضبردركه تريش)
كم نز لو

ْ

وتاك لقبارىاولق اقواى اقوالاولذيئىر نباذكراواندى (ثسم)جولدجيعدر |

منشناف اولؤروس ونه حت الخرع موجود.د .نور ظرف مكاند رجين زمان ||
امون اولديىكبىومالاحدق اومدخ شرطاعون اؤاركهحيعاديأو(ترع) ||

فؤاولاذك :دابل اضلونس آناء واجداذدر (عدد) ذولوعدةنك بعيدركه |

١

اناغط ؤرئذه دمع ورفعنلكتتمائة ال اول الحوتداز وحوظ
حوادث

إولنان مالونلاح ا مالياشنا(مغى) انلز الاضلك فهردن مبزغراز اعراب |

واكرماخواانوضات عردبدهجليلالشبانوحياتدنيانك زبنى اولان مالوادلاد ْ
الاجتود ديكزانايددرن بوولةاولدقل نه مغروراللؤبدين حقهسيرفرؤدن
عازوكفروشرك :رك شعازاتلددلر 62

ِ

رهى تصورناطل رفى خمال مجال

(منقيه) اجدغزاء'دهمظهرخدذ لانفمظهركغرانانو.سغيانصا حب طغيان

شةذيد كلهنكدنسواغلزا سند يزم ضام سيد يكزده
عونغدللذاارزكأ
ايدئمةهنوزوممهرِماؤلدق وزنيالزه تب
اريد كافصت يوسم برماوله كن لا

|متتفى اللقيقه إيراقداداما ذقكلابذى يالتنكول ديك غضبارى أ

لا
)شل من بورلا وغايد رصاحت

الامانهسا ندالكعيهد رحقندةانالله-

يأمركان تؤداوالامانات الى اهاما)كر بمهسى تزوايله متاح «دتحين مره
سكن إنئه كتن دنه رداولتديئى او ناسلام هةكلدى أوءلى سد.در (دسالا)

متاخالمدثاول نسلدءدريد.سود نار ريده ظع وريد ن رد ن السعديدش
سعدالدبن دماوى دمشق بن الشيم ونس الشدبانى  -أدلرسن اصلل:اصيل

نسدت تسسملرى اثلره متهى اولور-دى ندرارى وس شد طريةتارى شيلؤنس

مذكوز برقصيد هسى مطلعئده سورر(ثعر) مات عقلااندائةين بلالبس
 ٠وى دةانى حانةالقربوالانس (ارؤت) .هاندردى دحكر ركه| 
هلا ك

جد  2واو ل رنده دالاهاردت دىسصه در دلا ايلدى دعك

اولوركه ترجهاصحكا نا ظردر إخيرت) بير دن مجممولدرخيرى واصل
| قنلئدى معناس:ودر (تدد) لانن اودر مغردى قدةم دده طولاق قطع

اوانانخاددر

(ترجه) عمافىهمقيادى هلال زحم سئان وسغمز »دس

زوجهينى ديرلزيقاءن جالايدوب لولزمدد

فىتسخةاذولوابين اظوره 0#

لسكاوامن .اض الموت اذوردوا

اسه )عددا ععارندمدركهطةرزفى عددك تادر انارك كد دلرى لكيه
 1تسيزارى دواع د عد يدها نلومضم وطاردراول 5واعد لك اسه الف او( لمرى ادي
 :كفثلاثه درائكله طدوزددلك بدىلفظك مذ كرارى ناايلهمشةع ماد رثلانهاربعه

اسه سدّه شيعه ماشه تسعه ومعد ودارى موؤنث اولورسه كدد يارى ناز
ىخزمةالديكها مردن م مق اولاندةانده سه قاس اؤزرهدر
ال أ
كلورثلاث اريع

2111111

مك 53أرق"ناسزاىالاث واب خاتاند بوت ومونثارى ناميه رابعة دوادااوانور

| واولالثماظ ستعه نك معد ودلرعىيمز زالريدركه جع لفظيله ابراد اولدوفند مَطباف

أ

اليه أولوروتذكتروتاًنشدهاول ايك معد ودل مغرد نْه ناظراردر فملا ثلانه
رمال ؤثلاثتشانوةدسور وويده تسعه الهعزاى احددهاعدانك عادارار.سك
برف زنك ند هعلى دول ددت <-ذمرت حيدركرازده حانبردةحخ 5قراراندن

 :طقو زكافر بودن

0
(انامن)اليبمفجّوح وهاء مخعومدرظهرا 1

قاشدر

 :ضعيزة نضاف اولوب دين طرفنهدنى مذاف اليهودر دين اطمرهم جل دن
[ْعاد مظاطرتاشلدنله اثلرك ماده اقامت واسةناد در:مستزدا فى ونطاوم
لا مد زد شمضتارع شه ودس القدبر 3لونددصدر
 :نقد يريدهدر ( -4وا لكو
 :لع عدالوزود رحو  8واستنكاف هراددز (-دياض) حوضا تن اصل ٍْ
بحعو
رجج

7

--

عو 1

عق
وكغره دش مكدايزاتلرحددكتدهابؤسةتان وام الىّبزىبرينىتحريكايلهيان
توجوحعاعدد5

مدن متوزة»ه كأنتضموئره اولدةلرى سلاطان غخت زسالت عليهالهيه معع

رلا

هما وناز ننهقرغانادكده(إجراءالاسذ)نام موضعكه مدبنه نه سكزميل لد

نش ثغر اصناب كرامله تشر بفورد قلرىكمرءعنلكوى اقولذذه(نصرت
بالرعب) اثرىاشنكار اولوب حاب تصيرالمإين رب العالمن 5للرننهخوف 0

وخشنت|لهاوروب

مكهكهفذرارا دنكاطرندة (الذي استهاوا لله والزسؤلمن

ؤللدى
باعددماابهم القرخ الذيناحس:وامنهم واتةوااجرعظمم ري:مهمى نااز

(ترجه) بودلت ندمرتبزه

ه
رتن
خاول
الدكد
ةدن نصحت اولدى دس »او

:

دولا كوتترهروى رد
ومصرائلدمن والاءانله د تصمراوعثل بالكفاراذعمد وا “.

(عثل)اقلكى باندندره ثلهيعى عذاتٍايدر( .ترجه) مولانهكم دوستاو

ايدههردم| كانارذماندزهكافلزهيزع ادابتدكهحووكربثد
تننم ناحواتااعد -
فانتطح:ف رلاادلكمو » فج
(لاانالكم)اؤلادعربمياتده نرنرويععشضدياريد دعادر ذندياراتى ولد ىق
بجع اوللق تمك ددر زرا مياثلرنذه مموم وخصوص وازدز (أخوان )الله

زاتما لمؤمدونانخوة)كزع منىحكهضنه اهلايانمىاددرومصرعنافايلود
شهداى احد مقصوددر( 1د)زدده اولان شقّهد سوزكده داخلادن برطردى!

حرال قهيرايدرارسأل بتسكلور( .ترجه) اى بىبدرلرسزاكرتغرايه نطقايارسكر ل
+بهرمزددناواناراحونتعئ اول برقاو عدد
ش

١

:

اقطالنحةغادر نأدمد لا » وللدةابنار سا تقد

(يطلننعه)بلدواطهلعزانك اوغليدركدق يرباتفصيل' وانور (مضدل)يزه

|أدوشنكسته (دفايع)دذههنك بجعبدرة ره اذدر سافى>كمشدر (تقد)
أملئده وقددر( بتار خلاصهبى )!كرسزارفزومناهاتايدوب بزلزدن شهيد

ودفين ال اواارك ةد هاى>ة ول النسب ومعلول المسبارياسزاسوزسو دلر

سكزاول نفربييههودهدرزيراغزاى مزبوهرتدحار بدت قارغارايدغعردةبلدن

طملهكةياناذفطرطفيهناى مقوتلابردهبائراولدبحالدبزلراقدقوقلارهز

جبوياهيدكنسربز(رلتربمه) |
زال
زئنئاشايبدىح
راجزيدةنكرريا
نبفرىآر
ه

لا ع معشيرانشتامزايقادايدوب نارتكد
هود
لكآل
ايلد
دس طليهيىترلك
والمرءعماناروتهاسةننا ..هن زيونجتهادخيرتقدد ١
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تفدسه باجخهلهديردهعت حدات اولدٍقارى هعلوم كْاواس ون ائ ملءوندندكده

الوم عواطشريمصالتدميدض.درده سزار منصورا ولدمكزئعدى لوبت بره

كلدى برابرزحدكةو غهلركيمد ركاهطواركاهنووشالوردعمكدرواحدجنكندههيل
ناملبي ععن برا

ليوايىكرندا
فرسندن كا خطاي!ع لهب د
الفسثر ايدى

للد دعن) جيلتنيعالجراوليبرى د سججوزوهعللتب| :بادك دعك اواورعادتله

ساطإن سر ”ررساالأتتحءاينوهفرما

:له أصجابكر  4دخ

علللهى
ازلره مها بالا

واجل دو كز هرىا! يلد بلرالو.جدامتدام اما موجه بجلهاه
م لاعز:كلك )بعى بزم هبلدنغيرىعزى نام:زد نح وارد وسزلاعزالزوقدرديدى

فرمان دويانه اهل الام دخ (انلمولاناةلاموكم د)يد دلزيرّمحافظمزو أصير
| اولان هالقمز واردركهسزهموا لىدكل دع سسزدن راذى دكلدٍزد علا ولؤريدانت
إاخرادهبومنموم ديد كدهانوسة يانه جواءدمام همانون انلبحضيرت فاروق (لاسواً

لاناق انة وقتلامفيالنار) دو سوردمك وروانه ببدارشاهدد ريع برابردكاز
ْبزمشهدلزعز جناندهد رسرالدم داواناركد:تعرانيدهدر
لخ
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اللهج ودع وادردعد 3 .وأيدن نهمركةقيما_كيادد

[صم)! نهَالزْلبٌ شاهى يعىملأوملاذى دمكدر

(ترجه) بوجقدعدر

اول خداداعى اناعم معديوملك:نهآ ندا تاشاشر د او زاجد

أ

...هاواللذلىكعفرافرمنزلهم :ب +والمؤمنون صر يارومعدو ”.
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تزف )تشميفون غاتدراعلامدافاوذايؤدعي

كخلاوك2ر01عمد ركاقز :
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الإمبعمايدوجبكي

اول عقناده برارى
ارملامهد غرال عق )كة

دب أبادئى
بحىتعالي تفنو ويخمير وكابوأسطهب .لهتعر"

وموم لزهد سايقاءرةاعالدالحه حنت اولوغى وعد سورديئى وجداوزره

لاخلا اثلرهموغودلزلاقر:ساجزاايدر (.تريجه) ,ملدردى خ قكافزاره
ٍمنْزلار يننا رتم وموم آ وراء<دس انايد ر حت اللهوصل ايد

ينىرى ف غتهًارشد
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قاانكن:دولةكانت اناعظة نهد :ف
د ر دعر كةله ما لله وطغله حرب
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ملن؟تد اؤلاك
هرنبيد .يزيربك ديندر (قمةمنقه (اذى عَرابئدن عو لات
اععمديز غى) أن

أ
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إنوء)وزن ومعناده ترّلكىكدتتزيل اولندى اواوردادىيعنى حاضرةيلادى

(محيد) مهما اللهميل وعدول لىكه مقر معناسنهدر
دوزخدن

(تريجه) .اولدى

مممادك ديدىانلره يوامس <ةلهناارهجاى خلاصاولدى يعيد

وماسياتمن هوق جغ * نيشكروابدفياصديدا

)يرابة تنه درمةردى سىمثل معناسه ومالدس معثاسئه بسن
تاكنس
حسي
لإ
نااسمناكننم ى بدزاكيرادر دعكد زتريقمنالله واخرى دحىبت ادواولات.

من أبلدمرداأؤلا نزك(سصتديرد)عنارىصدوكه مثلاجر هده سدااولانتكى
 5 /جخه) نضحهمكسناو أورافلكماولهدر زخدهمةم هم طعا ىادلهزتوم

ضبىدهيمد
وشرا
ومن هوق !انانيدرديها عو عالريزهقمغة,بطاجيدا

مغتسط) غدطه اؤلتهخقحالده اولانكثى (مأل شين)جه+ده صو سضهديد
ابن كشىاله جنتده ررق مطلوى يبرحال اسان اؤائوتٍ
وهلمعذ
امكل
(أج

اقراتنك مغبوطى اوله جقصودتده #ودامالاولا نكنينك ايكسقبرابر

دكادرمقتولارل دن كفغرهسى جهغى ومقوللرى ببق اولدقارى بدهتدن

ممساانؤءاتصاردىيديك)رقعهدزيستناكومل(غودنناهب حس ناظكردزءدلت جابا“زلفعىندددديجد(مونرنلااةتهجتسنجلهنوموايسق
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اكراى هئ سوودبلرنعده سهباردشى اافلوم بنالىقاف ديدىيعى صديق
اكرك حراتد نيرسان!
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نناتحاكيكرار وجعتانلدكده مدوزت غلبهجسك ور وب وينمعان

 1خدمكارى وحثى بىترغيب |يلكلمكه ب ردده جزةحذابارىانكعضى طعبية

| | بنعدىيطعم شع يتزايلثيدىحضرت جزهىكوزدكدمبزيشته ارقهبينه
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| دويقدردميكدنتاصريونناسترسكردؤانذاداولد ررك اثناى جبحكدء
حضمرت ميزه سبودشنام :ابدرءش اللهحقص نرأككوررسك .اندنجا
ادازز ادا نرإرهلالٌ اوادقه ديدفلرتون.ابد راك كارزاره شغْل:ايدركن
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كونتاأءكداو اذى دنتاده:دكل اش كان كانم7ط لعضص رواسدم:انلرك

اخرئنذ ناتندن ملف لكن هاور جان برحيوم:ماولمش.إددى عمدائلهن
اىشه ارمناتاده يؤلوب قصيزالهامه صغير الهامه بردات مسعود
مسعؤد لال

اولغلةانوجولاك ويموناهحتياطا اناغيله «اصدقده ابوبحمل كوزين] دوف

دنا

حاقيلقليددغرزفسابالوزرهايكن دثعندينضربد نهلاك اول ق كه ضرب
أوائدقدهدذعة هلال اواز“.سدده فوتهدل كنديد هكلام

كدد|

وشهمد ىق ؤدحى شد ركدلوامت هسحومه-قئده خصا بصدندركه شهمد ا

حقيقا بح شادتله مكرماولددئى روايكرد وطيدر امسمالفهدهشويد
ار ابح اع عدر
مطغن.طاعون ومسطون كهزحمر اسهال دكيد
وجرق وغرق وتحت الهدم واقع اول:إردرهير دكل ايدى (ملل بدت( 31 1
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الدنازيلور (ترجه) ديدم او لكرنةرأبدرمه جز
اغرّاده اولديغمنه اول شهمد

فاناقد ةلذانوميدر  6#انأحهل وعتية والولردا

(بدز) ادليحنرمين برل وباانده اولان قرونك ناىكه .آنارشهيرهدندر اوجهل
زيك
ررُعُ م د“د
وعدم ووليد حرف نادهافاده اولعشيدى؛اخلاضبيتار )هنذاك م

إدوات شهادتله نمازت ولوب حيانه بولهموت ترجم اولنديغ ىادرا 3ايو
نك فوت لهلخزايدرسه يومةا خرت اثرجاة:د رزيراررد خىمقدم فعريك اند

دالنده رمذانكاون يدض جعكوف داقعاولان يدر غزاسئدة جيايرة ابطالدن
إولان الوجهل وعتبة بنرسعهوالتك ادغلى وليدىدى .ونه بونلركى تصاءت
وشهامدل يبلوانضسدان كارراردعوا سدده أوادارف :5لى .ادك لق عارنه
عموزت وه ركافراوغل ادى مادهالله نقصان عةلىنامتذراندن
كتورسينلكنهه

نشأث أبدروفة لعز اتنك كتندنسوك حرم دكادر

(ترجه) اولغْاى

بدرئه ,اوعس وناو لكبنهجو>ا بلدلقتل اندهيو-ول الهعشمه قليد(ذيل

منقيه )بدرع أسْده جويكه اهسللام طراللدلزامزتضرع  108آتكار اا
اولوت كغرةقر دشن مغلوب ومخذول اولد دلرسنة1البهده تحكرارادج  :ككاغر

شمرتك اوجهى سنهمى ظهور ابادكده سشميزعلية السلام دج يدسورغر

حا كراماللاهستقيال انلها شاش  1رافنده تش حرب اتعال تؤادى
و5دش نك ممعم لرندهأون«ش عدد ورت كأشازلييكرها هباغ دسقتؤباز)ان

"كسية ارق اتلرفرنادايدركٌ صاءهركةعر:زيش دقف ايشيدو بكمدك بدزى
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هرد اولغلهاول صدادنغيرت سدا اولو متاإنت

لهاول عورتارك برى ه:د ميدورنادف شعرده مخصيض
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ضبرى
<وب و
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آنافىانهندا<ل 22زيهودعت د ركاوشرت اللهنودا

(هند)معاوبه نكاناس:كناميد ر(صدر)معناو بهنتاكنامى الوسقياتكاسعددر |

فى الادللى حضيرت ساعان عليه السلام دخات سرةت ابدن خر سزحتك |

اديذرهندلك مادامىعتبةبنرسعةبنعبدمعس بنعبد منافدر (درل) جندر
أأوا<دى دركه دركه حندره درعات تعبيرسهمقادل جهغدهد ركاتديرازرانك 1

| مةرديدركدركس لاسنهقعريحيمد:.ورونده م اىد برابدقزيرزمينكى تى |
محلدركه حالنه مناسب تعبيرسورد يار (ه:ود)هذدتكرهنك

جعيد ريعنى لاعلى |

التعيين هنداركه عورتار ديك اوور( مال عت )دكاواضل اولان اخبارً

ااهوللىان هندبراعسلذله اول امالزمائث سار كندى |
هورنة دنذركة كر ل
اتموب مردهاياش يع مهاتتماد ايدرمش
ددعو
ااق
عخبش
جلان
كي و او

اوئسك اغلىعندادم ءانهيمع ابدوب “عورتارى
فرا
(رجه)  ,مك

تنشير أريدمش اوليليد

حتقمذزة حينولى.د معالشهداءحتسبائهيدا
فران

(احجهزه)أعام حضرئد ن اولديقىبتسابدده خةةدر.وت طهورندن الى ديل

| عى ورندهشو لاسلامابادى سيب ظاهرى تودركه تومامن الانامصغانام ممامده
سغمبرعليه السلامؤدقكهترصفاى صرت كابكرامأيدى اول مخلدن اوجمل
لغَين هلور ونحه ا كداروكزند واذاؤشررحضرت رسولهاندن وصول وادى

ارة بنشربنىطواف
حضرت زه شكاره كُعَسْرد ىكلدكده معتادقد يمىقز

ظ

ايلدىبواثناده ماجراى اجلوىلى ابنجدعانك جاريهسى حزيه وقوي أوزره

دسالجريبلوانيمعقريشهواروب الندهتولنان اىالله
ٍ افادءابلد كد م ر
:

الوحو لكناشنه ضمرب ابدركٌ شق أيد وب ان اشغه بأشلدى واسلامى اظهارأ

|||ابلدىروايت اتراده شبورمشرشراهجهل! يلدىكلوب -ضور سغميرده
تساءئله عرض خدمت ونوعامتت ابادكده اولي مئى أمدنا عليه الكانا

قانبسنوكل دعوت داسلام أ
اىبجزنك ومدتكدن زيادمسكا خيرلى اول

بره رخافتكدزبوردقارنده درحال اتراردوّت ابلدى رذى ابلّهعنه نو*

|||حضرت جزءيك تشكريد ر(شعر )سعدتالله جنمهدىفَوَادِىبدالاىسلام
| والدينالي عطينجاءمنرب عزين جبيربالعياد يهملطرف الحمحتسي )
إجرموةلواوبجطهابله برخبرى  ودود هكتور نى (شويد)دن امدشهيد ْ
| ا
.-ةعدر
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د افىعللى دينال بىأنجد

ناشاهدالله عقلاىشهد

لاس اارخلا كيذركهفضاكة مايه أولان ا

منود بهد عليه صلوات المعيودجوجنات نداوايل حارو روردرااكتينكله

|

2

ضرت شاهر ألا

و سمصناحيبدلواكزعاللؤهندمهدومياتنده نا ساموار ردكدراعتكا
بشدن عسارندم (ترجه) الاناى شاهد مبولاوكون نأكهكلانولشاهد
د

كاذيماولذى اودلينتي اجمداحد

منثنك ف للدننفاق مت ددرن قا جغلف اللثثان مؤوردق

رنتدر
كرس
سلد
الإجدان )كسرانله نك ع

(١ترجه)ايدن شك للد هده

 1هذا ددر كاعائد موالجى فلم ام حرىذظ

الله خالد (دع)

زرا لاد » وفالىالآضباح ربالسسحد > اناعلىوابن عمالمهتدى
صو تاللهالع

قل
رلددر
(اصول )اواندم قله ناس متكاع جلةكارمد عكدر(اصبّاح) كسما
 :صطك

زان 3ت تكند را ق
داصمناح) مود صعى*إن

إشكى بدعكدروناظلت شب وساض

للد ناشراق

ٍْ

هارما تن وار( مسدد) كع همكزمهدد

ْ كةعهد لامدت متشهمدر (ا
انا)أكر جهقصمرانا
للههدزا-كن وبدن وزن اعماى 1

ٍْ|ذونمدواشاع ابدراز(عم)جناب ابوالامتائ ىالغمه صلىاعلللهمهوسإن |
ا

حارث وطالب زسا

0

زه اواهب عَمَداقَ مدوم ذمرار عباس عبد الكعيه وللرذن الغهق ٍ

ا

شرف اب اسلا اولدى مأعدانك تعضيى أ :هاون جوىاهل

ات اولغله( ما كامعذرين -ى عث ردولا) كرتنهعى دلاكتلهمأمون 1

اركمهة عاسئ خامه نك خلوة الأ
ظ اقالندر نوعضى انوكي قط الكةخزد

حولائمه وحن نانك

ولغله ضهنازمار م نواوهناام تقصيلنحت لجال ||

اغالهةاولتدىتواندهانردن برى اؤلان "واظنالب :هّادد ركه كنذى ناظمك
ددريدز (معى) د

ددم جل #بارزارماوْضّاف بحوّزهالله موصوف اولان

رك العالميتك.ازاقمكنت وولوقوتلة درزيران غمر خرزماناولان ||
اغليهالسلامكعَ,ادفسم سم مدر اثارك
حئثات هاذى هذى غلاماد تتر

ييلز إرادز ارد ركه اكد ى "عد مطل اوغلاريدرو بناثتنه

نوسللدن الوان عليمكه

ْ 4 00005

اتلهعلوشام و“عو مكام واردر عألىودشمعى عالم

لوق
اكاا
خد ؤي
لا
االيمنارق بارمولاى

ليل درن

(تبحه)

لل3م

1

اعادتلزومننوىايلك واقتددناقه نك بتكا هشدءبعلهنى وشعرق صرت
س
إإعا لدويلهانماد ابد:ولرايد (شغر) ظلغالمدر عافةا »من يات الوداعيوحن

التك يتانقادىشاذاءجادهلتقوثمناع جات بالاص المظاع بهدزواى”

ذديندؤينبهو تواليشههذدىسرسكه .سغرت زين عراقى شرسندةافاضل

خم ورئ اعدو( اقصمم انوليتمارك ودوتمى اولان معنادين وغبةرااشغد
رألىاشخوا ةد شر”م.ف فبرمازكآظيفن يناور ١
مخ زرارأددى لان أول ص ز

ش واتضك] كراجابلكدد مارى ذعق شركاوواضعاوتنزلاطاش وطخراق

متقولةسبى عَاتَ

ماديه-أقلقه الات ماد ؤت]نادظرواو اناده أرعه الامو داو

ش

قه
ننس
مهو
ْ قفا ةلالاجاليغريهز أترنذاواطب تفع تومضا د ثبرف

دقى
اعر
ىانك
كسيراه
فردهت ابترعن دق رن سا لدرسش
تاوقلتات و:كا
عادكدريارف] نارل ركواحت ] تأرىمالكال وجليل وبجيادريعى وله|ولس

ناثةلرك حزاى سراسى
إلؤانوتارك .عبللاراىرناءواتق سنتك رضالك امونااو

وجا ايدزمكهسثد قرأن سود ملحن بعملمثةلذرة خيرابيريةن)ووددع

إوله حنافظ#|:ععيل اد بركه خديرباراجرتلة ناه الايد ر لراندى يدن حدر
اسه الوملةمة مغمدهدلن عرص ودركد وارحوزهى عضرت خم تذئ .انول
ْ

أءاماده اتشاد ونوامننناد» ملاهو.عدت كان لىاذوب خدمكمالة -وبأيدسهده ْ

ا'واعبائله :قر دضاءشغرع1ت"دارى اتراد:سورد دلر اإترسجه) رضأ ةنون سورك
زأندته ارد عاذ ليدبراولؤرىناوتكتضه اولدرااكعوسابجد
اك :
 :؛ند أتافتها فاعاوقاغد اجهوومنكر فشكلامع ندا جؤؤومن,/:ركاءنتالغمارد

م صالا تنمت اندوى تلاقا دل" علدةاؤلؤرد عكدزكر ازلتكىامنا ا
بد ] م
وكاورلإائد)فائل“دعنك (إنشن ممشرطلكمأق)
 :اولوت رَخٍوع اندزفشي كمر

مشقدجر جدناتكحها انس خ ددنائالوتدوك إقازةنلانكسته بابر اؤلورلركه|
مسصددك ناستده انارت كته-زنجث حكوات قنام وقعود وجل نقدل لل
الت لزوانارذنأؤ كودن عناذ نه قصراذلان الكسنكهكيزوجكيلور ودج

|ؤزى وطبرائك اسمثقا ل ابد كنيهبرطرفه اجبيدلرتيشتؤنارجلتى علده
برابن ادودمارى كن العوؤؤم وادبهداىمساؤىدكلاردر المته افضل الاعال |
إجزها اثرى تقذ كارارل زجتلشى :افطل (ترجه) حكه رن وتعب
بأندةأولهكد قا وقاغدبجذاسكاكب اند زجعت اندؤت اولان انون 0

.نطىديكر)
اكولكةيرردكساانننؤساتد ٠(

سميج ويمعدتصعت و .دس

0141

||واسيرا)اقل سورةجليلهنك آناتزكر(اممنندانجدات)المهى بالنى وبالوصى عبد
خنتحداقبرهدين
شدي
||| وبالحسنينسادةمكل ازمن دعترتهمأوعة

من عروبذرننبهد

ْ ٠ 05ادى الاشرارواح-عل بد موالا ىلم حرزاتعس ى (فايده)صاع درت

||أمدندعبارتدركة موط غلط مشموزيد ررمودهايكشرنوزالمُشردرهمدربس
|||برضاع بك قرف درهم وزدداولان مشدد بلزلركهازادة جال.طرءة.لودر زيرا

]ف الال ادل مقدارشئوضع اولندئده زائناوناقصنكلين طرفدن ١٠(ترجه )|
م مكتترمقيل
اامرايعدوب
اطع
| اكديكق تصركثى تابه نوارفىؤاداذجوا
اب
نلد
جد» و
|| إلىعناد<»+ىعوض اولهسكااول نعمت غيرتقا
 :هسدضايه حوائده بور جزى ايراد نور

زهراحضرت

شار بولح مقمماحيبت غنرصاع #دقد

 +ذهبت كنىمعاللذراعب ابناىالل مهن اببياعجوانوهماالةيرذ وادطناع

ا [نطقآخر)

أن ستوئىء حن دغمرأ سا د اعد ومن دست زا كعاوساحدا

وين برهانحا دق نن لى المُقمين هادىاسخرمين عليه م الضلاة
إمنقسه )سلطا تك ن
0

يللين جناامار جوبك مك د مكرمهدن ذَاوَالسرء مذسلهمتورهبه

هدرتسوردةارندهدوه لبخكامىارخا دورو بكتدى ضغآسنه -والهالله اراد
ب
:

تقديرنهدن لضوور ده على سنروةبانانما ركزامقئ ذركفك::خانهءى
ب شكاهنه كددوءواصلاوله صا <ت حانه دوديك ممهؤارئى اخذايدوب اناخه

م ونز لين استدعاابدردئ تخليهسمرلابهأ

وروت دو

تر له دارديا

دذع ايردارايدىن كاامع.رسنعبادكيتعارى سول وهيلنبامرك ملكاولان

| أمدانه دوواد قاول 2ل ل نكحانهس :دن اقرباولاتْحَائةاىاو بٍانصارى

يد

خالدبنزيدبرذىابله عنه «شكاهنه دوهنازل ىااولشارحه (قطعبه)ايده
 ١ ٠قرف شموا بيمحهللا|وبساك نام

تداعس !قشاع ههاك فيرسشت

ىدلنا ىراب

ْ ايلاشرارى بدا كرده اوءلى ابوب اعقى ادلمكتيددارايدىوايعيرلك كنندسيده
اولدىاذعان ايلدنوكارى يجدد رحال جالد انضارى ياقه نك اوززنده اولان اشيالى
حانه .ديه نةلاندوب ماقرموماه] نددنيا ومةيم حلوداى جاعرت اساعليه

يذاز جات جوز ل:دادار و ديق ١
| الحانا حضر :ار ىد  8حا ديك حالدى اشع

اعراك دئد وكدهحرتنويه قوع طَيْبه طيدهيداب راولتدقده اإهالى نيه سور

||وشادى اظهان اناشلن ايدى :لمكن اطفال شتهركونا ملم .ااونلوتوةقبتالد*
ْ ١تاثنيةالوداعنامماد ند قاروا" برآالات نشباطاريله اس سال وعرزمن انبا طةدوم
سلسم

2

8

1
نظ حرفمجعدهكا

د أسيرلك تسيلانشاداولنات ]ا
دان شاءابه | زرجنى5جه
كرك ز

شعرَبودركه |ب,راداولندى (منقبه) أنتكرعه كل ميري تزطلجناءاهل :سير

لله عنهما روابت ايدر حضيرتب حسن :وحسين ْ
اذ
جع منودركرزاياءلسائل ر
جنادلرى برد ذعه كثرن حركآت طولا يه مزه اتعان وجوددن سرادت شدت

 :جرارت حاضل اولوب ايكسى بنرادول دقازلعين اولى الاددار» #شاكسته
ملاح براكذار اولغلمعرادتارىاحون ال

صلوات التلحهالضمتنارقت»لزئ

تيمل دتاستكان جما عليه

انهه تضابى تشير دوروب حتاباء ىه

ْ خطابواانار ك سانا اولملرى اعسند ه برنذ راياكوابديدارى اولدقدهامتثالا

| لامره الشير ينفخضرت مرتضا وناب زهرا وفضه نامجارية خر متفنا |
]|ا|فحركو نالصا اواغهنذراتنآادوولزلشعداةناابرصندهتشكرااتغاى نذرى

| خواهتكار اولونروز د اراولهنلرلكنافطارايدهج كةوتومي هكيفت مااتهق
نأناب افلغله وا ن خميرئ ناموو ةنيادوي صاعار بهإستدانه واسةفراض

 1ابذوب هرترئ بركون ظْذزءافطاراولعغه قرارويرلدى اريددنبرصاءى خضرت
ٍزه لالد لرساجدم اونايد وب عمن| بلدكده دش عدداءك طْيمْاولذوب افطاره
ا إنتظازاوزرهاكن نا كا بهرسسكين ناجخ|انهدم شيأللدهبوءعرصا-شساحايلدى

]أاوك دش قرض نراضاء للتهدانكزمفاقويلره تلم اللهيذلمودودادليوف

كند بلرى اشم صوابلهاقطاراياد

دارايرتةىكون نه برئاث بخوىندنديتااده

]| دقيقبعدهنوغروب فرونده يشمروبافطيانرده| كل اناك وزرةأيكن ودقعه
| نيشم لوجه الله الكرم تاتسااره يهاحتساجى افاده اللهندا ايلدى] كادنى
موجودى عطا إسوزوب اوجنىكصه اوجذى ذشى دن رباسكيراكللواول
دء اول اسيرى دح دس بقيهالددالسيرعطيه ايليدلرمابواايك
ْ لل طلبكاراولقد

|| حرسسنه خلىا راان حبدب اللهعليه صلواتالاله جنادار زِك قطعء وجودارى
ا اولانكرعه جترمهرى وانلرلشوهرى عبزاده 

 0جكربارهلرى

| جناب حبنين سبطين وجاريهلرىفضي حورى ماش نفس فيس أو حكعبه دن

| بر اج :دفقط ياضاف الإددفع مايا يلدكلرئسبدلغويرةالله صنادراولوب

هة
 :بويلالات بيده خصايص قانه دن اومغلهبوك صهببركعرةيانهتب نىهم سمد
لى ازا ايلهلسبليتضين
 :ارلديغىافادوساةند«حرائول حضيردلرى سبووة ااذت
 /حال ودركاه عزتهاتحسدن بولايهاول صدوايك مقمول مبتعالاواد +.ن تمليغ
| وبدابرت وسن" اناق اولتدداركه (ز«طعمبون الطعام علىمجتهمتكننا وشا
0

149

أإاغيد)اظيف وناك كهجومدق دبنورناءم (كمبأل شعر) ندايه جوابدركهة
هلاق علىالانسان)سؤرهسةده مو-دود اولان(د دطعوون الطعام على جه

مسكما ونتعاواسيرا/كرعه سنك سيب نزول اولانمادهبي اشعارايدركه ضرت
حة :ده موور ١ع( وفغيرههل انىهل الى»
0
امام 5سافن
خاضلى اىقاطوه سدقةع الىتمق اولكردن لطيف الاهفى حزن قباد دكةة.وره
كلاتكس:هو فيغميرهدا  8نك أسير يدر

 93جة) اكاولكرد ن برنورانله

نينايادىموكالعراديهوانك اسيريدركلا
نياربرهعرض صراد
تسد

مكل ف

مقيد .د دش ك وواالمناالموع ه5ل علد

(مكبل)مو<دهاطيدروزن ومعءئاده بدا كارن (ءعل) ذم اللهدر اسيرارك
وعانسه باعلدةلرى فادش وبادهوردر (تدد) تمفعادن ذغلماضمدرا :جر سْكَ
كنا" سدسى بزاى شعرةهدهدن كدمرونه د و دل ايلدى يعىوعا زىداءلى

قأنورهكاوب بزلره.]1حاقدن شك لله ةق ثئنلّه دوب الاوزاتدى

(لرجه

دكثدالله مدني #ابرذردزادي تُكواادوب حلةدنا بعش باب عر'«زاسئاد

من قط لدوم مده فيغد ج عدمد العلىالو <اد المؤحد
(نتحة) أعائمزدنى انكاوزرسشهدزكة (من يعمل متقال ذرة خيرابرة) حك مده
|][إدشاده اه طعام ويرن كسئه عشاده احرومةو نانعناداللهموجودبولور

(ترججه) ٠شوكيم بوكون اطعام ايده ناريناولورضةة .لهشادجد<ق
مازرعالزارع
بخزيلهبك عش ايدراؤلدةدهاؤل روزمعاد
سوف >حصد يد فاطعمى منغيرمناتكد بهو حى تجازى بالذى لاتقد
مصرع خ ود معدماؤلانمصرعده» واعطمه لاتعاءه الكدال كاتتشفتةذن
أكن سخ ددن دكازذااحمىام ساضرمغردمؤدر نه منتد ركه(لادطلوا ٍ
د  65م نالمنوالادى )نكر ع 9ى الله#نوعدرانكدون *سوم معتاسنه اولان

الكديادو فم ابلد(ىتجازى)مجاةنامدن مقرمدوث  2طبهاولوب ضرورة
آخريدنناونون ساقطاؤولدى (مأالمقال) ابكغىيرهاكديى قنمىقرسا حصاد|
ايدريعى انسانك عرى #ليادر ومن رعةدنا يق نعالنكتوردىكملكزماق ا
زولوتان تند مؤت كلودمن سوهسوهمئْتسِرٌ حهاولانيرى حوءئدن
3

كن مادهوقت قلملددسى ابدوبت عقماده قذاءى ونفادى اول«وت

|

ى اولان محازاة ادلهحرا اولنهسن دوورحزى او<نى كصهانشاد .سوربار ا

 0كادي كه وارد اولان شعرحرفو:وندةونم كاديى شب لهورايدنٍ|

للحن

|(جى )برهص حاردر انههديرلرفارسيده تدرانواع كثيرهسى دروأ

أهدسغيد وكهلاوهظيهط ر
ذجاويدرندة رعس ه وصكرة خرارت كورايك ناوي

كوده بركرة عارضن ادلور (مغاد ببدت)دصميرم اول هشه ذه اييكددستك

عند كدها وحامدكدرلىاونلاركبري سكااظهار بامزدممثلاتيزدهاولس سد

وأاتلمكنداكميااوولدبتغسسكىا اشسكراديمتابويحياولتبدسه:كمتفعل ومشطربْ اولغلووةتقلي
اكراّدة دمنظيرم وقدر ٠(ترجه)

امعبتجى ريقو ب ايندممىسا كااشتكابيد سن لبورسن كدرجالاجره بكا
اواز نديد

١

2

|

اا ا ائجالبعد
تاذو
ريهد
يم
أنمرعلىضيرؤاقوى صعلى

اضر) اصرازمادهسندن افعلتغضيلدر حنظ ايلك وضائع ايطامكدهاقدام

زبادهدرد مكدر(خو ار)
وفمو
كشداي
شف
وهضعي
ك (مغهوم نظم)بنصيرق
#انظهده مبالغه اوزرهي زمةقدو:دارماوررهقو
فلان
تّ بأزؤصاحييم مغرو او

رحالك بازوى ضير هضع فطا رى اولدبجيشيكامده دم جيت صيزده تو

زباده اولورد عكدرها لق ليثانلهالغالب» علىبن الىطالب جدددق دوارنده

نية
حق
اتقحا
رلااولد
ريغ
و>ديث سورديار (ترجه) .صابرواقوىادازدم
شرم ادوسّدنهبه ادول اهردهعا انك صيرى اولد5د هبعيد

ْ

وهىذه انلاجىشدهلابلجدلموت اليرانا اند وبريد

(قائد)سنك يعنى يديجكهيسرالديراحيندوانده,كومعدر(بر يد) كك
"رسول وهاصد وةولاغوزواولاق د برارحلاصه وبوعجاده مخلوفانكموتددءل
واردركه جله-ى عاقدت منوته واصادنر

(ترجه) بردلال اولدى 0

بكاكدنابتتب موه خلةلكاولوربرفابد وباخود بريد

(نطوديكر)

فأطم نايت الذبى”| جدجهدبينتنىسيد مسوده

ااىد ساقط اولدىياخود
ل تن
| (افاصطلم)ندهاى فاطمة ايدىبزاىضرورت
المه
رجل منزله سنه ترفمعأئ
يعام
للدهى بنتنانى اولدنيدل عبنوبا خودحذوف
اعنىنهممعول الور (خلاص »كن )اى فاطمه اى اسمشريف اسجدالنهامدار

افلان سسغميرء وذاتمدهمجتر وعالى ونصهكزامات الهدنى علوشانصاحبى
لئان نىكربم فزي (رجه) أى نورديدهمفاطمنهاى داختر عالءرادي

سند ختريسنبرشئم كاوادري سيدجواد

ِ!

قدزانهاللهحياغيدبدهذااسيرلاانلىمبتدى
ل

ءاف

اغرتكضوءالبد ؤدورة واجبلهغمجملعنهضوء فتؤقدا .

ْ داغر )تقديم معدمه الإددر ايض مغناسنه (ضون)ضيًا (ندر)ادن ذرد كيه ٍْ
اولان قرص "نامرلك اعتذر(غم) ولوت-طاب كب (لوةذ )برالادى ه مكدر

(فعغناى بدت)افل نكرعَكممازروىد ويردكى  ساض وم:وراواوك |

ىاكمَوىنولادزائل ايدوب دس ذرَووزالنواردئ (ثريمه) .ساض صورت
ضب

| وبجندمىرضيااىيدى دان كدابرظاى اسدذى ضيائ نجه امود

سم
و
7ظ
جذ
ظ
2

أددنعلىماس ودع اللهقلمهعدوا كات قؤلاكانقله ددا
( :امين)امئيت ايت صاحى (مفهوم بدت )واول أوصاف ساق ائلةوصقت
( إيلديكم سغصيرم عكر لبنهدق تءالى وددعةوامانةالقا املذيى الحوال الهده

ومعاملات نامتنالهيه ةنالمشدت انه مؤضؤذذراكرامانت' قلشانامسن

دهك رخاختتكوياقاؤزره اولورادى(  : .ترجه) امااشكاء
]|مقولهنئاينننهان
ةكذدرسيىواما نت قولاسهقوىاولوزاندء مسدد
ملئ
مزق
حاةد
نطق آخر)..وان
ديد
اخنا
خق من
فك ب
مدت ا
دجديو
شارما
لرا ه

رك كدير بهدر ستنضدكره ديك اولوركه
اكه
ذمدر
دك تكقديازيد
ع )نمن
دذك
(م
عضرت زهرانه <طابدن زتعحىقرقاق

او<دالاسا عليه العاناازلان سغهتر

ناءسجادلمنانك قزىفاطمهسنك موتكدننمننهانوستروالخةا
آوخرازمماد وح
ٍ ايلديكم كيزليارك اشكازه اولسيله سله بنصاغَلح تحتى شد ويادليم اولان
 :افوردندار

(ترجه) اى تيمك دخترى سندن جو ينهنا ابتديكمبوظاهر

]| اواذى زندكانم أولدىغاب ل شهديد

1

ولتكن لتاعهنتاوللزهقايًا بذ ولس عالعىمس لاءلهجارد

( ١لعخى)ذل معنا 4الع فطيع اوورد عكدا أ 12عهده( عنتالو:جذوه الى

|| قارداولدى (رقاب)ونلركه كردند تور لإجليذ)عنامكاروجد لابدن كسنه أ

(أل)اكرجه لدتسايقكمف وىكةءالنافاطمة دنصكرهبمقهال
كمقا
تدن
ؤم

| تلغش اولك شتدى قاطمةنك اانه ظالد اولدى :اشقه :نواض تر ركا

35

اس سبو نلرعرًا13بدارنعق كاسطيع
كالى
نقتع
 ١كو ,كلانح الائدبد رلكنحد

|| دمنةادركة انكذرمانتةدملهلدأمكازوءد؛نوقد ركارة وقونؤنكردتكن إن
الاي ١(.ترعجه) اللكناغبرذى .الال كردي افلور ا
ودلام مولادقغئية

]أبس قائده و يرم جليد

١

اتصرعنى اعهىلدرك واشتك عهدالدك مال فىالرسال نش يد
7

ةجرح ع :

ٍ5

12

ف

ا"

14
ههد
انز ديزى هلا انارسكزنابود مر ىردا <وداولور اساس صلماراحم د

والافان الى دون © ديدبثوهاشم خيراليزيدهدا
)ى )له وقسله (دون) عتدمعتاد:ه كدور لىمشعردر(شوهاةشم)نيك

تزف )لوعت (عشدعكدبمط ال زسعن)اك؛ربومذ كوداضربرك

وه جر لطر

(ترجه)  100002بودي

ْ هداارئ هائعدراان 2د
واتلههنكممناللهغاصمراج ولت بلاقص! حب اللهاوخدا

) :من )ناه در(نلاق)اصلى لاقدرثةاتك ةجر داعث سقوط اولوبتثويمن

]ايسا كني حاطل"ازلدقده ,الىذحى طىونث ويونسط كلهاؤلانقافة لأحدق
لطات بارع اس نظ
قارور
ْ أولد,كدشركسى داعا ورج رم د
ّْ حقه سنةله دوست وادل غخرت دعك اولوركه(نةولاصاحبه)كر عهمق ادق

|امعناذه دتى زَمالرددر (اوجد) متغردوتنهاكدتركهباليكزدر(سألمعن)اول
اسلطان كاثمنات عليه التحيات حنارارى اعون اوصاف مْنورة دن ماعدا

 :وخاصدة معلومه دتى سق واردركه سر ميائكزدءانك حوتعالى نأصريدر

[أحئتعالى تكد وستنه بالمكز بن لاق دكلم يعنى اؤسغمترعالمكهترفصدق

]| وخلوصاورره اعانت ونصمرت انلك تكأمفصير ددكل لكةسركارازدمذق
 :تسأوؤقف لوكتك اعتوء لطر فشي اران (ترحجه) عاسو
ااناضرى دارسشزدها نك حميب -ةة د ن غيرى ناصراولدى د

الست

بى
ناىلم كل و
هع
وظفةسعاء رباىلفكتان مدا" ٠

( :فى)كاب مَعمَاسَئةداشارت وكات وزلتالت والهالموكامشق ودخاغيره

دز
للهو
كالنن
]| القالولنانهرثئ وغل وسرعت معن

انلدوحاءالصقاءوزنده

| السدارمء:استه وقدير أبلهلوج دنى:وزن ومعناده الل :در الواحا ديدكلرى
| اخطادر (خطة )ذعله اه عظيكاب قرأ كرد زاندهاممم :شر بفائيوئاذرت
محلده مد كزرد ادر سو لالله) (وماءدالارسو ل( ما كات مجدابااحد)
( :رلعنئى مجد) (مةهوم )بنا.سغمير عالبشاندر غرنهزمابكه وى ظهورابليه

دام تكثد سه ثن كااراولغله حق
ٌْبرا عظيم:طبوورايدر واول اه عظيمس[مي

|إتعالى| كادنأن 1عده :اسم ايرادابه ك
|راامابلدى ( ..ترجه) ٠نىسقدراول
[|وخالله ابردى كاراءظلم وكاباللهديددق الكاديدئعمد
7

أغر

04

اولؤررجالرىنوثلردر(٠ .ترجعه) .سيندت اللمهىتكد يب ابلرودةنانومارار [
ا الول رد الكأرالةمتانعدة
أن كفم وبيت اشح ند يكم موصدورالغوالى والضةيم المهندا

 9سالط )ده وأوتسعيه درسس اللهكه درهوابنذه وا وذ اولكنغى ا دزدكعنه
مه أون لفقل

اد

أ برك شاقط اولته 0
ريدميد مفذدمى ميف د ودرا

ديكرئ اوزدهقاقع .اولورو فودنت شنيعن كىهربر ينك سرمت خضودى |
|وسادات وطاعات ايدر اهالسى واردرد وار ثبنمعادترجهه:دنءسة لاق
ارم ويام جاهاءةده ات شير به تعظعادر تكو هل عرممااطززاندى ١

كرات بال فسالاتكسناسئد خاشابةانازا تيدر (صدوزالغوالى) سند ورالرماج |
| العالية ي:ردلده يعنى ,ارورزانقمانركاولرى ويم مصغسكدعر دض يعنالى
ىفيعي سزلر كاذب ولديكزيت حداحة ونس لرهاوزون
ند)دسي
همهت
|(
 :هزّراقارك اوجار تى وانلى الممارى اذائه ابدوب طاتدرزم يع اذلرلهسزارى قدّل

ْ .ايدرم -

ع وكعنه اىكا روش يتدومبزموسزةجام رماج وشرزيت

يدعت نه ةل

اليك

0

د13

ا

]:لوي المسسمره1

إبنده) وانمدواتقد أذ مذو(مركو زلن:وز:اوزرةيركناضدهمان ا
|
ا انمرهوتجاغةلى لاد جلشكريهه انعاءجري ثدناركهعبنديد وشدت ريد وكدر
>

١

 4مسرظ ورااط خلارى غات شدت ارباط أوزره معوورل أزاغله باقاسه

س اولعمانززه (مألبست)قنا"كفمعرنناأ سديمست دى بررلاس لاخر ١

|أوة:ده بزاردن غازئ صاجب ضوات :اولديجى :دشيره .سان عدان بركسنه
.جوز ابدنحيهددك :لاخدال زقالوندس تكيدئفراغ اولوف ننه

ااه رازلوزحون  +لياس اله برداول عسي اه
سزة برخهرة ذهشتة زراظ
أنقة .

لسرن

قا ماتدبدوناواما دم جد وامائرواسل العشيرةارشدا

اما/كةمانلهتسد ونا تسد وما من ويك بر

0

لأمغةاش»:

))ود اخؤد وسار ىاولدرززذعكدر
كدياطنزلريزارى فلا لايدرسكرزواماسمدميرك
ا )د) صل (عشيرت) خضو ركه

دايا تددر

ص لكلام) ١

بوحهمذ كور اؤزردمعًانددهد وا اوزره ركنت اندززدى ام طرذكبرىغااك
ومائلو1خرئ مغلوتومة:ولاؤاو روا<وددةقوم وقد وكاعه لوساظ أباكدون ره

اوكاولان صل :سردمااي اولي اوزرهرأى'دون ١“(ثرجه) 1
سيم

مسمس سل جمس ع

اذ

011

ايه دقل قصذارق شطانةر١ | 20
 0بنختىف بن

:

خوكتجزو لزي .يشالومكرنسى هذه منتهى اؤلؤر»ةوفارزوةك اجدادى
كعبل لوق" بزغاات بن موده  -وستةافلوزعل آمامت ؛عظدى وه

 7حص +لرىوق ردد زر تك خوط قاض ذكدرملك ججعقرديرشاكة
تضكزرجعا تلودنت اون! م عسل
اول عليدههه ا بر شاف ]ولدقد

دز اق

د دعشدر عقدئ لعمرى كا ند عا يمجع الل 'هالفيائل فتنبريه

ددن ولقمدواتع ىز يددز[امألبست)قز دشن مرمنت اناغألطوالبكمفقود ا
5
وسنت ا١ولشتدن دياك ولدنارمع هدادى:روحده ذلر اوقد يعي موا ٠ْ
اتالرهذتى واضل اولوزائلزك فتديينه ددنيفدهلرئملسو زاون  3قينا 1 7

“كر 3 7كنكانة|
وامى "انك ذو الله:قؤى قنكوهد نيد
2
ف ددن .
وزنده ممخلد

١ارادتاموزاز ب

سل عور زرادر الي دزيةا ظ

(عخلؤم)وزن وماد هعقولدركحلمك هد زركيذ الوط فاوتيذهعزو بز ْل|

خل  0وعدنبرك 7رك عي شق وجنيقا  070ظ
م

لانتدوكر خوخ

1 :9
:,
سالار5
.
تيور«شيصية و

تلد ئئياري تعالىاولميو بطر دق مستقيع دكلايدبك اذرالا ب زللرسك خا 1

عادبا
ديرن ابل ية سلطانآلا

ويا لياق

ل

ا

0

ا ولضنادةالإعدلامأ
ايقن ددن

5عل |
وى اذ وسأضولا اندرار وبلااضل  7ق

 2كافضيع اعتاديلافتراولشيس  0متاروكلاعغدوائكازانلكده ورصفتن |

كلل

| تحافظه سنده قيام ابلدمى حرف غين معدمه ده كلسه كركدر انشاء ابله
|العا رتنا برقصيد ةنمتشرفدهو مبلدشنهورد دثرع
يق لهمانسمة لني

|فذوالعرش مود وهذ اند سكسا نباشى متا وزايكن رحلتندهامزنبواىية
|1حضيرتمنّتضىغسلوكين ايدوبيدرىعبدالمطلبكيدوننام مجلدءقبرين
أخوب عمدالمطابئقملايه متوحه ل وقطعا وجودندهبرنةضان لوق بولدقلرنده

ميدركه
 :اوطالىد ياتنهوضع وقبرىشترانادبلرمبوشعرىدخ عدم اعانى تي ا

اندين مد عددق دلاشك وكا ينناورا للاهنيصلوا اليك

[أدعشدرعدلةدعات

 ١معوم عبد دق اوسدف الترابد نامفاصدع ناح لْماعليكغضاضة «وابشر
]اود
زيذاك فنك عدؤنا به ودعو وعرفت انك ,ناصدى بيد واةتدصدقت وكنتثمم
 :أميذادوعرسيد قد علت انههه ن خيراديانالبرريةدإساعجذاولاالملامةاوحذار
 ١مسية» لوجدتىسحم|رذ ال مببناد ,وطالب برادززادهنى عليه ااسلامدن
 ١ظهؤرايدن اجوال ارقه دن حوط ايدوب تغراظهار إيدردى(حكايه) كوت
 1نى الاساعليه اانا استسقا امون دعا سوردةارنده اناتسا رلزلا ليا

لضاةم علتة السلام جناباري حندة تعبانه ايهةييوررك عم
اقع)
ْزو

 :ابوطالباكر دمائده اواسهدظ السريثا بيد ا

حضمرت مثهذئ

| قيام:ايدوب أرسول ع لوخ  4مايل اعار يه نيحانك مهوي يميد
ْ لور يكنديدى

(شعر) اش تسق بالغمام بوحهه بعال الاي

عجديمطالوارفام.لهالولال من لاهاشم بهدفهمعندهم ننعمة وذوإضل
ايلك فوش يترخيزن تخدميؤوولسنارى خيالتيعمادا

ْ (قريئن)*رس افظدك تصسخ زير يدةرش بجعوكلست معئاسئنه در اول طائفه نك

ا[إد خكضسك وقارتارى عله اولغلدةر دشن ديد بلركتهصغير تعظيم امجوندر
ْ|اماسلطا .نالمفسمرينابنء.اس ثآلىاوززه .وان درنادها كيرواعظاعاولان

ا برحيوان مالك ناب اولغله ابوللييك دحى سائره غلنهلرى اواقجهتندن
|| "0تلقيانت.اولندى حى هلوقولهتناع ىدعشد ددوهر يش هى الويفسكن
دهى
ةلةلنن
|الجراديت فرش قردما  +تأكل الث و الشعين ولانتر

ْ ا|البإصيزد ينا *#لىسعوال ننه سىدى ان ممات محدث ريع  .ضاديده
2

ا

ركهاءتع اس حم نلا سد تسييت يزيا

| ديك وافظايه.ملقب اولاناجدادنيوبهد نكبزدراختلاف اذاندى قول! كثر

أفمرينمالكبن النضيردروعئد الفتهاعءم لكينالنضرين خزعة بن مدوكتين الباض
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فى

بارع

ا

-

ابلديكم ذاتبايام اوطالدركد مدرو يشانوملاذ ققراء اهل زمان وسعنل
كرب ممتواضع وصابر وخلم اندىناخلفذكل ايدىوخداعلاسنهق ردب اؤلان

الوطاليملاذدردمتدانذئ مروت يه

اؤلاددن تكلايدى ” (ترجه)

١

بحكيموديزايدى امادكلابد اؤ«عدد
ا

اخاا لاكحلىثلة ساد هاج

اهاشم اوستباحفهمدا

( 1اخاالمللك) ملكك صاحئ دعكدز الواالملككبىامااناطلدنيدلا ولور(ثلله)
دم ابلهربخنةكهكذلد ورلسسد)سيناو لتقر ساددُو نوناد :اعامدى
لغتذربربررسهلا مزكاورمتين وتحكم ايزدد مكدر (مو هاشم)شرعدهانلردركه

رك
الل
خةم
لعفرا لع
صدقةه اذاره رع اولمشدريوا على لعنائن! خ
 ١لوجلهنهمذهن حتقيهده  1ل جد براركهاف عين بزحي برحاابلهمضدوطدر

اماعند الشاقعيه هائم أله ندالمطلت تسلندن مَوّمن اولنارى عاد دوكد أ
لوشعر ةذ وى مد هب ان يدهملاعدر دهاشم اغدّدةاو فاقاءانكسئة بهدتار

ل_لاءك والذما جداركعدالله
ونعاله
ةديي
االن
فنلات
الملسإي
|خضرت اوا
اكاهك حداتجدرى عروجناءلر هئم لقث اولديتى غوسم ذه زائران
بدت عمق اؤلالره أنيدالله ضيافت اتلددق سدرذتدركة ثرهده عَاطى رت

معزوفدر امك اوفاقليُوب ات ض اله نإاناكوابذارايدون وتجاحة لالآر

ندا يروب نها كش ااكروالموردى ختىدعارد ركه (إ)عما احدكماشم
وانهشم بهد شامقر ده برل معيدده مدفوندر ( فهمدا )اصلددهان مد

افءالدن مخهول منصوب ابدى اخرنده اولان الف.اشباعنه ادهرماد اطما
مك ذكلذر
ند
معناسئهدرلكن اناد شعلهتسسىكين ايكذ ربالكلية دور
)ول صاحب دوات يد
دس ذمداسخهاولز(ما لنظما

اوظالنعزم

اخرت

ادا [مسرحد ملكده ددا اولان راحنه فىدى هام سد ايذو ب غيرتله

أاكاوبدللور ركهشاعردعش ه يلهشمعندى جك ربرربن كغيرتى »شقمقراضه
الكوناوله سوزن هرهم يد.اخوداطفا سمه مساعده ابدرارمنظئ اواور(ترجه)

جرداخرمنلكهادتكالهراولدى ودمدمعدى هام الى سد ايده نااوله مهمد

(ذيل) ابوطوالببكااسععىرعابدنمتدارفكهاعام امامالاندياءالكرام علهم
السلامدندروالدهمى فاطمةزوميه در<ضرت .دالا نامدن اوطالكاثى

و|توزدشسنهزباذهايدئ بعئت

دادركه حضمرث
امى
تنه
اى س
فونن
وهنكا
سوي

بسخداجلهدنهىااولنئةال وردبلرتهدجنات سغمبرانام عليهاللامكام
محافظه

ا

 ٠ارقت انواجخزاللدلغرداداشئ ودايلريدس الاسودا
(نوح)ف>له فراد وزارى :وفغان الك كه بوخه مصدر معر وقد ر(عرذا)

فقسو دا)كله ينك الفلرئاشماعيهدركدوزق اتاماوندالارل قمر ئ
اطلاق ومدالله حنسى اولان القارنفظدهسدا وخطرهدخى راع وانقاا لذدور»
وتعدده واو قكسرده ادى >لإزنده توطر بَقَلْهولداولوركها كااشاع ديرر

١اناك اناف رايس طو يق ممعرتيدلخمه رمويقلللسينل

| أولاتكستهدرونسدا سنندودرك شجضيها وبااي يعندورق انسانه|

0
1

| كيالمص يلئدهاويناءاكركد ره برىاب والدىيهدوبرى د ىاب معل دوا دجنى

برىينانايت
كركدرهد
دخ اوج اولاق
ددرم ى كه 0ع شددرجدو شد

|| وتلقين عدوايكفى ديربت يقينجدوجاخوى حرشدقخةر_كاملينكه مسلسلى
غهسنتدزاكراوجى بر ائدهموجوداولورهأ كسيرااعظموكيردت
ْ وجمفتة ي ل

 :اجردر “االجديله علىتعمناب7ه 8لوعد فة برهجلهسئى ذات ؤاحجددن اخ مد

ومس :#

| |أفلدى(بجى)نى ابدرد بمكدر يعت يركسنه نكذوى شيرباىيصال واسماعايدر

|| (مسود )مكاف وزده عالى وعز يز وول عداداد كارىكسنه سيد كىعر

||إرسك صقتيدر(يعى )ع يزان ةومندناولانا سارك ب شمببراقراندر

زقويدى (تربجه)
دا
وصس
|| خبرموق كه ] خرنده ظهور ايادووباجول
ْكص هناصحهد ل دارو ناناولشمبن حو ررحاتانشدى دنادناوسيردار

ديذكا
عولم
اباطالتمأوىالصعاليكذاالندى بوذا الللقالغا
( :اناطالب)مقدراءىبهمفعول وناردن يدل اولغله مص ودر وابودلوب

در
دد
كلق
مااو
تستد
ْ خبر

(منأوى )نكان(صغاليك) مطابح وزاده عدر

آٍمغردى صعلولضم اللهقفرودروسن دعكدر(ندى)قاروقصمرا “لادر خاى

| سكونله د ركووولدفرز نديدكه(خلفاضاعوا الذلوة )واقع اولدى (تعدد)
ا اذمقاف وسكوكنمهم لوايةومهملة ناته دوق وذمدى عد رحدا كيزلله

|||اقرليابباءاولان كسمه بع نابالرمىعمراولغل جداعلابه واسطهمى ا زارله
ٌّ عدف

دينعلى بنعباداللهبنعدا س قعدد نى هاشم دلومغزوف أندى مدحه

إٍاولورزيرااولا  3وكلرلكن  7ودمعه دواد لورزكهديرااناوانك١ وغلى اولءل ضعفدن

»دهعراد ذمعهاؤاقدركة |
|| الىدكادر مح تركيدهد نىاسار دولىد رارؤن
|| ثقاتلدى (الع
مند)
ننخد
امس
ىب

كورغز (مأل بدث )اول شح ياي ذلوباد

57 :م ا

اركسدكاصلى » لاينتىاموت والد عا اولوب وز ناو ن تقديم أداتيق(:مغهومم
ت

ههذى اطوعا
مطلع) موتنهناناى البةوردنهاؤءلى 5وزووظر بدرقراهد رك

وكرها اكاءالكاولوب نج هيجكسنه فالمز جلهنى .ال ولهكلورا-كن قبل
الاضهارارفو تاخشارما .ىول قكركدرك(موؤاقبل انعو )سرندن ]كاه
|أرإدقده عد مستانه تداركا.ى اهلمغهسي اوزرهادلا ناه لاشاهدنولاورسن

(تر-ه)  +به موتدن خلاصاوازنه والمدنهولدجدبوجماندمسقدن' .برو
بإنىعامز هج ان

المته
لى و
دلت
لتا
ما

#اوخلدايله خلقاف لهخلدا:

١

(معئاى بدت)الخانعبدين ناعث خلقت عالمين ضلى اللة عليه وس يكندى
اموماتديلق هالمدى اكرنمدم عاوكَدَنَ بعضبى اننهعَظليمالشان
لدالس»ه انارى ألبته انهاايدردى هلد مكفرثة كان وتوم حان خصوضا

شيطان واسادن عسئى (المتتددات وحضيروالياس دخءاق اوثلرى دعادكادر

ودب# :طعاموتتاكورمية اللردجعاقبتارى
اكوهلتل
تأخردر مدقا أكادنور
لان دائقةالموت ) جيكجخمهقنادؤتخوتكه فاارردبرفاج,كؤن زيامد معضر
اولاق خلود و<ة.قتده قا دكلدرعةقحن طا تفهسى دنى انسان كى ددت
رارى عام اولدنقهسوال لوزوين!|ليج كنامز ضاغااربدرع وشيطايك

تدعدز وعاقبى نه موتدر واشائ مذ كوربناحكام
شوت
اى م
نلد
ْ دود او
ٍْ وى اجرادن نوع وهوةوفاردز دسلهيت حكمندة اولورار فالددكه حسنين|

حضرطر تله اسئاد.اولنان نيوتتعربشسهعدايشانك نينوتلرى كبىتممرالغنه

اواديغ:دن قطعنطر وحؤدل تأقيل ك.ناولددى متعر لهعنا ندركه هود

|| لتشنيع ذكلد راعؤوة لائكة خدمة ماسوادر فناى عالمهدل انلزلا عبرارى

8 :

ركه عاناك فناسئه دل بعضاموردة استخدام اولذوبكرك اصلاخ

(ترجه) لخرعام
وكرل أفداد اذارك بدلله تيش ي اهولخ قاذة اللهاودر
ْ
توبك ناىفالحدىعاهديس بجدنوحماندارى الور ىكس بهملكايدذ

للموت فمناسهام عبرخاطئه د منقاهبالبوعسج وعدا
(خاطئه) خطا الى دمكدر موتك اوقخاطئه دكطدر معهدأ ضير يده »د

|أمع اموا طىسسهام صا ئب ب دكلشدركه خ
اطواكلاارن نيران ميا تنده دخ |
ادانت ادن

د

إترجه) راىمونك سهانى ايل هزركزخطا

تةزد ( .نطودبكر)
ٍ ذو اتدلورايسهيوكونيادينافعاايد
أروت

:
ٌْ وقطعسادر يغوتردداايوب اشثرا أبدردم

ا

2

(رجه)

حت

حارسوى دهراعنده

كرسنناب اواسة ماد نايعمطلويى اوزرهد انىايرددم ميد

|

وسكنالشنات اذاو لىجوع شرف #طلنيه زعيد

شرف)هنزوزن.ده نه يركخ

سكوفالدكتتكزهد ركصارفاك:ارى ركه

| ضونذرمَة ديرا إمطلت)مصدرمعددر (مألبدت) اكه عودتى فاشتراسى
اد
ل2
نلى
وبءا
رةو
انخي
رجامئد ازلذق لكن#الى ظلءدرز براشاباالذ
ا واضصل اولغين وصاجى عالّشاده ميسسراواورودارةننادء طابىدورادور
1

هن اولددقى دهءدر 
(ترجة)
اسع

لكن اول قصمزفناره جوؤنعرد ب ابده
(نطقدمكر)

ع رجالان اهوت وانامست يمد قلات سدديللأسنت قم|باوحد

(سديل) «واد رطريقكىت لذ كيروتاً”نديكساندر (اوحد) أرمعناسنه والحدده
صالغة فك فر يدعصتروو<ددده ردعكدر (دءى )سم“وعى عي انلد يلراسكن

وغنقصان أفكردن نيادر زبرائ اياك لردنى  0موئدووموت نكا
صوص :ذكادر بن نيتاولوت اتلرخاد فالمز ارجبزطزبق عامل ةرق

متتس باجهلهبعرأسييللكينمغلوبموت اداورار»كلثئهالك ١(ترجه)
رهدتدٌ دقعامد رواوازم بن اندهواحد
طلرم
دشعن
هارد
بد د
هَمْهوم عياب
ولس الدى إشق خلا ضرف عهدولادوتم ن5دمات صلى ؟ذادى

سلان
كلكاو
نهسا
(مأل شغر )نغكخاالفت طر يم
ولاضسرار (حددث شرن

مكاضيرزايدة خنكه(الاضرر

مفو مخه حقرةةده ضار د نافع حقد زب دانك

ازادفسى تعلقانادكه د5كضزند ايدن كش ىكدر وضنررا برائنه قادر اوله من »

ن
كراوجح
يدن مقدم موت رسدذهاولاتكسنه بق دتناده نا قدازائد دب

|كتروالمغله ارؤالى>الدرزوقتدم ند انك ميتاولؤرم( ١٠تر بعه)
خلافم استشاردن ضرركاز تكاهيج »ددمكردهنك موةقنيلورى خالد
وانى ومنقد مات قدلى -5كالدى ع بزورخالا اورو وغتدى
(مقهوم .نت )تحقدقسن فد ن مقدم آخرنهكددن كشدنك دتسادهحالى١ كا
كر ررلكههبردومى زنارتابدروكددر وا خودا*خث امكاؤف قالورصاح اوادقده

ا

غانهدر

(تدجه) سات ارو

مثلمزارت ى كدر مهناخودكض هكلت ركهص انحرمَوااه قأصد (نطقآخر
|

0مق ولاولداجيده ذا الس-دل الىان لاترىاحدا
الموت لاوالدا

3

9

ؤ

ا

وف ادرره اولان كسنه لومطو دك لدف شاتى تعق تبلينعزج زديرااول ش
ف راله كوزارسةاو يقوكلزكصه رضصه ذل زاروك نان اواؤرعدروةضعونيده

-مضطةاى .خلؤق اليم دعشدر د باتمفهناىادبنااكور اويقودن:سنلو بشكطاشده شيج اويةونه فامزمسن

(يرجه) سكرةجام فنادن

خوف أيدنبحارهيه بينقل لدذش اولؤري بازةةندرهاد.

73
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ين

تباغازبخمنتهاه بدلادللزرع من حصاذ

2

(ذيع)ك!ينكه كشته د يمور خصادنومك (إمعننائت)اكين تهنات ونه |
واردى اله ”تارلادءتركهاترؤكاغر نصمكالبته لازمدر دسنومشل اورة
5خرت اولان دماده(ع) سد  1وندذكشتى هن أكديك ل نض ,
ا
بوه رعية

مكدو اوزرهكشته اولوب واروت كشجزائودفاؤلكنهذ امعانايؤدت تهاضل :

||

لا
نلكرل بيددس الوفرضت الده امكن ارض ادل بهر يررواخم
محصول تي

وبازات سَرسُك األالهيةاايدهكوره زيراجوفشانوتت حصاددةكتدمحوبان
(مرجه) 'مزرع عالمده زدع ولق

املق عاقيت انذفق كادرى ددر

ايرشدى حاعز يررو عززرداولدى سثكابردى هذكام حصاد
١

(نطقآخر)

يكت علىشمانقد ولى يدشاليبتاليسان لنانعود

(شياب)كفاكمكتالتكد حدا <دروصاحنته شاب ديتوركة ازور باشنهدكدر

ديد نلر(لدت) تنىاوتدر>الدهدى ممتعمادر و>لى كئ(معناىعت
 5ن كلك وفقى فكرءايدوث اغلادم كاشى اولكضاك هنر م وجنود هله

موكت] لسعادل رايد دعوموَعْنْعتَ ساؤرذم نق مدايبلةذى غغلتلوان رقا
كي عرعدلهكدىكتدئيسيمد م اولوت دو  0وزللهذراى اول سك

صاجبارك  +وزم,ند صبادقدرعفان ترك ايدكدعك اوامي اوانغتاعيهنك
لوق دج بومخعزندكر بي معروفدر دالاليت الشيات يعود لومأجدوأسخيره

ممافدل امس (.-ترجة) كتدي محيوب شابانندم

ارا شقيدد
'

كشك بردمنهعودث ايدب واس يديد

بام

 +:فلوكاة .الثيابب بسباعببعاعولاعطيتالمبايم بريد

00

ظ

(مبايع) بابعماه ضاتدى ديك كدمشترىمقابليدر (مغؤوميت)ببت |
لعا اليد «الندك-عودتى فى ابلشيدى ولوفده دذنى بسع

شراسىٌلاله ايلوهرركهجواكارئلق ضاتلسه ني فروّت اكيدسننه
ال

0

0ك

لاماأخبرعطا|

1

١#

بأجوعلغه متناوله ومعاهده |الكل اولوعده كاه ه كتث ركى :انلرك ؤس 1
عفد

ممشار .مأل رارك
| موجؤذ ذكل ب+لدمىمفةوددر كفكوناهيجدذاي كل
ن نالامنشس

(شغر) واصطنا لناداركنات وؤرد وس كيروامسكنا عت

(فخ) اناعنمفل" ابروكة .نوضرتناضام كامانتماأوشبهه شام شر يوشدهه
١

اللم خالل لوقائ:ربد ذبن سومعينى#شاهان عم
بمورددى اناد وعد ت

سرااددارى محلنى كور بكسسرانك ؟ نار يال ننظنرهعيرتله نشكاهامعان .ايدوب
:

لد اكده حضرت علذضى ا
ور قطعه ليذافب نأ سدق انشاد
مذ ك
وك

دعن اوارو عد ير هوايب

ن
هدىك :مس كووامع

مات وعبون

ْ

دزددعومقام رع)1ارتو ل يلاوت أياسكد جرانمتي ابداى مهدزير انار سكر
قمت ظمهورابدوت معصنتلر دك
نه
تعودّلاه ١ه  55ابلد كدة تعمتارى بن ن

انين ناشى دناارىساناقلدى 77راننءمتاولى .اول ن#مته سسدز

بوددداد (..ثربجه),كتد يارهب يرلرند ه معديلك يلار#اوسرؤعده اوزره

| ابلدياركو ماعزممعاد(.. .نطق دبكر)
حنئ :قدا عن الؤساد بودوفامن الموتوالمعاد

ظ

(اجنب) نانيعى انس انكترطرف لكن اراد كلد ر(وساد)كسبرابله يصدقكر
ابد رطب فوزار()معخادرن دكت كك اليهبعودمظمرى اواقدر(ءأل نت )دم
ودودم ١لصا لخه طَّ.انوت عزت نس ورا<ت بدندن اعراض واحتراز ابدوزعرا

موتت كاوب اول صما دفين اناد  5اسردم تر أيدهخال اداو م بالنه

حصت

اولذةد نصكر هة عرصه ع رطامةفات  0مثلواوك ةن ارلا 0 11110

ابد ؤنانك خوق خراش جام اولدبجي000

نددن بناععد وشصاق

ايدرايتكرعه ذمدنى (تفنا جو بجرعنالمضاخع) كلشدن (١ترحه)
زر لوده ت.درهردم فرائن اللوهساد يجان ودلدهوارايك ن اندقشة موث ومعاذ

مخنافهن سكرة المثانا يي اواج ٍ
كره) سكرايك كر

ات الى لوعدركهعدّله ل

كور

برى كنل شبابدركه وياقت تننَ اق أنه ظارى اوور يكف # 355شراب ١

واوجدىا

ردن
لوت كله ناروز اؤلة

ايك داردهطبور ابد عالمد  2شح سكرة 1
اسمن أعاندر و ور دنى

مالم لاسراث ١
سكر

دق تعالىءه اذى اواقده

2ر 0بو رك ناللتعالى 2غ ىكلما(مثانا)||
ح

كتوئدزإرقاد)ؤامد ورفد زا(معهومندت )سكراات هونن
منيه نيجهيدو م

3

؟ثير +, 4

0000

|رهروكشندان باعى امي ود ردروا رَسوَن ا
]برا
د

ذ|راعد يود

1
رق وبع َ 5م

ا(تيجه)  خاادغو لكنتىادكه فرقملكزوايتهاهارث 1
ْ

إذله معشمدهاو لورعا فت لعمك

ظ

' أوكشغت الاقاطاق ترك[ قر افلوك من الغتد
(اطناق) طدى :لفظنبك عدر (ثرى)تزادزسادارضدر واطناق اتاريدر

رىة واتفضيل اها لمرئكتزصتها حميذه وعلديذهداه
عرليك
زممتك طابسه ل
تصل اوَامِسْدٍ ر(موليص)اجب وافتدى معناسئه درزيزاعتدابةا هذ كوردر ألا
عيتاد دعكا ولورا أ
جع مولتدز وعد د معناسن د ىكلوركة مولن الومااللصا
المخص! أيكرررك طبرقنه .لرى واندهاولان د هسهلرهانان واصل اؤلسه حل من أ
مك 1نمال اولوب د وم خادمد ن مهيا ورَايدى

 9جه) كاش الالفتة ا

!١

اؤةزقاولغزايدى اشكال وال وعسيد
ديد خلةمقكرثارطاج

ظ

منكات لادطأالغرابترجلة عد ايلظتأراب بناع,اللهد
(ناءم) »لومتلطدف (خد) ممه اللدهكاق رصباو كى اصلئدة انلدالتاعم

اندى صفق مسا فلندى (مألست)عزت  9منسنيفلهطبراغه دأدعيوب أ
ناون بر ةسهكاوزكد ٍ
وكيد انهلزله دخنازدهي لبالزوندهكزين كبه

التاق انك ومدق واظيف جهرمسى ناصه نعى درون اكهكيزوف حال ايله | أ

يكسان اولم(تر جه)سلو لبك اناغيله باصيزندى زمئنه نازدن#دناصد ىكل

خسان ينمل ايادىسوسنديم»ونوكي

 6ار3تضلنكا

االدنينينوا فطال يناوه ,عد واي معوابالاهل والولذ

(شوا) تقديعموده وقصه لرلهداصق بذتوادر تعد الاعلال ب نأناقط اؤلوز ا
(ا+جماعوا ( استفءالدن ماض.در اتفاع أله ناردعكد و .

(لرجه)

شؤل!0

.ب لزي ماد ولر»اهل واولادا دلواولدنارئده دع برمراد ا
كارك حهانذه؛ حوس
حرزت اراح على حل دنارهم د فنكانهمكاواعق وعد

وماج )د

:ستيهقي موادا قرا .كمال:ذاكراد ز(دنار)

جعدزر معردكى داودر( تتعاد ( اسممكان وعره كاه نماعفنه )اتى .شك ٍِ

)مةالقرا/خداثاتد وب ودوزود رازباوواارذئلات كسنهرود لأ
مشجهوى ب

از إنتاحيات دثيا اولان اهل واولاد افيائلده سنداولنارنونارك تصدسنك أ
»ل
ولوانؤ
وينالبكعاالريغطهتاشور ومنسم! متسماد بلارده مور ا

ٍَ

اخويالدات مثراذزارندكه بللرالتسر لوسىفاف اىولوتوكنودكاثديارى ب بررد» |].
جع

ْ

4

سك كو ن(نقيد) بمعى

معناسنهد ر(غد) 00

مواد متب عضن ) دتايان دنى ألرضك بولدية 1ف شعرلى ادى (الخير

لابوخر )ونقنمه أصلائرل وبلكه تأخيراناهكه شايدنان  5 2كامسلهول
احرجكتدوت رامزتك

١

لىزوفت مقدرى معلوم دكاد ركد مغسات

 ١جعسدبد راشاده دنى اوج سغميركاًة وؤات اناد دثر (ترجه ) زكرع

ادسقو خعيهرايدمديرسن|كعد كنارسيت
وومكانعا "تددهعادنفعه 5

5

سم مد

الك وماذى الامس! سْْلعتود

(حلادشيع )دناولك كو فسعزل معانبق لس لاامابنذالى 7
عاندٍاولوركهقصاى مافاتان ردسين اششته وطر قله سابد كهمسرا ان حكهيون
ذفجىعودت انذملكن كننكو نع ؤدت أدبأو متم قن جيك خرحوكنهار

بادهكلزبى 5-3دون باتمزدناول اقش لوميله اكز سين

(رجه) رةه

وكون اتات هسك ]زاورتت بكاوعتودت! >:عزج ون كنكون قيل نظرحاله
)هريد

|

(نطقديكر)

 ١دهب الذين ءلييمووجدى د وبقرت بعد فراقه ,وخدى

وحد م
+خز ندر (لايحد)دوف هكرامده وجد من طرف الله النانتط ديه
حقيةه تكعدم وووعنه وبأدعد الودوع  5 .عام 5رقه و رط زاف ويد كد

حذ بهوجءك نظنطهع.وره ى طلت ذعنرد ر كه متوا
لصالز ناولق حالات

انو يعدناواديقىمصر-دراكروحزن مسعود حقّمةةده وارداوازسه تدازن
وواحد (فانممكوافتياك و اه شريفئيه ارافان *تاررى اولويعل
مده موازاق اولان انه؛ رجانهبى جاتب وماز مقامنده محققان اسلافه
ونةوتقليدوا .غارزى انذمام:دوت عمادات وطاعاتالله ادك زمانده دائرة

ةق همودل اؤلوركه (ادعوقاهءب لكى) ( 2 707قاناادده رولة)

|موده حسيوى انارقتوسيرهمثوقدراللمم ارزقنا جياه جبدب الل(هوحد) سهمله
|

داكن الكرإانى متفردا معنا ننهحالدرمألىظاهردر

(ترجه)

كتدىبعتلكسناراويلرهب تأبدرد ةنرم -ده فالدمانلارك قرام لهوحيد
ان

هن كان نك فالتراب ونه

د

شيران فهو نغانةالبعد .

(شيز )ومسعنههمله ميا ده موساتدلةابائن بارم.قاللمكويك نارمقاوجارنك ||
ميا كرفا زشدرفارسيدهيددت د نورلءمزه ديد كارىناشنارقاللاشهاذت ش
رللههوقولاح اك الارارالمنداركه عزيددياع'
رمك ميابعر ددقردوكسال

1

ف

م1
تس

استغقا ره شغليله اهرار سببتدن اناق اولنوغزه» أولننازخ-دتف:
بأيد +دعدرانبوجه خاطراشكسته هيم امد اخستهمكندى تنهطاليوشاى)ً
تعاليدن؛تازدهاولقكر ل كدانكرجامى قبول!يون وجه ايدههنوزكتدى

مطلوى اولديى الك حضولنهدعاوطاب قبولدندوردرسمورمشار (ترجه)

الكنينة .قلسه شتيأرايدرى فص و دجوا وليضه راهحّده ءازم رشّد وسداد

7

(انطقآخر(
 :مذ امل |امافى شهدا معدلا ف واصحت ف وم عل ك شهيد

زشره منشد
(راماس)و,ك

رلك تكرهونامضاف اولورسه معرناناغله مرقو: 8:

مضانك فاعليد ردونتىكون معنام:ه(الباق)ؤانت الباقتقديرندهميةدامئ.

١

مذ وف جلهمى اليهدر(2ه كلام )لوؤندنمةدع اولان عر كذزان ابابا 1
بوند تصكره كك لصاند يغك وق دنى ا كاقيامننلك قائدءسزعدثه اضاءت

اوها تكدن 1كاهأولورسينكه تعديل وتركمه اولَعْسْن شاهددراكاعةاداطليوك

حالاسن نه اولك حال اوزرههالد لي اناد نبركوئهيدك كدشعدىاول
اد يتك خلافك شبادت اواك

فامككزتدرفة توحالده

اولدقه البته عام اؤلوروال كونه ميق واررسين ددساداه صاحى اولق
كزكدركدتدارلعدمستاق كوره سين [بدت) كرات وارخودثيد
كقبايهاينانمزسينن(.ترعه) >دىدونفوت.
سفرسندهو مكركيمارتحالمل ع
|.عهودىى شاهدعادل نار برصما-ة اروس

الملليكنةدشهمك .

فان كنت الام اقترفت اساءة  5فئن يا<سان وانت جيه .

(اقترفت) :ديم قافاللهكسبا بلذكد عكدز (اساءت دسا ن متانلى رثن(

رله(ديجمكد
مثلثهابلهدرسكرزاي
يد) جع مغء ولدرة زددءِك (مألقال)اكر

اول >ن دونى كونذهبركتولكابلدكسه د 1مغ لاج وتداركن طن بقلودركه
ودامال ايكن

تردصى عنمت سلونضدى اولاناخسا ىمضاعفكايله

(ترحه ).دقن كونده تضدا 3.بركلك ابتدكسهاكر ه |بالشايله
يوكون او استرسن جمد

١

ولاترح فل الخييروماالئنعد د لعلغدا بأ وانتفعيد

:

ىيرأزلغله يحزومدرار خإاباهدعكدر .
(لاترخ)إصلدده ترك درافعالدن سخابض

ارخا اوزائن:واهمالل واهال ايلكدرحدى ديزكى اوزامغلودابهره مساعدةنه

ارخاى عنان ديراز اتخري جوله ارجادن اولق دانئ نسضهدركداودتئ ناخير
معنا مام

هاة

.

بت
1
7ت
ست
واه

>©#+

0

و

ملندةحيرت0

ااي0

0ر تسا » تيه قضَمهرضاد رد.د از ارب زدق تخيرا فرك
0طد
ديرا عر ش

(عة) ا ود نيا اي:ددينوزره هخردتمياري»م رأدعد تر ايدوب
ديرئده اولان باتهاد

ل با

اموس تردواكلدءفيهاوقد : +ابر زنان الموت عخنده

(أصخدت )بونذهكنت مفعذاسئه يغنىعاذ تك ود رفوه اؤلهكادلذ »كدر(دد) ْ

دعكدر (معى) سناى دأبالىدين واسلامنه ترجم ايدوب |
حدندن كسكين

واولاهابدك هده بونان فدوان  وافتان وخيزان وعامه وواله وحيراناولان
ى
دود
نت س
ولو زمياند سينمعهادند انمونك عد
| كته تاه يها

ابراز

| اولندىك عد دعق موتك دايشابات كيكن طرق كوزند كه سكاموت #قرن

ابلدى اندان عافلدين ( ".ترجه)

بوعمانده بافي افأ نى أدندىلكي

ا عددندان يعن اموق اويخبننهاد
هيهات ان المت دواسهم د

من برمه لومأيه :اوليه ا

(ههات) معافزرهم.نيد راسعاءافعالد ندرككهه«وباتمع تعد دارة(اسج) سوك
بجعيد رسهم اوقد رثير كى (يرمه)برضميه نكنشرطء ةلهروم اؤاشدر (مأل |
بدت)اىاوصاف اكور أ موضوف اولان اهل داسك اول تصورك احص :

بعد درتصديى اولغازكه ميذان طول
مامالنت نوازاوقشدا كسار صاعه أل
شناؤلاندونك اوقاركلش وحسك يليدورركعةرى
ككش وانسا تكث

برنءس تأخيرقبإ دى #الدريوا!
ايد زسهافى هدف هلالكاردرخلاص وق
ند

(ترجه) راي مك
نقله( .
هالك بك لود ودوام وها ممكعا

نهاقضا هارن

1

التدمواوئصه

وارمنع انه رد قيلسنهكشاد

ل شمر الواعظ قإساعرىئ د اسه

يم

)ونااسات سابقهالءاولان ند لرىكوشنناكيلسنه رمكانه
(مشهوعشعر ك
طزيق يله ورركد طر دق مسشتفعة هدادت اهرندة خدقتعالى يه وحه واندن
اماخواهان وشا كان اولمانكسنه نكقلمى واعظ وناصح شرح ادو ب شفاى

اضدره شوب اولههن (منة») بهاءالدين تقشيند افاض الله علينابرصكانه

دما درليدن برصل نض شةانات اولاق ايدون انعد عا اوائد قده عنته:نك ظ

خرلاا؛
حعه

سام

حم مموهمه ا دههد

<2

تعس سس .

مستك نيه واب متعى ,حدس أبدارد سه ديكزله يعضيارى نظما(بداشباى)
+_,درنادئوسه روح لود عدر اولس :اميد عدت نحيواق
.
ئفساف ,١.1
إدومأن طبدى ]مده اسن »> سومشغتدرست
ف
( 3ترعه) :ابكى جسو اراسدداولهبرزوح فانض عدافاضه اليهجسعيه

يع رفي واد .٠ (.ندت)

'

>١ ٠+. ٠لفنمهلناك.هديدرك »
١أبلك
ماهنمقيهديج
رافحمكنان) عن

وادله ثا
ار:عليهدهسايق ولا<ق ادعار كثيره واقع اودر

(كرديده) كسيرائة دز ظرفك دروتتدهيقيه يرمةدار قليل خرزما (سيد) جوله

سب نوك كهردندرزافظ ق شد (جيئيقده) ون وكددعكد زجوهالروةة .در
(غألنيت)بركسنهنك بزمقدار زماسى نول وابنىاكل ايدون نحانقدة

و فى! 1كوهبعاد ف

كان حالنه سَكراناؤررهادلان مل فلاحه ناتلاولور

والااطعمة حكونا كون والبسئفاخرءٌ اطافتخونهوسيلدشببه لىمال راكد
جه سر تعدى اندرل تدارك وزينت ديايه تهالك ايدن كستهلر حساب
 :وعدابه مظع رادالرىمةرردر

(مجه) اولانولديغنهقانعذلاحهارزدى

خوش بنيادب كادهرضابؤيننوكوبمولا ايارراد ( '.عتديكر)

وحسدلداء ان'ست عطئه  “+وحوا لكا كاددن الىاةد :

١

د(يطدونرة()ثكسنر)احبنةطيونمقاادقه(سنكدنادشو)فعلتدرورمقوارردزىوكايبددرهد بدعاكغدزررد(كقفدد)ركيسمدرهفباقكر
وشدالله دزى بارحه سمدو جدقديد نومادمد ندرججدودد كوسك قوثًا عدركه

تصاراده زنارد يرل اللروناضتارندهاول ميشيى حكندوب بلع ايدازر فارسيده
كته وفعرل|ىكتكدر(معنا بنت)اى مؤمن متصف سكادز دونلا وعات

اوقدهروحاات يقث ورك كضهاردهسنطوقاتسين (النطئة "اذلهفتظنة)
ضيه ستدن قطع نظرهد جوا كد برنارجةميشين قديد جك كله َوَءَلٌ
زجتئىةسكمنه تاج وطالب فقنراربولنمكه ذمشار(ع) زهراؤاسون اؤلةمه

جةوكساتروكددمةايوكلنبارنياهرةجبوس٠ىاإ٠زبهيدعلهر)ص.يد س(.كنطزاقى) وتداودميرك يقيدة
 ١ناموثرالدنيا على درسّه مد والتاثه اران عن قصده

م(ثمولشئ)ه اباودموزخجشتمنوسده دواتيا دوت ججحايندكشى (نانه)

(احييهران )نزمغنايةد ركهممكزودتاركنه شاشقاندور » لكنفرقارىلودركه

0

العملاياكعدا اتا مكن كالكرمارند ننائى .-ورزلر» بن ترك
أسرامناجنس

د

وئدنروكزدان اولانكستهانكله قناع كاراولمو برد َمْسَذَكولوأك
دسارت اله دنى بن انك شد ديل اخلاقالله دعادو-ى تعالى بهرحا
2

(اللهعاهدقو

فام ,لايعلون) مهفهوم حكر عى ادزرةافىطر دق

ٍ ١القع هذابتالةسعادت اهلنه ملق ابليه (ع) زه ى مضاوكزملاالاهلاايته
(ترجه) 74

#قصد ابادمه لت أيدنكس نه

1

م

0
1

4د  10ولاامات على سردفت به  7ولامددت الىغيراجيل يدى

ا احا دوه اذتعا لك ماذئ متكلممدارامين اولدم د اعقدد
)ا*هنت) ل مين

لاءناف
ى
ليهانك

هءزة اداه يهوصلاله لغندن لانك الىوهمزةافتءالدى

اي :لوو (عه)

لصحيام

ب كرابت ب.

7

هع ايعدم بنمليد

ولااكول ند تومافا عه  5رهبت امال الول
)نيطالنه مطلوق عطايه وعددن عمارتدر يغى .رصكره نعمدبووعد
0

ا

ابلديكتدأصكاره م اول وعدمدن ايت اولانالوظه اكزمال وولد ضابع ا
012ص

ْ امال متقل 0

حت كلاعك دلا وده * 0لى وعدمه ميروادا

(ترجه ).دعد م يركزذمركةان اىرطال يده جذل »كراناجون تناادواور
ولد
 [1أسه موال

انطوديكر)

هموم رسال ف امور كثيرة د

وهمئ هن لد اصددق مساعد

(ههوم) جعدرمةردى ه وهم تكن قصدمعناس:هددر
مج

طارى دولا بور ته 0

(ترجه) وامك

6د دم قصدم لودنما دن همان ارمشاعد

فس وهنا حسعان وااروح واحد

 ٠.بمكون كروحدين جدسعين قسهات د
:

ْ (جسهين) جسعك اشهءنىماقيلى مافتوونحدهعلامت حرئ
 ١لارالت طلز تضرفيزري )سه

(جمعان)دى

ام ريا درا ببح خم :ادسه

وت
د
ج7
2

اولكيدركه سورةاتشراحده عى مرا ى كسد رذيراأعادهءى معرفة دز (فائدة)
واقعاتناطفيدده دبركد حر

ين مراةدر يد

عم د

ويرك ذسى ميدركدموه مغارقاولور منكر بنكداهل أسلامه كلذاره تشير

ت|ع|ببيشراموا
انتوزرداةنا
تربسوااابلربزدبناكهادوا سوَرْلدهوٌريو»وؤشيكرىىداجولازنوحتادمدتنندر
غالمو
معند
افل
3

6

ّ

1/1
 1اولاتذات| كاديجعالكالاتالاجدنبههوومنيعالقيوطن اديه عار الله1

تليهانب ْد
رية
ْابىستانالدينلشأبراهم كلاش سزه الع ,مبخدمةار رشتنههنس
اولاتسال ليه درماساقرجالذوى التيلىنادؤابراذولغق جداينعبيقة أْ

ْكإعندذذكزالصالحيئتنز ل الرجه) كلاح اطييقمأل[ؤزرةإستئزالفض رسيت5
ن
والنتال غلوض حرم ونديهافلغينمطسله تلقين ودرب عمارع» خضرت ْ

وسكدارماجنا .ذفان رماب اوقياةكالعنناجبدوردشتار» النديخى |
الشلرواق » :دن شازلهدجاق أيهبوصو معروف.واتلردن دخى :بير هد ا

آكزباضافاودد لزاع ُنصترىوغلاء مدي عشاق حشيراق'واتدظهسيله |
| لاحت خلويه تام سايفظن اوجة ب التي تمننالدينابس مكيه|د
| شرقدءوروذ اوش تركذثنالضوافيه يكت نائىدعكلةموصوقدر ا+تلردن ْ
دى وخدمت تبؤيدموزعاننه دل رسال ساسيله مادق بومحاده سبد !جد ٠

مذكورك:اوواتق نت يونقلمنكتىأيهاكتأوليدى نتمإطبرق حَلوسَكَ

| عبلواق دكتناث افندنددرم ل فى دحاج خراامنانفىدى يد كوكل

[أكسه سذترك اق د جهاداكراتدى هد نيل ارتم طاشقان ٠اع
تقدترول ادي جداوراهك عاشعاندر رزهرواق #سناضمه
خاقاىوطر
شن
يق |
سن
[اديتورادل رامعمههةدورىعاشى ايف كول ارعانى  +نظاى زادة س
#دنظامة عوندى م عاش فى سناو حالعممانافندى 30ذكلوبارثشاد ١
افق

داراوليانككامنافىْ
]حون مروحواف بهد منددى شب مهدجوقدار در ب ك
 :هع اتن مي جسن مشضات اولذى عد الات ابلاهولدارديرناك سين أسم ظ

 ١على سيرئدراوعلى يمغلاذت تناك صاحيقرافى > عنزمممنر شدمشح صطغاد :ظ
١

يدوب رعدلت حدنان ولردى مكانى  +عر بيزْزاده م مينشم حس .د رهد لوجا

| جناتساودالى»قد ما ابنتعاىياسسرار.ه,العلينهجدورئ اننهارؤاخهمالوليةمج
تيتحابيه!عزوي بإ عم
( -رجم) كيمتس ا

ْ

شملت

٠

2

-:ولاقلافوان كأنالمسى ونه"١ 5الادعزتة ارحارم

١

 5 :إبلدق دعكدرك سور خصادهلءظ كرغدر زان)توصليه (سىع«(
 :عل يفوهه اوكامعنا نه اسم فاغلدرإرشد) قضهرلةدزطر إى مس معير»ه

| وصولذر(متهوم) :سقسايقده مكا يحنى إولافى مودت صافيه ايلدابدالاماد
.اده مف لباظامت اندذننكلنونذنى
 :دلشادايوم ذو ببؤددذاردع

16
ذاوسوكه ودرشرط وداد.:
؟خلاتةرنهى ابت صدبقه ٠ه  5-25القلون يعد

أ

روا كدد خفةلهدر(خلاصه)اى بمولق تو اداو لاريكتياة
أ5

اأن ودةةله موصوفك اكق دن تعمد ير ارك انه سدداولان
لان ْ

|سزارشاد ن تعدلمعنو نك رصمورتادىدوراولكة لوايا

صذَى اورره ملاخطه واسزار مهنارم عد أندَرم سندى بتكي رزاحتسز ْ
| رون وتشمتوصاكاستزت دل اسهشا اكغهراقنامرويك عوصسكن ابدر

هار نة ركمادن ننه طاغردرخصوصا كهلسان .الخالانطق من لسانالقال |
0

(نفام)باطافد لمجاذلهباخودش د#عئست 0117 530
ب
عو هكشيد »> لتريه) سن در د اوه بكا

ه
انا
ولا
ساناو
 0دم

4

لازمدردماد.

به

ا

“فلي ديكر)

١

هاتدىا +ذالاءذات 4ه بح “-عتشواطودةمتى آخرالائد

(دَعو) ضؤوت وشلوص دككد وا خره منصو بدرادن 1زاك ا رذ عكدر

أيذد)هرْق:ةاسن بمكثالى] الايدالغوريجايللسك

إلىجإنلاجاعة ذمكد<

ل) .مرككاوهكذ يحنت ايلياهلبتهين|كاشصرة مخبت كندى جرى
| (نإحباضعق
رولد نه دوام ويمًا اوززره ناولا عره صغاسئ..ذل وعطاايدرم |
عا
ونادثانك ,

دمكدز (شاضه و)عاره سور عنغادن .ملاذاشر يضتمت امتركرمالله |
ورك متك وريه تلن انلام صؤزى عنونهمى أولديجىكيه نهتاقين
وجدمهبه ل د

بمعتنوىصوفية اقعطاائل رسك ماتيهد ل كتدى ونلشلسندنكلا سا لكان
اطر ىد

قمامته دل اول ده اتلدمضة)ولوزارد مكدركل عق1-1ينين ٠

طواف ابد 000002ررم اجهالاضةلوماوبكر تلقينابى وعدر» أ
ببركادكر

قلئ وبرى دنىذ“رسال اه]بذ ارودذكرقاقارابنك بديت كاي ارى

| سمرلوة خلافت ننوييداتوالايننان الوبسكا رالصديق رذ الله عنها
طرقتهمدي ونسنت كيه رحىضيرت شادولايدثعلىمتضى اتات
متعيدر بهاذكز تورك اضوانك تلبت كلية.لرىا'لاق سبداقه" ست رامت

+سادت حوكءها.لرىضرت |
اوسني نكزماللهوده طرق مز زه قتط ل" و
 ١حَدَيقَعَبَيَقَهِ واضل اولوريهد اخوان خلانك نه اللتصالى رحد مشارالته

توددت عايدادة سوب »صوؤى اقزلغله :سال اولديئى طر يق عنانبيكا
لال

هده اووتدقول جلدمصرف د تارعتبو املراك'اللدء ٍْ

--- .ة--33

يشبنيسس

وه

1

(كعات) كم كى لاق

زداستهكة كزلى ا :
تندمغر قسمري دمع
امناالر)

 22727وايج تسنهلى حقطاورعايت ْ
تستهدرزفواد)تلددزا536:بتاكمألى)ب2

والتزاج يلهوقلطنوايغنى»براويحكلانلمتدق افلؤرشه.اليصاتنعى الجاشئاول ّ

مقداردز زناذه ا.عزبرىدوستك وفاى يمغانت عاطرابه عهذيا |
لأورم  2وأبكنىاتقحتلضاده مالدنى دريغ .حوب ماملك هذا اوقد
امروب قاننده مانقياى «اشته واوج 1
اوجنى دج حرماوادنئى رََ3نامنَا

خصالىكند نك عالىعلنيكسي صداقتةلياتيتاهل .ىدكلدر (معه) برسى |
صدقووفادردومته دبرىيذل مالجنيرى رازيندلدهمك ايدهود رشير5ط وداد :

وفطي كرد عن يذ

ل

نا

اعد  0*2 7ودود ْ 1 ,
عخدلاون
ىدا
ووى
صديق عد
رد العمزوارد ركهدندبق لغغلددره د ر(عدو) اللهعداوت (ددد)ابلدودون ٍ
لونيتاده

ياد ةيا صنعت دعاق وجع اضداددض واردر (عدود) إسجئاء.سناد ندر

مؤمنكال اؤلانك ئ مقرولومو ا

و

يم ْ

انك مو دهودوملح اذملاديد رونوناملطيغ مدا ومى ود الهى وت نامننا'فئ

أمصدر ورجت رجان والتفات شضانهمظعرزاولغة كانه

ي|
اوألكنتوتف

كلاه م معتاوهم عدداولان (ندوح)لفظ لطيىد ني حضير تت قر يقتا | ٍ

وظلةد .نولواءك وسيلةًا نشم اجىيخوامور خيزبهداج بلك موجبانغتاخ |:

اولدتغته جهاسجاعكلينمتعقداولثده اشتهوويم برام :ميارك معناى مطلق |
ازادهسيلوتيركاا يراد ولغكدر حب معناسنهدر وداد كنى 5ووا ظ كرعئ |
عالينك |ا
و قالمفيهزف هاداد واف
يبريد موتك دوستنه م خوموه

دتمم وستلقاوزرهع

نت

5
عدادقد يعيندونعنارمدند

ككس هتكاء#بت دعؤاستدماولسون وإدى ب دوسعه دوست ,اولافيزيادم
قدهدكال ودركه .دوستلك دودينه بدويرت ودشعيية دشن .ااولة ٍ ٠
سورم زيراد وستل
(لطيقة) :شه الساف وهليه اناف «الشي العارتٍجالٍ الدين خواحه ا

رامين ٠قل شن تبربهه جطاءارى بعض نطاقه لرندة خاعه اذمقاوزره (ع)نادب ْ

هشملهقزافند خو نك #ازباعب بعدالضزيري فقرءما كانه ب بىادرناد

سورراردى يد حدق تعالى برى سوميةلردن رائئ:اواسون بوثاردن زياد
رجه ) دظمئه دوستاولان اليدب دشععننأولوب» دوسيّك دستيّه
دوس

تريل

6-2

ْالوحالت .عراس كدر دعكدر  #نعيئ ألوهريره رذى انه عنه (ذه الا س'
 .مايقالاالنننخاس) سو إرددض كاك  1ى جارى وصادق اول نوٌَ 9-3جه
هه لق كوملم
انوا سهايه جنم عثيرةلهزكأهأنقسم يكو رودم أنن
ا كوزم).

|بردم اازاد (ت)
من 1ردك

لكت
(خل)فتمهمه

اهاراأده

يد

لامون لهسرةوعاده

اذه ادلهوله وصالءو ,يروول و شلك

ددان

اعرذ رلالأدرنن) ون 5أ كيدادله ومشدد هدر [هير)تكلوسكون أدهنصمن

ص

كى مصدردر اكرنالاحق اللنت تُكتَوَوَاولون شرت

د راراكق وعدر بلك

أموربدزنزارذنىارضن ديكرااموروزا لتر مئلا)ارض مد هده سا كن
اقلقاو نارض مكه نقىوعةد ريزورىدتى موعنندركه دارا"خرتامؤن
ْ عام ارواعى 2

التكدره دذاءه كاوب معاش|

سداد وتحصمل زادايد»  0ا

 ٠اخوددار نقااعةون (موواهمل انعونوا) أعس.م.ه أسرّمالاقدلالاضطراردازا

فثآلى 7ك اخق] ريد رووسده منطاةاترل غناي

در ا ووذ همرهدنان ا

ْ وباطلمعقافة فد اطورىه (اتخزواهنذا ألمرأ #ممعورا) ومعنايةد رديدذار
( :ياذ)كابوزشده بعدكو منضد زد زائراقاواقٌ ذورىمعناسنه (مأل#ضل ْ

|وكاستتدكه قتضنا ومستقلا فلاذى شن اولموسين يعى سى قصد اطرهس ناف |
مزافاؤمطلوبىعنن» دقعالهبذاك ثسرىكدد ونعداو دنسن اصلاوةطعا
2د<

يرون ومتفعل اوله زرا ايك مطمم

نغفارى وفمن عيق هرنه اوسنه دزوق |

ا لاست ةلقدرستكاه اولان مها له
املونى افق عاد سك سخصدوان انه ودر
 1عرض اولان 2

لق ةده “لكت اولزاى 08

مله ذاه اطك أفلاد جد

' الخوذتيىمقضودايدي نك ميرلا تددن دور اولونو ذكاشزتان
3م !ملس داحضىاغو:لالهذع3كد
و وش
شل
ما ارغاد  #3مواد

( 5رعمه)'

لرمم
ا

لالز

اس ولكثىنى

انود (نطقا
غر

ريون  7 756-9فيان
ا او“ترما

4

عجو ركتواز ا
ةت التالتدوق

جره نرق ضه رماد ١ 5:

55

1

 02وفاءلاصدددى ونذك مال عه ١وأ وان السنا103

8ع

لى

 1أ

5182033840828103:ج3ر1

1
كورركةد هعد
الكانمن#دممسذدما
ش

هو وءاب لس ويدأسعد .

أ

(مخدم) خدمت ابدزدعكار (مسذدم) ظلب خدمت إن )أمهملدايل
كووك,دلككلى(سعد) الولكا معادت كىكهغك ضديدر(ايك بك مألى)
الرغيدك رزق كندى اهل ةدراواسيد ىدهم تكار اولانكسنه ولنعمت
ادلوب
وهربار نوست زائل وسعادت حاصل اولورد ذلكن رزقمقدز ودلسكه

نداو
متتردركه م زوقه لا
وره
دلان
ندد

رونعه أهلذ كانك حذاةت وكالى

ززقندن عداولديئى <(,ذق المرءسوب من رزقه) .الرشير يغيله ما دوك
ومألنوندناقدمد

ازلشيدى (منقه) امامابووسفه برمسء لودن سؤال

1تلدبارني] ديدى يدن بنت الالدنمةداركثير وظطيفه <وارسين نون ديام
ديرسينديد يار بورددكددمبدتالمالدنوظيفه م عامتدردرجهل #دراولس»ه

دننانك جلهمالى كفانت ابأزدى دو ورم ددر

(ترجه) اوأوردى خادم

اولان جله د وم بوكردردى مس ونالوردى هما نسعد :
وا
اتص
لودد والمهر
لس

واعدد ل الدهرالىاهله
(سودد) ددالله برمعذاهدر

اولرردى معءةدل أهامئه دوران

(2جه)

بريثورايدى بيشك سودد وتجد
لكنهاترى علىمعتها + .كابريدالواحد الشرد

(معت) طريقمستقيم (افرلدك)زيعن فىنظير٠(تربجه) وجلاكرنىاواور
حكمت ادزرهخ نه ادعلرادسهوا <
ةدرد

قلا
ممااكث
لدل
اراا
اناس
همى

:

(نطقدكر)

» وااهذيغللاى
فنلدا

(مالر )ن
ر»د
صدر
ع 'نافىبرنوع #سعدر (افى) كسسرايلهدر (واللهبعلانك
مميه

رسوله )(كفىند) تحريكلهدركذي معناسنه (مألنطق) نهعبدركه انسان

هاىةي.هبتوتتك لكاننساونق بحهنبنبتشريئدءكشبارجه تب اولشاجدق

ثرتده اماانسا نكامل دى قليل اولاق ام عسدر وقاطقيقة

بوكلا تل صدقنه الله شاهد دركه ا عماليا بردراولئك كالانعام سان

من خلقالبقرعلى دورةالبشر

(ترجه) وعابركثرق ناسكندرنوقات

انسان #سوزم حقدر دا سلوركه كذيه اوادم معتاد

فلاف عرىخينانها عد عب ىكثيرولكن لاارىاحدا

|(ارىكثيراولكن )دضى سه در (خلاصه)هرا ذكهكوزم!حوب باقدقده بل |
ٍِ
2

191
لي

نانببح دل تل ورت اتتتارادزر.ويف بيصباستدنارلادرا

(واغوا الي
بههالوسيله') أعن ليه متا لداهبودى كافد نرديديلر زرامبدديده

اعت زا رلك #حكنع مانا تنهسف اوأواكم شدذواصل اولسهدتى
|كثرى فنااولورا الرقيل الودولموت كاورسهعزم وسزماوزره (بة الى
ضحه عسادهاذلر هلاق أيدر

مع مناحدب)
الله

(ترجه) ريس

دقع

ما مبكرى  000022برى علوبرى آدان برى تبت ماجد
فانق دلف الاسفارذل وحمة

فارة-كابشداه..
 5وتماعالغياو

(قياى)فيةانك جعيدو .سانان وغرتد ر(مأل( اكزعلورفت ظاهربنه اكوب

د ورسهكه اكرجه فواوق كه وقتوىى مس ادرلكن مار تراكبدايب
ىانانوظاغلروبلاركوب ونصدنصه
مسافرتدذلت يعن شورق وبلواضكرائف ب

حالاث مسْقيَ ارتتكات وشذوف برارو تملك لاىر دنكمك عسمرك خكمك

النتهمةرردريس ١(ترجه) دي لورسه سغراردهاولورذل:له محنتبهزدى قطع |
مايانارتسكابهرشداند
كوت الغ خيرلهانمقامه

د

بدارهوان نينواش وحاسد

(هوان) خواراق (واش) ل واثىدر ل لاح دراح لعظ ها بقار كى
ملفهو مثذة مودوداولان زنجتارى
أقطاو لدى(معنى )سكير بدت سابع
ا
ومشتتارى خاطر كهدو ررس ٠ن كثى وظ :ندند ود وغردب الدنار اولديج حالده
اولس ىسائ نألة اد وحاسد اولان اخوان زمانك اراسئده فالمقدن خرليدر
(ترجه) 022

اولدررعا زوحاسد

مو داردات امحربههد ا(لورمةد نك .هردم

(ست)

ي جد هعارلايه اعتهادة
انمزوادنئ
يك

:١فااوعلدى)دنى سه در( اجتهاد)سجى بليغ(مشهوم) تحعالى طرقددن
(م

1

:

بركاسمهدعا لواعانت اواديجى وقتدهكندئ .حقئده دثادت وحرماؤلان

شيارك |كثرىكندى دوسي ابهتدارك اباديى امار اولوز' (ترجه)

يه

وكندى عون وعناتلخدا عزسهشاد د ككرت جرإميله  -مأبدرآن احتهاد

الإفطقآخر) د
لوكانتالارزاق 2رى عل د مقدارماسةأه ل القيد
(يستأهل) سزاواراولوردءمكدركه اهلءتد ندرلوكلهنمك وان بدت تاد ركه
أولئدهلام علامتدر (ترجه ) افننميل اك تدغ حارى كا قارنيته ظ
سس
سد

1/5

تس ونه م لهومابلين#ودانىوادى»هردها بد يكعهاجتهاد :٠

|
 .اذاشامالقئيرقالمعالى ا فأهونفاثتط سالرفاد 2
(ام) ماضيدرنظرمع:اسنهدر (رقاذ)ضممهما ادللوهم ظوي(لستارلمأللرى ل
أى دس :منتسعى اتعاب اللهتعذيب حيوان اندوت اوهوسراق معننه ميل ورغبت
ابلديكهى تعمدب وتعبيراذ نظا تفه ع معلؤمكز اواستوبكه ترق وتعبى اس نده |

ادمَامْ اكيدسننه حصول مياق باد هرتهكه مادقلتكآانسههولتق
كود وسريشوا:ب لذيذىقوت وترل ايلك|كاجلددناسانكاور

|

(محه) |

مظهرنور لىاواديتىدمدهعريد» خوابغفلةده !:وري فرض حقدنناعى أ

(نقاخر)

تغرب ع عن الاوطان فىطلب العلى بيد وساكرة؛ى الاسةارجس فوائد

احتيازالهدعكدر (معق)اكمزانب عاليهفى طليكار |
(تغرب)اهودرغررت

.

اولورسن وط :كد ن غَربهسيا حتوسفرااكه دعثار(ع) سيار سةرايد 1

ناته شود جا بهد زبرادياراحرايهسعرا:بمكدئصة فائدعدندةعائده واردركه.
دش نوع[طمى سكانعدادع قرحت وأجددهاد يدل ا

دناركدن خروح |
5

ابلاهي ود نكسب معالىجدسر اذلهك قهاردرايزرة»:شد ورلوفواءك
وومةه

١

ترح كم"وا كتساب معيشة ف

 73واداب وصحية ماحد

(نغرحكرب)دى لسجخهدرعوأول نشد برسي

عولوبفر
َعكرفد ا ا

اق شطع ها رلامك در عقر
لتشر
روسن زساتزوالسواء للد

١

أماسهمعرمقرا بل هشمرسم يكن كدت بدن ظهوراي دد ريدوامكتي معاد مؤسغت
ل

د زرركلههح شمردسا كد نيهفرصل دكلوغْرًاابلدشأمور

داكن ارجدالله الكرم واحيمذر (فارك الركة) تر ظهوزايدوب
اولبى التدن :زباده زخدت:زمان ولور تنه ناثلاواسهدى يد واوجنى
غصيّل علسهولتله وسوده

ور كذ ”لد دسارة دعص تءلقات عَوَائقَاولوت

ادن رد وا تقطاغ س لهاسانول مواد يراواورمجودود غات بيدا
اذوب على مد ادوع ريهادى اولوب حا انكن ته اولوريهة وى 0

شرف لس ريه شنرف1تا ولروطاغ وريعزسه :انذالووررملهمانار نطاركعيا
فوس

ات

0

 0الأجان)

واون سيزوس ات أبدرسهنه كارجا برركو ممشاردر(انتظار
لكنأكرهل ل

ا

سرى ]أ ؤزره طرذق قكوزروب (اضل نلقاولتى د نعأليدن
ا" +:

1

:

أ(ذرده)تأخيرمهلها يلودراولتكاطي كشادع ودعى دخ لغددر هرئسنه نك
(ترجه)

مل اءلاسى (سودد) سيارت وشرف معناسنه

صعودائّدئ

ْ امقامذروةاءلاى نفرهجاورادنعرض ابدوب خلتهةمئ] حت الله سودد

واملاغذرالاانكونموفتقا

 +معاناءءصرانلهعيدامسددا

ودفى) وفيقه مظهر كسنه ع ووشيق كْى كشنك رأى وندذسرى هد بره

تاوادركه طرف«اريدن
اةء
احقنيفحه شاارس
مطادق اولقدر(معنى)خراولفال
وضيقهمظهروندصرت دق وعدادتلهمظة راولانع بادد نبربادة >ةوظومس:ةم

مرق

اولقدر ( .ترجه) يكمثنىقراودركه! كه وفرقايليه حق» خدانك
الهاوأدع د مسدد

تالق
لح
ارمن
فكيمنفى لزع

يد وكممنفى ناللهاضكى مويدا

نعارىاولدى دك (حلل ) <لهنك عرد ر(حله)اتكى !
(النعر)عر نانمادهستد

هاث لمأسدركه براولسه <إيدعز

ل(جه) نصهكس حلةنةوادن عر بأن

 :إؤادىفج يونده كس اوادى تأ بي خددا اندم ويد

ظ

'

 .الإرماشد الكرم اءتزامه بهد ذسلءع لىالاعداءسيةا مهدا

(الج)نفتموتذغ

تيدر (اعتزام) عز كك (مهند) قندده.ا ددقارى
مف ابرهحرف

عرهشهي ركزيدهيهمهد تعبيراولندى حى بغرعمليه الصلوة
رلرصك
قد بدر
والشلام حذابلرشه قص مدةرده صاحدى اطالاق ابدوبد ع شد ر(ع) مهندمن

سيوف اللهم_لول ( .ترجه) نصه صاح

بكرمابلرغزايه درف همت#د

كلوب اعداى ديناوزره حكرتيغ مهند يد

وماالسدىمماقد كان فىدطن حقنة “.د سف ولكنمات.دى#ردا

اإجفن) فت جعلودر عد وغلاف معنا شمكهفيدر (إتردى) قتا تايلفعل
لين داللهتددر( معناى بدت )تين اندهاولان

ان

لرفحلدةكيادةةده سرف اطلاق عرناناواوب دركاراولان قشالنهاندركه

(اع)رادكرشجوهرشنامىتغراعرنانةاثما كن(ترحه) غلانتدئصه
حدس اولهتك _.لورسين  8زياندهسرف اودركازله ام دن #رد(نظى ددكر

اعاذلقعكاتعاب تفسسى ب وراعيلىسفرى روض السهاد

احرفنداإعاذه) صفتد ركدمووةدئ كفامعقامِيدِراصلى الجاعةالعاذلةايدى
كمك م ومر افلليلكى
الأ#متكلم سلوةيلوعاذ ايا ولدى (شرئ) ضممايله ك
(روض)ناععه ودس:ان (شهاد) سهرؤسداراولق 
1

لى

(ترجه) ايم اتعاب

1-8

ا
دين
دلرف
را
تتزاز
هالاه
اذا.امىنهنالتدىارحية » .تخ
عنلهنك ناذى مؤنثندرورن ومعئاده خالطتكك
(إخامت) جرمادهمف ساند

فارشدى ولك غلبهايلذىد عكدرشيراتبستهعميرهمىعةلوغلبه وسيرايلديي
اجوند رلإندى) نون ومهمله اللهوزناومعقى محادر (باء)'سنديهدر (ارحيه) |
جر لعقمارنله بررهةشسدالله اشرو.ت وااكلدت وزشدةدررا حي مادوسّدن

أ سمرؤرقصفا معناسته (تخال) خيالدندر (اهتزاز )هزلةظندن افتعالدر وزنا
ومعنى ارتعاش يعن رعشهداراواق (تزدد) آمدشداثعى كلك معناسئه اؤلان

روالئى اشباعيهد ر(خلاصةكلام)بدتسابقدهمذكوز
ممص
ادض رينددند
ردد
تر

اذلان صاحن :همتتده «خاءى سديله وشوق عارض اولدقده النده اولان
ضغيزب وننهاخذ ايلكددرظن
منرائىأول هنتمهد ترركبركسنه رهمنرا

ئرح
اولور (..تريجه) “نشناطآور
|اا
ونخ
مياضلاي
ادرس
طولاهترمهف
دينهك
والوب جو ودكرماوادقه شربمهدخيالهاهتزازنيزهعك سابلرمشيد ' < '
لاداهان امكونمعظما د هماما كرعانادخالجداصيدا
االى

يك جوتعءالىاباايلدى
دلله
(الى) أنامصدرندنماذى وشاذاناب نا لدندرانا
 :دعتىامورتبحه وافعال فضيمهدن هرب 4:بىانكحقاده حاقى اتلكد مزه

| اؤلدى دعكدركه تركيده دو تعالىيهامانت مول تعالى ادإسون ديراراسةئناء
]أ اعونءةعوا لىتعميم اولنور(الا)لكنمسعننهاكهمكرديرلراستنناءى منةطعدر

بدك بج(دحنىظبدميع)دمهداوفىادعلشديردرالاانه الرزاخر د سوى

أنه الضرغاملكنه الوبلعوض جديام زااسدولشهان موادى قدس سرهئرك |
!]| آدادهدخاير ادايدوب مو ددع

)بروددت لورزا الاسيزه(همام)ضم ومذغرف

انة ص عظيم عاللهيمت (نادخ) موحده وغذ حر ذلرد[ه وزن ومعناده شاع

ْ وعالىوبلند[اصيد) عظمت وتكير ابلكذاتنه سيزاواراولانذاتعاكق (محة)

أ مكرك قصدى نوءالمده اواةدرمء ظلمعدهيام فاخروءالى نظره ضدرامجد

أ ٠٠.لقدسايرالايامحزماوحيلة .جد فاصممتالايامتزهى باغيدا

(ساير)صاداليد جد ) رسده د رإجزم ) رامد هاحتياط وتصيراياك( حيله)'

|| علاحدجاه (تزصهسى)بكبرايد رد يلزهاوزىايه درإاهلى لطغدن خاليدر ْ
||(اغيد)نعومت بدنصاجىيعنى ومثونازك وجودارلانكثى 

(تمبجم)؛

اول نارزكعدد
لرق
يدى
هاسماب أنامعهخرامهنا شل
ىحيزم
رده
اول
حواوجرا

ظ

وحلباعلىذروةالعخرساميا به وابدىبهاحابمندالْ وستوددا. :

(ذدده)

14
:

ا

ا

1

.:

2

سح 13

فاءمع هله المشايةا مذكورهارن كى امردر رعب تاه دعكدر
( :نأفس) فون و

(على)د فعت وعظمت لإهمت) قصد(إخلايق) دزت ومعناده طي ياعد زمغردى |

خليقه دز  ٠إترتحة) جمالاشنلماننلذلل.وطات قل عاادلولنةهعسدين ||
بحق :52رمهمات!ا دت هو دما سول

ولامين للمدانا مؤمل يه شعللوديايفاخالد

ر
دنا
دةدمع
(مؤمل) املمادهسد ن تعيلك فاعل د ررحام

(مأل) خلودوم |

اكرينالازمكاورسه حالةمئاست ودنى
افلىكىدشاده طول امل ككر هاا باد

نيصدكاره مالكاولان امت ضحومه راحتله ساكناواسونار دوننثاللهزيرا |1
ٍ دنادهيقا وقديلكن ود

نمه دو ندركةاهن دناد اهل لود كى كاركذه
:

ملز اول واص عقناده ناررشكى كون غؤ ت كاشة كلكادزبلوشيط ملق

دكه تصوم ندتهركاردة شرطه صتدر (ترجه) شااعه
ل ادبل
اام
قهع
وا
خهانده قصرشدادى حةى »كو حرهركس فتاذدارندهاوازكت» خالد
(ناد)انناادلونذامادهس:دن اهدر (هايد)مقاء ليدناسمقاغلد ركهع ايده 1

أندنتعى برىبرله رفشاواشو ب برنسته نك بهاسى زباده ايد عتى (معى ) |

فردوسدتك يت فالله اهلى اولمه انكاوزربنه ندا انليوب| كرالور وارسه
ضام د بواندن الفتكىقطع ابلد يككى اعلان واشاعت يعن اف تر اللهدعدن

| قاد ركهترمتاى صاحى نظررغمتد ناسقاط|دلسه دلالهويروب مزايدهاتّد ور |
وفروختاندر

(ترجه) شودودة ككاوليه بزمجهائدهحى فالله واف |

ترلادت طلت قيلراصادق خبى زائد

(نطق آخر)

 "٠وذئهمة وترضبالضيم نفسه بيد فاضي قرماهيرزنامدا
( ٠ضي) فتمعه |ددسم وظل 2م )ثم قاف ومهمله ابلدسيدالةوم ورثدس دوعن
الاعياندم

ر(هرزى) موحدةدتصكرهمههلنى تدم وشداخراللهشيرق

وقبرمى وزئندةسواريعى اتلورا بكإبتكريجان صا جىعم دلازك دعشدر |
دأه
نى م
ذك د
خسات
فضراح مولن دستسنددبوبنانايد رلكن ايك

اولان سوار

فرس تعبيزيى سوارفرس طشل نهويلمعشانازم شلردربورهرمككل جيل حسن
هيرزى دييكدندن غغلت اقاغش نس كرنسته نككة حسن وبهانىاولها كا

شبرزى د علريلهفرسرانغزانكهز برائنهدن اطلاقاوائق بعيداواز (ثرجه)
#جداربانهوت واردكادرظلهراذى عدا ولورازخسلاقادلءعامده كن

!
يي

1
1

6

لي

قلندى »دس اشتهبواج وال اه الى ابهلوطهخوداره مساعدهيى اولاند ويك

| ييتندمكتدم سكافدااولهم دو _وررر» ومغهومده واقعاولاناثرك مألنده أ
لامكالمااولىجفونمقلها فائده
ناقد
>تهداركنرسىورد (شعر) ..لاتنقلواال
امالعلتستفيدونه » اولكر م عندهماندة

(تريجه) اذالى ذفعاندوب

]| خفظ انت:لسانك رغنتالله عهداودوستهاكودلهشرط #متدةهشاعد
عض عن الكروهط رفوكاحتفب .عد اذىاطاز واممسك امللحامد
عض )مه لرلهكف وزنندهاس دركهمذكوردرلكن لغت فده درخازدهذك

دهكالشلدرعايعنيك
ايلاغ ض د نوز وافظكزعركمكف دحىذك ايبرلئه)#

|1
:

انقات| كفاهمتا (مكروه)نعتدهمنغور طبيعت اولان هرنه اولورسه طرف |

عولدر (استّسك)نادش وطوت :دك كدامردز 1
سكن الهبوندهعين م اددرومة

امد ) هدكلهسنكبععيدرحمودثنادركه ضدى مذمتد

ر(ترجه) كوزل |[

مكروهارد ن نوماد يت اه جارهيدد ات ذاتك اولسين ”نكاداوطافى تحامد

وكن واثعانالله فىحكالدث يد تصدكمذىالاناممنعينحاسد

(فائق) اعتماد ايدكدى (حادث) بوقدن بيدا اولقكه قدعك ضديدر (يضن) ||
اصلندهيصوند زاسه جدوات اولغله حَرّماواوساقطدر (مدى) غابت فتهانت |
(خاسد) يدخواهد ركهبركتنه نكالىتنزلونعمى زوال ولديغى طابكازاولان |

| (قائده)نوندخ واعيسنددن راد نظرادائتيدركه اللىذهن انكن بالنداهه أل
برامى عدب مشاهدهابلدكد صانعحقيةيدنغغلة[همشيى بادايلكسز يننظنر ||:
سددى مام اولوب عبنندن بررمتسعوم خئى معدو
استغراد نناى ح

وسودهرسيدهاولةدركه (العين <دى) بوبايده صادراولان اهو
وتاك عيريد ند واقعاولوروونده حاسدةدذى| كثرى اولديغنه نظرلهدر ًا
:

تقصيلى مخلرا
ده انشاء اللهازيلور (تريجه) خدابهاعتمادايله قوحاجاتك |

جره يوسب حفظ ابردائلهايرميهناجم جاسد
وناللهفاستعصم ولائربحغيره جد .وللالننكعماءعده حادد

عمأ
مرىتفعل
هجرد
راروت
خله)ج
لق
إنال

:

رىا يجوند ر(لاتر ح)اصلى |
حقدصيب
وت

ترجوايكن نهى جاضير اولدقده جزمالاتى ساقطدر (نعماء) دود اولغله فم |

(ترجه) خدادن عدمت استهغيريدن

ونلددرتعمتدر(جاجد)متكردر.

يلقطعاميديد١تنّكنكعمرارالهيد وب سناولمهياحد
لطى
عق
لمال
اذلال
تافسس
لك أوث

:

 +بهمة#ودالذلايق ماحد

00

لاسي

م

ااسعقهل-وصدت ادلسه اهل زهد اولان أ
نلى
|خق (مسئله)اكمبركسنه .ثاث :ما
,

فقراودرويشانه بش وسيم اوائوزد وكتّن فتاؤاده مصرد ركدكتدىهوا

إ ٍْ وهوذار هصرف اناروب اهلا<ةياج وارراب اسعذماق سلوب اذارهادضالٍ

 :اي ردلرزيراصلءاببزبراردنى سلوزلر نسالمالالصالم للجرل الصاح (مخز) جيموزاى |
الهدخرلف وعددن اختراز ابد ى:لم اعد) مساخد وزنشده موعده نك)
زٍْجع د ركهوعدمعنا سه درانحا زوعده احراس درعءدهاياد وى اهرى وجوده

دفدر زيزا (وتاذبااةخلاقالله) اميه امتثال
||كتورمكدركه ضودى
عخا
ايال وعديده دادى وعهديده مدةىاواغلهاولو,ركه (أناله لاخاف الميعاد)

ساوردر (مغهوم) بواوصافاللهمتدف اولان كسنه دن غترىاله البته
[أصيت والةةدن نمهى وتحذيردركه لواندعيظلده نداءت مةرزدر

(ترجه)

 ٠ندِعءك اهلعفت مت هم بأّدامن “دذكىاوله .ونادهايدة انخازمواعد

ْ

ازهد
شرار
ملاح
لبن ا
اتفن
وقارناذاقارنت جرامودىا بد فى

ْ (قارن)كسرمهمله وحزدلواهدر (جر)عبدلْضدبكه ججىاحراردرلكن وندهْ
طبيعت وخوكو وَل دعكدزكه (مودب)انكتفسر ىمقافئده صةتتدراذت

اكورمش دعكد ر(فق )بلوغدنضكرهكوولته

دلذاولان سن صا-بدد رلكن مظلةا

وجل دده ومقام مداحده ايراد اؤائوركت دعكدر حردنند لاواور(زين)

( '.ترجه) قربك كراواوراوله

در
[[أذينت(مشاهد) وزنا وشعتى حالكسن
يهن مشاهد
زلي
اي ق
ةكح
ضله
| حرسودب كهاو
وك فالاذى واحةظ اسانك وارتغت

ْ

| لكف)ضم

ْ

: #فد 1ف ودائ 1لل المساعد

ا

وشداللهياباولدناس حاضردر(اذى) جناواذيت (احفظ )دردتنى

|| بناابدواديتى مذكوردر(وارتغب) رغيتده اهام الل دوامردرفاالله(فارتعت

سلا

ْ دنى نسذهدر (ؤذ) وزن ومعنىوعدددهد ىح بكنرذ رمعت )اذابىمئع الوكالم

[إاعانك عش عددشعبه لرايدنهنارى اماطة اذادر مساناركبوائذه طاش وإلمم

|[أوحركابامثالق قدرققدر ازالهايلك شعت اعاندندر واستانعى دتى مسإين |
متتأذى ولدةلرىانادندةظ ادكه(إسلامة الانسانفى حفط اللسان) دع اردر

[[فعلاوقولااذاى-ؤنندن وكندرى اذادنكفثالهكه ولا ونافءلافلوكوزاله
ا دخ عمزواشارت برله اذنت عادق اولان كسئه تَعزْبرشرعى اولاق اشاهده

كك كسله « :دنْدك اولوؤن| كركوجنه كاورنة
ٍ #ضرحد وكركسه أذرتابلد

تعزيراولتوريهوواهل اانه رغيت والتغاتابلهكة زهدلهو مددة لواضعا

3

1١

ا صره ) دج كل وو نشاءاللهيعتىتٌاضاى نغسى تسكين (ومقتضاى 2
سن ردكا ادلنه دعك
نله
ادلمكله نوما ونّظةَ راحت يدنواس واشن تحناز
1ك إدائد فاه
نن
هك جل سند
ن اولانلات ججاعوددين ودوكشاو فقير

دحتاىلاحصور لعفلنوناندهناتلدز (ترجه) 'شولىكاشبردئ:فلاحه
كاولهانكهمدى يهدالمت وحصت ابدهرايده ارخواب فوراخ

1-7

1

2

علمك بيرالوالدينكاتهها د وبردوىالقرلىوبرالاناعد

اثاحسانوايلكدرضاحيتهنار و ترد بولركة برلفظ قرأ

واتعاء ]:تدر

 9الذي والدىوالداهوزرءتغليبابليوب زوجي فلؤينكى| ولشدر :مهدر

|انهاتانكء حكسيدركدا ىاب اوزره تغلسد زو جعدز (كليما)كلاكسير
وهف المبرلفظد ركدارىعددلاتأ كدئدهاستعم الاولنوروخعيرةاضافتئدة
تصي وحرى حالنده علىكل سهى كبال ,ىاهقباولتور اسممغرددر .نمه يه

ذلاتت ايدر نك ورا تثننهدر ديدى امأنزكلتا الاهؤالذانوز اضافسر
لمعيال اولغزر (اناعد )اتعدلٌ جعى واقاريك مفقؤنال ست حضرت

سن | حسشنهخطاناورادا و شد زائايهو نأيهاطف وكرم المهعماليهوواخسان

الؤغابةالك مالسو ن زكقردري وبعمد لهنه خسان ابلكمهماامكن

سى وَقعلَرلالطاقة اكرقعلا اوازسه قولليزالله تطيسارى طرقئده أولزيرا
لومةهومدة ناتكرام واحاديث عظام وارد اولدىنظرهل جةلة لوزلرئه 5

غادتد راكرفوتتفرصت واقع اولديسهامكستك وبايمكن اولانك قريجعه
كونارى زبارت التزابىعةوق دقعوولدماردفترينه ق داولعغ سيد ردوائرصادر

اولكذركه استاددءش (بدت )مكر-ق ابوت_د يكن تلمصد راق يدكهاولدر
مدآ تعليم اطقاله الف بادنيد (ترجه ) حةوف والد.دقل رعادتور
ديدهدم و كرمديدهك اولهجله اقارتله اناعد

ولاتصصيننالاتقتامهدنا د عَمقاذ كامحزا المواعد
درتةوى حرامدن احناانؤوزع دنى شبهه ليارذن حدرذر
(نق),زهي كار

(مهذب) بال(عغيت)نق معناسن(ذكى)تقَوزئده مبالغه صيغةسيدرخ |
دال موذله اولددغنه نظرله عاقل وطبعى مسدقيم دمكدرغدوزاىهوزله أل ْ
دك د زيمضيارى نارسايءنى راهنبرهركارمعناسنهدرديد يارمعناولازفيسيل

عاندور يراعاةلىاؤلانكنشى زاهدءاولوب دنيادناتاايدرلوه ةله ال
ع

حي

١1

ه فرقبدح
أخندفا
رمد
ببطع
ادلرلقينافءقذ هرحجدمئهانيامور زق مش
(اعرين) شه

زاركدارلان شانىاوله تر بن وحدت!>وندر (اسدعرين)

ادولاش هبزرانم.دان راغت ديك (اقاء)جتكد نما رددر
 5كامدن .حا
ا (مزح) مفرددرصس <-واةلى 14ن افراذاولءق انارك يكزيان اتفاق وكدل
اتاد واتساق .اواغله ودود وسراو ارزندقتا يمد ركرفان مبين ده (وهمليكم

]إعدم) وارداداديى كه سكم اعداء مةقاميد رسام لوندهناءك جويدر2 0
ٍ اذك ازرءساقطارلات كسن (هإخلاصه)بالاد اقادهاولا ديت اوررزه <دمرت

|||اميرصغينده جنكه بالنفس داآل وجهادهمائالولوب (الان نجى الوطدس)
||سرى 1 .شكار وشدت ووفرت قتالكارزار بديداراولدقده كه دىمعركه

منقطع اللمامغله نورجزى انشادايدرك سائرجاهد يد ترغيباه دلشاد
ف
دزين
ود ةل
|ود
| س

ابدوب ديركه كصه نك ظلت شديده سنده  5وار بر بر مله

رزهله كوباضربو+له وال ايردكياول ارس لاناربربرار«,لداولهتمه ده
| ألونو
' مالهاي ردلرايدىكه مص اله ى قطعااالرأ ون رأىاطزدغ »و زم عن ع
]بر ديه رارك ارملا نارى اواغله ااد اوزره اولون دمعنه مادها”امريد هفرح
 :وسروراناردهم

اهدهاولنورايدى برزمىهد سح خواب! لودادلون لالب على

|| دلالبغض مغاويه جاضضر اولمذارايدى وبر طائفه دخى مةول اوسلوزارى
اوززههًا كلة  52ايديلر يش لوا,لدشدتلى ١نشم ةا ناءدن دامس وحجانق روئران
ْ فائ هدايدروفادراوليان خممزاندء الور (تربجه) شيرنراردرن اط ورادلور

| |اثلره نك يد بعضى وزاوزره .ب
بيةا
عشذى درخواب فلاح» قدورتران باشن
ااتحخارتابادى ضبان
أنذااء المعمه

5

طوو لىا كان لههنخنة مهدينمهام يشام الفغه

( :ملحة احيرا الى شد سب ندركة زو-يه معتناشئه دراه ق لغتذه
 1مددرى اولان زخدوةق وطةّءةدرانك #لى دعءك اوأور جاع موضع ادن
و كانه در نكه قاءاللهوشددايله توح ممهره يعى <ورلد:دلىاو>ودر برمةتضاى

 :وزنوبرقاعده #الزوقاها دمتعاازدر(مألى)سعادت وناو د افلمنمكا ن
03205
 ١سذهسنه كورمئاهدن خلاص نولمقأو لكسئه انجوندركه

فىأولؤب“كضه الدقدمهاعادايوب
كهاوطه و ذيدكازى جاونهدريره وطوئه ع
ٍ صكره٠مس مش أولونه دعك اولوركه لومم ومده حرق راده (افلمهنكان له ٍ
تك

1
محص

ده دنى ترك اعزز
يللئه ! لعزاولةله تركاعت.زا
هكا
| جواشده ند ةز#دص
عبادقمذكر در سور مشار( ) 0بربرئد ناتشكاك! جزحوب سحة وش به
بعليدر اهل درونك لهناثىبريزه(خاصه )ترم اولان حانهنهدن دا قاولاز

| وراخه سندنظ ايازحىثر خ نسيماتخادشرجن دفعادر (مئقبه)قوجه
مصطقى بادا حاتقاهدده زأؤيهدازسيد وزالدينديردن اخزدست اناتاباك

اجون مشاهيرخطاطيئدن طاش مكتيلى مصطق رائم افندى استضارة |
اإبلدكدهمعشاده كورركهكنديلبهزسيانسي اهدا اولنور لبكن بردانه»ى

ناقصاولغله ع زيرمشاراليه حضورينهونستهك نقصانق عرض وتكميلى

طلمكاراولدة دهمكر بزمةّد ارلادن مو<وداءش اندن بردانهحمهدرحال تدوير

لورردين <ضور ننهمحرى واروت
| |ايدوب وشتة تشيهحه تنظيم ايله تقيم
افادماطكه شروعند هكند يلرى انشاءابله لادن >وردكٌ دعكله هم زوبانى

كشف وهم تنأد يلين دنىافاده سور قدساللهاسرارهم ثابى عوىماك
واساتمعما كوندسى كلهمماسب اولمغل اهيرادأولندى  (شعر) سصدسين زاهده

دوردم ندراول عقدة صد»ديدى بيرى جظياةهدرىاولورنه ونود»بوعب

و
صقة
كيمنِ الوندسئة ثعارالمك كدق |الكقت حقي
دده

هرنماتكاه اراس:دهاووزاو

سات عدد يا

دانه ايدىيدقردن زائد:وناقص ذاكيلتدم

و ى غدر بابد نعارفلره
دالى
يدمت
الى عد عهدنهاوسهواءدىنه خودن غلط [يّ
سين أبد

بجه) شرند م قصد انلسيك دهوده برسوزا جغه دقيلانك

يييزنهتسيح <دابىاول فريد (.زجراخر)

ات

الليلداح والكاش تنتطى يهونطاح اسدهااريهاتصطيح

)(كجاعدشرمغرد ىكشذو جك قيونكاركدر» وقوحدنى جغدون

غلطدذركه حيو انك باشندهاولان هرننهكرلك بووزو كاه ايك فجغه

جلوسئه اطلاق ايذر ل سورغو حكه دادشاهارك وختاتكرده لرك باشارربنه
وضع اولئور بومادهدندر ولع إبرى بر يلهبويورابلداورن تسعاطيودر
دى
ردر
غثلر
ملا
ذعكدر( نطاح )لو سور اذرمق (أسد ( ارس

أسد معردقدر

رقصطح )صلل ايردد يمك(معى)ظلت ده ارسلائ ركنى قوحمكار تركونه
ناصلح اولارى مأ مولوملخوظم ددكليك
جنك ايرداركهاذارل حركملرنداصل
| اولوركه رو دترأ معناستهاولدو

(:رحة) بربز لهطوةسُورةو <ارف

|ناديكده م شيكبىكه ملموظقمطدهكلاصلاح

أسد
)

0

(ذكغت)بناى ع هر بركرهاغنامعناسنهد رتمازاواندن مد انيهراهودلان
افعال تصوصه رهدركعت ديدكار ىكى لع

ا

1

كا مَخْصرضن وجهى (ودركه اديان سَالقه راز
يده رركوع لوعدى اق

زكعى قَصيص بالدكراييك ادقرسه سنه #ممردد(ناق)ق*ردت ومزاتدر

(موى) فر
بااغز إعاتدفاك وكلاى :ازاز اداسق عتعت سلكدهر باحق
 ٠تأفلهنه مقدور اوإديجى )لازال عددى ,بهرت الى"اله أفل)حتديث قدسيسى

ابهنا در

(ترجه) قيلعنوت اوكفتندن ونث موك انون #أى افكار

! 4ايهاواضةمبستر+

١

واذاههمت ,القول فالماطل دفاحعل مكاله التسيها

الا

0

تكنركه حدقتعنالىلىاتكلهتبز زد ريوس ليدىد و ر

ونسبم شيعه ابه دنى اسماودر بدوشده ذإودركددانه ىبررشته بهقنظم

واتكلهعنادات قولية معدودهبىادا انلكدهتسهيل نون انتعنال اؤلئان
تارالنعناذافن ركاسات:ثقر بريةدز(مهمه)تسيع ديد كارى الاتفىالاضل

رى ججمارده ادك ضمط عِدد امون اولان خرده طادار ندن وحضرت
د نقّهنك تسيطان مأ وذ د ردنوعيى شرحككاريده جنا"بر >ثنده صر 24
 9د واصاه ده ذل د كول ره حضرت رسالت عاءه اهنك ازاذ
رنطدنك درونه مبجلومالعددشنا
كزذةلفان|لضفه مله)نعل ونش ين خ د

حكر دكارى وضع 92ش إيدىدان كل تهسبيوعويحيدوتهلل ويدايددرى
خم <واحهده حكردلك ودود برلهتغداد لوسيب دندركه هيات سذى دكى

اجرا ولنور صكره قوى السئد احاديثال#مئيتو مؤكداولانعددتسيهات
ابدالكرمق اوزره اووز او حره تقسيم واس دشايه وضع لهتيم إواندى
ْ أل ناغيل. :اصابع دقندهمستنطقات وارداواة لوررعدد عقب  5زنسدعدارىي

إبارمقار اله عقراواهق اولادز ديذ ياترمر دير مكدسصه ابلهتعداد اولذسهدي

ا له بارمار استعمال اولنوري» نجاصلى دبعده ضبلوات شر :دهّه ده وارد:ادلان

سك عدد لوحدود سدب
عده ل بون بودن زاده دانه لي تس دارو سكش
أمغفرث اناق سدةبره وارداولان جد دث شر هد انثا لاون -م عدد
مدمهيكى.شويع يردت وجوامع عالمهده ووف وستتقل وطيهه أردعيان اواندى

ر امالك يليه
ردلابتددنٍبريه براى ابةنطباق ديد دلوكسل
زتكته)كا ا

تسبيع نواه امى بعيددر سه هنوز سالك ناقص ونازاهد بتاجبجوبدر
1

0

صم مسمس سح

1
2

أذاا مذتيك اللوى فشكر قالتتمرح يذفعسسر دييسنمريناذافكرته ترح
وغاره دعض فسذة إرذءوادتدك ولندى كدءانتمعروفدرماً لىودر

*«

مغ العستركةشر قفاست بوشناذتزاغ كهكلام خداءت بنشمدةسه

سورة انشيراده ا(نمع الغديريسيرا) ذقرممتكىرار واقع اولغلهعلسير

لظ ىك اك بزركلةلاعالاىبله برد ىناداولذسه اواسى نكعندى ع اذوالؤركه

عجداى اقتضاايدر ددسعسيرارك ايكسىبرويسسرارايك اواءله تان موسر
الاعسار برعسيرهايكى يسروضع ايلدمكى بردت ومضايقه ظهورنده تفكر

هم
لأول
ابلروتةسلى الهفر-نِ
ددعك
لنَات
دأر

(ترجه) دلامشةداولوراسه

تساءد را نجشراحرك بسر اراسنده اولؤربرعسراول افرح (بستديكر)
الرفقعن والاناةسعادة بهو فتأنفاع تلاق احا

(آناة)فتوا كديرانهتأ ونأش ر
تكدعلدنكضديدراصلى اناءةدرهوزهءى وزن

احون ساقطدرتاً ن كشرنون الله دزاعماضرا ؤلغلهسقوظ ناء علانت

جزميدركها كاجوايده (إثلاق)دج حزماامقاط االددز '(ترجه) حون
اولدى رفق وناى مدارذوزوقلاح تافىادلهرادث د ابريشهاسأك
ح
(نطق اخر)

فلاتعْسٌ رالا

1

الك دقان سكلتصبرلضصا

(شر)شركسكانسيدطيوب قصاحىدئى وعندن حذراباديى حالددر

بركسئه نكاكرسالاق اولروب عض اسرامك كتندهغيرت واغّام وجيت
انازسه ستارالعروبتعالىانك تحاثئ الديوى حالاتى حزامن جنس العمل |
سؤوزوب افنا واشاءتايدر (ع) ولغزدنهده رم صقين فأشساعه استزارق |

[تزجه) خوند سادى كلسسرحاوزالاثةنشاع سر كدقاش اطلهو

قولنصح

.

فرالدت غواةالرجال#دلابتركون ادعاها

(غواة )ممه أيلهوَرْن ومعناده غضاة كذمفردى غاوى وعاصى معنا ستهذر

معناىكلام (اضذب اخدك انياًكللمامخياهكر سبثههااعتسرئصة

عاضيلر كوردمكة مؤمن قرنذاشدك عرضار كدر نارىتارفنارةايذ ررس

أفشاى سراطه ستزاله كهتحعو.الىدتى شانثلرك اسان حفظ ابلسرن
(ترجه) بركروشىكورمشم دند انغيرتادهما ن هاكل ابردارخلقكوباةالمدى

وستم << (نطؤديكر)

ْ

اغْتَمْركعةين زانابلادىلالهذاكنت فارئا مستريحا

5
(ركئعث)

44
ميت اولغق لغت فصهه دركهمثلا د الليل اذايسر) :

| كاشصه جراما

امصلئده بسرىابدى(وما
كاناتملايفيا)يغيةابذى بر حدزتى حدف اولاندى

:

جوقدر (لطيشو)إذايس مادهَي
عدة .مطرده مى وقد رعدم حذ ىدج
برقا

.

رودت مشا ترحروفه نسبتلء خرف غلته شبيه أولغله ممما اسقاطاولتدى |١
لاحش

زبمك شارجئده نايتا ولورسن |
انا
ؤسوال انل كده.:ردكه

سكاأسندى افاده ابدرم دعكله ,ومسا نينا بششكأه حاون بامشدر»

ا للق كوتينو ابندةمونابنك اولادعزيدهعادت لغتارى بودوكهكلهين
معناى دقرة :دن عدول اوانسه لةامدن برحرقفتتقنص اياهكاناسَهايدرار 3

ف اىوامغ لهخلاف عاده سيرواقع اواسنداثان |

وك عه ددليل عور وعبورزما

| سرىايكناف أخير تقصيراولندى دول

:

اشدكال اياذى (.غر دض )وزن

شرالللهتعرض ابد يدى مع داسئهددر يح كابكعؤعوى

أ ومعناده شر را

معناسنه .اولان تديادر ١(ترجه) لاسجيدكيه مألوفايلهشير بنزبان :
دورركلبهد وترسين هماولورس ن ارذلمةّدوح.
ا اولكيع ا

سم
ادذما كر ب جماءيطاب حاجةبجزفةل قوحرلما نجد

( أل بدت )١كر بركر نع ى عرق طاهرسيب ونسيبكسئة كاوبسكاحالق
شرم وحاب اللهكب ف ايدوب اناهرى كد مطارية لورسه مالا

:

لكا #الامكده جال ارحل قصا<ة اسانه الرضحه اهلى عاحت وحرالاصل
| وصضاحدب د ا

كسا ول “ذذلرى كى فصبعوما و-سدن ادا ارزره :
(ترجه) الي

9

]> اب .ؤبرؤبووب سويدكهد كد رم ول ذول1البدار

أكون سندن اولورسه طالب باحزيس اتعيشون اذالل افيسنابليوب

ْ

|إمشردح
ْ غبار أن والعنين منىقضا وها بجدومن يشترى جل الرجال سي :ر
(صراد) ادل كر

انياش

راكدشو بسو للدكةرايشمداك

:
:

كوزم ادن

اولامرك حد ولك وأولحابت قضامى داقعأولورجانه مد ردوتطييب!ابوك :

| غدوح أولور سن هر كعك ع د كرا واصايون "١لهةا ناثل اوله |
وأوكان مال صرف اطكاه دحى اولورسه انز فاده أي ركدحلق 1-2سك

3

 2جه) قضاءئ

:

| نا كارئ اولور السمة باخياقة افلام لق د عمس مردر
لفت ناشاوزره دى تطيدب

م

77ر0

اط رقمل #اولورسن دس تذاى خاق الهعالمده

:

عق
ا

حستكت

د

ساخطدرضكردوز ناجو ناشاعاللتانحرركددنواوظاهراولد(ىمسلا)تشديد ّ

دج كاولور #دمعقى خيزالناس منلقع '
وف لامليدرهسلاضتى ديكنحالده

الناش  +مظهرى ازلان كب.»:لره مصاحت ومقارن اول كهكنات ولوب 1

سلامتنافتهاولهسنب لدزلاهلغتايدنكسنه جوزقمان>مزي>روح اودللؤركه

زخاودللنقنطعاام قبول ايل (.:ترجعه)::خيارناسه بولدائسادل نيمات
همدماول اؤلهمجزوح.
ةوله
زنا
اركو
رمب
اسيلهامت بولا+ششوكي
ولاك وما ان مازحجاهل بار فلتالاقنلشذىتهى حنتح
بيده

(اناك )تحذيراخوندراجترازالله دقندءكْمعناس:هدركواباعدتعلتدن ندل |

اولورلكن استعمالى واؤايلهاءاونوماا يكن وزناجون واوتقدي اولعثديع ||
وباخوذ واومو جود عاطفه .وبااسّدائيهازلق لازمكاورسهدنادصالكره بروام |].
تقديراولةور » واانىهايه قلبالللهه(هيال)دى لغت وبويده نسخهدر (نوما) ْ

[أفعل مؤخردنظ وفدر زانتمازح) مصدرةةأديلاذانوب:تقديرى واءالكوالمزاح 2
دعك اولود( ماج )دح تقد مه اناه دراو ينامق ولطيقهدركه حزدهدن

||

غتارطكه خورتهد يرلرمثلابركلام جدل اداسنده سامع مخاطب دقت ايلسة أل
اول مذنك تفوهى ذعننده وباصراحبة قائل استخدام وكانه صتعتلرىكى الا
اشراب واشعاراه تذكيروقضدالد مى برامعهوددن عبارتدرها كرلطيقف |

دن فرمه |
ادى
ةوسع
شدن
ور سهدما ولور(معنى)اهل جمل اولوبددى هزا
قدر اويا نكسنهالله مزاح دع خورتهابلهكه بركون اود ىما نإذاياك
فيادأيدوب سنلطيفها ن سمه وو اولانبركلاءكر بيماند ملاق
ادلور-ن0

معبلوم اولدكه #ازرهه .لوليلهمزاح ولطيف سنةدركه قورحه

1

قارى حنتهكيرمنكي نجه اطائف 1تارنبويهدهوائع اواشدر* -ىذات|لا

الى خصةبيقش شل برمد ها ي انحنياناصاحبنهتغلأطقاض سوروى] ؟

أنبندمرار ا(ايلدمىؤْمن دعب لعب)يعنى مؤمنكواباوشايجيدر حديث |
شرب امشالى لونأنده نجه هب ند ومسامحة د به راقعاودر تعس
مذؤمدر هرءالاه اءتدال ضير
واشاض اللارى دوام ارزره أياق م
أولديجح الاسلآمك امانةانله رسالهسئدهدى تصمرحدن
0

يركونلطءمشداطهز براعدزنانى االطو

(ترجه) صقن
د

ولانكء ردضاتشاممندفى * #فتشيه كلياءالقاهه يفم .

ْ

إرلاط):نبى حاضردر اصلئد «نكون ايدىجزمادار شساقط اولوف لاتكناولدى

!|(١

نندت

فيان

ا

0/ف1

تاق أيلدمكداعيى طزذدن اولاق جداحتزدر (واضضه)نقدم
دالواتس)
(خ
مهمه الله.اننانك تدك وقمذده تناان اولانديث لريدر نومت بددعادرمعى

دمكدركد هركعهدوسشاقانادم ايسدق تعالى ديشارئ دوكسون ه.#اخود

اكولدرم دون يؤؤوئده مطوى برفقره م 2وظثدقركدهبرى هركعه دوفتاى

اتلذمسه (غ) اذ شرمن| تخت اله لابه عليه عى اوزرهكدرقن خكدم

|]أدعكدركه دعاءعلتيهاسكقاق سان اؤلغش اولديدعاءد نى (ع )ما زسرماديدهيه
ْ تكرى.كوش كوسترمسون جام مرى كى ودى تعالى فاثنهجق طردق
يمون ديك كىعز يده بعاد تاولان ادالرد ندردمناسبق دى بواولهكه

هو ستقل|يلديكمسد ن لا ىداولا ن(هل خزاء الاحسان الأالاحسان)
دملللهذ
مكبو نى اوزره ويه انسا أددتتاللهمقاءله ومها مله باتاماه وتوعيله

طرفنئدمصورى ومعدوى منيدرت

واقعاوهجوت خلاف مأمول اناءت

انلدى دق تعالى انىدى كودرمسون دعكا ذلوردونهكونة فضعله مكدر

|االكأدويرغدىم"-قباائ#تويقدوهسهببعادننااينخلدررهدنن٠ددإاترانجه)ن .فنلصاهحناران اللهذوسشاق ايلدم
وكلهمأروغ منثعاب فا مااشيهالللهبالبارسه

(فتكلجم)(ارونتغضد)دراعمام؟ خرابلدمكر وحيله ده حددن افزون دعِك
وح لهومكرى ضيرق بدن اولانذ لكو نهد نوذارءالباردعءك (ثغلب)دلكودر ٍ

ردباه ىّ(مااشيه )فعل أممب اواو اخوشدر بعضيلرما نافيةدر ديددارتكلق
مون ؤالعه )دون كضصدكهمدر( خلاصة كلام) دتاولمةهوومنده

ب ولد اليو

جه ه ى دم اهل ,سّد ناولدبغمه حرمت :

ا.يعتوت روناهدن زباده  3و<مل كاراولدارد يمكدركهمصرعثافى هيام
#لئده ابراد اولتدى يانه عب لووكصددخ دون كصه  4بكزراولدىبوكده

برمقدارخةت ظلات اميدايد رك يانللهيلليءى بل مغل اولدى ديكدركه

دوسةان ط ن اللديكم كسيئيةردك ددعزانه مايه اؤلدى دعل ادر

(ترجه)
للك

١0

هبررى ل شه غالب مله وثْرْو برده ادكه دون
حيدقسباح(نماآقشر(

السخادلااسيو

خيرد نَ وف

كك

عات ا

لغددر بهدهن وهضن كين )ندو) 8

ءء

فى

هد ريووخر
>

اب اواغله واوى

ْ1

ْ -

00

ا

خدمت سعادتلشيورفيافته دكلصييهأيدى( ..تريجه) :ياعوتلعسكر بم

| تتليهتدباشتاب»او,لنايك اولددصاحب معرا وجناج

.راب الادطانوقت اناوس وكلاذا اصعلاح
 2و

| دادر ستسابقدهاولان قلاوززءعطف احوندر (النباس )سادق كىيله

اذ
| هموندر (وكل )دهواد-اليمكل ميداإلاح) جبريدراصلىلإستىملقيا

| واالتجكااينديىدنعكادرياجتلماع
دبساقط وتويننجهلاح اولوبكسمره
يدىع)
صاول
ااقط
الس
ذباد
اببإد
(ورس
|| أصلى تتغرجين ايدئ سَزْما نونوهنا ك
| الاج يدظرف اولوز اذابررشة (الىة)نسخداواةينوزنا سدر 

(ترجه) )

||داخىقترناس وتخر نيب دياره بجاربعددااناايه كلوب خلق اندي عرض

[|احساج 

 ٠لووك 2

ظ

ظ

ص سم 0

1

لسر

ضا ايدرم وراضى حلم
ردند
ابنا
||(سوف) تريب لبجوندر (ارضي)اكررام

]| دعكدرك املضىعوم متكلم مضاز ععلا د ريانك الفٍ مغتوجماقطدر

]| زمليك ) اسماءيانيديدركهلفظهرادرماع ت)مدة مىعتبقثديرئده يعني
ك
تال
متوح
حياتدءاولد يغجبهد(ياكنال) اولي مة

|| تلماه سندن وباب رابعداتدر(راح)رجاماده

واخر ان ابماْصوب

سندنعينيله لاجدهسيق ابدين

||| تصرف ادزره درانانك خبزيدر (معى)حق تعالىمبى قرنبابن راذىابدرم

|| مادامكم يحباتده اول ناكديمرامدد:اولديتمنسلهيهمننااو:الخيته بد ل|
 :دعكدركه مطلى بست تيده مندرجدر |

ريده

:جرجه

انداء اللهحقَ راذى |

خترعايله #دمطام ايلاهيدهحقلطن ايدوب يرابتهاي .

دنتاج
امنوشا
ليدا
اتشب
| ..:1:ملنتطمورالاشلام اوبأتالمو ا

]| (من) سائهدركه ابلقتدمواقع مالإسانايدر(شاخب) معمهرايهوزن
بدر
ا ومغئادة ساثل وحارى ادعكدز (اددلح)جعدر مفردىع و

| شطاهرى

عتْقدركه

دنى ديرر وداج بد لغتدر بر<ةدر وداحين دور *+وموتك

.شكاره ايدم اسلاى يخود اول
||ستاسماىبقارى كىم هوندر ( ٠تريجه) ا
هاتقوقينلاثههر بروداج
.جودهرب
شد #د

3

0

ماءلامهه
اسس

١

«

للالهئرك ابزلهواضعه
علجللدىا
كل سب
(حاات

10
| كالتمال ابلزازهضامصدزئةذلرجه زافقارى ووديم قاض
كل

1

كا ناورم درج تكد اولتقهوت اعشاج

ال وال 5
٠قربى الصّارمالنساء قالقهركانلفى

اسم

زمنازم)اطع مق سكا لولده هرادينَهدوَالةةارْدر(خسام) ضكل د رطباويل
ٍمعناده مشتركدرا نو تكدضةى اؤلذىيَوسنظا رْمَدنَاقش فت صراد

أولنوب مغناىقطع ذى امه وير “لوزكرتلا ولوزد»ه وتكافه حاحت

دواو( ود و)دنمثل دنا سه اواوكنز (معى) ش
ا يه )دقام

دقالغقارى كتور كه رض تيان غزاةءسإين انلزةد ىجا لمتهاد ينوتكننتم
0

ل دشاردكابجدعات حريهاؤلؤر
)م جة) كَُلعشي عَدَوتْذمير

غادت اللهككلدت

:

وردالموم ناكا مدر اانا باس  +وووسكاأههرذىالامواح
ادوس فل كرمعناسته مَعَردىُ كدر( .ورد (ذعلته فآعلاولوى وزن
| اعون موخردر((نأكا) خالاولق ممغول نذاؤلةدن احشددر( لذر) جلهمى

ناكدك صَهَى اولدتئى صورئده 'تنازع قطع اؤلور(الناشن) سدق مصرع نا نه
(مواجح) -جارداكرئجهت”رجعهةناضحوج
خ وت ولو ا
ياي لمم ده كلفك وَازدن

يذ »لربنهناظردر

(ترخنه) كاد ى زناه1

عالمى

ل  2اندوت ذل كرلازناخروثئ ويردىنازازةزواج
2

وزدوامشرعين نن
اغوون5ت ىنيماكال ,ونالعا 6

(واد)#تتعيه در (محضو)وعلط لشنسافةووزجد ناءكراماللنفو!ذيكدرك دةذآدرىق

خذ] ور نقمعناذهعظا در (معزايح) تردانأثلز فود ة ضر ه-الإمودن امعنانه على
هل بكضةواقع
#ولصعودا>ون وضع اتات تردماننوواق فىمُشمّلالغ لأو
اولان وعحالاتا سمراسه د نمراج اللهتعديروابتمَ اولى اوزره ُعيراولدى
(لازمه )معرادك دقوي _اشهزا قوالده شهزر حك بكرى ند كضه دار

وادى د بركةشورزمضايك ادي دخ بجعه يوقي كه درك سنك أون
انكنى َال درهدرتدن اؤن سكر:آى هه مدر وبلةؤلدههعرتدن برسمه مقدم

ع الأولناونيدينيدروما ودهزرتد ن اون درت اى.اوتل#در>يلى د نى
شعب الىطاا مدن ونامياق خانه ددن » وباحود  5-5شر فعدث اولئ »

وروحمعاللسديفظه دوقو

» وباومده.لكر

 5بج ا ختلافيدر»

دولاو ل ادر »+قول تافى روات عا تددر سكن مغراح و:وعنده هنوز
لعتمات

ب

سيد

ع1 6
وهنانثانهوالى ١رلدديهاون #هددى احا روضاعى ادا ايذؤن قلدى المشيدق ا

انداندتى اوغلى':منهدى دانتقال دون ذولتءغباسيدد فوط أبدقبهذادهعى
ذيركهطوسده ركد خلمقه فى كوردم اول ل ى ظناقءس أبدى تكأديد دكد
:

ذوالتقارق زا الفارهت وند

دارايلدم نامدن حمرةارديذ

ه  2حكدم

الؤزئدةأونايكل فقرةمىوازايد ى دعشدرامامث» راقيد رمنيرده ورك ايدهٍْ

قار شلش مس ا ولةد نكا دُدرحق زاللدشئاممزن:نون ضائده

ع حقو ئ اولوت وخرده شواهراله حرصع اوؤلةدنعبارتدر يداقام شن 1
رصادقك ادسعنده بر يزاادرتدنزواتتالله ا
(عمرىعرفهددن اودنى أمام جامر
اتدركه در غَْرًاسى كوف رضواأن اسعزده برهك امعاندق  5يدوت ديدي

لاللذفن الاذوالغقا رولاذى الاعغ” بد لك بوكلا اسانناسدهكر رف ودددل

عاوا جوتتشرفازئاولشدكة |
شلفْغهعسهَثدوضًا افموزونءردصي قي
(و
اقتناس-اوله لور( ع“ )الافى الاعيل -لا سفت الاذوالةةا رهد فول مهمه |
صاحى تصر يجح أيدركة الا تعلواعنى والتوق مين )دغؤاته بلقدس شاه |

ورك
اجادت يد وجنات امينالله <ضوزندة شرف!-لام لهحرم ثراقمانو
دئ ممبيني فق يمن
يما
هى ي
نناح
بافوىنايج آداى ازدؤاج اؤلدكدة هدا
دوالفةا رايدى القصه (خاطم ) حضيرتناظمنك حزمشريةارى دا ت دغسيرزاده

زهراء رضئ اللهعنهانك .امي:سامير ندر وزن ايحون وامتادا اولغاهترحم
اعدو ن'ناء ا

مر

يي سزديل مورلش اودر (فاطيمه) ش

تسعيلهسا د سكندي لذائذ:.فانه دن قطريعى قطع اياتكدمتفأ لادرعدوزهرا

اشلرى تكله ياض معئايته ناكلسكدنينا تدر زبزاقدة عزندكنديد»
دم ل

عد وين غذذاؤلاد” ا يزيد مدحى تطعا تماد

كدذيدن

اوادى :يي حدحه حا ردن دنساءه كلشاردو ونعمزتك ادك ستهءى
خارى

خكرمده حضرت رمالت اثلرى دمابت ص تضاءه عَقَد فنعا سوردنار اشهر
اقوال اؤزرهمدت لنت عبرارى ايدى كدي عسل ابدوت وفاعده عسل

سضاايهوبكرصديق
انداءص اقوالاوزرء رأى م ت
ابسونلريدو نوردى دتمز
أمامت ايلدئعم نيوى حنابعبا ن وودوه امات باجهله مو حودارادئ

رما انؤكجنى كصه سدىذن اولندى انكدون قيرىاختلافيدر #ادبى

بقمعده وباعة يلعا كناك سندة .دفناولند كدطرق عامهيدى دراع ٠
هياح) وزن ونعناد قت لدرك :دونادءدنهمأ افظئى مرءاكدمعةا عنه
لايد ى(

895

ام

اسواة

تت الناسنده :هدابى افندى سوال |بلشيكد ساب شيرنقها من همانون
ب مي باش عنموسال
وصواندن مقدم ادا سهر دده داركيه مساشرب

د عا'.دي شه اله ورسالسغيدندج دكاسيز.داس عبزعب سهبره موحب لدت

سرخكرهعرمده اداسبون
نهإوادئ ديد كدهيدوكتب اسلامدهه ركورد يكمب

| أاجرا ابلدم الله الجدوالمته سلنكْنسَغَرا يمن اولدى آخر عبرمده الىدنى |
ادر :دح لايق اولان :ودر د
نن وله دونوجها لدم سوره ثلره هومن
ازا اناش

ْ دس انلدتعالىسره

0

الام جبيلخون
ة
ود وكادوخ
سام وب

يدولى هدض ضمرورده اولورماكهادوج

فان قالدءض'! اس مه ما حد عونقد ددثوافالدل باراأسج
(«ماجة) جهله ورنث ومفعئاده قياجت

 6علد مهااميلكن وندفعاق م

وشر.دقف:ماللدات ونقس التنثق متسساد در

(رجه)  0رركن

اادبرأدسيه حهل أده زازماحت» سبوزكىكر حكدراماذل اواوراندنده:اسميم
نهابينالإسن ةفرح
الارعماضاق الغضاءياهلة  0امك ٠
1

إ(الا):جوف تننيه( .فضيا) “قاانله مدان وصخرا.

(امكن) ممكن دعكدرنامكان |

02
م4
د2ه
ل
5
١ع
.و0
م2642ا44+

ٍ برنْساه.نك ج
ووده وعدمنه السبقكدان اهلق ايها)خزاراخقودركسهديايك

إٍبجعكلق ديوخر رزو معتاسخه تصدربجى

]جرال

ْ (ترنجه) حؤزق اولوركهككش '

ولوزار:ابةتعدا ولوزتمكن ميانتزه ورد مخريح( .:نطقديكز) )

شف :ومهكنلااج
لاتى
ا »ف
بو)ت) ١قربذوالفةا رفاطممق

قر قز يعدن
باف
ارطب ةم

ذوا/الفقاراادر ..ذاخالتتصئ اللهاولوب |

بايد(فائده)فق رفت لتقا رهنك أ
ْ اهرك مفغولند رالترفى  3وواوايهوجرى

داريهووذ امار
وباكشراية هدنك جعدر ارقه كىوكه ١كااوكورغه بر
ْ ٍ٠قطنم نك ندزع زاسنده عاض سود

عدت

اولوب خضرت

رن التهرسيده

]| واتاردتك جناب شرحلةةولايتها  شيده .ورد يارلك نكلى ديركهجناب
|اضتضى :عاد قد ابدوث ف 4
ى الدى جيددءده حذنزت باظطمدن سيزاث اولوت
.دست .بدت نأحضيرت

حسين اشهمدك اوءلى

:يك اوَغْلانيك اؤغلق دين

عمدازله دناه وال اولدىدم ذكورم:صوز دوائيق ايلداثناى احتكده |
:

شهادتقى زم الدكدهيى ارد ن بر كسنهنه درتبورالتون دنم ة الله سجده

ا ذفالفقازى | كاتسابيأندؤتديد تكدابوظ,الناولادندن شركعه بووهىوىبزرسن

:

|

عد عد اتد ايد وليدوةة1ك حدة بن سلغان ينغلىبنغيد ائله بعنماس ينه |].
4
م

125
ب

><“

ولىرس الس رانل:لمادمجدوى ذرس لجنلباستطتمعاملريح

(نفرش)آ تكد ملونكلوازمندن ود( <ل) غضبوشدتمقابلمىلامللخام فى

]| الناإناسورملشرح)سرح ياعكنزاغئنداك .٠ '
(٠تريجة) .٠اولوبدراس

ااطلفمداع مسيم ب اؤلوبرس اس قهرمجهنالهمكاشهىترج 71.٠
“ ٠0كن شاءتقوعىفافمقوع جدومنتناءتغو عبىفامعوح ”

.نايجهم)” درؤق مستقيعالولانه
إنققبم)ظوغرئ الك قعواب انلاضدى إ

عازت مستةع هد اعوج اولانكشهى كوززسعوح.

ا

(باطهل لاارشى فلاخوشعى جدواكنقارتىبحدينحوج” ١ |

شعت )حوى وطبيعت و«ضبه وغرويشهنشنهاوحبات وعرركة مثا اتعارى ظ
وارذر (ازذى) نس متكلم در صر ع) اوعض نسخه دمو للهوأقعدرجد |

ةا!خ
ساول
وخد ن
دجل
ن لذ
دزذى
خنتا
وما ك
داراح

فكلق نداش وكسزابله |

واةب وقزنصارواتولتدى متهوم جبهنلة رضاداد دكلم|
لأخ
وئده
أصل

دذ رلكن بعض زَمآن اولؤركه كاد حاحت
وجهل تكانشر ب ومعتاددى ك

اميسدو يس تجاهل ايدوب جهلاظجارايدرم يورم عارذك هالى ]|

امتظومهم:ك شرحئدة |
لحنوتاب
نهاسن
 ١والاتعارف نياهل(قائده)شح زرو ق

امام شيرندنل أيذركه أسلامك زائل اورجه تعود ألّهدرت مادهيدر ا

ول خسارتاؤاوراكرشيردح |
يناعن دكميالرى ١اأنحللدغاملازد ركه"خعن

||أولؤوشة د ذابكتى نادكر بىئ سلكه رغت زوفي لشساده دللرك|

كك بجواوستكى لدكارى ائهعل ايلزلزاغناسوءك ىهرودردن تغلهراغت |

انك مائلوغريمنع ايد اع لويدرارطكوسةاوسريللعبلإناافزعافاايردهة(ل |ق
|| ارم أولغةدزت اح نسد زداناردناحتزازلازم
ىقرا تصن احر)مشئدة ذقتقها فوت أواغنه مواكتى نرابدن خلاراولتة»

| اوحتق انجتلسددنمةية ودتيارنواؤلد نركرهاولنت وتم و كداولان سكتارق

اد احرايه لمت أبدة“دردتى اداه ايش داضلا اديتزدهواقثلوعاضل

وتلازكهد تبر(ع)طرقانقدكلهاادابدم اذبتاجيسث ازؤوالعىهشهرسر

سا
رشه ديك
بوبهرنلحهد(وإامعتنقبه) 'خلاصة البدته :ده كر براولؤ

| ط ريق سنيان لوده(شبعال تهسى)قدض سرك عتتاثة”ا زكددهاكرئ
عفر نهظطوغرئ لؤيعه-وظطلوع وكك.وزهنةكاددكدهشم مودهرابىاسثقتاله

|أقازوْف:واعكداز هك وْرْوْنَ طرزدوات علدوذن تعيينالزلئنات ختزلة ترول
0

سبيجم
سماد لم
-

لويد يود

وعدت

)0 1

١

ائبلاتملدغى كجدوتامنتذوبا لمي
نلثا
 0022اذاا

(مدى)غاءت ونسايت وا عاطفه (تذوت)ازيرديك كه شّكروطوزامش الى

اكزابميه اراق 2

عدر فغردى موعد روح وحاركم مذو ر حهدة(ع)

وشور ١فده )س-يم جيك لد سيرهسورر روحده
سروح الاتفسدلوي يكل
اختلاف ع!اوارد رمتكاءيند برركهبرجم اطريف افد ركةالاتزند هد را
تىكلاب كلهسارى اولد
ندنه مرا ّ

كدر دلوب شوط وعردح و برزخده

ردياد ركة بدنانك
تردد اطسمله ا < هاج ابدرلر»وندهب ارىدنى رو حعرهض

وحودة ى” اؤلور ديرار فلاسه واكثردوفيه د برلركه .ومعرض دنى
دكادر سه فاع وهرع رددركهء كيزاوايوب ندبوحرِيكامثاى تصرف
هيد نه تعلق ايدز دا<لى

دبوب تفص

|

0

تأطهيده ارواح اوددر

ايدركهشاء رفاضل خلادةايدوب ديش (شعر)درئن طلا

ؤ روح نود أواسشا]مدست د .واق يدوم ان طبيى امدهاست »سومش دست
دندر
<وس
ود
غيرتةسا فىه مدطا !بعاليهد اولان نسط ل

(ثرجه

 1حون مصيبةاراير يشه بوله دروغانتنم حأتكد از اواقلغه نقأليدسه دار بروهج

وحل البلاءونانالعزاءهادلفعتنداهى يكؤانلفرح
بتليغدن اوزره معطوفدر (نان) جدا اولدى دمكدر
(واف) 2عاطفهدركه ن
ْ (عزا)نقدم مه ل أهبلةءصيرد ر (مةمو م( شدثار ومصدةار ابت ولوب زوسار
حرقوق علنمه سه واروببلاء-لولايدوب صيردسىمكنأولبه جق درجهبه

وارمغله الؤثلرجل مى هانت كالهمنهى اولدةلرى ود دفر يوترت وطور

حم

وانشراح طهورايد رعادةاللهبوياده رجى جذمرت ناظ_كرم اللهوحمهة رواش له

الومةو هده يوحديث .شمرب ابن وى منة رب+سنه تريكامطاع اياشدواول
دردءك ارحد دث شر :فب
| قصرده نشهرح دبعد ااشده ديرارنعم اعظهى:حبار
ٍْ ودرعواةةىازمة :نذفر عى
|

(ترجه) إيرسنطهوفانبلاكن ىي*صيرازاء+.ه

اشكيدت لعا يتندهلطف سق اباليرربادفرج |.

(نطقآخر)

عومبمع
كب

ظ

امنكنت اجا الىالعلم اننى جدالىالولفىنض الاحابين ادوج
ظ (اغَايين(مصائع وزت.ده اتبىيه الإدحنين لتك مجع قاى اولان احمانك

| عد ركه ادقات دعك (احوج) إفعل تفضيل.يغنى اوح الى الجبهلمن|
احتياج الىالعل بدتق بدرندةدرعدمالىتتجه دن طباهراولود

(مجم).

هله ادوج
اكرغتاج اد لزنهمملطف عاهدميدمبن ذا ولورم دءض اوقاعده دبور”

16
نبرارسلا كه
بَِ
رجت ادكهميق س
1بع ايدبو وموق ترب اق كيائهكبرو
له و<سارتارم د ايه حل 5نغ دكره دعى لودووير بريد نشد يدتعةداءدرسا' ر

نصعانكىصدمةاولادن عبارتدكادر (رجه) عودت ال جنك احنده
ادلورم شيرخدا د قهرماناواسهكثى ولمازسنا نمدنخات (رحزا.خش

دبواذادلبغل لاتفوواخ واصدواف جربك ,ويدوا
(دوا) كسرمع لوشدموحدءايهأيكفي بابندفزدكاينا مدر هم ور قيرف
وسغاررحي:معنا س:ه :اولان دسب دصدريدندن عل رقارئةهدرادصواانعال

ناقصبهدندرو نتوا كيلواوزلائده اوجى دتى احنْ .حاضردر “د وبرى هيدر ْ

(مجه)

دده جع
زكحونرر
ترم رفثازووهاراجا [ غازخرب د كبه

اولكاوأاركثتد0ت
سه

كماا سالواالديناوعونوا بهداولا فانلى طالماعصدت
لس قاذ ندركه انذ!ناذندكىانك رةاسيدرعاقيت
بذع م
[كى)تحارنواد

ااوولوئونرديردكبءون(دفلهجمافععكاالتفكىذا )ميضاعرنعسدنهنعهارنوىنكبفشوامتدع اكيكلسذسىؤاملندهريجانواب)بدلءاهدا
اسلامدر (اولا)ادلاتوواةديرندةدر (طال)ادزادى وجوقادلدى دعك
بومادنى كافهدر معن ).ست سابتك متبهو اوزرهجركت ايدك كمديلهيغى

حودشهادت
أسلامك ظذر وقوتنه اثلث بارشسةهادنه واصل اوولهبسارغ
مَعَدَرَدكل انسه ازى اولورسزوز يراتحفيقينجوقاولدده عادى قيلاثوب

ريدي علكىنسهمخيروبهندداوريةديرلدئكدلم ا.ظه(.اترريضخيهت) ب:الفريات اول سي
دغسرّمهدرااناوومللهكدسدنزشهخ
دوادعوالو متنا خيت اد ليا جو وشنت دبل مايريد المحى والمميت

ْ.
(ىمميت) أ«عاء دسئاد :ل لوشيعد رصفين اضائه خطابدر )معق )ى

ازمدعلرر بم زجارى اول ز(ع)ما رين شدالكن
استردمكزكادملكن مرك وب

يدركه)اخدقحو تعالىنك تقديرىبريانايدر»المقدوركائن اسممىظبوهر
اولان كس زنده مجدونام غمنه مظمر تادب كدنه هده اولوردب بورد يكه

رسلرل امدرارى اوزرهقراردادهاولا<غى كتغدر
اتغاه
ظقب
عا

(ترجه)

دعوتا بد يكزاجادت| يادمكلدم ولىدسبزرك بيزمماد مزجهاولمازيس مقيت

 :كد اولورنهم ادا بلرسهاول محى ميت

(.اغيم)
ادا

8
| ا#ات يله بجردنيك جعيدر جرهاتشمارهذر طاش معزاسنه أزراؤدن ومعقى
انس كور مور(لاحه)!مظلاحده جره برحرارتدركه ثلاثهعناصزه سزادت
:اندراواخر دين ده لك نشفته ذه حكمى عام اولورنوده .بدت ايلمضرط وان

ابلشدر(عت)جراتاؤلاهوارهدوشره ثاناتشننه دركداا.ن ده ونشرااتا
تواضع ابهدلو رس روب دركهتأنه دؤشر:جره ايك انؤرغالك قرندهأفى:

رتما الشيطاندنوب رايىدرارإ كمساعدهءئار فاسخهكتدل فكي :نهحدواله.
ع لمآالليوو ارملهوانك عذا مدن  2 7امورّ
 1آفاق
00

ا

هات شردف

“د عي

وداا اللماسسيرن

عمزاده كك اه لهمياعدة ابلدوانك بورندن دتعنار كا نش ناغد ردءى 4
ادْنْشْرَ بك اولسونسنكاعداكدقاءع برقندن اتش ارصضام
(ترجه) فدا

:

 :اولام 6ت دععنه ا ل

اك

1

ا

00

اتام لجوجو

يب سوب و 1لك

افلانعبادات وطاءات وتسبعات وتبليلاتٍ ووائل صلوائدر
2---

(نيه) ْ

كشئ به موق جو حقد ركرك شرأتت أجل عددهإن تشنه ذله دي-زارايده
قطرات

'(نطق آخر)

١

ظ

:داجمامعلسعلهساعاتهج وودنت متنته وان وفانه

(#ودنث)واوحاليه وناخودجامعاادزرهعاطفةٍ دركه (فالق الاضباح) اوزره
وجاعل الليل سكا ) عبلهسنك عطق كى ودتى (إ:صاقات و شبضن )عط |
تب اولد د عكد رن(مشة)نرتله فائد ى سهد ر(وقات)|
 :م اندر(جان) كرد
ا فقوتوموتبرمزلرئ مغ]سلنهكلوز 93جب) اىزما شن جع اند وب لؤدم سورت
ا يلد نمم وارسه اقل دىمو بك ااردى ه:سكاموفات
ْ

ارحع فافىءندختاف القناج ليث :رَعَلىا لعدى حرءابه

عقاف
)نيمزان متوزااركربرسه فارشدزى مانديك فنا
)ضعفافونون
 :اللاجَفيذ د رواح<دى فناةمن راقدر (لدث)ارسلا" نذنى حبرت ناظطمك لوتعسيزيد ه

وانا لتشعرااللأميئهوجاك ترق يدرهاا واردر(عدى) ٠
ضمدز
وخ
ب[
عدونك جع فنىظير يدردتعناردع غات كسم ولهحراأن جمد رانواع :صر
١

ديت
كز اوه

ستسابخدء اولاننانك جوا_دركداى مدت عر ب باجذله

8

نوسحت د :سح عع 25 +م  199700371تدكالذ .تحرووز ١

لي

ا

ش

سس

:

ا ١1
(نطقآخر) تس علىزفرائاكبوينة دبل حرجتم اعلزذر
زفرات نحا ت اله جعدر مغردى زقره  1خير مهمله اللهبحست نك  1,فا من

ونالسيدر (فائده)! كر<هطاوسكراهت! نشد اهمد ركهشكاتدردعشدر
ا الك عن سه كعلدن كعه شكا دت عرب
تلاق زماتدرحى

داك امبو 2

ا

قو دحى رجانه

بر له كول اولذجي خضرت

ظ صديقهروايي اد وحديث شيريفدنظباعردر(دعوهيئن فان الانيناسم من

لبكلمكدن منعامك
اسماءالله يستر اليه العليل) خسته لى حالته قو يِاا

[إزيراانين كهادلفظيد راسم باربدوابكله سه مسار محا سورك
(عذراجالفردد مورعيوسةكلملتعهاجىآابدر ( ليت ) ع اندر
0

م ألمعى) حضرت رسالة 0مثيه

ادزبالهيه ودف اولدى

ا كاشدك اذايذركن بزابر جسومرن ١برلسه زبراحسمرت حضير تت المىالىآخر

ادن انفكا ارد تر بجه) .اولشزدىانرالمهده-دس اؤلوب

ا دلوجان د وليدى رشدْمَةاشمل حدةسه ابرسهعات

لاخير يعدلوالحياذوامايدابى ع ف
اهانتطول خماق

(تر جه )* مكانه خيراوله سندن

نت سايق كى وندهدج ردالهزواردر

اكروكااخه همان جزناده خونماوكهمدّاوله زمانحيات

(نطق آخر)

 :كليدفعالرذخرا خصين منه بوما اذا ضرت لودت ممات
:

لوقت  3ؤقت معناستهدر

' دعا اد 1

(مجه) وزرهوحيه وحوشن ازارري داع

سير ونا تان

”

انىلاع انكل ع ممددومايول لغرقةوشتات

(يؤل)رجوع اندردعك (قردت )وده ذه لهمصدردر وكسراباه روعتءدجة
ْ يلات

:مه (شنات)تغرق ,كدعطف تس يردر

(ترجه)

ريه وعبق

جعيت أولسه يعت متعنجدزماذالهبافلىقرطاعفتراق وثثات
ْ

ناليهاالدا الذذيرومن بهبيكشف الالهدوراكرالظبمات
نج

نذير قور خودجى (روا كد)موصوفنه 0

 1اولوت'نانت اولان طاردرع ويك جوابىنت ادر

(مجه) أناحمتت

خدادرضاى ع سهداع جا ا”الى ك 3والادظيلات
اطليؤد يك لابن ع كامره بد وارمعداتكمنه ناججرات

اطا قوتاررد ي (كابنعم)يبانقرنداننىادغل(ىارم) رميدنامدمز(يجرات)
كات

7

4
71

1

9

شيؤب
سعي
تو
اذار
ودك ازل
رةكلتهرى الوب ووقيا اردر (ترجه)
وش

ازلاننة ورححركنرهغار (زلادى'اولىمكتاره.:.وت

اهليضدعت درازانه الباقووت
أنكان _ناطى ناطق منهفض
درا :كوك لولوء وعىحجانوغىواريذدخ د يررلكه(الْلوّلوءوا رجن )كر؟
أوْلوءنونك كبيرى وه خيانصغيرى وخرده .ى دوقت

1

للدي لمكن

سآن -تراحر حر اد هرتت ولشدر ناكوت دواهردن برلوع دتمت

رعق زمار ولو اضى د

0

اولور(مةهوم) سانلا

نطق كوشادسه سكوقا دوت ألههن بن! بود رد كذريهومذعونذه ضرت
ما ملت ن ستدكى حرف المادهمذ كوردركه .ورم لرادى نمهع) انكان
أن السكوت من ذهب

000

نطئى كشدن جسكونا نكاولوردرواةوت

(رحه)

(سثْ)

ل

ش,

قدماتقوم ومامانتمكارم جمد وعاث قورمهم فنا كاموات
00
(مكادم )مسساججد ور ده جعدر معردى اه

موده ددز اموات (

محدمت|بلد دار
مدال جع در  5ل بت )برطاثعه ودارة:ادن دام شاءها رما ر
هوا كتددارىز نده
كنا نارناقيه رك متدرسة اوليوت ه :و زم و جودها ولغل ك
3
در

(نظم ( ان  1نارناتدلعاينا د فانظروادء_دنا

ل نار بهد

اثلراءدوارنده در بررهيه دحجذخور حدمالل ه أنْ عزدة لله كسداظة

شر سيرهلاق دكالرد رو لوه مهومده حرق الالهة_دهدخى مورمشارايد ك(ع)

اامالاالمحييتامءي(تفائده)وندهموتارموت ةي .د ركهروحَل جسددن

اذتراقيدر فالدبكه يرموتث د واردركه قل الموت اقيق حقة لهمتصىف

زا
ابز
ىؤر
لك يودتى ايى غكلده اول
تبل
انز
اكنذغديئ منيت متزله سه ان
رنائية نه “كال انتالان

ا عدر اسقاط اَاعَات معكامنه لان يبن اثرره

يدر م رتوار نَ ودهات دا اولان أن كورمل اسزسكرايز كر
صل بقه تظراددكٌ و ر>#لى ا سالك (ع)يك ذظار سر هازحل ل #ا,تمدلله

هلشد لاس ننهاشتثالدةكاارت تينيدى الغنالافاةد ركهاا هل تله

باركعرةتراض ابلد نون" لذغاى ذاذراولت»

اقهللاخ زسهكن اول زديددار

الكن نودت معى 'أقلكى شقدند رزبراطريق -تغل اند ردكارع زان

:دى كه جشم تست احدولومع ودونيرتستاول  (ترجه) نيا 63
اقلدى اولدى انازى ربزجودكهرمه مزئصه زنده وارء الىانكاارموات '
ون
شه

+

6 5
سمسصسحف2ة -

يده

سوم

الجا ا

ب
ست
ب ي
سي

لله 80:

سيت

ع
3ق امعان وقذنا
!كدو (أاتائثة7

تهر)َ 2لآ خاردها 1

انسرد ةدا امتفمال ولت 0رك لد ىالانكان مكزعارحزاو انأ
 ١أدعةدرهفا لكل ا حدم (قدكى) دىنسخه در (فواتّ) متصرف اولنى

ا ف نا>ونار إصابز)صيرامعتاسئة 'واغر اونذر فاثل الله الضرورة كى
أاطعيواتن )ؤندةدقيت معداسئة مضت اللهع الهاد ركهكأدى وكَدكٌ دعك
اؤلوزاضف لده تيم ميماتدل دح اس الغددر أصائده اصممرلال :
زوال نان مغتاشتة خاضن اذىصكرةهرزائادهز وادا ولدى (مألبت

:

نت سا يقار مفُووملرك معلوماوادنسه كر إن ذن برى عاؤةابله يادنوه أ

باريذركرامشتلاءفعد الأنزياء اؤلياية فصكره الأموثلثاره آلا اولتوردن |
ُورقاخل وىلوغ دق كمه لزؤاردكتقصائب الدمبتلا!ولؤب:ويكاابه ْ
ارد روائلر لوحااده ام نكأطيزايذ رؤز ذبزبرار وصيره سو فق وواضوا

ا الصبرايدرك نااول نوائب زوائذلاهياواضيهدك صبرأنه مايل وتحاظده
ازاز (تدجة) تضة.ذات اذى سَةلأقيادق مصيائتكم ذا كاصبأرلاه
كزىمصمل اؤلذى همذقأت

ا

( .لطق تخز)

.

طم م  .ع باقد تسنوان كذرة قوت

ظ

(عُدوت)قاف انادزوزنذمومعناده متغوضر د مكدروؤند مقا لكر تسر

لرازناق الاهولؤرسه شتكس ذرلكسنانيا ْ
قبعمعنافتود معن )كلمثي ك

ْ اريالذ اولورسه مطأةا” كدر كنض  17تََ#ؤمدهكا فظلشهامه
ْ وملاشملة اده لتر

واكت

انهاذى مَقَظاتَ وَغلْطات وتوى

وفض كسنةارةذعنا أعروض تكد يرصداورى ماوقضدىمعلاو انان ص ٠
اتلدقذلوت تكسمو#طظنده سدب اواى وضه امور وده َ مكارو 0

افاتي مسةاز مدر قلملى دى:اقايله اقلغه مدوظذر (شعر ) ولأن ندمت
ع لالمشكوت .غره دوه كات على الكازعغرارًا

شل لخو ريداكزكثرتةاولسنهاوله##وزت
ْ

ماد ل دوقت ومامميق ال

(رجةم) كلامعك فاع

ْ
١

لكان مير

( ٠ماذل)كالذ ايلودرزلز اى هور ابه ندشختضودر (دعت) ذم مهم أله
سكوتدر (ضعزتٌ]وهقالمو عن أولانكسيد" مبالعه ضَيعْه سدر رمأل)
سكوت صاحى ذلوردالت كورمدى وركرت وم مسي عورد
 ٠مظمردلل ولوب دوز

شنا كتوغاللتاولانك ىاضلامغ .وب اولاز
27

ات 0

6ع1

غيردزانددري جال لاير له عاشة ,اللهشاهددر» الاهىاررناه بيه ومصطفا*
ته ذظ ركتوررقلبه شهوق نظرايث #ونتصه»يادلوراك قندامت

(ترجه)
حيرات

2

(نطقاخر)

لايل" لادالله مادمندلمه بهد ندوم على ج وان دى حات

 ) 8 1تملامانه عدوشد

سه الهجودوست معناسنه اولان حيل . :ممه

سددر مناداى مضا ف اناغلهمنصوببالحروف جرف ندا ذوفد راصلى +ابلين

فىقياندىكة(فا ر-دعالبصمركردين)ده ات كشيرهابلهس:ير
درتكثير اجون مددى
ل مدّءودددر دعك يدا <ود <لءل حقيق وحازى اذاه

د

اق فتواكه اضافتله ون ساقط و بالراد عام .اواد بلردى شاعردعادهد عشد و

(نظم) ازا ل الله عدكمكل .فةآ» .ه .كنون الجمعاوثنى الاضافة (مله) حادثه
معنا سدددر

 5جه) دم دوس بوعاأده ترولاندن معميبة أرجد وام اؤزره

دكل والله واردرا لقانت

فانثرات:ومافلا ضعن لهاعدولا تكثرالشكوى اذالنعل زات
رلب ود

لماذسررى مله يدعانددر (فلاغذضءن )ون حهرقه نأ كيديهداز

خظ وعد ندركهنال مهمادر خضو ع كال 'واسَعدنناش! كك سرفروكق13

 2واشعتشوع الغا ظمترادفهكبيدر(ذعل)نا بوشدر(مداس) حذاءقسود10
0

بأوازباىانزار بالك ثم وساتراسعارى واردر (زات) زاى هوز

ابلددر 1وسور <دى د عكذر نعل وا كاحال اولان قدم دج موؤنات
معماعيه دندررلة القدم اناق سور -جك صورى ومعذوايدذه معروذدر ذو بده

اركون
معدو دببى ع اد ركزدالدن ديرلرذلقكى (معني)اكراولملنها ك ب
رول دعق برحاد نيه مسلاا ولورسن وه اناعكَ سور حددى :دل وردالت
ْ وسسكادت دخةادطله دولااوفعلاا ظهارسق لبود
برطم كدق ]لجرا ولايد

صبرغا لق مؤمنكامل كاريدر (واندلوتك,بذئ مادنوف واللهوعونقص
املناموال والانفس والمُرات وشر الصابرالذي اذااصا 6:مصبة كالوا
اناللهوانااليه را حعون ) حكمتهةسارءمىصير واسترجاع ايلهمها للهاداكدر

زيرانت ساءقده حضمرت اميركرماللهوجمهالبته زوال توأورداوكسيره.اايه

سعرهة رواصلاعداناغن
نسمابأدى (مجه) ١كر بزكون نلزاولرسه ا

شورحز دسنه حوق شكانتأيه

اززلات

فكومنكرم نتلى بوانتيوفصابرشاحق موضاتضصلت,
0

2

ع1١5

كادوتيخعسددابله احراروقد سساسرارهالسنتا ريدحض تلرى اواخر عررزياده
|كنثأنمده
يا هرم وشدوخت وافراط فتور بيرى وثا تلرى سيديله أ

هربدانكاملافياىرام تيابدلين دغراندع »انما ابره ب ودخدمتةتركاز 1
أيكنبراض ذيردرى.لأزم كي بره برصاخحب بجال اوغلى اجزاى حل دن,

بوأغلهخدمتسحن ى |كااحالةجهونشمرفيلوهكسذبكالهترغيب اندرعةجواندككن |

نأى <خواجميمس ايكذ رسالبااغن +خكوبحدمت جواند ناا »«

وطالبانوسالحاه ضينربوا نياتسورع كديالاينارت تلدتيس

نس ماتأوادتىوشن وسال وتحادراتٍ بال وياضات حال ادلهدناهعية
عد ناثر بقامى مقرباواخه سزإرده تأدسم اساب بقو تت كلد وحركت,
الشمر 

ر.رور دب نهم هده
وهيتتكز شواىإتتحمدى |اتلد اولديجى عسيااندده
فنئه الحكز» ونه درحدده شهو تت أضيزاولورملا حظهاولنه دينقلبهقاند ,ظ

فساداولان أظراولة شناوسار تا رغرلىرذى انلهعلهمناميهسنده

تلكتر يالدجخاصعمسى نظااميردلرل»ندتهطر س,وورغيللةجامزمننظرةاول:
معقوهد رأماشهوةإواولا ننظرة ناشيةونالشهائمة كرامعندئده بالاتغاق جرامدن

(علاح)وا عهدن معناسنهاولانلومهادسهندنسلوانشموسكونايه رف
ونجةدر<م ديركه اوزريطه يغموردو فى دوكوب عأثق_نوش ابلسةدرد
عشتندن :لاص ولورواول صبئبهسلؤان ديركه .استاددء در (نظم) مأء
سلوانترش عنهتعجيرارحيق * سال ساسا لالصفافيم شغاءكوثر» ونوبلانك:

اطبااهلذل قننده علا ببررواحى اولحال تعلق عو وحظ تعشق يوعدن ]||
اولنديئي اعت » كعد

الي براه سردعاشةهمودو فناولامفلا :

حسبن وَيهَادِنكنب أظى واماله ردإصبدون أزنان بود لهادر اولديئ رشه.

ملاحظهفكدن
رق صبوفاه اشعارعثق]ا.وميازخييدارثوق اتكيزية,كوين
ايمكدنبرشيزيهوايد ون واول > .ورك اوجت ميري عد وزمان هرم دامتكيرى بهد
وموت استرى هاولاج جالى2كروباك عرناصلابى مجراىمالجندنسيلان
ومشينه"رجه روان أولءرى نذزاواتهدرحال س
قدرت ووسيله تبرودتالور

ديديثر (مطلع)) شببراجش خط عارض اوحدى مرغ نمادرنموعاسق

ديدأرفارعنالاولوربهوجهئفارمداضل متصودايسهازتماطى خلاف رضاى |
ذى اللا لاؤلانسين فاني ابوكليراد نر تعلق»وواجب الوجودل
,رددام اولان جال غثال لابرالنهتعشةدر (بدت)علاده انل وحه00.
2-١

عيره

.

سس
/
بسب
نهؤاظات يد محاز<سنم نظراعه الى اردوكدات
.

١#

كنظرةقادتال اىلقابشتهوة د
_ -قاصيمننهاالقلف

ا-ل_.مرات

| )لتمكثيراحون (قادت )بددى وجكدى دعكدركد اكلاىمندن ظطولنوب
يدد ىكتوردى درلل حسرات )كات

لات ابهتسرك جعاد زه

همرت

ز'

فوتاولانشيدهغافل وائد يغنه تحسمروحزن وعم دا اواقكمليات3موهدن

بزيد راز[علاقة حسن ما زيدركة غهلله خالىذهن تواغق سد لهتعلققا.دن
عسارتدري حي ديدملركاهكرححه#عشقه علداتقارد"زلكن موحب دكلدرمن طرف

اللدتعا قلت بطاله تطسدازاول ميته ده اميءس عردركهديب ميوتاواؤراً

ن
ددر
| ونوهميت شهيد اولوزد نواحاذنث شمريف عديده واود ارات
خ

رزى

وررار كه (من عند فعف م ماتمات شهيدا) يعوء د واقمادلدقدة
وصلتدنعةتانداسه نوحالتة م ]ثراموت ده رس ةشهد انهواضل اولور( .ند)

اول سادهداكه رد ام عق جازى يعن اللهسترمس ت يهذوا اه دوريهنظرله
:قش ضصورتدنواركى

ذه ست بداولهاول #خص نااخلرفنتناءلى ابه شرف

وليوبدئاده عةيم يد وا خرئرده مسدق عذاب العدر» وله ناحرهنهنظر
واق.الطالبكالههر صّ 52 .لدرعد ديرت رسالت عليه اأفيه تعل] [الاميه
بريد انسرامدى ظعرشر يذارى طرةنه كروب زوبرو اوورماه

أؤزرهةرمان

امحلدىي
ضهدوا
رمامتاعظ
اامرى هرسالده مه ذَبٍعوصااحتٍ سذهب آيكنامام
عر خ

ا

ط ور اوادقه فىنقات تعايم علوةه رغخدةزاداولدى زيراءت ساق

مهادت لةنظرمدل قله زهير اولغله سرك النشمر ح |نارى سورددارى اثرمعّر

م قهومضودد عشارجزهر نظرناوكشت زهر آلوديد 4ر1

انشدت

| حضرت رفح الله علية السلام الالدذن مروى شيرك مألندةذئى دعشاري
| فجينوهاردا.هتنهاحرمه نظربهد زيراكه ارض قلبكد عم فساداكروق زماتنا
فسادرؤيت زندن اهدده دحتى زباده اولغل ةذ بر 1

وشا<ت نظراندة

شزارم سهزندن اقريدر جدوبريرزملهتعاطى الذكارى هدبه رشوتدر دود رة |
بيضادهاستفاده ادلتورفانده قالور كه ع

أت عدا ةدرد لوبت قنطرة حقدعت

اد
لك ب
ايغحنمظه انليوفهواوعوس :ئادى طاقن طاق ايدوب <+سرعرى

خراب اكلوذزيرنه كور يهب الل ارناقائقالامجاهي وخاصنا
عن اجازمع الملاهى (عرسه) ساد ل

واج كان

اولوازيدن *+ماوراء لمر

ارنلرندن مظهر نظر برقدم بهومصدر تُكاهدادت ودوش دردم ع خواة

|

©1146

(تلاغ)كغابتد ربلغهكيى (تحى) قىوزتشدهحاوله ذعكدر ٠ (تريجه) زايده ا

اولانهوكافيدر رككزفضله منى جداوه ج كىن جوقدرازدكل سوكتىوت

(مجامعة رنال

ف

ان

بايذاالطالبالمووت ب حسبكهماتبتغيه القوث  +كمثار|القوت كنيموت»

(مبجموت)وزن ومعنادممد هوششائعش د عكدر(ببت الذى)كرعه سندهدهش
وتجيغرساليهزاوابدى إما|كثر)فعل تن ٠.(ترجه) ندر حرصك شنكاى

طالب دنباىمبهوت يد نودسمادنسكاكافد كلى موت#دكثرالةوت عت
فوتادليوباولديعمىمثيوت ©٠(.نطوديكر)
ا

هافا سرت
رفس
ين
صزمت
! .صيرت على اللذات لانوات .+.وال

(الزمت)لازم قادمدعِك(اسّرت) نابت ومتيناولدى دعكدر ( .ترجه) 
إوأراتحهانةسراجوب لدع قناعت داق نسم إلزاميلدعاليؤدكفلات |

ير قاناطمعت:اقت والاتسلت ١ -

.ومااامرءالاحيث ملعنفسه

(ناقت)طل ب ابلدى ديك (نسلت) زائلاولدى دصحت رر:دسلى مصدرى ا
معروذد رى تسلى|بلدىيعنىكد رمدنجيةردىمع:اسنه ادلور(مغهوغ مهم)

انساناودركه نس ترستلهبردرجةية كتورءكه اكرنفسه زروكش اولددتى
ارويرمسه قناءتايدهبهوغىجات
فسمنهلىبرهيمدسهتس اف خواهشايده ك
دالمقاب عد أنده نادت اوليوت زائلاوله 6د رجت وبرميه “د دعى ب
هو

انساننتدهابت اوليهجدتغربط اوزرهمئع ايأكلهتمركنلاوب ملكيت درجهسته
وارممه بهد واخراط اوزره تقاضاسئه مساعدهالله ح.وانته دي تتزل اند ون|
.

5

..

3

٠.

5

- 3 .

.

!١

0

مغاوب نفساميه
بوابكىمنزله
ميأنره حدوسط اوزرهقوام ودوام نول بداشته

أنسا أندتلودرعدلومجاهدهاله انان ماجتم ن انضلار ل رو ولوبأدوبرفاعد.

در » زيراطنايع ناس
ك يلمكن
ورادطة خاده اولوبهركس اول طورادزرها
دولق
تتلفهدرهركس كندى حالئى خوش سلور ( .ترجه) «قرارايلرنه منزلده
قبارسنكنسكى سن  +ويررسن داخى اسثر وبرمس

حظات
ليلاعخس
اقولالع

ابدراطاعت (نطقىا و

»* ولاتنظراعين بالسرهات

(احدس)ا كضى بانبادمر در (لظات)فكا تابهجعدر مغردى طلظهكوز

افجيلهنافق (سرفات )دخ بجعدرخيرسبزاقكهمغرسدىمرقه وفكتاسويلرنافى
ير
ته
ابلهامعدر مصّدرى سرقه ذضات اللهوسرقه _ -وسكون اللهوكرف
وسحكو اللهاوح لغت اوزرءدر

(ترجه) ديرملوجعمه سمرت الله

قش هفهل "لذ" ؟٠ 700328ااا :نحط ةا

1

الآ

اوسدويييس يت

0

انزيمات.

يدي

ْ 0

ص

 -بسشاتو,دوافراإاغننابءدارالئقاءسا || -

صَدين واردر (أن) نادتانودز ْ
الونادهدى.ستسابق كى صنايعدن ردوجع

هكرنحهبويتدهاختلافْ /
همززنهم وىصليه درا نكقط اعولنورمعنانى ظاهردو أ

أسعدارديلكنعلمسمدااو!اهشاوبن باذم :وساثريراد ايلوتكثين سواداواعدى |
ادلجم

نه
تجهب دارفنا لقههار ر 4

تصويعايات.

دمعي

نه
قاد م ا

(نظقديكز
عدلادا دكى ان قغد يموت

اام

هعق)
هق نم(ي
جرنو
هازم حباتودالتعاندنكلدز
(مآل يتاوج نن ل

بم

اىس
يت
لمه
عو رتّاندوفٍ حروبرددن محافظةيدن ه
ره«
سختت ب
برخأنهو ت

ووكوزنك زاداسته .و تلرناربن موا مةرراذلان كشن اجون كافدزد عكدن
سمكثديدن منةطعدن (فائده) حضترت رنااتعليه التحيه ْ
رَزَيرا املهتعلقه ا

د برسئة [لكذخيرهسىوقةدله وض وعكثلار تدارك اي ردار اذى لكن شقتارى ١ ظ

غالباواغله راطع ورندءسش وابئارايودب ضكردطائنباغلامقد خشدت أ
حوعدن واقع:افلديى واردر د وزهاد صوفة دن لعضتارة دوس اولدقكه
اكى سنه :لكحطت الون مداونه اد صرف ا تدررددى وسساده ستطتدن

برسنه ؤفرييانا قشكلددون سودتكازت مزه أؤلان <وا رَىئوَعَلان
اذيت وزعت

١

سكس ونارءة يا در مورمش راد (اتماالاعنال بالنيات)

سك ركد دان ركونك غذا عهجو رن قوت ١
(ينمه)' جردنه “وس

1ولورسيندس ندروة .دقوتت-
وزيمامات نصف نوم  #3والنصفهدن قويةنفهوت

.

(تربحه)  :نصنلهؤنصات نبازهازءمدسن ذوتاؤلد دارةإنض ف 5و3حرس رإلهك

دبارعندالييوت
تد

إطق آخر):

سبتنوا رىالقى ونوبد

عد لسكلهلي ونوت

ا
(لوادى)سترايد ردك (عورت)لغنده,بركوزىعالى اولاق

,
أعورد.برلر ألا

امى صسكى وشترىواج ب اولان هعور تيرق دندكارى اطرمتهى اولديى
مع ةاسيه
جود درسي لعا

رصم

7وقيلهه.وسكي كثىف ستزوحفظا

ابورذى يوتنغدامى اولغاهعمىقتولافوتا
٠-1

لاسا

>حى عد وذاكثيرانٌ ععوتَ
:هذا نلاغ ان ب

#71

اله

ٌْ
١

|
2

ييغاه--

4:

اله

ولقديكفرلتمتهااهاالطالبقوت » ولعمرئعن قليلكلمنفيهياموت '

|أ(وت)آزق زادكىكه سدزمقيعن نانعاموتلهجق مقداراوله (لعمرى)
عرفسهده كل مرف لظاوا:وركدذى رؤحك مدت اق معناشه

معرؤف|

اولانعردرعذ لخبرى محذوفتسعى در ولامت كأيداتدا احجون+وسور

جرائدة العمرل حضرت ,حبيب مجيبكمدت حياتههت هدر متك تغضيلى

قرسا سابقدر موتاداولاديتى محلذه بوضورتله قسم محسنات اعد
اؤلددئ مدادر

ا
كانك
(ترجه) طالناولة جغنة

ني كتدوسيئيحوندب شكلمنفيههاوت

حص
عدتعضتد

عز ى قوتيوا

( . :نطقاخر)

 ٠ ٠ذلاثارثإلا مؤلرهن ةلدلو » مناركبتدين ديد تود ١

(مكران) ينه درمتعدق ولازم اولوركرا ديدانس وزوز كروروع زورك

(ترحه) .كور سين نوجهان بركون ايبهركضهدر ي هوغتهدهتكرارائله
ديد اولورسةشسبات

شان

رد

الاق

2

ْ

أأعن ني علالمه و قدزرازرازةه عقا قمر (ثعل) اضداددندرجع وفرةدهدى

برد ديوندت»غرقسعناسشهدر (.تربجه) لااسذمككطورالبتة مرنوب
جديدعداتهاعك يهيرميشافىمقررىثبات
قدكات ميتافضزتحا

(نطوديكر)

ا :وعنقايل قصعرميتا :0١ -

(ضيت)تتغيف ايلهدخلغتدرواولكيميتعدمدناهد وزيراموت بعداميا

]الف يكف موتكريس(دكعام مواشبايوىم يتم
||كرعدنته اعمادر وده ردالزاولوب ومووتحياق ذكرايلبجعاضدادوازدر
ّْ (دفيقه) يوهت مشبرت أشل لوحديد اوزره وارد اوأشدركه مساموق بالعدم

وملحوق العدم اولان بر فلجكونلك وود ماسواءه شيج موجود دعزار »
وواعتقاد ليلهبردوام مادوادن اعراض نام وجزم أعدام ايدرك هود وى د

دض عقعده رمه تابعومغلون ١ولوب بوحالت كدياره مسثّر الخال اولد5ده
الا ن معد وميى الله كم ايدرر معهذاثبوت دقائق مقراردز وعدم افظى

حما معناسئه اولدخن سلورار انارك عدم صرف ديودعوارك شهوديدرطلوع

ثعس ايله مستودي تكواك بكسدر وقوعيدر ديرا دنوغةلةلةانلر و.و'ان

ادلغيه جونوثقر برى عي انلوسددءصانحىوسالرارىتسربعاإزار(.تحم)

ص ده

14

١ ١امنادلا»ءانفاث
توسشسبلف
انندلا لي دلاامناانتدكو
هتضسن كيملا
|إفناء) رعجدحلكىعينفتادرووممالغه واذارفنا |نحكقناسمزذنله

اقامتانلشذر (ف الدنيا)طعيرمتاى ايكن فيياد عيوب ظاهر ابرادوكذلك انما
| ذى مَمامئدة تكرارااظهاراطكذز (تكته)واولدكدمل اكدارومأؤا مصائب

اولون رادت وصفاقطعا «أمولاقليوب دارفناونلكة عينذا اولغلتوجيه |
لمعته

طاطةا مهاه دك نه لباك ونظرزاولوالااصارده دةيدى اوادنغنه ومسدوق.

١

ىأ-اع

بالعداموملوقتالتناء اولغل :لواثروةاحكه» الانيا كان.معدوم اؤليدغته |
ابمادركهاو بنتصكرهتصرب اولتون(عنكبوت) كيدهاوركد رعر عنذه
حدراق دحى ديرار فأرسدده جغ وأغى كدسب ددرتي ونححه أمعارى واردنا

كن ع1
اْكلمهلا كذنخلاص اؤلونوتدارل' قوبتالإذعاة لمكت م ا
مدر (قائده)ابن
ايدردنابهو< هشه رو زكاره اتاآوازاوليوب ناروماراو لسي

دغاق انّدارنامنار>نده وساترارى دخىنازرركه عتكنوتالله ربمتين ودين |
مندئده برقايح دفعه اطوارقدرت .عورمشدد* برى قورت :ويه ده <ضمرتب.

مايق اا نتياورد قارى مغارهقدوسئدهاشيانسجامهقتنه فس اولشحيدى

ام
ايق
وا تكد اود خل
اة ال
لليه
سثهع

طالوؤيك طلمتدن رهانان الوايحونّ

مهاانسون .وى
هان
تازعتكبوتااولهسلثنردى د واوجكصى خالدهزاينك قت

اللهاما نكرامذن عندالله ناترل مض الل غه 4:واروف عل الغذل :هتل ور

ْ

مشارء ل الوركأنخغتةا ايلديى مغاره قبوستهكرمئد اخما اولدى

دود خخامامزينالعادين حضر اةركديكراوعىى زيدىهام اموى طرةئدن |
اميرالعراق اولان لوسف مق لخبدق عءرنانا صلبنابللهلهوزيكرى الىدنا
دره
النطاللة تنطهرنا

|

ارال :حاون تازافسومة تن اوالغلننه لوب|

! حضمرت زبدكٌ متهى الذظرااولان رارله فونه بوشانقدوت اولدىبراي داعت ٍْ
مك
هن ريك ند

برحكمى استرشاابهنزول وسسترعورتابلدىدرت ونايثنننه

سكره اول وود بهبودئ سؤزان نارتمرودئابلذ بلرغرائ د ند ركة مه رحئد
تعدأالصلتمصات اولان حشت..م ن طرف

اولتدية

لاقن ع انث ا

انلهالغيور»عءت

قيلةيه اقاروزاماة

اول دارم يردارك تخونانه حسارت

املمكارفاب»:سه شط رصدصد جرامهنجه وولىانلدى بد صلى ابلهعلى مد هالنى

ونا رالانناءوالال والانان والاصولوالغر وعاجمعين وس( ترجه ) 'بوجهان

وادةد رائدههج ثبوت»فىبقااولةدء آنك م ىبعينتكبوت
زرىبفن
دا
ل

ٍ:

1+

وهءوقتاناتاردر» وانسانك باش طبر ولوإموز»* وكنشك موت بالإمى د

وندوت عزدوا
ييل وساترمع:الرىدى واردر هدح
وسك_ إن س
الم

جضيرت

اميرك ذوالقرئنندى القامدندر اثلرهواسكندره دخى سدب نلقيب ندر حلأ

التصايده اذواًيحثنده » ورسالة اسكندربه ده دتى اجال 3دهشارج جد
لشيى مَعقَدََ انسب ٠

انا مدرلوندهأولى معنى دار حسين 282

| لوم توركهقةرون الاولى اماكرعدر(تغانت) فنامادهستد ن وتفاءعل ادن

وهنا ربرارب:لوقنادهمسائقت ابلديار
ك»ك
مارد
ماذوع مؤئد ر بزابرةنا ولد,
(دزمت) عيت كيز عووتتدارنئ اولدى دعكد ر ( هوم بت )غقيق
:

 3ردككه ادرانوامثالوباخو دازمنهة سالغه اكدالى نهكدقاة فئاطبزو

أولدنار وصكره أحوال ماضنه ردق حكاءت :ونقل وزوات اوتضا"“اتفذكدة

ذلان طائغهشوءله اولد نلرايدئهواتا
هصه
لر ق
الر
وى و
ليدئ خاللرى وابدى
 1دبومثال معَامدده ومثاقب نانسهيله بواادبراد اؤلنذى واولته كلشدر
-.--

ذاهحتهالاىو لانسمضننك ك ووتّكذاراولور» ونحه
واقعومحدّق أيكنضدقه وكي

موثحلكالراواده برواراءش نوع هشم أذاسى تارشن اواى وتواتوك
كاوركان(تغن بالامس

(ترحجعه) كن اهلزماق

2

--.-

:

فلانكس واراندىدبرلردكلود ميزهده نؤيت:

ةنتث اللسسم وان كانت امحدة لانت © -
هئ ذيًا ك
هئ )ععبرةضهدركهماأكرذمكرأوئسنهضيكويكرةات تررم

وف رنةن) لتق

: 0اه
ل عظمسته دلالتامونابرادأولنؤرأول اخلادده ذقوىكى (ننعث ًٍْ

| بع

يتوغيمكاموي

00 6نث عير د :

معزتتسهل حرا ألديكولعفوعدم برركدشرااللاناتقالتقر)
مهارات ذعكدرومادهدندركونادنادى نسي لوستمالقاايدر (محسه) مس
امعتاعدنه اولان دسمادن " 701حاسوس وماذهدندر مم مشددل برى
مضترّعاخيرهص هون اولغلزادهسق  5نك صا اعاءابدر
(ترحجمه

بود 1مارزهرافشانهيكزرق الةيقةبداكرجهواريسه انك نايشها شندةلينت

و كماموراقد تشددتفيها ع ممهوتتها عفلهىانت

(رجه) نجه كار ماناند ممثتد اوادئ الع آفه

الستكهكثدمه اولدىسوولت

(:نلقاخر)

14-0

انما

الام
يي

طحنت

يي

اداى صلاتذتصكرة حضرت ميرهكلوب نك تدسرله مهاجر ين وانصازدن |
ْ |موننخوداولنلزىوسرعسكرارى نجعأبلذيلروعهانه عت أواثوت امرامامت
! ٍْاندهتقررايادى ترجه ) اكرسن ثور تاللاوافي ممادارا

ظ
أسشيرانكتصد سيوغقائاهدورئلصهورانسب
رىب
ق,ال
ااو
هتم عد مغويرل
صقرهىجو
خكتب
:قات

كن »,

ظ

اقن كدى (ِغَيزك )دنم اد اميركنديدركدسال"
وئلنو
اضوم
ظخصيم) خ
ْ (

رنت رسالتكسلنه يقبندركه عرزاذه لردرلكنعمان تاعيد
ضعي ند
]اخده

متافده متصلى اولور (ايكيتيكمأللرى).اى عمان :كردن بوافامت وامازته
| هشور |ودنىمثورت لالداكنخسارارلهمالكاولدكسه ن يولمسند رناكهدكلدرا

|إذتزائعين فاروق اولان كسنهرموجود كللرد يوقاكرقرانتنو بدابلهنائل
سنئىندن غَيرى «يغميره اولى ؤاكرف
ردشن د
|ولدم ديوخصعالريئ اسكات ان
ظ 1ا

|أكشنه داردزكهكند مىن اددرخ )معلوماوذكةلهوابيىشستينعذدية

|أمؤواذق انشاذ اعئار حضرت اميرك اؤلسى تضديق اولغز زياراهل سنت

ا ١اتغاقايلدكار:ىامىه ادر ادال سنت بوجا عت انكاوزرسهاتغاق اباديلركدا

|| ضرت اميرايه جنابذي االئورين اده قطعابخصومفتوغيدى عهانك قتلى
ْ جنا باميرك مشور” ودر د نومعاويه نكايلدبكي <تهاد خطاوافترادر ووسّار

| اغراض فاسدةاربائك دسسة كاسد سيدر (مهمه) يخارى شرحنده عي
|| دغيري د رورركدسنت سنياجديدايمهتثال دعؤاسنده اولان نضهاهل
تطئئده وكرك هنا خلا الله
سباصت
منا
||تعضيكرحكضمرت صديق اه ج
|حضرت علىس_لئده معارضه اثبات ايدو عداوت ودوعن اعلانزؤاشاءت

أ انحون شيعيانك نصرث حيدرده وخلاى يصده تحديث ايلدكارىكلام
سكب اناي ير وئصهارقدخصخادلغبتشهيعفيضائل الىمكرهدوضع
ثده
ي
دد
بصىديق ابدرار ب#داارايسهارنانعلحد
سلا كلا ت
ْ 1ابادكلر :كاذ مأ

|ْ1معلوموبالكليه د سسب هاولوب لااصل لهادو+ط نطلا نكشمد يميد ركهبيد
 /ركض عد حائده» وذوائد بن همائده دح مد دودر

(ترجة) اخصيه

| ك|نقرايت اهين سنختابتدكسه يهوساك غبركفىي سهد اوالىدردن كرب
ْ
ا
1
ظ

#دزانت القرون كدف تغانت ب :لدركساتنموقياوكانت .٠١

َ (مرون) ذهلهدراةران/كى عدر مغرىدقر سكان الددرهمزادوفمشن 

6

فى

وكاحخهدتهاوزرهبوجه اطلزيدر
اتغاف ايلهاوق امع برولهي

62

دلد برهعدوم كا يعد دارانلرىاولدمبرنْشان وساب
اهلعسانتنق جعيلةك ع

ولله كي عرااوادحبوا د «الرسولونامحصكساوا»

(فالله)دخىنسضه ركز مم )ميل صسكييرمسناشياع ادلبرز(موصام)
ماكسيواد»ه مابىند ركهوزن وفافيهايحونفعل1:أخيراوأخشدر يدضمردابن
عمادالله ازدنك قبيلستىرجالندناو ن يركسنه ابه ضور تعادتههيدرتكاونضى
سالنده وذودوشرذات .اسلام وسعود ارلددارينه ,فوبدت دعاده اشارتٌ وافادة

وارضز (ترجه) خدمتدين رسولابلدخداماًجوزايده»ومغنديب
للا
١
ابتدكة خيرات كتسات ١١. لإبسااح):
غيب
قن كشعالشزسم رهم 70 *-
وقطعة حيرت درك ,الثور  .يه خطا نااصاد زا واشدز (شورى) فنشورتدر
كنزيدوص إدططمه نك مذ سُهدهفوت
مم
(بهذا)دميازااندةذوا(غنب)غائيل بجع
خردده سيد سذد شر بق |لاشراف
فازودده واهديغيدز أ(قصله) آميواقعك* ش

سؤزروكة حضيرتت:فازوق :اياحلتقارئلاء!هافن خلافق خم وادره+ .تصيص

يوب :نلكإمامى بالقكيه مارتئدهومزثته .خواله ايلديكه
واتختصلصن
ضن أدروديديكه
صلى
اينا
قع د
ويرس
حه زب
طعولزف
زعنمان) لإعلى)(عدد الجن بن
غيين ابدردم يد ورانه حوالاسته-سبت
,كرابوريدم بشم زماتدهافاوىلتسه
ىكسنهده صلاحيتوعبدى *
انلالودن اجن امامتةاصلمواولىداناردنغير
وبورجا ل سته خقنده <خيرت رنشلب شمر دفآ آخرتايلدبى ساعتهد كانلردن
مواهسوناجون جنازمسىعازن انارك:رةه
راذى أيدى ديد ى جلا جع خه ا

وصيتاايلمؤن صمت ورىيه دمارشإيلدق ود وذذيكداكراض امامتدمادى

فرقهولو ارساكثراولان طرفك توايله يمل اوآفسون و اكريرابراولورارسه

ابنعوفك اد بلي طرذقو ترجيع إدلنهتدر حضرتفاروق دفندندقده
مشور ندج أولدللرططحيه مودو دكل ادىعينان عد الرجاقمةاسب كوردى
أودتوتن ألويعا دلؤدفج بلدىلكن>ليسى ]هناب ,كوربدقع مجاس

اولتندى جد اح الكارب  7عبدالرجن :تصقف.ا ماده مسوز حرمهنك

تبوشت كاري زبيزاباسغدى دعؤتهارء ال ايلدى انلرةدج برمةدار #ادثه
اواتوب ععانى الدضار واكاتازدئئد اؤلدياربااذاندحددل مكاله اوانوت

ادأى

الملا

مغردى اسد معروفد ر (مةموم ا)ثلراكرراضى:افلورارسه عميدنددر ولوحالت
 9ركوت غض ل ذتى امت رلرايسهارنلا رجكزناداردن
انلز كعطاى حقبريدر لك
5خوف 'وحدت ايدر

(ترجه) هى محاوتدهابدرر فيطنتاران عطاعوقم

5

غضيدهشيرارا ثارندايد راجتناي'

 ٠اادى الانام!كفاجين تسألهم عو" واراظ التامنحأامم موندوا

(اندك)وز ومعتادهاجودك.جدوغرد وخيرق

ميرد كد رلقاعدم) افعل

عضول عه الذهاللاهكيرةمادهسدن غتريد باعتا حد رك مدنعد ربد أن

منعراومكابىاضناةةله استعماى بمعنىمنّدركة أندئالانام اند طالنانام
دعكدري :ولام ابهزباتزد اولورالافضلكى 5ن مضاف النهذن:عوضد راهقل

الناس دعكد راود افضل من

ليا كالديكدانهكرعباء كوا كير

د نكل ثى5ئه برادادداروتضه ارد ى جوع هشخ للريكزدن| كبزدروطاءى دتى

ججلهاطاعتارىلازم اولنلمرك اطاعَمْارئان اوعندردعكد ردند بارؤفرزدفك نت
ان الذى ميك المجماءع لنايستادعاعه اعزواطول» شعزند اولان(اءرواطوك)

عزيزوظ ولمعا سنه ولد قلزىكنى .اللهاكبردى :اهل لغت عندندهالله كبير
يجحر
قار
دحك رديد27ى حداديدننقل الددر 5عضادهافادهاوأعشدر و ش

دير مكنا واقعا أعنّلدذه اناد ماشوا ةق ابسه:دنى ارده بالفءل هثوز
لنلياهزاؤك انار قعولكاتند ن اول دخ قديتعالى
وجودى نوككة ماععضتع
صحكيرنا انلدنتد ف بالا تايدى (دت)ديدم بوعءشن بردماعشعالم امكان 0

برعادقنةاشندتديذئ الاديكان(اكف) فتوضم وشدا“.خرائلهكفك جعدد ركه
آنمؤادج دخ درارامو اه (استأمنتسل لخوئنوؤشدءد رخف الناسندة

دظن ايدراز
داخل صدزدهبيد اولاضنيراوقا طسبتديرا وال
دهنم أ<وذدرو دارط الجأش بهودبو
صد زمعتالم اولان حوسْوش لكل
صردتتصيع فرار تذكند ين شاط وزيط ايلديكايدون وصفت انود(غد بو )نون

بلقتم ولدركهجنك ايجوزندعوت وبع اولتديارد»عكدر أترجط) كداز
خلة لك اذلراوايينه |ثلزدن طات بدجزيه دعوت اولس +لردرحال ايد راراتداب

8

“واىبج كعثيرلاتغرقة ع" اذاتدانث اهم غدان والندب

ْ (ندانت):اصلنده وَرَنْ ومعنادة تقر دنتن كيهوات اذى اله قد ساكناق

اي
نل ل نزول
“اندنمقلوبذف اند(غسنان)ريلدكد زدداو

طائقه انك التق لي تسميهاولي يكد بى ةف انلردنذرد وغسنان هعرلئل اوننى
ملسلل

م

غ4

]| رحدبثاردعينتعابوترتباولغتدرتهالجدوالمنه( .تريحه) اسؤيلقفضه أ
سيق"ايدوارادخ مغلوب اولسهارمتال اولوننفزاواهتفرايدزر يفاك |
اوكوثرواكثروااودو برواصيروا -« .اوسوهمواسهموا اوسولواسلوا 

(مألنظم)بيتسابقهمرنوط ومعظوفدر ود جوق جنك اولفسه اثلركثرت

وزب بوطر يقله برد ايليكهراد
دهتي
يراي
اأخي
بولورلر وصيرايله يعى مطل ون

|نإوللفرسصهياردهد دج اهلاتومللوراروا كرحدس واس روضبط قرديدهاولفسه
اتد
تمار
عكلا
اار
دزحادهاهليت كوسكرزلروناخ ودان

اتكله مقايرلااهيردوا كريغما وغار تكوشتراسهانلرتس

اوانه اللردى س]

واخةطافى خخلهدناوق :ظ

لور (.ترجه)  جوغه جوقدر صبرايدراصريراولنسم ازكارجوسهمه غالب |
ظ

نك

سلب اولنسه رايدراراتهاب

١
|

٠

 1صموافاصقاهم المولىولاته “* تويب صدوهم اموولا لعب

(صغوا) جع ماضيدر (صغوا) دخ نسضه درلكن مقدره جرد(معنى)اول
قس.لدنك رحالى صغوت و<لوده متار تلرندن نائى حدق تعالى دخى كندق
ولادت دعن دوستلغى! نارك<ة:دهخالص الدى وصةوتلرنده] كدارلهوواعى

شائيهبى امضّته اولدى, .ب(ترجه) ؛صافاولبدإرصةاجةش:اولدى مولى

لىعلماب
وىبووزمد
ةبلر و
ود و
بغي
أثصلرهغهطوا

هنون لمنون خاتًا فىمجالسمى :جد  .لاالحهل بعروهموفهاولاالصدت |

(هينون)ف دخسكونايبعاعدروخخوشادندجلغتدركدمتالدمتيكبيد ذأ

الردع عوسيلد اساتدر(لمتون)د

|

لبد رسوتاسي باتو

ررىا:هومعتؤويده استغمال الو رارلكنمنادى جورركدانسان]
وكد
دصعم

لدرد ر(إبعود) عررىنصددن |
|ل
عشدميداي
تدهت
وسا ب برر
ائدبهلتغارف
حق
كوحجى عن معناسئه (وخى )تقديممهما ايل صوت وضدا كه ك7
قادرادلقد١

ده
تجلس»
س|نلرم
ننى)
ا(مع
ورسق
جاغ

حسن خلىاهليديمع هذاجمله مغلوب |

اوليؤ ب وعنف وشدت وحدتله دىغليهكن اومازوانا
مزدشنهدؤددكلدر]

(تجه) .ونآرسماناواديلراخلاقل >لسدءهم يداختلاط صوتايدوب |
ا

جزجبهالتله خطاب

ثاالمغارضوامن دونناتلجم . +.والاسدترهههم بومااداعضبوا |.

ميثم) ندتجودوردمرلعكنننلوثاهسنه عنَاثمكيا(اءماز)إناايئلهدهدن |
(غ

قعاكمبادندذهين ن اككب(ىنائل)عط(ااسد)ضم وسكونلهارسلاليدر أ
عر دى

1#
ضرت امزلشدما 70102تنأساده اوأدينىواوسدم د

0

|]أاظهاوكرامت نو زب صدذاقتازى باذمشهادتا:باشدار(ورأ سودنب) دافن
إٍ وم اضطلاحندن درحكه برى سعد وناق سد رهدسزاردامما ادل سّه

]اعنتّدهضامواةإواهل
ٍ اولازدعكدر

سعادتد نسكزيهة وذ نت ذ نسنشةاوت ادق سزاردن روا
(ترجه)  1له كزذن أىكروةا رد خشنوداوام  6232ممروران

لشكرس دينعد واولسون يباب
:
يذ
اي
انزد من رومحغهرة ب اللهيكلؤهممن خدث ماذهيوا
لانتل.س
بود نناثى غمدةه ؤءتدهالتغئات جورد للر(مةووم)
 1عا.:أنهدعانكة ,ولىاثرله

دداده اوادقه ازد قله سى أهل شه اؤلانحلوض متارى و زحان ودل

]| خدمتارى امونراءت ومغغرتد نمأ وس اولك وثلريعى نائل اولوثلرؤغرنه
دأه
 2وجولرى واقعاول هض اللهعظمالشان حافظ وناصرىالو نادعنكم

| (ترجه)..٠ :حزقادتنواغثرلارناولازنااميد  +انارق حفظ اندزاللقنذه
ابي خديثا افدطاب اركام بو' والشوللاختى منقراعلعت

١

(امعق)سمزارقدياوسددية]واولاو"خراطت وطاهرزء حك رزريراادإك أل ْ

0

اأولدبغنه فرح حالدلت ابدر عادة اللهوتله دَزَكه اصلى د نَأولان اماَك

ْ فرعند نوزم الغز(ع) طتؤغرك سه ادت شببةسز برج سه ذتذان

]| وليكزخوش ايد

]| جارخران
7

اي

ترجه)

بكري'الامعموركاولورى ميوهسى

3

/

الازدجر نومةا نسو نقواسةوا د

اؤفوخروانقروااوغولءواغاءوا

|| (حرثوهه) جم ورنوثالثدهااياةئكلركهدمطلءءدهائرادابلد يكمزيثدئهاشارت
بور مشاردر (متعناى شعر ( قله ارد  1ظائفه أصءلى و-حلياد ركه يررزطس ف أله
قوشعق وباخوداالتبارشياودان انزمكالسهعزم:سخرهت ود.يت اهل.نذنتشرقته

اابته شائر انك ترمابةاردز واكر مغاخره اعرى  درمءان بزم  6-0هاذة خذر
اولا<وق اموراثلزذةغمر ياردتجوت ولنورواكركارزارهكاوب جنك وجدالاياك١
ا5ةماا باسه الممّهاثلرعا ارد ريجهدراقعا ف تراولاد عريد هدح ناضوصا | هارده
ءظ

برأهلوجودا يلدزعيلاهدركاراواشه اخلرمبوغيرث عارضن اواؤركه موقت نان
اللذوراكن)ل وجودكور:وب تعظمتقديقميدندهاولنيسةاناردخ زإذمايا /ل
ا ابأرز هيت اولاد عرب فده نه سل دعت لشر ةر كود مد ىق انلردن

غ؟

لى

1+

انفرى اذلغامشباوخوسيتانومنرعهدكد راكنضعيرادله وفحه لرانلهن|قه
السحكه نديئلووقد ر(جةب) جعدرسنه اردعكركهمهدردي سكساأدله دقنمدر
(ترجه) اىكروة |زدسزلرءازوغيرت صاحى د بريجاعتسز كهشدددميزه

:

لووقتج وتاب

آ

وفوا و وفاء العهدشعتكم  5ول سالطقرعواإجدقم كذت

(سعه (خوى وطندعت (قدعا)  :زمأءا ددا دع د ريده صَت أولون.موصوق

يهاواور(صد سك (لمحخااط تملنه ممعوالوا ب( فأعلدر
معول كمه
(ترجه) عادتطبعيكزاوزريا دك رمد طلم

كاماد يعنيرايا

هجاردعلى
ا
<0

ف

 :اذاغضيع يهاب اتخلق سسططووتكم و

وقنهون عليكممنكمالعضت :

(سطوت)+لءودوات (هاب)هيتلورديك( .ترجه) خشموجلاتسكز
خاى ايدر ناد ناختراز» سيزها ناناولوراند نا طزسزاحمتاب
بامعشيرالازدافىمن جرعكمو د

راض وان روس الام لاالدنت١ :

(ايادى) ام <لافتدركه حضرت |
رلق
جاروجروونؤترراض كلهسنهتع
امير 5خلانتة.ده شزقنات خدمتارك اولتار جل سندناقوى

واواىلولانديار

وعرء مصاعتارى واثرستارى خاندا ننونه لةقائادن زباده

طاهراولشدرحى

د
يزيد
لرك ي
(منقبه) حبرتسبطالنى الكرعاماغ حسينشهيد ميا
شرعسكرى اولان عسداللهبنزباده كوفهده واصللى اه
؛

كتجط
ميروريدن صعود وام

سره
قه مش

سكنسه خطمه اندوب ديدكهددا واسورناوالالله

الهبهكحق أظهار ايدوب امبرالموْمن اذلان بريده وعسكر .نه نصرت
وحَاسااكذانتن:كذ القتل اللهمسيرزت ووردى بخ ديد مى ساعت ىازددن
عمداللهبنعة ف وذى اللهعنهدرحال قيامايد وبغيرت اسلامايله كتدينفدا
وج[ه برند دلراجنده ديدكه يداىيكذأن واىدء نرب واب دلان غودلدلسن

أوسئك يدركددنى وطَرفْمدِن وبادي وهالىاولدغك ملعوندنتى وعسكركٌ جله
كاذناروسقوابارزسراى هسخانهنامبرطهارتسيز حاربهنك ولد رناعى امغمير
دوبهذيان وخاطيات ابدرسنكد كاقر
زآدمنيقتل اباد وصد ش:ارمةامئنه قوتت

كارى د ذكلدزديكدد هعنيدالله غضبه“كلونطوكدي يددكدءابن العفيقاخذ
اتلددارعاول ساعت يبجع وهجوميلبدلرمصاعت وغيرتوجعيتارى جرب
ومعاومتلرى ممكن اولمديئى معلوم اولمغلهابنزياد ل د مارئيدنذن ابنعغيقىاخدذ
مج700

لابه

ابلديار

4م وا

|

خا دي2د60ىَُلد نحا ر (قضب) كم قاف انلهتومعييه ابلهقيا در روسب

ابإاذكاذ رزيراحرىائتظاايدوقافيه اسه ذم اوززةدر (.ترجه) فرقسرده
 ١اواغه وتدنادهدر<و ميتطرط #دالدمتيرولنزه شير نضرزت اتساب

اكجال تكب يبيد والسعرترءفوالارواح نبب
اضلتد
ويي
ال
أل(ءعض)اكشير ادر تكرارى مغرقااولغله يض زفاق مممرعنده اؤلانسض
 :ع اددر(آال) وعد رمةرذى احل حمات انسان امون تقدير وتعيناؤامان

مدت مذخرونه تب )شت مادهسند نمه ملهالةدرمظارع موشك محموواأءمدر |

|| مقتولادلاناننانك حكد سكو اسل منذن يع ىكرءه ابدهىقبلاور
ّْ (ثرعف) نورق كناردعكدركه هن راك انديا

أسدّءاره ورعافادءات

|زامالنتفف(تتتهب) ذج نهب وادة سنمق :تحت 0

تَ وبءمااوةور

ٍ دعك كهكوناءتضمرت ايض الارواح عزرائيل:وعونه عق صردذ 5كان كشتكارك

 ١ارين هاسشيورف

(ترجه) غلر<ةدان اولون عرعد وكربان اولور» تمزه

1

وفراتندوب ازواحن اننايراب
7  ٠واىهوممنالانام لبسلهم »د قيهمكم وس
ْ (قغل) قصل اوجن بابد دصدر وكتنرالله عدر

(ترحجه) قد كوندر

ك ةراض مكاوليهاننع ونغوائذهركارص
فاش عنقت مأن

الازدازيد من بمدى علىقدم بن و
”فاضلعالاه موقد زداارك.وا
ْ (ازد) الدازيد منائده حئاس اردر (همو)اشباع اولنور (فضلا) (وقدرا)
ٍ عببزردر (ترجه) ازدقوى جاوادوا 10فزود رفضل اللهيولوك اعلاسيدر
اتيذنَدكدهقر بذركاب

؛

والاوس وائ1زرح العُومالدن فهو  5آوواء ر ناقاءظوافوق ماوهوا
إأوسن وخزر  60مجميهارلبك رةه فهوله وجغله انضا ردن أكى دودرلا وس
م ببزادراردر نانالرئ عالق بنتع هدر (الذين) وا قضير ائلهختطادرنزيرا اعووا

ْ لذنلا رهدلهاعطو اوزتدفور “(ترجه) اوسن وخر تومه ءإندوست
ْ وارتاب ضامنع سسنان وكرمبلقنادهابد شتاب 1
 ٠نافعشسرالازدانم مغدبزاتئف عد “لاتضغهوناداما |تاستدتَالمحقب

( 1انقفت)شل ردذهؤاء سكا

ضيرورند ركهحطيشةدءش : 2قوم هم الانفب

ْ والاذق تات عرهموا ع اثقف الثاسن لجاز دعكدرافا وسكنزناءله انفيديى
ابلوم ل
ا تضماورهوابءل
ااشدهئف #ومه ء وا

ْ

دعشدري كضاجده .اروضه

ا

دصليى ملهده تح برركردشار فقيردر(كلهم)سزاباتاًكد
وابلمهت
ابانسم
ْ اعدادرمما الهأشناع اولنور (مندانت) جله مىّحرابله صغت أجدردر

(مألنت) ازدقبيلوسى رحالى دم دتعنمه حوالة ابلديكن قلممذروحضرت

|]أرسالت عليه الضيهتك دنى اثارميدركة اقل غميرةاولقبيله ذنكالبل

]| افلاد عرت اطاغت ايدزاويل برذات علريغدر ” (ترحه) "ازدقوى |
َدابٍ د دثاشتىغرددراطاءتاكتساب
ااوابدىهكاعدرذاع

:

كوعاذافاحوا أوفوازانعليوا د لا حون ولاندرون ماالهرهب

لمل زسالى
'(فاجوًا) كاتلواوزتند :دردفعة اخذايلسه اربدمكد ر(مألعر )اكوس
1ركسى اكراسيراباسه لر-منه رءادتواكرام ووفا اي رد رواكركد بارى مغلون
ت
اولسهلرقرارايازلروفرارند ر اسزتردعستكر رحةلرنده (الاسذ حرامةالعرب)

بتعنهايدروفايه
حدثشربئى وارداولشدر (ترجه) برةومدرءااولسهد
دثعنه مغلو,ناولانً! عزراازىارتتكان

قوملموسهمو قمكعلترك ب وصدرااوقدنة ساب

تحليكه

أ

مباوس)ىنابهاوسوندمزو:م اندوقركيود نعلسيتختكر
معركهكادءذعكد ولإببض)كسترابله قلداردركه م ردىا_ضد رإرقاق)

ججعد رمغردى وقبةّد رشرانكه افلانتستهيه ديررونده !تلحارسه ايرادى

كر مهسلهأيخهقلدارضأددر (داوديةسلب) اصلئده ذسلابؤدية أيذى وَرْنْ
اتحون تدعا ولتدى ززشاركه داوده مسوخاوضلرت خلقةاللّه داودنى |

ابتدا زترعهلىيم رياىايله اماد الديى [وعلناة صئغة لبوس )كريعه سل
“ناسدركه (:والناله الحديد )كته ى نحي ناهد مدعادر والان (زرهداودى)

اتصالتحلى معلوماوكانزرهه اطلاق ايدرا[ركائده)ء:د العربموّنسات تعبير
اولئانيدى عدد التدركة ترنجهمبىمسمراولان هانون:الاديده داممااف متارى

نهلدردم (ع)
ابرع
حرمض
سعذلتحسيه اورلغتشدورةق وقسدبنرسادنارى وب

كالقانآت مقزرإانقاى زوه سود ( ٠ترجه) بورسقدركة معاركده لبابى
اثلرك شغ وخبهزرةداودىاولؤرشو كتانضاتف

سس
سس

الدض قوق روستتا لئلب “عد اولفانامل تمرالظفالقضب 1

(نيض)وندةاقع يااباردودذيذكارىذنرومجاكدززةالرهاشكا ورزغلقه

دير( لب)اعولانززهاركددز اركتربوار.نهدتكوب لانناولوراروذولاد

ذريكدذتتو رنعتاسنةدنفكاور (تغر)ابعر عد كدتارديه-طائلزاتومنارد بن

١ 4

جرب صغيندهانشاد اولغشدر اجسسكن .اابنعم دبركه وشعرمعةلى نس
ربا<يتكدر

(تنجه) ب.شان احماعوبن استفسار اله ايدن خطاب » ,

ْ

سرتدسريناس.ك وبرم سكاشاى +دواب
ظاوع
متعم غيرمائكدذ اب  8نام اوعة الك:

١

(ما)زائددر(تكذاب)تكر ارون بلاتسؤيللكزاوعية) ظروقامه:اسليددر

(ترجه) قولضادقاله

مغردى وعادر( كَّاب):ذرأن كرعدرلامعمد يةدر

اخمازايدمانلردن سكا+دهر نرى اولس حقرةت أره ترظرف ,كاب

صيرلدى الهصاء والضتراب. .ب .فسل نذالّمعشير الاحزان
(صير)غهلدصبوركجعيدر (ترجه) حرب وضيريهشر برى فادراولوباولور

(دمكر)

صمورهاعادا عازسك احزاءه صورقيله حاب

اإترقواذدعاهم اخوهمو بد اجاووا وأناغعضيعلى القوميغضيو .
عسكرلك كالاطاعتى ستادش بابدهصد وريافتهدر مصرع اولكخرنده(همو)

.ترجه) قوعىكوردعوت
مه ادلور(اخوهم) سف بج عبارتدر (

اولذدسقه اولؤراريب  +خش ابدزامول ا وهدادازائلارهقر يب
همو لوغري  5كنت حافظطا »
ي.ل
اقحوزى مثلماانتغسوا

(همو) صلهاولوباصلىهمدركة مثليساءقدر (مثلها) ذعبري حفظه عاتددر
رله درزعيب) ممه ادله شهادت|
 5أندى حفظ عيدت افراد جاعت اعتنا ي

؛ترجه) .حذظ اندرر غبنيجحاضتردوليم
مامليدركمملام تمانهسى (

دد
الىع ن

:

ّاهدغر يب
ذا ايدرمازلارى قان

7موأ زب متقعد جه امماممم ,عد واباقّهمب)اءصدقفانحبوا

مل
كعود هتمهد رتخا
(إج)بومته نمة د ٍبرندهاولبو (لتتعد)دعادو ق
فأوقا ف ادل د نى سه در اثلرى انالرى ا”بايأسوندعكدر (معناى بدت )دم

وصفايلديكم عسكرم حرب وضمرباو غلارى بع أصما درك انر اناري

كيللدياك موتازنلونكازءو يلاياكه مأعدات اولمسوزار وباباارى دخىارباب
صداقتد ندركدو,دتلهيب ولداردنانكهتورد ياردمكد ركه اغدرو فاعلى ابابه
راعدرلكن :تر-جدده لالع بهلابهصو تراؤلةور

(ترجه) ا

مادرتريكيم اانار قعوديدهممد رد رائلرةصدق وشجا د رخصيب

ااي

(نبكي) ٌْ

الازدسي على الاعداءكلهم ع وساف اعهد دماننتهالعرب ,١١

تاقد مهسيلدور قبلهاميدرسيناللاهسددنى لغدّدٍركني لان
ب

:

8

١

0
2

“3

:

لم >1

ندانثهدواتم ,خاودلمتإو مت زااردر(اهل )مذ وف غخنبخهير
ياا اب
لةةعلا
مس

اذلور ( ٠ترجة) اقربىيزهمنىصاد القولككه بزماه كلسوه وسقامايله
لوانخست هباورى ابدسنك جلايتدكه عرب (نطوديكر). .
لىالله الاانصفين ذارنا - ».ود اركوامالاح فالافق كوكت
الإمثشه) خضرتجهتذى كرمائله وحهه جد الرىماء > رم حجر واجنتسكر

مقاتلديةعز يت بوازدا ك كىوفمالكيناشترى محاربهيه ارسال|يلدى»
ايك كوفهاشمننعمسة الى وقاصى «الؤعني كين زيادبن نصرى يد
فا

ذرد ف كوف وبشن كوفبالذاتكندى تين نغسيلدميدان تتفي

هث كوف ساداتاصحابكزامدن عاربن ناءمرشهمد اول يكهسى فيد
ابلدىن د

ناغيهقل ابدردوشهادى خيرصاد قغليهالسلامخزويرمثارايدى وهام

تمور وعد ائلهبنييدلينورقاءشهيد اوادبارعومعاوبهطرفندهذ والكلاع بن
مطاع بنمطاب

اميراولتدر

وحردثبنصماح جيرى 2ا5وللنديلر حوضقيرت

مقائله الديكه تل اكرادى وقيضه ب ميارك اللرربنهنايشدى معاةبت رسعة
همدانى اونادى سك دالقيج أبللههدمتعن اوزر ,هله ابلدكدوغليه ونصرت

ظعو رلدننه الجد اين مغلون«وستكونده اولدياراشام ادولدى وكضددى
كد ةاآرام|بلدى نحَ اىول ,ك مص يخْضْرْتامير كندى الندمنثيوزيكرى

اوبحكسنهمة دوولذذول اوادىواولكضهأنمهله الهرير ديدبارشن برصوت
ماتسكتلادن غ طلوعثعش وقنذده لشكرشام هزعته عزعتايلد كدهمعاؤيه مضطر

ومضطرب اولدى حمتروعينلععاصيله هزراقلراوزره معصذار آويزهايدوببز |
قاقبه دعوت ابد رزديوب رباد إيلديا ورصللمه طلبكار اؤلدةارئد»
تىك
حْلر
سَز

حدضيرت ناظ .لوقطعهب انشادا يلدى(اذى) ذعهارله مكاعران وزت اعون
نآكنا(دلد دارركو )تسهيل واوبلهدرااف بازلمزاشباعدر

(ترجة) ١

خدا منعايده بوصئين اقاعة_كاه اولو يدر جون يد بزهوسيزه نأر خدندهدر
7
افاقده كو

الىان تووااوتموت ممالا د قبالكموامل حوابة لزنه]يرن

(حومه) حلحريدراصلادة امعمظورهحومه دبرلرايدى جهاد ذنى دبن

ااحدريهو
وعلىسززمزبازعجد
بيندترا عظهدر .٠(ترجعه) . .ا,ونلضاجهي
0
كق معظءدن وكزمهرب ١( ٠رجزآتر)
جزة لو
بزهؤسي
ايهاالسائل عناصحان ٠د :كاننتستى خبرالصواب

مين

1

اكه برترههم * ايدون ديدكى ان امدسانىمراداوزره ب انك نارذى

حب افلدى .اولوباون براكاتءظيم (كتب)انبيايه انزالإولنان كابارَكدردى

كبيروماعد ابنئكف صغيرمد ركهجزء ورساله بكب هدر (لازمه)سورة اعلى أ
تَجُسايرريادهبله كش .اوزرمع :الوذر راذلىلدعنه سَوَالئْه جوادا حضرت |

متعباي بوزدرئدر يرت دن الالجهون اصدحنيغه
رمنالت سورد باركه ك
| وششانحون:اللىصديقه .موادرسه اوور صية بهدوخايل اللهايجموندى
+خرلي ارلوامهه
ات كاماللههوزو خليفةالله وا
رلوب
ويدر
نب وي
ويه
اون ت
تدهدن
رهااحي
وزد:
ران حبمتاللهيدبي له سئتوزدرتاولوري لك نكن

| مقدم ضر تكاعهاون عضصغه اعطااولةو ,ب الودورايده سور دراأنه عددغه

]أ وزاذندرتادلورعدددةءازدنى الاسدلمعاليمهنته ضايف اجينان اولغدى
د اولدعاند إولور (ترجه) .ينعلى م ابنجيبد المطلب عالى |
دله
عس ي
|أديدتار» د

/

ونالنى المدْظق غيرالكزب.بهد .٠اهل[:للواء والمقام واب

3.2 ٠44

تصحرننامعلى اكلعلررب

(لوا)سخافكدتفصيل سارغدر (مقام) لامعهد اللامقامابراهيمعليه التسليم.

دركنانده اثرقدم مترمارى واامرش هوسمس :ايه واو !شدي(جب) بدت
ش1مترايسفع,كدبدرربدعهلريدر(غائده)بدتشري ينداكب ايندملكنمع سجيريكه ابو
دن
اوجيوز سلمقدم انطاع وبروداله بوشيدةقيلدى دب بيرابله

ادا حضيرت عباس كصياوتنده زالدهمنى ننيلةعيايى عرب ايلددكبدهبلبزايدوب
|ولدقدمنذره وفاء اككس! بلدى عجدوةجىبنكالب عهديلند هزدببعة.املمنغيره

60

ود يكرننا يموي اليه١كب اايدبوب
ظيووريشة وارخه رساللمق ردةشالتا

مذافيهابشلبفياناولوزارار حضايرت رسسالتثوبيابن#وفا رهواقلونذودين

| قبناقءباطىك ة ايردلزإيدى يحي جضزت #رهرسن هكومى داجهتقسم

ديد ايدردى شرعاسعاللهتديد اولغق جائزاولديئى ابنوهيانكويتيله
تحكومدر (يت) وديماجةالبنتالعتيقعتيقة#وساعوبالاانيكسىوبعمري

|| فخلافت أمون عباسيده برسندده اوجكرمتديدكس وهاوتلنروبد تيوهمده
أ قزمى .دويشابررحيده قباطى-وشهر رمضايذه ساضنديتااكسااولندى

اقلت سعياهذاسكر :كاه سلا طينمصي وكام ملولون طرفند ن«اوشيرده

| لدوبخلي 5ةبعغذادبناصارساكيت برىسبهجامه تكسيه وك الان
مد كار .

15

ذذتترىنعسضدهالف ولامككسراريه (معنى )تكرار سكرارمةاتله واتاعلاتأ
جنكده سنعاقلدكاسين دعىنوه كارزاره كلكعاق لكارى دكاد رزيرا حوق

كمرْد ازجاع

اولزورمكدمةادلهايده ح ككسشههااذىجل سىطعمة معشير

اولدىسن مكادى مامد رعود تابد لد يرار

(ترجه) مبتدى بلح امور ٍْ

حنكه ملزسك ف بهجدامنى«حتئ تعدى داتدرام سا كدهب (رسزاعن 1

لوكىتب
.انارها
أناعلى واب عبدامطاب .يمد تحنوست
ظ
)
ه
مصبراع اولكرات ابلسهابقا مغصلدر و»مصرعنانده (واو)قسعي(هبستالل |
كعبهٌ مكرمهدركه دارعهذهكتذرم إشلاتة(طورح) دوت نا

اعشدر (مسءله) حدقتعاليدنغيرهقسمايا ككند خلصهوصدركه (والتين)
(والعصن) (والمسر)امتالجرتراأنكر عله حودد رانسان اجون خالقىتعالءدن:

يدهقسمقو ب كردفةهادكلدر #جواب ورييلوركه ردنمرادرب البيتدر
اخود بورحزى ورؤد نهدن مقدم انشاد سورمشاردر  +د<اودروضة امام

نوويده من غيرفكرسى لسان وااقوعلسه لغواولور د يمشدر وقرساكاسبه
ةعقنوتدر وشبرعده منخاذابى ذكرايله خيرينى
ركد رانوا لهكىلغ(متهمدة )
تقويهوجزانىشيرطزه تعلقسدر أوويعجدر (برى )توسدركهقدداكذ نه عدر

صاحين وبالعس وادخال ابلديى جهدّذن فيه اولندى (ايكضمى)لغودر

صادقاولق ظنملهكاديه عبندر (لايؤاخدكاله باللغفواعانكم)ناطق اولديضى
اؤزره معةودر( وبرى) دج مدعةّدهدراص م
اسماك وعلى وبائرىاززره

عدندرا خاتث اولورسةا كاه ونأنسما نمعمبرددكلدر كارت لازمكلوركفارق ا

دخا عتق رقبَة وبأعشرّةمس] كبنى اطعامونااكسادراكروتلرهقدرقاوازسه
أو جكحون مةوالياصومدر (قأنده (حضيرت ناظمك الله اجون اولويت

اقلرى وحوهل.درازجله ولادنى ست شر بنكداخلةدمؤاقع اولشدرحى كاشنى
سورر ةدظواف خانهكعهازاند نرهمه واج ب هكد|تادزوجود ا مدعلى بن
إلئطالب» وبرى دتى احدادى تاقصة تري كعبنسا كنار ماده ضابط

أوكلتارةريديوواد اقموب.اعق عمد المظله مسمراو در وشا ىكعنهكاج

ألدد :واساتالله ضمطى تسهنل وترسنه رعادت اولندى (نظم)يناى
دمعه و

واق
هتدر
كتار آذم واؤلادي رددرد عهأبراهيم
يبلت
مضطلاب
كمه اق يركز او
تابو علا وجره نه قوى الإدقريشآنىد دجى ا رديرلي" طءوزنسى

انكر ادن تابدىحا اق دونب وفىاوده » حطيى|بلدىتيغنرابق
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أ وشيطابد أذ الرؤار دارا در (اولا)عاطة قسهيه الهخرف:نقذركهاولاا

شت تقد يدويعنى احك زات امازسكاخشسازترازاللدعكمفهومنده

| (عانقلب)(غكلا.وفتعلون) قبدلندندرديديار (٠تريجة) _فايمهاىكات

كايميد انده نادت اول بزاز  غيرتك وغسه فاجو يس سكااولاز عب

1

(رحرديكر)

اناى تدعوق الوتىناناالارب  #وفييئى ضارم_دى اللهب
(الأى) مؤّخن تدعونك مةعوءدر (دنا) نك (ارب) فكدينالله خصولاده

حم نه تايح اولهد هرتسه افراط حاحت وشت اقتضائى احردر <ى ©“
كل ارب حاحة لانالعكس وذ ث لريعتهراربٌحاجةدر لكنشرحا<ت ارت

)اولاززيرامغهومارنده مساوات وةدرارب

دلا قيدد رلكن سات مطاةدر

أده وسدن امرطبلةًا مدعملناسة»ه شايع اواشدر بدولونده مساد بودركه

حل خض اولان:نك اؤغلى دنوبملعونينم1ءو نكى حي له كارلغنى
افاددر (ثاو) -اليهدر (تريجه) سين دعوت ابند جتكهبن اى لىادب

كؤزمددسلده تيىكم جيقراندن لهب
من غخطه منه الجام لسرب عد اقدعات والعايم دوادب

(دن) استغهام انكارى (غخطه) تقد يم متدايله خطودمادهسئدن اخطأ
*ضدر يدن مضارعذركه اخطأا دعلةدز قر بك معنا سى متضعن اولغله

خخطه ركد متهماندهاول ساب كم كر يك ا(يإدرجام) كسمر لمهماهبله

م ندر[نسرفب)مهمله ولكيدلورد ي (كمضجوم)عت اول لبىكمتحيرن
آنك نويهأولذيذن بن_لورم بر وهركعك بواعى معلوى ايسه اولكسنهعقل
وادب رذ رع مكردلي هكدبىادب ود ون اوله(علت)اكرخطاب اولوزسه
أبذركه انلان مُوتم:تثير اولوريعى كسئه شر بكهسيب اومازييدوف ميته

أمعنىسن نزام1؛تمن اذل دس اديب اوللى اد.لكابلهكداهل علراديت
رهردمروات»د وصادكسه
وه
وعاقلاولور (ترجه) لولة تلبغامدون!ل ب
فانكه 7قاذ رم حكمه تعب

قءلنيلغركشالب
 ٠الست فىارب العواننالارب د و

(عوات) ترنوع حريدركددفعات اللمهقابله وممائلهاوئنه (ارب) عافلكدتغضيلى
در (غنرشك) بشمنامعناسنه اوأوريعضبار
شكد
غذوف
سابدر (قلرل)زمانمح

الفعمد رمدعوار مدقردديد يار(اثقلب) هو لمتكامدر ب#دصيغة اهسابله

4

ك310ن0

د3

غ؟1

تت وود مستت سيت

ت
روده
ضاود
حتعوى
تداوك انده حك ومعةقومديئى أغند سى معاويهنكم

اول محرقبواضبرلفه قبول ابمززيراقوت قدسيءاندرقدرتانسيداية

0

االى نت جناب على
هسي
نجهدغه
قفى
صهى اضغاابادى جا
صد يل
نكث
دكاد ردو
نس غوامنده انشاوا ماد اد دىشعرمكظلى لودز(شعر) حربت التعلوعان ْ
ضائرعة انغلبا للغوارس فاهر (القصة) (غود) اغاحدر وندهفرغ معناسنه

ودنرده مظليدن
وادنر ي
(مصاص )ضهله أصل دعكدر (سطات) فَامُعك بر
عناددو.

ا

ا

دنك ناشضده اولقهع ديإ روضف
صما ووتا

فسامذ كورايدى عندالمطلس هاداولفمقدنحوشدر يعم
اولنذدى ز

تعبيرفسناكلهاوند ر (
كتع ملأ نغسىولااع

ا دايا

تطى دحى برده برع لاممطلى
علام معاوهارغله نفراطدئى ع حخضيرت ع

اولوب اول!صزك فر عتزدعك ع أداردذرناخود الغلام النىالغعر ل تقدبرنده

الوب لامعوضدر

بام
(ترجه) بْغلام مصطةام مع عاك نسبيراسل

نسل عبدامطاب ميرعرب

 ٠اها العبدالئيي التتدب © #ذكنت لمت حنافاقترب

(منددب) واب ويرجى وهردعوت اولنان برهاجابت ايدعجىكه عيويدن
ا

د  7تكابةين دكل دعكد ركهلف كرعد زقربدتماده مشدندز

تقدبرى أدترب الىدءناولور

ىكادلا
(ترجه) ت عمع

فروماهدحده

كا شووساسوق قاش ناتمهاى تىادت

 22فامسسةزويدا!اعيناالك بل الكلب نيد والافول اراح تعاب
نطفد راود اروادامصدر”لدان تضصغيرت0ر5سخو ابه قصغيزاواغ شدركه
(اترقرند)١تنوب ا

ارزؤادورّن ومعناده امهال يع مهللتو,ون ( 4امهلجم رويدا) ل ظفكرعدو
قطتتردن معد ودت ضهلتك قلتنافادهد دا(كات)سنااكن اللامكوءدكد د كارىٍُ:

جنواتلرلإغر سه)قالآدىىاوزرء تةحبراشيطان اللذاىبزاقال دكدة وكز
كل سرءسنه 'وقوعنده جريل :وأل#4لى قوسننات إقطع وطرح ادلنوب
1الود نزاقلؤلانظين 1ادمندنكان2لوق ابد وىدسعضعتراده مص رد ر

عمدز
عسدركه تركارى اللا نكونك وكونك لفظازى حئاس مااوعزرة سو

| س
!ثتست “ووثلزدرةند يارونح
ىلد
كاد
ى استع
(مال
وواتت
كفاعا
للم
با)
| كسْرلامل

هزشد شد ت
وشرتد رخصوصي لكلاندهكافك نيفق

ازعكئلى
| موذؤزديدكارى عرقسوتككىكه اشد واشرالكالان ازجلووريد

ك1
ال ادنم ونغاذلاذا.-ون |
ناقوب
كافهيدهالتونكى عل وغشقءولاطا  ,لطفه

القتبواخوت وملاطمة وملاعيه اماق ساتامور شرعيه احراببى لازم
اولان ]ارد ودر يدوالااحكامربائيهوا <وال”.ورهنه كاذهه وشكاف اولوب
ْ برطر قله تدعه اختيارى حةّودها ءال دكادر

(رحه) دى كاكيم

رد مااوخلور بو«كعدراولسعى ذهمدن ار
أطفمهمخر ورادلود
هت علي ك رباح الموتساقية

بهد فاستيةنى بعدها لاوبل واذرب

(سافينه) الهصاويريلوبصاجلصى (دبل) موحدهالشدتد ركدا(خذاولا)
فىالوب فقيرانك ياود
| نطش شد يدمعأ سه (حرب )مله رده 5ه لرلهمااح

عوذشاسنه معروندر (ّك معناسى) ساك اوزربكه
ازانكاعامل همدم
رهجت
هلالا كن روزكارنشر ايلدى بس نيملسعل كبىج كت ايدوب بز

]|وبرمهاولدىاوله جى بزىترواكبةااللهكدشدت اولنهحدقد نه كس :لرؤار
اذاخر«هفزدم
ظ هاوعدم تاداشرا

و0
رش

(رجه)

| ساك قالررانك ستمواررخ
:

ايلمدلوكند,نك وحاريهده

بادموت اروب غم روارك ١للرنارؤماز

در

أناالغلام العرلىالمانسب  34من شيرعودق مصاص

امطاب

لوشعرمعاويهنكعيدا زادكردهءبى اولان حريئ قتل ايلدكدها كا خطاباصادرا
سد ركه(منقبه) ابناعممحكترو كاب فتودمدهد بركدمعاو رهحرديه شربار
كرسكاانك لازم
وددت ايدرديكهد مين علىيدتع رض امه وا كاقاروداره> ا

ظ أاسهاالاوز ينه كووئهاكرمكنناوا دىبن كورورد دونب ايدردى

صبيتع وببادراولغله يه اناجناب اميره دك اولورميم
منا
ْ اسك ن حريت
ْ

الل

ا

م

كلس:ه معدى بوةدر
را ذ
وامة
ودىلسك
احا
]| ترغيب ايدوبعلىولك عدلكىادرة و
سك هنوزةوتتضاعتك وقتمدرضدا نستكدراكرالباولورسن برام صاخى

 :اولورسينةةل اك لازمدكلهمان صورت غَاءِهلوانسون بوامردى فيصل
ٍْبولورةضارا اكراوئمالب اولورسه د ونب ايلدكدهخض كلووكل ابلهين
 ١اولامش اولوردنوسناازادايد ردوابرام والخادئه مخروراولوب «+بر#ادهايث

 ١اللاهلغالبشيع ممازب< +ضرن على ينالى طالب يو جنايئه مقابلةابلدي
م تعشرايلدها م
| عضر تاميرد لبرحر:نيجهحركتتاندوب وو
كتايديهعينحينقد ضيرل دهد نااماندعكه.تمالك وباخود خروبوله ددءى

»1

8حرمةوسو ند كهاف إىبرتمانعاشيديهرا تشتاب
ي
سفى
نلذاس
لعلى ا
الى وا
أناع

رداغت

بد بعدالت الواتعىالمططئ العربى .

(منقمه) اووزيد غجىسنة هعر يدنك غرئذى الجهسنده على رضى اللدغنه

حدضهزت امير
جنابلرنئهمعاويه صَدْعن منحالمددمقابله ومقاتله شنرقهع ايلدك

كندى عسكريئ ب ىذصف ايوب هربينهبرسردارتعيين|يلدىكده ركون
برطائقه تحارية ايوب دفتهده بزنوبت كاكيهدذ اشتراتةت وتكميل معونتت

هاليرمدعاكاونيةظدتيىر|ةابليون لشكر يؤيدى كلقوبلدىغرءٌ #رمهدل

هركون جنك اولوب جناب مرنضى غرءٌ محرمدهحربى ترك وتأخيرايلدى

ندسبنار حى
نانصف شهراولدة.ده حضيرتامير #عدى بحاتم طاق وري
وشيث بنرد  +وزنادععى » ودع ضكسنه ارىمعاويهطبرهدقٌ هدايّه دلالت  |

وخيروحن ابدوصدت ونده ت ااد>كونارسالايلدى يمك ناولونعودت

ريرد كد اى اهل اسلام صلاح
و ام
سمرت
يايللردجون رم تااوملذى بد حض

حالاميديلبهرايدركهنؤقف ايلدمقضاناىتا يرهم نتصهبذيراوادى #ديس
بلهاديى.

حرب وضمريه حاضرومهما اولكدنونوتطعه بىانشادايلدى (انا)شاع

اعلعىلى مياتنده ناسناقص وارد رهاشم اجدادد.ويهدن
س)يا».لشدهر(

ايعكفبيدركادلبلنه ابلنمعبطدلببنهاثمدرامعى رود ر (هاشم)اتبى
زائران رمجدتانه هشاميعى ثربدالداطعامعاد قّاولديئى جهتدندر (ترجة)

بنعلى بمهمده جلونك اعلاسيم بهداول نىهاعردنصكرهبافضلوادب
قلذلىعرهمىملاطفه  *+مندا خلصاوراوامنالذه

2

تلىصل
ممغعو
ردرو
ياعلي
عفه ذ
ذملاط
أ( غر):تدع معبهالددرالا اندىدعك كد
الدىيه عاد دركهمغروروفر دغتهمراددر (من) استفماميه (اوراق) جعذر
مغردى ورق كسرصيءإرابله وذكه لرلهدج اغتدر سس وزرى صححيةه ودبراقاكى
ايدوبسكدندادىنون ورقسعيه اواندى بجعفيلغؤق وزن أ وندرلوخسه

معذاءى دراه مضروؤيةيع سكدلىاقه(ردعكد روسك زنه ورقديرار (فائده)

فاىلال دره .زمانذصاكدن برىخرما حكرد كىكى ايدئمدور ومورق
اولوت ضيرب سك فيلعق دولت اسلاميه ده حسئات فاروصه دندر ضكر5

ىرك ولاقطى امثالىفقهانك تمي ##مسكرده ريذر
امويدده تانوقيلحند ينك

(لمغطجوفىن)ىدكمنديى مغردرايد نكسنهيه سويةكدزاهم مضرويونى

مىصخ در نحقراته.
التؤندن كيمختلاضه ايدهلوز يعنى|ولدمكملاطةنهبراا

4

'

| اولنوريضزاراول إل امصارندن:هن غك أغابن ببانأورديديلرجى لوصيري 

كرم
أد عدر م والسكاتدين سور اللخطماتكت  +اقلامهم حرف جميمنغي
كوليبهيبت
جد ا
نشدي
إلان) سكون مالههتوسق بلعتييرزحدر اكي

اولوردى (غراي):تقدبومعبه ابلا ركارواوج مجنابنه (أن لابغايا)ل نالايغاب

تقديزندهدرمززاقغين قيلعامق يون اوج كسد ردمد يك اولوركمكر كي
راست كلكلة شايدكهقيِضه ذِنْ ١بريلورد دورق عايب اواسوني*د ا

 ١مهملهابل(هيعانا)د

ادي مع اول دمورة,ضودن دوراواغلممراق:

استادانه دكل اش ديوعيباخروب وتدقير اوأمامق ايحونتشبيد ايلدمدمك

اولور (.ترحجه) .دخيادلِنيزة هندي عدستتهرمدماواوده اما
واهل طغياني ايدرساب

اقديهالكتبة كلبوم  5ا ب من

2 0

(اذود)مت اللمهه لماه واوالدوزن ومعناده اسوق كي ميوريعدككدرا

(كتدبه)عسكر(التهاب)! ضرمت تعلنك مفعوملطاقكه قتجعادوساكبيدر أ
دسلنتوب تقد براإك لازمدكلد؛روناعبيزدر '(تجه)
| د

الونيزهم كه

ه 7ركوننصه اشركاباياربموره ادش جن
لكتوج
وبرف يراب
وحون مشي ركرمو لوطابوا 3

بيجوالية ناا

(كيموا) .شدزااباءد جا /زدر (غذدت) جنا بمكُةرددن النانمال(نهاك)
نك بح يغمنامعناس نه در (ترجه) 1

دبالمدامن يركروهاطزاخ اىلمثش»

عنيت الهغاراته مهيادر تواحدياب
ولايضون من -ذراا ثانا عد سوال الخالفيهاوالاءانا

(الاب)رجوع

(تنجه)

بوموتك اجترازندن خلاص افقبه مكندية|

عزادهاستينمالودزارادلاسدورصتياب
فد ععنك التهدد,واصلنارا عد .اداخدت .مليسالواضهاا

ب

(تهدد) خوف (ادل) صليدن :ام ذربرناناولوبان دمكدرحق (اللبيمصل |
كامىتصن ادر (خدت)
صلوة)اند (تصلية )جك نهول
ىكغي اود در ف
أ سس

' ندىدعك ْ)تبانالها) :وزنا حون قد اوانيى (معى) حونسىا

ظ ائالوهطيرسساسروىاوب آنش؛
دذرخلاص ايازهمانخوف:رليكدوب ج

عزياكحدتتراق وقنئدهكند كىآنكامجنه آت بنو ,عدوت الرسهوبررنين
فيانو اكيسره الوزسيننتجة) دروخو ترك اللثهةا بات اتش
03

لي

ات
يونيون

يي امسغاو ةني ظل أ

د

للق براق9ك لعناحذكليرّتداى +العؤر يت هاق'فقاتلارنقك:قضادئ

وكخ
ل
ْ  5روفودعواة' اهل
دكنانل

ةا نمضو رحلةعواءناتّى

كتغل مطل لاتيأركرغنهانجزثكدةنوني لزهلطاعم:قاتل |
اندردكدايدكد معاوي“ة#تنن الت"اذلؤث:د.دبوالى نل سكوت الا ابش
وك سو يأك3:د مكلذرووحشلة تغائ بار

ْ

بي

ا

يزى قد إن قدو يف يتين زلدخقهوان تعدئ لاقلىسلرش ولدالداى »
كورديركه بذيراى,باد |ولمدىعؤد تلزن لعتضرات حلنطق وشعر ى كوا ولق

(معناسىي)قر سانكاتق :وال إبلدةلك كسكمغلب ىكافيد وكهاثناى نحريرهاول

ض
ع)
بذير
اسليتهابندن ناثئى سن بشهاب وباعكبيرق صاوورسين:دعكدر (ت
قرا ميعودي البازارنية دورانابدن,كلاد ندركهجىا.رثلر ينزهسورد يوار
وضصة خشن لالد وغليظ الطبعكني ركدتوصك وفالون:الوزرةمناظره
وتعزبض طنلقو ملك دكق رسططس ل واعو عهلطفنهءواضل ونتكه سثه

فيهمحادلى | ولدين:تشمرهكد حل انلتهكفمرايذنرالزلك سهتكن يلرةالج قلور

.

حذيرتت اميرك وفير عندموكارجابه ذخان,كسكين اراد رفت]”جه واقع
من واغمكافردل.سويرردقلرى كا ددن :اول امن تدازو نشانهفك فقررق باوإدادئئْ
ا
ظاهودر حسمل الله وم ن .اشع من المومئين قل دندرمغ هننام وجددنذكلام

دشر صادر اولسمي ويل اولنىر إكتنتالروعالبقلعا زوج ادانبوو.كسنهكه
غ
يلد
لى ا و
عابق
دويانسلام اشلى بحصي وصا/ترسدتكوزوه شناهوكلافى يتقي
لوز( الدسنالله مكف عمدم0عنَادى ايهاغ اسنتغال خالق.تعالى:ن|از
عمل عساند ردضيرت
نكر وطرينهستدي حبسا بردو بزماد

ناطمك دنى عىادى لموريدن دعى متيالومّغالبوطر يلهواهبوكاف يم

ا البرردعكبار.ضاق حديتالعدمإبؤعنون)(( «أنخاعلاكارا)
 7عدي 'عؤناناوك' ١ (ضجه)  .خداوتغ م امرم بكالكافودزاىاحباب

حصفي

ظ

حنكدء رناب  -.زل) *.ل /

اطغ

ااتغارا “٠
© اوامهرهكرما انط لدن -هد-.شددت'غزاله تل
0ندهدى ومعثايه فغورودزللووندهر خط كع
:ك

دودر

[[أغليكادزره مغطوقد نْ لخط) غاشةده املدوكممززرامازلة اعلأسئ اكانشيت
م

ا

س1

لور
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.ورد ناردس لب خندان وديده كران بمسدردردشاداناولدى (امام)

«عصحد

تووىتبذيب الامعاده ديرك عقيد اخوتمادمسى ابىكرهواقع والشد ره برى

دمهكنهينالمهاجرينورواكضى مدينهدمدركه .ذكراولندى ( .ترجه) هب
ملورسزكم بلاناونازانك اشةرلدتى #كي,صد وراجز بنلاانيادنيدىارتياب

كىال
صاف
اادلوا
دمين
هب د اليومارضيه بضرب وعضب
| (جبين)! سكرجه جبهديعنى النمعناسنه مستعملدرلكن جبهه نذايى

طرفيدركدهر بركسنه تذايىبوحببدرىجببه سىاولورجبين ينو جمينمهال

ديمور* وشعرك مأىظاهردر ٠(ترجه)  جسم بااىسيم خالصدر جييى
حورند هبي سل سيةم أدارعراه رضاسخده شتاب

ضيربغلامارب منالعرب عد ل>دوساريرى عنداللكب

مبكمانلنهب
ثدست لاضرفا
رفع ونصب دخى وسول سانقيك اعرالى
(حضعررباب)له ضرب سابقدن بودل

كسد (ارب) حشن وز دهعاقل و اهل تحريه(عرب)شهرياركه نسي عر لى
كلوراعراب؟ نكبجي دكلد زبلكهكساانناديدد عكدر(فائده) ادام
انعربى
ابيهنكا ابلك ضر ات+ععيلد نظو ورايلديى جامعصغيرده (اقل من فتّق
)له بادتدرعهبعده يعرب بن-قطان شبباشاعت
دعغييلثي
لاعنر فحاىس
دأالاس

-

لمان اولشدركه عمتاربالكايه آنْكِ اولاد واحةاديد زر(خوار) اولى مخ

وأخرى مهمل فاعلك مبالغه سودر سست يعى قورققكه يرى وسور
ضديد رلس برى يخوارا ,سكن وزناحون تاقودلندى غلامك صغتيذر

ط[قكساالنلاهدبي)حهنوسداىممةكنتعوتليادوراشكدارلتكباولاقنيد>كدر » وبوغزادهخبيرياردن |
(ترجه) .ضرب ابنع_ ب لأّمصطةادر

ق-بل
ذره رق خاطةد ركوركزضعرب تدج دون ماب #طيرب تي
نغاهدت اول

همردايسك اعه احتئاب (نطقكخر) '

عد صسكسيسككفيينن اطمرلفك ووكحسدكسيق يد لدى المعاء سيدشيا

ين اولغه حدت دير رق وم
تاقسكِى
ر

معةولهسندهمستعملدرْ (هها) حر بدر ا وشعر دين ده ملك شاماولان

همرعااودياةيلدييخطهضايردرت ممثر(قتبضهى )دبىجونبشحرضيرنعتر اوماونهصماعرايويصهمانمىمفباىدمبدقياعتله

ابتقيسهمدافى وشيث بن بب
رى نامكسنه لرى معاويه يه نصحت سم
ضف

51

مطاقحكمتنده <طاايد وبولازمة جتالقاةنصان اكش اولون بوحالت
ماانلوهرت وعيب خالقرتد رع بونكامثالى تقايصد نمزماواذيفن دوت كاك

ديكمد .هت لذىكغر) سركمةرراولوبخل وعاس شيلوتكلمة
نرادطيقد
آغازالد يكم جوتدن درون ظلت مذثهوته نأثكيرابثترى مكاسندن عبان

اولوبهماند امقراريدوقبول اسلامابلهبهرودار وبرخره هقاليذوب اندميعد
العزلدى تكاليف شر بعت أجديهنى مهما امكن احرا عد ومترصد اظهار
واتمهااذى (رحجه) عاب مطلقدر اعيابشزيوال حىعام بهرشاهد عادل بر

اب
َيد
ك لا
َنرو
ندن
<ق

ْ

سدب
لني
وككربعللاقولكذب .هن «لابرورا سي
(يعل) معو ذوفا<وق بالنىدر (إيزور)كسار اولان زوردت
مضارعدركه برو عتر دين كذ بب دعكدر إيدٌ)سحووحووزئده اولان دأو

مصدريد كارلمكنوح.لءدراسلى واؤى اومغلهاعلامارسمىابقااولتدىناشيدر
دجى دعشار )مقجوىي) جله 2ملورسيركهأسمادة مكروحملواولاد وعات

ديغمبرعليه السلام ايلهيتم بعده اولان اخوتمذ كورههن دلان دكلايدى

دعكدركه ذارسنكٌ دعواى سب الددق  0دكلدر حملهدر دعك عاد

ودرا (فتح) حضرت ناظىكندينه بيغميرعليه ال_لامك اخوزاطلاتك
وتدهى لودزكدسال قرشذ همدةسمسثوزهده مهار ينالله انا رمنائدم كيال
لتحادوالنوفاختلافرةقعاوأسورنواملاقلأسوندبو برزيئه اخوتعةد
القنارواق افق مر حدربرلرٍسّه وارث اولهرودوى الارحام ترشدهمقدم
اولوهكتاءدزغزاسندنعودتاولندقده(واواو الارحام نعضهمأولىسعض)! ددت

حر بونانصاردن
هىايد
ملند
ا عهسى تروك إواول احوتده حكمميراث قطعاو
عقد اخوت اولان كستد لردرق دنشر ولعضن رواائده وزاللى عدد نمس

تدس أيدبارعانوهى تدصادة بنالصامتايلبرادراغ شيدى » مصعببنزبير
زبدن حارثهادل طولحة سعدينإلىوقاص اءله +عاملدرجنءن عوفععان
اى سانفارسى|2
ذىالنورينانله معاذين جد لاننمسغودايله نابوذرغ ر

كذاوكناعقد ونداخوتةبلديار» /ترددئى اعرد ن روانت ابمركةأغراخو
عامولدقدة خض تامبركرم اللهوحهه اعلغهشار

باينيت مسري

ورتددئ رومسورد يكزوجهى ندرديد ىحضرت
خاع
الان
الت واتحاد او
رسال تدجءهانت انى فىالدنا والاخره  4سن مم ددا وآخرت عستم

2

417

يي بعيو
ز يب
دي<
مر

جم||تواافةهبزواعغزاضة شاملوي سمح قيلفقهساجت :وغيكنعرق جئاتن
ا

0

>

ه ثمولئقاداع وئدزءوضيفة عقالازي جعمذكرءجص بز
ااذاوامسى

|م|عذاووتدىدانلعتقووركايتليونزوراوعاتوندثز يزاغوادلخ ةدر (لكته)لوستدمكتب متزل |ة
.دج خضرت وشالت عليه القديه .خناثير .نك

/

قوز ف ذعطلدة عد |
:ارطائد
أذكرزلارى اولسنه اشاوت.واردروراتك عنفر

| وتشتكىسؤوندناون بلرا وومكنرمدم
فهفوووّاب تيادن يححكرق |

|

ابكغىفصائدههذكوزاواديئى :فس يو(كبيعرةاكدق ارال اذكزؤانهمق)

السييدةاراذاواقشدر يد وربورد او مثيهانلاحاللهحورت

يه ووحطنرت روخ الله جنا دلرى
منات
اصه
نابائ
| رسآلتعليهالضية بخط
حوارين عليهوعلهمالب.لامهديدتكدس(كفيدارمووق رقليبياسطزه)كلورروح
ند نسو در ملكهكندو يهديدكارف وى ابيمشخأيورة
لكنر
| الاةدركه جيدك

|دو ودمشدركما(نهو الادفج بوى)مةووميدن (فارقليط )احلضهمزرة
رهه
ق عل
لات
|ر

مىاددر» ومعتاشئ ابل باط سنى فارقد عكدرء وناين

أخجلارده وعد مد حىذكرنيرى:اباروادلنهينى مفصلاتده مسطوزدر (منقنة
ظبه) صناديد ضارادن بطروق ووم.نصب اوانان ببوتعخضن ابهشار فقير
عس
ظستقهزادة تكسم ذميركملآقاى اقتضاايلك جسدله يبقاذزانه نه واروت,
ه
ْبزاوىلس صعييت اناسند ويرمجم عرب اي لكتؤروب..توفقيره إراءت'
ومو ضع :مهشعد دوده بحيثكوره ضرت اوانورركن وصقت بيوى عليه الصلوة

0
ا
ص0
ي0
ل مي 3
لا
تي
ا
ط
ا
ا
ن
ل

والشلام اوايدغ اشكارهبرعلى دوجازد بئذ قاادولدوه يدوو ناشهدمنناجل
وصرحقائلا ها

الى ةلت انهناق نعدى وهو ىكانلانه اقوم ىش كنا

ليموبج صارقا
اخذنائغمه لانالباموسوا:بلمتوستىه.ماةع.طوقاسلوق عا س
لىاخره» كندإييهقراء تابدوب,يواوضاف عسو نه افاق اجوالى وود زد

عِدَمْافراررساات ابد جتاره سيباضطرارندر ذيديكمذ م سإثرايديلكى دوم
خصو صه مزعو ددر دواعتراف مدر ودارين برافراسكانت درميانا يلديكن

بشواى مكالمهدة رجت عالميان ونيلهكاعائتية واقجتاانسنٍ وجهان

| اتلبيغن وفقيرم'اكراماوباخود واقعدهمعتقدى اولبونابرادواقراراياشيدى

| عمد داعىدي بوجواب عتاليىبىلعدرضمكه مطلةارحِ+تءالميان#دوسيت

ؤدى زهت عامه امكن نعثى خاضه
شهدنك
وسن
خلةت مأشزاى نزدايناولا نك

اولوب برمةدارله مقيدافلى كسان

عأأسنه أ

مورت اولديى ظاهردر

ظ

كنا

تند

ست

(تجحه) بنعبى ماانلعبمدظاب داح اديه  +ادارمعهدم جايت ك,رصة |

نقص حسب م نخبزاولوزةوفَغدورككعاراولوزهرب ( ٠..رجزار)

1ش

اناعق وابنْعمد المظابف  5مع لذنذ وتدطوةوذ وخسن

ش

ألو يدث العام ساقده ذقط (داوسب ) ,زرده (دوعضب) وادفعاولشيدىي :
ومتتوعاول يدثمتقدمذهد ىهنكورواددى
ىخعادهذيهر  ,مما
5سطور اواسه |

| 1لركدق وقيكم) واو واد العا

|

يي دهتددن جل

كياور
لقلنا
قرضاذالاقنتقرنا(اهب امنيلقبلا
(قرن) قله هسردوكهجحقارانهخسنارؤد رح هلابهربازارسة:انهدامرضراع

ا|بلاعقام قرساشبىايلدى فقط(الكر.ب)بزند(العطب) فاعاولشدو(منعق) |
ْكار ,يناولاتكدئة دمقازنت وقثندة هان وخادت ذكار

نكا لاق اؤلان ١

دالب اناعن
ابته ضواوي ومعنوى غ
ده موتهوغ ومشقته تصادف اولوول

(رجه) حوعمه اولسمممارن حكمزم خوف وتعن #كم

د رمس در

أبروشو رنناكهايزيشوز ا كاتوت وكرت داريا د وخر سكن)

١

اناعلى واىعد دالمطاتك يد " -اخالى المضطها لتر

متهنب )كزيدهيخيمو.اخود د مه بأبلهدى لغتدرمصطفاكى تار ظ
ظ هم منعذادرع وتوشعرتموغوامسنةا إئرة وان دارى يه حوات:اواق اوزره |

|ظ ضقدوزنافمهدروآنك رتحزى د ووش مستراءدركهمضرع اداه اوبعنت |
| مقدم اولان ستعلوىابلههواردهقر سد ولوشغرده وكلسكمعقا ارالجفيهها |

|اولشعرسانقك جواالىارازودج اقست ايدئاعلاونا لغلاالعرلدوعتدالنسن |
||1اجىخؤازاؤى واذب عن حش هدواقةل التثرنالدزى عند الغضن » للضمرت |
|أوالطععنالشديداتصت ع هنأنشءانكن تكربا فاب (لورحز) عخماررلاة

معنن عدمعوحالص عرلىيعقاولادغر دك شهرهذةلرندعنسددخى!11حبددت

نندت تامفعه اذه افا نتالفديكادر

(ترجه) ن لقع أبن

واد وتفرجهان بيغمترعالناب
عدا لطاناى دطراب ق د

©

, 04رسؤلرب العالمنقدغاب

١اشلهرسبهاء ىالكتب

(عوع 2أنللهة نيدنندل ووفعوأفتى دى حا ردركة معروفق اغرأا:لردنذَو

رد» دق الالركداماسمءكوانلهعناددر رَيراخاءع مك لىوسبى |
من)غجنع
ولمي
(عا
اؤلذييى كبئاول وزئله' عام دخ ضانعك ودود شه غلكع وسنصدوكه :
.

آ

ون

3

©1١11

ونث سزه كمه جكرغلام غالب يدك ضهمربصدةلهاول ايدرةضاى واجب
3

وفالق الهاماتوالمناكب ب
 .٠الج قياهةمالكتائ

(هامات) -جعدر معردى اي

.

ا مير دعق ل كو( 2مناكب) منكدك
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جعد راوموزار (خا)5منااكب ورد سجعيد رمغردى قفا مكبيروعين اعيان”
ريدليوحدما :ب تتيلولكجعيدرورن ومعناده عساكر د كدر

قرحم لشب ابدرادل سر ىكهى مناركك د :باكله اسلرق.حدظ أيدم

دعيونواهىف

(رحزديكر)

لاهلامات والرواب
هذالكممعاشرالاحزاب  +مانف
(عذكرين)صامته خطاب ورم اركهسيرقبيله ا ص اددر (رقاب) رده نك
جعيدد ( فالق) سق ابدعتى د ركنديارين ع ادايدر

(رجه)

ليح

ارمغامدر سزهاى معشمز احزاب  +يرى دار باشّكنزاوززه مقاب كرد نكذان
فاستهلوالاطءن والضراب واس بساواللموت والمأن
امسدركورطة
متهي
مسمس

0

مموتأوبباكه رجوعدرغالى ارازالبته مقتول واقاتلا ولور .ت(رجه) .كلك
بوطءنتترؤضرب تعشيرهاولكحاطرمشضراعت منزلدنجاى»ونه ايديك نرتاب
المسمشمة
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زنان
ابردد بدزع دو ان يا وناو تبم
د

4

(تزنه) عيىا رهما 000
شورزتناب
:

,

بل دارعزهتبغ

فَمْردِتٌ دينو يدر 4ب( كالخذع ديندكادل وروابى 

ْ لمر كاف التاقاوزخه دكن2

(دكاذك )مساجد وردده جعدر

مغردىذكدال قوم ك ادق لىكدخند دك <ةوريد ر(زوانى) راعهنكجعيدر

قوميغىكة خددةدن حفر واخراجادل ميذا اولكش" انوجلضهءعلررنوه نكجى

اولانرناديدن مةاؤيدريرلج اناراولدينى كى دند بلرننا كثينشَسمله نأءمى
اظِِ اولوبانظ احركةبااشباع قيلتور  8واخُودرواف زوف
دقاضعه نم ىكى س و
تانجعم د ركهرسكموةيدرر“:دي ورن ومعناده عل ظطدر > دوم روف :تسارى
ودلءلرى غلمظ 0

اعانورجت < اجود ا مكية

تررن قينا

اؤلانكغره مسادد رديدبار جام امير)اول عد دجاذثاوادي واةغاعروفرار

مالنله انادى قرارالى انثدايلدى خرماالى كى قطروجودىاوزره خندق

ايجندة سائر جسكفره بنندهد وثءش انلركىشكبواعرخه قتيادلدن ال
حكوب عود تانلدم:دعكدن

(ترجم) اودم دوندمكاىكوردم سقيلوي

برده دست ادلدى  ».نردد ودءش درب منتهى كببىنالوربىانان *
ْ

١

وعةقتء الوانه لوانق 0 5

بزفانواق 

دمسادنان5ا86
(إبز”)ابد دك «يوند مهابرابد ديبواد ا ولنور(انوالى)بد لر

آنكالبسه شل رغدت ابوب عنت انلدم أكراكااولان تعطمرحالق كااولسه
تفيق اول ب صن برد (منقره )اول اند حضيرتفاوطقرش تعن تأعلى
عزاك مبارك اواسون من قتل وتملاذله سليه) الوشريق حكمحه زرهفى

المازمسين دندى واقعبا اول درعك بنرظيرى دح بوغيدى حضيرت أمير
تمورددلركه قرشمدن جل هلاقرناينلاسن اواديجى درى ينالب اولوب ادكه ستر

عوزث ابدجك برغرشق اوليهمكيدوفائرل اباستكدن حياايدرم دو
ورد بار (ترجه) جوعفت ابلدمالو اببْوهم اولدم راغب »ان ونه بن
لاؤشسم شوعنذى يذه هوجالواب
عمداخارة م ٠ن سقاهه رأنه +” .وعمدترب هد صوات ِ

(جاد)حرا جعيدر طاسّاردز والتونوكشددى .حر ينديرار (سفاهت)
بحت عادر ودر َ.ه دِنْ نشي خدياره الل دهدهب وذضبة هراد اولغق اضل
دن اولاذرزيرابيت كبر يمك دا خلددهزروسجدناؤحيوز اش عددبت
معنا ش ت

11

(مسقر)كورككسنقل(هامن)اشكو(كننا) دوقناه كارابأسودبفم ظ
(معى)وكونه ووايدة عم عرت
ابلدى د يمكدزاةمن ادقع لد د جلاكولود

وءلوهمتاونعيبئ فرار :قهوهنواء:دٌ و ساْنِرىحال ادن فادى
 3حم رانهدنمةاخوذاقع وسسعيد أردةهن

0

(ترحجه) ب

متشتات
|ناجوت 4الفنوييخرعززوءلز رايتمج نلق
وو

مقاءله

:

آلىاننعدن ثدالية هه وعلقة فاسهعوا مانلكذاب.

17

(اك)هذاؤزتئذه عبننلدىدككدركمصدرىايلاء اقاووزتننذ (نابنعند) |
عد الودناعكسح نذاوعبى عروكدسيردإتامرل ندنكهدتلىقارينامتذاكورددركد ||
تولدقارى قود ك صغنكاسعوددركه
انكمأمور ال ا
قىانه غليهالسلا جنب

لعظكرأذررهوم جك  .«.كاف ذن اسه تقلا لدكهجومةالإعل ا علب ظ
اندى(شد)بو ند هعجله قيلدىدعِك(اليه) عطي وز ةاورروهمععول مطلةدرىكسم

اامن الكذاب انلاءهتقديرنده
تجعدو ة
شاسينهدكدء ع
سنووكذتدديرساز
رعن
لت
مقعولدرؤيدت”1نميا لايصيدجارمجروراولمةدوءتعلق بيذ( مؤدائ معق )

عرزو جلهسئوقتنذهميانلمايكتتهل مي ائذ شدبروشرك عائنلدم وانكع
ككش اوريةدوركاندك تنوكا ءوض تقض داس عوامن الكذان هاا ظ

صمغه فئ :ؤمن ايتغجام انل واقعدرغ لكن قافيهأرسزطرقته حكمكذ ناوتزى |
ذعهيةمداعلهنانئ قه نفتره0.هعن اؤاعئ

(لرحه) عن اندئ كال

ايدقهه!ين ما أود عنين|تبج دابل قدئزفويلنايكوثاىلاق
زا

“اتالاتصدولا مدل فالتق.لآ

:

رختلان إقطرنانكل شترات '

:غلدسكدار ووتذه بأنتةدير اولتوب ستاساقدة متعلة كه
(الايضد)لودو و

أثنارت اولعتدن (الاحجال) تلمل يعى هلله سنك لالهلاله دجز (الثق)
عاضندر فازثولةدىدعك كهتكلندن عتدئهالتقات وارزدزلإخيران) كسير
ق عفكامقية كَأوْنَالأذت ترنجدشى اولان السعة تلثهده
وعافركت أب تلي 5

نال اذى روكلأن ىطافونبكةلدهضرب تع ردة شرنقد رد عطرااق مغرفت د

وةإمتءث'وارسه مجلس نمجنلةرماهرا الدعكىافاده واحاظهة|ك>دوندر
[فاععلمق)-نبتبكر رعزوك صمغىوااامنامق ازوة مه ةدااندئ بخرىرف
وضريدنزدكردان ودف أزامه وايكضىمغلون ومنغطر اولورشه ادسخلاى

ل
وته
دم س
قبول ورسالتتبويه بااقرازاهانك ز

ايللهيوش ابكيز قارشو

وس مريز تبات ليوات ناتك الكمزدخاسلديكمزدنةالمدق |1
1

0

3

1 2

نبطابيةختزيت*
برركون عروين عم دالو ينألى قدسن «الوذل ب #
تاماؤلدقده ي

ومنمه :م.نعيعمان بن عمد وعكرمه نال حمل وشميره |بن الى وى وخمراربن
خطاب وم داس محازت  «+بدى 0عرسوارى ديد

ملح

حل ولوب <نددك دزونه آتدورد نري الرى كوزفه<-ذيرت غىتذى

| دض صا كر اامابله ختدقه واروت :استةيال:ايلدكده عروهخطاناضمرت
أميربسوردايلكهاى .مر وماك حق تعالى 1ععهدل واردركه د5ردن
هركهك ندىانق خصلته دعوتابلمهالبتّه بروى..5ول أبدهسين

م رؤفتصديق

أيذثب وله عهدم ارد زديدى مانسجر تنامين وود وكا  2عل تقعالى به
ورسولكه واسلاهةه دعوتت اي ردم #بولالله.عروديد نكدودعو قيولاياء سه

جنابهتضى "ديد بكد بس كل:آعدن اشائن نزول ادكهانكيزده اناو 7

شتكله لك ايده بيد عرق ديك مكدودعوق ول اخوم لكينوائله بنسوى
تمالب ازماحمدخ

ىا طك نان

دخ بوقدركهب وله 7ترعنت أيدهسين

ل 1مماده واردرتتل |ديلكاسترمبيو
سمرت”ت»:اشيرسورد دكهواللدسى قل ١-
دس عرو اادن اشاءعىاوبا تحازيةيه شمروعال

حئان عحرتذى

ه"5فزاروايده زةتارذار
عروى قلثالدى ع :ومنيه اق اله مجروح ولب ك 3:
الدوارابادى  55ووفن طاشه طوتد دارافىدى جات اذى فقتل اتلدى
لوستّدةاولانفوارسدن” ,رادوالد(رهمز»)استغهامنكارى اوند
ه(
تع

شدتله دخولاندر دعككه عاقدتى فكر اباسكدم بن كنديى 1ع"ق واي !
اهام دصدرند ندر (فوارس )سعد مغردى فارس لود عكدركه بأنادكل
(اصعالى)منادادر ماد

مرت امعرابله 5ابراولان مسا :لردر (بشارت )حابر

جهات ةك نقل
انصارى سو رمشكه حدضيرتعاماك عروى ةتلىكراأنكر عد
اناديق داود وحالوت قضهنئهمثا مهدر دود شهدا بازى ولخدعددرك

ويامتددك بردنى بركوناوذاركه ادت شود وكونابلديى عدن زاددابري
اؤلان برعل دى ايدهلور(مقاد مع ) اى اام واحوزامب:يوفارسان مدان

كادزاروروثمخ اوزرعةتى فغومابد راردله -قءةت الاأشكار اواضيه دل

دن وائلرذنكبزوطورك

ايندنونك كبا يدر
لهابالك (تمجه) شيركو ا

اىناب عد وجرى  :د5زم بنسزنرازياً خبرايد ناصاب .
نه ' 4ألعوم تنعى الهرارحضسيظى

“بيو واكم ف اهام ابس :تبإلى .بالج

(اليوم)مؤرفعلك طرهفدرلة ران)عنعبمهشغوك نافى إخفيظه) عط بوجت ٍ

"1

ثاروسوارارى :كاده جولان ودوران!بلد يولارول حريهعَضْياك ول!ناراً
اسيراولوب باغلةددارواول ه نم دهه حرب وقتال و جنك وجدالاولديكه غزاتك

وللاددى القالدتلاةدر
اخريك
تارسك تعنللطرنادغيلان طيراقلر كوبا
خاكلود اولديلر( .ترجه) .روزحريده خشعله جولانايدر ردان حرب »*
جسونه ريزاهنا ولورئحه نكمدان حرب

وسظ مننااماحقابها  +الجتوملعىب يادبلها

4

ذكهسفىرق او ن(المكرال ساكن
نمج
شا,
(إوسط ب)وندهسا اكنالوسط در

والستاكن مكرك )دعشار يعنىحركدايله وسط برنسنه نك اورتهسى اولغله ل

واحدالبته ساكئدر وعكسى يعسااكونلان وسط برحلك هرطرفيدرس

متكركدركه هز برى هاىوالدور برلنه خاص ذكاد رظرذد ورسفطنةديرنده

(مناءا) تكلهعدر معردىمشه موتدردودده استعاره اواعشدر (احقاب)

جعدرنغردى جقبدوهنكمعر بيلىنه باغلدقلرى ايب(جلباب) رداوهرنمكه
اسركه قنبجوجاركى جى جلابدب لفظ كر عدر
هاد
وريله ل
جله لماسلرك ااوز

(مغناى شعر)موتدوهلرينك ,ادهاسلربااغللى نحيرنب مدان مدان راكب

يىة
ضيعن
قورم
اولوراريو كون بندنلياس حمرنبسلب اونلوعب ارنندان اول
كارزارحرى نتصه مذيروضاءه صكير ايدرمتكا مقابل اولاج قكسنه تالماز

(ترحجه ).اوسطى مؤتك اؤلاندرارمدها>زمرانفجرعبايدم جلبابىبوكون
إذلهعريان حرب

(نطق! خر

١

ااعىتم الفوارس هكذا بد عنىوعم اخروااصمانى

(مقدمه) ناريخ قعرتك دردنحى سنهمى سلطا ن سريراصطفا عليه الكانا |
حبر اردن هارون النسلىاولان ئفضيرق لهسك نقض عهد رمه اءجلاى |
وطن ودناراخرى متسكن ايظلرئنابندهق مران نوهدلرى صاد راواوب اناردج حرف

الفادهافادهاواغسى انشاءانش الاكر.م مصعمادلديغيوحهارزره دعضسى مك ره

ونحهمي اذرعات وسار لاددئةل ابلشارايدىساليبدشنمىكغرة قردشوسار

يود اللهاتفاق ايدوب مدبتة مذورهنه بوجه ابلدكرنده بعد المشوره سلان
فارشتيك تعلعلهاظرافمعر 0:نادرق حفر أله مشر ت عو ردطر» وزمية
اصحاب ودعائ اجات رواى سلطا ن الاندراءعلمه التساناالله بهرهناب اولدياري اللهم

ان العدشَ عدش :الاخرم فاعفر الانصاروالمباحره بهد وانارذ تىبوبدى انشاد

ايلدلر (نظم)؛ خكن:الذينابعوامداء علىالإهادما شنناايدا دام خندق

وال 5

اد لزن مل تكهار تاق ولايديىليدسن

عل كادوداند

سسرائه

ماه رادسون موت كاسه سندن برسرعه اطسق يعدى مهرهراب أيدرم ضكره
استرسنكن اشرىكل اب حاجمٌَ اوثار دعق انك بئهكأبديله.همياارى هراد

---

|ولووكه كندى ,غبرتئله اندرككلدكارى كندى يكهلك كبيدر (مئقه) امام
عغارى ومسل على الانفاقتر بم ابدرار الوذرغغارى بوره شكدقسم اوخالق
>صا

 3اهارث سن
رهسىعبتددة غ
ذى الاك (هز ان خصهان اختصدواف دبمم)ك ع

طالب وسجزه وعلىرضى اللهعنهمذرغزام :ددر سعهنكاوغالرى عه وده
ومذكوزءت» نكا وغل وليدا؛السارزه ملكراندهنازلاواشدر» سافناستعيل
ب

مر ندهحاردكٌ
ار كافزيشيا بست تريناغل اجلامميكرى كود

اوعلار:كاعوف ومعوذ ورواحه نك اوغلى عد ابلهاذلرهفادثووارد باريد .عشده ندا
اتلدمكهاى تهد بزلره اقراغزى :ارسال ابلهدس عبيده 781-ورىوءةزه وءلى

عد |دلردى ديرت سمرد ازاكرمصلى الله علبيهه وس قرسةاده ورد طر عبيدة
بدحجزه
عثيه يدمة ايلعلد وسميزه شفه يهبشاكل  5على ولبدهمعاد ل كلدبار

وعلىدرحال به يلهولردى قتل ايليوب عنيده ايلدعتبه برريى مجروح
ايلةاراندى عبيد ديهامدادوعتبه بيد ةل ايليوب عبيدهنى حضور سعادنه
و ردئاراولحرا-تدنشهادتمسراولدى (7. .ترجه ) .ابن عتمهمدم
ا
ركه
مه
يك ون
اوا

وساب كيد مدشن ادم نك بؤدمدهجامموتيل:شهزاب بدا

هوأورحصه ناب ء'
صكرداقراانك دس كلش ك ا
وال جياوامتهواعضابها
ودو هت اسدعزاسئده شرك

(نطق آخر)

* كريط سريالهاثرابها
اللة اولانألسوعرداين ابىطح نك

ان ار+وزهدركه اول غزادهسعد بانبى
لدر
وة ا
اززه
رتاه +واباواق او

عنه افىاوقايله قتل ايلدبكىالع يتين
شهرذ
ااص
وق
ا

مكدر

هكزدى نتجاعةي وقدومى ملل دان
انثاءاللهتعالىجدابوشء يدك رزى بودرك

عبادقدركهبس راد  4دمت بتري د تجغذلتهاريةا

فسهانشابها (ضيل)ات]آكن رااكبارا (غضاب) دطمباه
كاب وزشده (واغضابها) حدر (مربط )فسطروزئده ايب حبل كبيدن
اك قيض معناسنه درمبتداولوت
عضابك خبريد رمةيدتقد يزنده(سزمال)كوم

يرك راب وذرت عندد طعيرخيرهعايّدردركه مرؤن(ثنمعاغعدثداىندت)

مهمله أدلتعض نسخة م مد دكادر (لخا) كومادهس:دندركه درى وزدى

ذعكدرسل اولدكبىونعض نسضه ده احافىاحاتىدن قف اهلكى معناسنهدر

دميديألرخنوذ مناسلومارحدر (قضب) ذم وفعابله عروزئنده قاضب

وناقضدك جعدركس صيارم:+ا سهدرم ادةجاردرد اصلىشدءابلهكل وزئ:ده
نيفداى بفدضي دج اكرحه ذعهللهنسضهذر
لمَغ
وون
ا ابدى وزن ايك

سه

وتكاى ليلدرواش وطوغرلمش اوةلردر لكن أقافيه تسامحه مب ولؤبيهى
دشُواراولور( خواى -ضن) كردثعذارك!بلدكار:ى عداوت سسله ميغميرعلته

عت
امتع
لنر
ملام
الس

اوزرهكورنسه ومداراتايلسهاول بغض صا حملرى

رهانقار وقايار يعنىآتلحارب ايلهبم درعى بوزرايدى( . .تريجه) ٠مكن
زدوىزوشت
اوتمندى بغضإءا ولانعدوججدهع سيف وسمانايله بى رواحيد ر

 ولنتشعلوهاويصرع وله » وحالملاءبالمروبدووحسب:(او)الاانمعناسنهدر(ملا )رجالوزتنده وصغش دربجعد رمفردىهلى «عظم
ورندهد ري(مغاد ص اد )بيغمبرعايهااسلام اطراقتده حسدب .ونسدنب واصيل

ونسيلنهفربقعربق يد والواعسربلءردان مصاعتسكار استواردن وق

كسنلهكزدنداوشور دك الدفثعنارجعواساطميعندستدراكنان ادوله زر

وبأك هيجوصلات نولهحار عدلكنبعضمارى موماده دعشاركه اطرافئده نحه

ناصعبانل1كفدحاهذظاهمكن دثمن |كاظةرناباولهمنكه تريجهكاناظطردر

ويوفعكقتتديده مصاعت اوليوب وعدعتباريداولمامسى ايهام ايردمعهذا

(تواعللدهعلمن الناس)وكرمعيهمئىنماعثدياتايدرجة خصوصا بزديغمير
اكل
حالدوحن
ووةة
حرب

الناسئده متو لناولماسدردوابن جبيزدن مندق

| شرح عي ذهتصر بجتقلأبدسجد مكركد وكغتازاءتر عدنك تزولددت معدم

رنافق
طرام
ا بب
هنان
مثهم
درىد
مولو
مابا
| صدور الشاوله (::ترجه) رهي

|| احاطهاازدسدم دؤئ ينب .

0

|

6

تباوتعسالك باابنعتبه د امقيكمنكا سالمنااشرية
(ولاانالكلعددلذغبه) لورزحزغزاائ دلرد» ولددى 52لالد كاده اسان

امظوانههندونن ابلشذدناوخ مصرعدم(نب)(قمناا)(ولااباك) (وغب)

غادةلرى آثقاتفصولاوالهشيدي (صما )دف تباكبيدرلكنتعساكثرنا

ابلنسدهزياتزددرسغعول مطلةدرفعىوجوداتحذوفدر(ابنعتبه) وليدلكنيه

تبيدركه عنبة بنرطعها بدويدو(عغببره)ىاسقينذن منفتهماولانةسقيه

عاندده

5

؛:

2
دتلرادد شر

1.

مشمرف اولددلر ديم ترك ابادك رسول -ى

للامى
ودس
لبر
لع قراب يبدو

:

انل بارت وتعس ْ

شعه اللذنبة :
اط فابى تخمهلفا صحتنابعا عد لهوكذال الرأس
7
الوهل) :راوثل كهلرطنتلا وك راندفنغنزروباع هشاع من مغيرة بن عندالله
لخزوميد ركنيهنى ابواسككمابدىالاين نأش كلذكدة حضر ت
ت وسالت 1١

الؤجغلكنيه سى تغيتنابلدق (فوائد) وستددرأض ودنئ اصطلاح وميه

لل مما شت دكلدر زيرا اكرجه ذنن سد راكن رأسنعذدر ذدناكا
تأتعدر.دعكله سعادت انفضا اندر(ونده اسه ابوجهلة اواه.ك نايعاولدييى
م أددزلعنت بوردوزاامكسى دى فس اك يزذر»غر درك واولوب#د ش

ألا

وانونتمهل بذعددده متها ردر داطائغده امامثعالق تعسينايذركهايكسىد

اذ ونانارزلفشائ امود قليارئ بطر بق نوماني اردق

اؤلواالابصاره غريواكنتدت:اديدن مايعول عايهدهمصيرسدركه مرضناى

جهل ابه علتنه ومرض الىلهب دح لواطه به اطلاق اولغق بين الادياء أ
اعزيللة در (اترجه)

ال
اوحمله ودله اويوب دمداراولوب

كيردك ردضلالتهنا:غ اولوب سيرهذ نيه '
؛

فادح ذال الام عارايميله د

.

عليك جع البيت فىموسم العرب

(حخ) تجعدمغردى حادر (*و-سم العرب مقدمة الاديدهاحاجماريازارى
دعشد روقت حدهاولد ذف اسببداندزمزادمنابازاريدردعِث ارلكنمطلةًا مويج

جدرخ وصاو>لده همان هيت حاح ع اداولوركهزمانمءلومدر ©“وج
أغمده قصد د رصكرزمكهابهادائناكا >ونعززعتدهمتءارفاولدى (عرب) ْ
فىكامدثلرةرك 00م مقابايد  (2مغهوم كلام ):اى انوالهب سك
اغت 'نازد

الوجهلهيفرعا ونازوك غيارلنغبورحدمء زيان هعاولوب

حم نشمكلدكرايدهاثلرعاوالر :سنك اوزديك القاوايقاعانداوروقلتدنقي أل
أيدرسينكهلسانمارفدةنه خطاابادك (ترسعه) نوادش د كلىساكد عارياسرن
الوذيكهاورهار بيد دا تكورسااكه نهد بر بزدكدهموسم عرب :

بضةلابو
ئداعالادجمدهىلاكهووذحامرلا
 ٠ ٠نعنالوأفضغب
(لانلبنمادهسندن ملاعت انلدى دعك ١و(دخوامله مرطيهاؤلور (خمد)

فكور:نورلكن ترجه كا
عليهااسلامفأعلتزرءادمنغول اول خطلااهر
در بض دعمه ر دن مص درفاعلئه مضافدر :نقديم
يل
وعل
ان)ت
نأطرور(ع
:

ب

يب سبج جو 11

مع جو  +سد س0

نظامالدين:تنسابوري تس يرندهروانت ايدرامعابذت عش ردى اللهعنهادبركله1
و ]:5شوره' ندت تروك.اأدلدى ام همل افى!ياشمد ون اللرالهطاشن الوب مسصده أ

كلذتكدحضيرتزمالت غليه السلام اويكرصديقرذىالله علنهدت

|

 :ابدراردى بزمةدارهدان اللهاطالئلساناملدكدةاذا مى تباتزضالية خطاك
كنى اولامغله ألوبكره  20به كلوب اباحتا فشر شكزه مبجطاب اندر ديدكذه ١

ت عله ادن اسورد بلركهادلعورتبى ا رفع مكركة(وأذا
 +لهزيب :و ت
كرأت القرءأن جعلنا شك وبين الدين لادومدون بالاخيرة هاا مستورا( .

كعمسي تلاوت لونكارا ناايمل الويكزاخلداب انوت اانامكر

فت عضسحوط
>

ماناس ذيدكد اببوكرلاؤربالكعنةسقىمهارلي
ضاجيك نى
هنو|نادى ديدى ا دس العتامىتخا لقكوربوك سددن حانة

.9

ات

لابه سنه عودتاطلدى واتعاقرأنكريمكلا رب قدعد رافظنوكادكلكدشعو

اباشاولهناخود فوفان مبينده اولاندممشعودعر ”جو سعر ده ذكلاء ناسده :

اذلور د دعضيارديداركهشايد حضرت اميرك وبكفتارى اجميإك مسعوى

اأقلوب مدن بيغميرعليهالسلام ظن اليه  +بس هجوتعبيرق يرندهاواود ||
ب
بيجبعم

(فائده) شعوهاء هوزايله شعردهوتخوحاءحطى اللهتثرده زباتزدر .٠(ترمه) |

اى شاتنهبرول ابد 'ندتيداالىلهب زوج ده دهرهبنتحرب جالةالخطت
2

عت

تككتن ابلاسعلامة بالعطن :
الطهع رجه بهد ف
خذلت نقىال

7171
فيد

(خدات) فوعفلاعلدرتزك اباد ديك (نى)مفعواءلددر (قاطع)فاعادن ال ْ

(ز<م )هت وكسرى دى جاتزدراصلاده اوعلان دم انار ى ددك يدر ا

صكرهة زانت يع <دعاق معناسنه شهرت ولدى (عطب )هلاك( م:نقسه)قطغ ا
ادن عاد

ضرت اميرودرصكه <ناب رسالتك دختراةد نرشدايله

ا مكلثومدن هربرى الولهيكاوغائرىعتبهومعتد هنو زستكوحه لزىادئ
سيورهكدت نرُواده زقافلرندنمةمانوله كابراميله اوعلار :سك أيكسى دنى

لتل كورمرى تطلق |نلدىصَكره ضرت عمان ارتدارقهفىتروي !يدول
وناتمدنصكر هامكاثوي دنى روح ابلدمى حهتدن :حضرتت :نينعفانه ذى

الثوّرين ديد :لرابولهت هيده أوأدةدتصكره عتبة ومعتت ماده حذيرث

رسالتبورد يلركهاثلرئنستعاليدن زساايلدمبكاهبه ايلدى دبوبعبان
جضمرتار

اها نادى أكبسئى:دى ولوب ضور شر شهاخشطاراءادكده

ِ

دلقدة  13حيدم ادرال ماعدى دوارقؤت
لاز
الاثردبين)حكر عادنوى ن

| مألئده االمغله تموع اقرباىنيبهودن خحناتدميولن

نارىبجعببوروب عات

وعقاب اخروى ادله تو يف ايدوب برطر له مغروراوله جى نسنه بوقدر

عنود مده فا حرم
ٍ انق )ليغيدون )شيوى اززرة وخداننت خقى موقر

وقضورهاعتراف دامكرمتكدر دو اص الهىاتبليخ ايلدكدهانوهيك
يهعى حسسسرأن وهلاكهمط راولهيشتن
٠شزبان0ةزاشدن د نيالك الهذا دغوتنا 4

ٍ بزارىنونكا توغ دعوت بلدلئدنوادين تاراطالا أنابلة قناعتعكار

اهل
ملي
وشتربا
دكله
افلبوب بحعلرىقن فزادله ربيردنطاش ه باددئكه اني

أورككرعهشرفدهنزول اولدى »نانخودالارذن مزادالهئ ايكنفس حبك اولاكه |
| س
فردى ند اله
معد
(دلانلقوا ,بيأديكع ال اىلتهلكلة(كرمهسندمدتك ايدئتم
| نفس هراد  4ارادةكل ولولكي هكندى تفشكزى 'براقلاد >كد رديدبار

اندمذ (اندث ندااللىهت) 'ندث نفس افىاه دك اولور د ياخود اق
الاين اددثياو عقماستد ركه(ختسرالدنياز الا بخر)5مظورىافولدف دكاو د

ديدتار إصضرة )ند

ااونل زوحهشى اسعدركه كنتةنى ام
|اوززةمعطوقدر و

ميلد معاويةنك مانامىاولاناوسغيانك همشيره يدوك انونضيانكانيهى
صطرددرو ايكسنك انامى خزيدر انكده ناباسى سرقمله اموربهاولانأضنهذر

(نجالة الحطب)اودن جالى دعكدركه ده كط ردنك خبربعد خرى وباصطغتبدز

|| حطدد نمراد الهىتاعاردركهدوز حراوأداد قفهكتدي قات ابلكده
خط مايه سندذد رادل عورت -قندهوادىءدر أنندهايى اعتارنا زسشلريرى
خازدركه » و جنن يتي فنوعبياق أسرديك ايلنتكامري جطلبك تن تضق

فروزان ايدزذى وبرى دحي -ةيةتدر كهكيصةاردهغانمغيلان بجع يدوت
تساادك سغاد كانه زندن مسر هد ,اول تدارك ايلددكى د.كتارق
[|احضرتر

 ١وضع ايدرديكدمياركقدمارين جد ارايليهإبنت)لولنده ديكن ديكمه فين
! كسنكا ى دؤدت +خار لكلاولخم خطامىديكتكدر(مغنافابال بيت
اىاواهبالاركٌ قراسوناخودسنهلالك اولسغناىابولهي وزو ل دتى
هاؤلاواسى:تلكحريك 5زيدرزهوأنده د تعالى”ناب ونب دوهشئىجهازت مد هده
ذمايلديى كى عوزتىدنى جالة الطب د يوتقيرابلدئادعكد رزيرارتكته)

شال تغسسيرد برلركةقرأن كرعلذه دق تعالىابدك شوديكق ونلا سومد بكلا لا
بتاورالبودرمنتهيارندندرشظان وفرععوناكت
ابلدىيووواإطيا

اسم جم جد الصت سمس

سم لسلسم لسلسم عمسم سامم سحام سس

سم لصم بسس مسج سل سسصصمم لص سم

صصص

سس

لسلس لما

وكد نعودلوج السواء عمد قلع اللهةعلى االكاذت

(نا)فىمعناسته اعت ب
)علذال ,بهددعادر

(ترجه) ال اىنتكارايدوى وى

معاد اند يكتزكد بهدد اناكلعنيننوناقمق ررادلدى هركادت

2

(نطقآخر)” ادالهبتداك انالهب” ها وصضرةبنت الحجربالة الدمات

(انولهب)التو زمه ع:أواذهايكنبى دن مناذاىمضناف اراغلراعتذالله

فصوب وحرف ند
رامى
يك
ود و
اقد
سء ىعد العزى ذربرادزئ الوطالاك |
ولنقلدنذتساكر هذ اقتوزءويهفىدرء+دءاذون خالفارلك كريد ومكرئذن ختان ا
:

بون علنةلوت وا ذانها
ا
نرق وعتوق الؤساونا /جاالازرةا (منقبه

بركؤن ابوحتمل اهل يدوعق
ممةا
عبنا
يلى
ط ناطل جهاولهنك مخشئه داخل |
لايذك “لاعدالطاب تقزر |
اولوت ديدماركوراد الغو اسميؤدان
.

دوز هر درعد نرت رسالتهالواهب دخات بلي سوال ابلدكدهقومي ل بزالردر |

ْ ورديار  #يعى اهل فترتدندر اهلفترتك حكم خخصوصى وازدركدشر بعت أ
عشويهنكاهلى كلاحمث ذوشات ابراههيه ي رهعايتاوه اهل وتحيزدزنقلناد |
شر يعدده معذورار ردد عكدردن عضياردتىاهلاعرافدنذرد اردرائلرلةدي د|

عافد خول ةذ تدر هله داوزع
لخر5در زرا (وتقدك افلتاجدين )يذ

 :كراغهليلاهنلزمضاء جاتهلدرسام والذئنرساللهرندءتقصيل ازالمتلازي |

خصوصا عابلمدطلتك قبريى اذل الوطالىدةن ا
دجون
مالخ
تدرا
ورقل
حة

|

قدوداوزرهنولوت ناه دقنابادثار (القصه )اثلرجوابدوىلى ملاحظهده ظ
ْ ليدوجنوتيفير]راز نشزطررد كل

لذ رانك

الول1410

[إرسالتدن ببرمنان اؤلدكده بطلان اوزره كتدى ابسة او وانك كار له 2
.مدر واخكرنةر برساقهموانوّاتة كدر سوزد َع ىاسماع انلدي
اندهاو لهك ألوب عضى شغله لذوت محدى عداوية تدديل الى ناكهدر
راسد نضكرهكدزئدن عدسه دندكارق ص دن بذ كون حستّه يها

سد هلى نارا داك لهن)مظجرئ اولءل لهنذلك عَمىَاؤلدى 18ة وو دن
كته سيلهناداولاذىناندت غرى كنسنه كرأندهكننه بوم ذكوزأولمثدر

سنب صؤرنمى د
رخ ركاناتشينهمالك ولب تيدر (إنانددتت)غلالاولدى

ذعكد رهيذدعادركداواتو ند ومتعناويزيلوت' (يدا) :ااضلوةدلهيودباانضافتله

نسوانقط اولداقاللرذعكدركه لءفدامنذوعرف الفابلحدتففلئه فاعادر
حقيةد «مرادالهى انولهك اللرىاولا بجيصورتد هسب بودرك (هوانذ رعمشيرنك |
الادر دين

|

ديدم!كاركاد5,زعلىابنابى طالب

انين المضلدالاتطسين .بهد ونالبنتمنسل عالت
! (انظلم)سيلتراك نطداء و تى د براريداكىأنظمل برئ نطياء كن رنزد
طاشلر ولتوريه وبرى دح مد منك وادىء عقيبق «يذكارئ علىكداودى
نددركتغالب
طريق سيلدر (نث)كعيةمك رمهد ز (ساف) يلهاجدادكرام م ا

: 5امركبريردجدالردن عالى ل #صيصك وجدهى اضهنهاوفتيت عد ووث

مشازعهاولءله تةألاغاليدت موروعزدزردعك قتصد أولةه .ذا ت امغر مكدده
,آناءواجدادى مل اولدب طاهرد راصح

مد.أهدهدى عظم,الاجداد

اولدينك سبى يودركه جدى عبدالمطلك والدهنى سلى مدنه دركه تقصبلى

مكرى يش مصكدرتمكاس هككدران شاءال تهعالى (..ترهه) ٠بناول شيرخدا

ظ إبثامبيرأنطسييمكم يدنس ا جدادمالث دن نواطراف اهلئهغالب
.لاسي

ْ

اخاف الولرد عد «ولاانئمته بالهانب

شه حاجحت لوةدر (مجه) دن طنا"8 .كوف

و
صوقت
خندرم
اود يوزدو
'

مده أولامهارب

ا ناا نالمغيزة افك اح و د

(جموح)جوعرد (قاضب)ثلم قضيبكى
ع دسصى

كهيدجاسدلهبجأ حت

وامادادلةاولام ماحزبيد

60

معنوح الاناملبالقاضب
(ترجه) أن|اينمغيرهسل ين اول
ْ

منشاولوزدس دم فاضت

طويلالاسان عاللىشانئن  ».تصعرالاسآن عل |ىالصاح

ٍ! (شاق)مانع وشنيع ومبغض معتاسقةة (انثاندك ) ومادهد:ندر الشائين

| همزدتكدةوطرلدسةطدر 

(تريجه) ,زا نزنشننبور ةضادردمع؛ اناوزرمي 

ْ ولىشهد صغادرد وستانهرعق واحب

ا[

+

؛
اتسمرمبتكذ سك للرسول :بهد.تعينيؤنماليس بالعائب '

ا (خسسرتم )نزسبكار اولديكركك ب1اكدرانركان ماصاللئدن خستران حكدكى ا
ِ ١السزاة تدا رار

نايز ستيه ولاس ناد زنان -نا سرمأ نه

ا ا لفوضانع وشم رسكتو و'دبكزرذ كد
ركدصليدءلاد

-012

( ١ليقوان الله)شمهادتله موب ةدارايديكردبعثدده تج دين إبلدعائت اولون

ف الاضل وح د يكرس.رمايهسى ادبتخريئله ضايعاولدى ١ (ترجه) .رسول|

ٍ للهتيكذليباس
|ا راولدمكزييشدك سعي أيكناسنادعبنه اولديكز

>
سود

0

رل مك وؤ 1فراا
ضاح
غطرناكسلظان لولاكعليه الصلاة والجبلامع م
1

دولاقتكاقياس اسنادئر اجلمامدّل فالامثل ارنائك دى (حوزدت |

إ

امات

وي أرتامطه لوسة دكرعام مندون اولديئىظاهرًْ

عيلسدن(علىيكوردنة اتماغاءالراشدين) ....تر(جه ):خرالبواضكمك |
وب نرت (نطقديكر) د
مأى
قلوزن! جلالايدرم  +كيردكعهبرزبارتكام ئى

يان

ييد
لمفويلس
عد

|

جو اقبلاتلن !فوطاله .د

)برحذوفك صةتيدركدبالبلاءالعظيم ديمكدر ظ '
(عدد)قورةودرد »كدر (عظيم
ا
عدبا جود لام ضاف اليودنعوضدركه تقديرى يعظيم اليلاءادعكدر وليدسَّ
مخ زد

اا

ب اضيرْ
تهديد وتَدْو دعب قصدندهاؤلددده حضر ت

 0الىتكد يرا لدكده ابوطاليه شعكايت ابلدى اوطالت دحهسنك بابلْ
مغيرددن سن وسددن دى أوعلحكيرووا مزربلديككدن هالهدنوجوات ا
وبرركدحيرت امعرووتجري مناحرةانكاد ورد ايه

ولي مادعنا ل 'ظ

مزعوفرع ايديكئاوجه للجين:
ريده مرداولىنشانه بىظهودندمزياد

حنزق ابلزبريهلوانسين توفرنادوزارىيه |
كوروب ديديك اى وليدسنموتد

سيب ندر ج ودلريدودايلديكلهنا العظطج مود نائى اظبارالايللمكناكرين |
اواورسم.خوخ ودركهإينا ىكيشهنكيع عد لدي سك دهمدى شموع بولور|
ذيدكده
 2لبتده بولناتلردن معاويهنك تأنامى| وسفيان برطغيان وتى ترادر ظ

اللحكموانك يق و بلدهده طهورا يمك لوسمه دتودرعيوده أبلدكدء ظ

ظ تكلهتلت بولوبح نا برجماولي - 4ضمرتسلطان دينإسلام |
عليهالصلاةوالسلاع بون ةريثك صسكهره

00

|

دبوينامتبث ازايدى جه بودركدانو دده يكقزى عرهنك اوغلى وهيك زى َ
آمنه جنادارىدالكاحده عضرت ببغماطكدان كرقيةر ينهمحالت ظ

ايدوبانارك مى تبرست اولمدىلكن شعرىعب ورنام,ركوكى الهأتتاذابلرروب |
إحكاغبوديتاندردىكةزوانه فون

الشعري)كرعه سردن 0

ودر

كد ياريلهمخالفتده حضيرت غميرعليهالسلام ااوكيشهيه مشاب اولغله |
|

ْ أوكينه وغل ديرارايدى كرجه سغميرعليهالسلام برسقش صعيده اوكيئيه |

كر يشالف تابلدىلكن اوكيشيه شعرايه مصد كار اولدى وسلظان ظ

ظ افليمرا عليهاليه حضرت”لرىارلبشء زابهعبادت| ياذى(وملاصن بدت)]
ر-جهدن طاهردر.

وف اولوب دس تله طالب +
(ترجه) يقايدابلزي تن د
ددم

لوادج بدىْارتدال اماد سورد باز( راد انناد) كوزسك اثمصاشدن

زبادهاولاز مكرك يِذنافتراق دورف واقعاولديداد

9 ١

أندوت!فىاغلامغهسدت ادم اواوقتده مرذادادلوريعى هزنم زمانيهكاده ل

ر'
تانه
وفيضن
طسال
زمدر
ويدر
تك سيرك اذا
سما
لولدوتك
وتن
|أاناشى قل
وادرباكبى
 ) 1سَْ) سيل اشكمسيلهعضرا ةده سيرايد ن ديدى يوسخيلىدمد ربي
عسكركورم دك

ههكوزة مع ىكوزسك ناىثبز دلاده وكغزمكركه
و(سضءاناننن

كريةنال اولغه سنيعئ افتراقكى وسيل ايلم إدلدمده كوزائى انيت اؤلور
فت
9

ع) وتكب عيباىُ
ل قامارافويه د جار اولوب وىوكنورٍ د كد ر(كهة
الدموعاقهدا د مأىارضاحخ مع ادر

(تره) عا م م

بزمصقدت

ادرأو مره وان باي ردم اؤلدمسى بن)ريه وزارة سفت *+

واذاذكرتك ساعكدله » مىاللشوتةةاض وال-كا
( :حغون
) نك وزةناتازيذ زالكنكرورم ادذر (ساخت) فعلاك تاعليدر

لدسكت) ذوكادى صاجلدق دعكد راخزتدهاولا نالف فضهبى اماءدن عدا
ى 2ت3فكر ودرىةكتون كزيلذكداءيك ورم اول
اولدى (نشهه ) اناا س ى
ضر وده ماله أيدركهناى زبادة اولوت دوكاوب صاحماوز

١ترحمه)|

»رجشهمالمكبازاولور قرانكله عب
آ جؤننق ياذايلية مبادمحبتلة تمان ال
ىا حل ثرقىله

#

005 5

(ثرى) طبزاقدرلإمشموع )يارو
سلاللس
هك غلك

اممكنة].

اولان
خاكدين
احال وتعظيم أ

و كور ةكدنكند عي مافظه دن تشأت
اندرم ودس يوتعظعرسأراون محز ن

اندرزْيرَانًا.انحزن وكاد"ت اولانتراب الى سك قارشرملعا كدر (ذدل)
سكميرعليهالصلذة والسلاميك دعق
|

ومجير مسشيةى 0

تعظ| 'ندن

 3حممادن ك وال أزال:قده
أولانتقل اللتهخديلل خارمد رْذنوامام الجد ن

نيازدردلووق دب طيرق وز بتع-قراسود ل واركانبنت شريةك ْ
القنلندنمعلوم اذلوركه شردف#لارى لور

؛#ووكتت ندورك #وعا

رثىنّقأناقلرنق وقبراريق  35تقبيل كيل كرراار» وعل
 .وصطانك ألا

 ْ٠وعمالترء تقمملائده تععظعم حى تع ل جادلى اولان هر سد تعطهه)ا تقبيلىي
لاع

تدده بزائزيؤوع تددن برةول معقازهوزوازت اواغدى  4امام

اندامامشافرك ركوملكى غدل انداؤت ضوا :تى توش الدى ا انتياواولنا

اذاا دارا
ْ الايد قا ات قياضافات(هع)اقبلذاا و

ك0

9
ٍْ .
نا
ابوندهاتام ززن ايخوناشباع اواذور بد فكف انتاكي م دصربيدنيراركه اول

الفنونك فتحه سن سان اوندر »دوعطاى كوفه دعشاركه نفس كلهدندر

(ضورينرمامنتزكلمد إررهين) هرهون ومحبوس معنا سنه (إجنادل)

جيله مساحدد ورنده جعدر معردى حذدل وزن ومعذاده ص ص كهطاشدر

ضرورة منصرف اولوب جوتو ينلاحقدر (خلاصجواب )بنشعرمن ورف

زباتكذار اولديغمده بكاحبينهمديديكد بنئصه جواب وردسلام ايدهبعكه

آسوده دكلبلكهطاشن وطيراق ايها لوده (لعابحه )ودخىروشندوكه حضرت

زهراميشرٌ ناسطنه اولاارد ندرالنتهقيرشر ب روضةمن رياض اللنةد رلكن
حضيرت اميرهمثيه كوىاولغله تحسمروتكزناحونيءى حزدتى زبادهابذن

دسلسان-اللهدوسع تاا

ادا الداؤاده ايلدى * #ومضراع اناده ودى نسدهدر(ع )ممدافقدامسدت

رهنترات يذ لملارى ببرريه قرمدر_ (تريجه)
ظ
قيادى خطاب ب#دديدى ويررى جواب الودةسدك وثراك
الكتلزاية محاسن فنسيتكم .ع .ويتعناهلى وعناترالى

(محاسن )حسى لفظانك لاف قياس اوزره جعيد ر<سنيات معنا سئه

(ائرات) وزن ومعناده اقرانكدر مغزدىتر بكسبرابل:همسن وهمزاددر

(احيالى) (واصناي) دخ يضددركهحك يامود صاجتك عبر

(مقاد انشاذ) طبراق بم سنياتى اذناايلبكله نسيان طارى اولوب سزى

اوسّدم واهل واقرائمد ند نى > ودافلدم ْ (ترجه) ز<ردندان ترابالله

ردي حاب
اندم بنسبزىجداهل واقراغ اهيهكرايمن

٠

فعلمكمومئى السلامتقطعت  +عونعىتكم خللالاحياب
(عليكم)عليكمورسم اولنوزهلوبدراراغةد زووندهاشباعوزن اعوندر

(ترجه) بسلساماولسونسزه يدنحم صورنا +سزدنوبزدن كسلدى

زشتةالقتمأن ”

(نطقديكر )

مافاضدمىعددناشة ي الاحعلةك الكاسسا

ه(اض)
ديعض
هدر
ض عك
سلدىد
ناناب
(فاض)زادهاو لدى ناكه سملان وحرن
وادعدرفاضنك ضديدرصونافص وءائب اولدى دعق طيراق ادوثم اوادى

دمكدركه(غيضالماء)صوتقليل اولندى دعكدربجح ضترؤيدندركه(غاضن

الكراموفاض اللثام )ديرلركر مارقلت ولوبلمعلركرت بولدى دعكدز د

| ع وندركه روضه مطهره علىساكنهاالصلوات المكرره زبارمده حذرث أمنر
دج
مت
و
”

ظ

بوادي

4

اؤقنوب #ه:كعودزلرين قبباوب ثىشواطر » واسبتضا رفلى يخعونىاطردن
عخلمة درون أدلادكانضكر ه“دروق ر وسانات :صا نحت قيردوه أيدون روح

لفليةى م ادن قبررينه د
اعسوتلاهزال ع وترقاح دقيقهقدروةت معت دل
او دقعهدتى افظم
 ٠شأْبلنودف  0قتآأيذؤب .هطكردافوك (لاالهالاايله)وا

جلال بد «اتعظم واحلال عد ذكر النوب قطع.تس هدوبعده لسان هالله

السلام عليكم وورجبةرالكلاهنه ع دهوبخطاب فوقبراله (اشينى) (وبائيم

«فلات) (دباوالدى) شورقنهايسه انكلندا ايدوبحسام تكلفسزجه ايراده
.فجى تعالىنك عنايت وكر ب باشده:استّيداد |يليه » +سهل الله تعالى ضعايه

آمين هبالتى وآلهالا منين

ظ

اةت
رىسل
جيعد
ابيت
لعاس
اانا
وكدى جو
تال
لبياب م
اح
(انسيت) برندهبعض نسضهده (املات)دجى :فاق اومشدر (إلك)ر"كاسفله
وْ_شاقط اول درمةردمونث
عضرت ردراابهخطاب (لاتردئ) تردسنافكرن ن

() فمرالئلهوضعه دى االحدركه عدئ تقديزيده اولور
دئ
عهدر
باطب
مخ
(معناى مي ).اىط ف
مادم ناسكانه حالت والد يكهنسزلمامزى المذلك لوشسبه
2

دن جدا أولدكد تضكروادوستّانه“لادق و#صوص اولانمعاملنى أوددالى

وتسحنةتثا ديهكورههعىونسهند ن فرقتكسكاسلالة ىكتوردى (١ترسعه)
ىدهم نولدكب|عزسين بكارد جواب ودوخسهد وستلارءاودك اناعالى
جناب

ع2ب
س
وا
ب2و
اتهقت
0س
ا
ي2ساو

) نطقدتكر جوانكونه)

تك٠ , عد .وابنارهين جنادل:وثراب
ايك
ووك
جحبب
ىالل
قا

اوادج ب كوبا قبركصاجبندن لسبانخالله تجواباقلقاوزدهينه حضرت )

[امندذى انشاد.بورمسدر (فائده).يعضبار ديشاردركه عضرت المغره .جوابا

| هاتفدن مسبموعاولدى بودن امربعيد داكللدرعزيرشاسالطقاانبنفارض.

|| حضيرتارى وبشرصال اولدةارى وقتلرنههإشغر)ذمناالذىماساقظ» ومنله
| اتلس فقطيلوسمنطالنيىارندن جربان:ي|لدىيعنيشي كجنديدن سيئهصادر

|| اليشوجل حسنياتمنوديهومعئويه لغقكنديحض وضكسنه وازمدر

| دو يوردقده هاتفين دواب ضدور ابلشدن(شجن) بممد الهاذئ الذئ د
ظ علية جيريل شط بهإبعئ اوصاف مذ كوره اطلينفىصوف حوب بور حاتم

الانبياءتجدمصطى عليهالتخاراجنانطرئ.واردوكه يزيلميكنى:لاكبكل يلم

ئظ اولغازاكن |
يخدمنت ويل بانزولاي زدد دعنكاولور(انانك)الفاتسل
.

د

«سصسوو

المي

1

:

ع

9
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بوحاات اللهيه تحاشى رهعاسندندهازا كهلبت ٠(نطق آاخر) 1

حين ليستعدلهسيب © :ومالسواه فنىقصلىيب

| بؤابى سهحضرت زفهاراتنيكدينتدارياق.ه قراحبلامندمعرثية انشاد

بولبشدرإحبيب) اول مبتداء محذوفه شيرع ناق يعدل فناكغليدر

(لدس) علىسصغتدر(لسوام)موخرتصيبه متعلقردواول يلودجساليهدر

(معناى مطلع)بمْرفيق شغيقوشتيقروحمعلىالتحقيق يردوسي ايديكدا كا

نجغانيدرى كسننهنك
!]| دوستاردن بردوتت معادل وماثل اولهس ودلءده د

ْ مضه خصه وددر زيراهم أقندم هيافنيدى زادم شمتسل تبراك ديعمير

آخر الزمان مدننا بت اولمعه سوب هيمشعمير زاده وشمعمرَادهمكٌاكرعدمق

|| دلفضورى «معنوى وجوه مطصمتطرمحبت اولغه أوليتَ صاحبه بى
ابدى.

( ترجه) برحبيم وارابدى كاويلا زمعادل برحمدب  +اندن اوزكم

ىكس ليدهيع وقدرتصيب .٠ 1

وا

جيبعايدعن عيىوجسهى * .وعن على حي لايغييك .٠|1

]| (معناى ظاهرى)يرحبيبإيديكه(هنلبسالكم)كنوءاااننزشالنتادميدى

أكرحهكوزمد نمستور ووجودمدت دور اولدىلكرناول م:تقمهللووحرة

| حال مصوردركة بورتاظهدش تكاه تصورمد نسويىدتاصيزة بصيرتم كى
| إزائل:اولق متصوردكلدو (_ترجه) غائب اولدى ديدهدن جؤن اولدى

همان سيد وإنانه خليدبباعكرق باضيردرمريتٍ(:'.نطق' )

1

مالى ودعت على الور مسا يد كبراكيس ذلبرد<وانى.

1

|[أحضرت زهرانك قيرينزيارتايلد كدمتسبرا | انشاد بورمشاردر (ميلا)

| وتنك قاعلدن -الدر (قير)على قأييركن عارك تزعيله,:نصت أولئذى
وتلغدارمضكد مبمراك زبارتنه عزعت ووصواده
اغن
]أ إفأل كال م)كانهكي

مموبع قضيعئتي#ك قبرىاوزره هلاموبرديكر خالدهوقفايلدماولس
دوسمٌ كارد سلام انلدى (. .ترجه) ابادمطوردم قسبولزااوزغزاهلله

بخطاب يد اولدى قيزحمتعدن مكاردتحواب (دهمة)قبوراه لاللها/كاءزبارت

علد ,واستّيد اذ زمان حعزتدهاسلمطرلقود ركها ككن اسهدشر يفشؤرهمى

]تلاوت .+وعمنده اونبرعددبوراخلاص,ي واوحركرهمعوذتين سورهلزى
ْ ونزسوزة فاحد» وسبورة.رهدن|ولىمغبلمونه د لم وا خرىبنهلغظشمعدن
ةفردا فرذا
|أموره عَامتْهدكٌي وامعاء ينبني كدجد بشدموارد ااولوانزورحه

أردموب

45

سورمشار ايديكه ايكىثئ واردركهانلرك اوزرينه ايكىكوزلركورمن افلهجق
اهايال ده تفلناطليننهلراولادى شلاعء.ةكاربتكاونده يري ادااك درجهسنه

انالأؤلامنتركداولاب شيد ن برىكدفدوكدرانواق ويلكوكبلركئدنى |
ْ انايد ن حدادوشعكدر

(ترجه) سه حال ودتظراب اينف اىدوستار |

#دبرىهراناجبادوبرىفقدشباب( .نطقديكر)

اولمداهروالانامالا ماترى يمد رزيةمال اقفراقحبيت

(ماالدهر (ماآنارالدهرتقديرندهمضاف >[وفدرٍ ١دزية) تقديم مههأوالله

دونسعماده بليدكه مضدبتد رض فومءساتثةااواق سائرووه اعرابد ناوه

ون ن كوب له مءعىترضددر
اى وز
اولغلهادائ.له بغيرالاكتذى نه كاتر
ديد دار (معهوم منظومِ)دهروزوز كازكرت آلاذسثلهبردغدغه لىاموررعظعه

كورينو رلك ناهل نصرب امعان انادكدها!كىبجدالد نعمارتد برىمصيدت

ماليهكه تاراجكرده اولؤر ب#دويرى دحي مصييت بدشدكه فرقت حبيب يعتى
دامند اولون سود يكاب قرنه أنسة خصوصا همعىة اولان د وستكدن

افتراقدنغبارتدر

(ترجه) سلورميسن ندرانسالهكاردهرعرب عزوال

71

مالغتيدرياشودتراق يبا 7

5

فان اس] قدييرب الدهرذفل علد تقابٍحاليه لغولديب

(امرا) اننك اسعى (قدجرب) هله م(ىلدخعصفتقف) جربن تكتننده

اه كأيهسه راع فاعلئدن حااوللوب (لغيرلبيب) فتلا امبلاهنك خيرى

اولوراكنلعينلبن سه ننهحسك وكزسرلام ل:هقله تعلقايودب لمعتف

تلدع انيهجبراولور (ثقاب)ذتدلهدرعن تقاب دكن جارهمى تزعاولنديغئه

علامت ايكون منصوب قياغ شد ر(معى) دهرك نت شابقدهذكراوانانابى
كل؛رده
صخصي
نينت
اىتلميتقعحلىرى تجرياهيذوبٍ واقعادالاولديغنه يق
ان

ده رك اول ايكجالذ ت
كغلبوبربررينهتوحلدنجالوكخوف افليه اولكسنه

تحفيق عاقل ذكلدر دعك اولوركة تربجة آنه دنى أكا ناظردر (لعينلبيب )

انون عراوك بارتب-ارلىيله
تولا
اقل ا
ذكدعا
لشضه ده د نىمعن ودر

دل اباسزدن يتحفيق ذهرى قربهايدنكشى خوف اناززيرا البئه سلوركه

عقلانك-ةنده لزاكرادررلواولتكدبرىمقرزد

زوفالحقةه خيروشر حقدن

اولغلتسليمورضاده اولوقدوطر فقمستقولء لودأوو53زَمانك سرود بلشادكام

افاديئىكب شزورنة ذنى :برالام اوئاز (ترجه) .ايدرسه تيحقجردهرى

فى
-

142

تيت كالكارمع ددل اليعهليهوسهلدامينامين (ترجه) خوش اوكيرترلة|
ديرةنبانسدايدهه ,ايدهارخاى جاب
لوباتادديا قناءت دارنه ب ك

5

دواون بش نت نعف:امهنك دقيّهمى امامشاف روابده بواوي.سددى واردر
(قنة)فل ترب ادنر بمت
وشرارها عد ولكن نوت الاك مينترابها* شارنب

هب ف وبةقبلم و لك “دافوزيها ممن قبل ان نغاقنابها هذ اذا اتسدياب حك
(نطق آنو)"

مندونحاجة بذددعهلاخرى ينف لكايه .ا

كا جكزوح جامة فى| تيدمين نضعة وشيان

ندز نعط عُدلعت دعمشدركذ (جام)وحدى بد ويام
كو
(جامه)اكبوتركج
انم ىاؤلاننكدوتردرلابكه)مدشهدرلكن مطلقاشاخ ودال مساددر(ممتع )كانده

ون عكورنكسنة (لتكلام) إبرارصديق نم الهواف تمه صاحبة البيدث

فالتلهت)هرعايت
بو
ايلهنرشاخ اوزره برجغت حك وكرجنكب (املطحع
وبربررعزدن استتتاعواتسماعايدرصح تيدنوسن كان واتازملك ؤقتنك
صعاس لهللهالغت ايدوب وعمادات وطاعات وونعمةارهمشّكران اوزاره(هن لبان
 1م واذم لباس اهن)سمرىبريانايدرا وتتاتكذازايدكبويلهأنكن (رجه)
اله برحفت هكموترون ايدل بحت وعدت شاب ابلهاولوزد قتهرمنان

دحل الزموانفنراق سنا  .جد انالمانمغرالاح<ياب

:

]| زمان)تكرار اولغسى الفولامابله بذررلفظكه معرقة اعادهقيلئه اولك عي
هناداولاور (انمع العندر ) ثى (احبات )بجعدر مغردى حصب دوستدر

(ترجه) كبردى شهباز ما نزى ير يتنناايلدى* ناروماراويدوب زنانا
ْ
أحالى انار دراب
(نطقآخر)

شان لومكت الدماءعلييما هه عدئائ حى وودتاذها
(شثان) معدم خبردرصدداءعى بدت اتيك مصزع 'انسى (إدماء(جعدر
معردىدم فأندر منصوب 0023

مسلغاكلشه
شرطيهذر حزامى ل ,

كزكدر (إمعناى ملاص)بت ثانيدهبزابرادااولنور" (.ترجه)
مد
جشه
ادى د نارةء راف ىايتدىكاب عد شي

ن'ابرسون د سد م زمه

ضراب
ل يملغاالمعشار من -قيبذا عد فقدالشنات :ورقة الاحيان

1

بلدمى نت

سابقده اولان شرطك جزاسيدر (معغشار )اون يلوكذه

برى عشمركبى (ختى) لايقوسبزا(فقد)غائب اولمق(خلاصة بنتين)بدت ولد

لورمدار”

4+9
0

٠س

فلمارهالاغردرارباطلا .يد طاملارحافلىفلاةسرابها
ظ (إزهل الغذات)دى هذه ذر («سراب) انام خاردده ارده اول وص ركه

أروشع لهابراق لد ندر ناكىلمنهداردر (مأل #ضل)ذنياايليً اختلاط
إي
والةوده غروروباطل ام ورد نغيرىبرثئ حح ورمدمالفىىأوليان كسنهه
طؤترهدن خوثن تمادش ابردفةا زهاردهسراب درخشان ومو

١ركور تركذ
'و

تشنهدلان3 .قراراذاوب صود رظن لهاضرورهرغيت ايدو الذداندةلرىكبيدر
حاصلى باط :لبوواصلى عاطل برا ملى إسألدد

(ترجه) ديدعةيرةله كترردم

دنبهى باطل عرور بآ نشهكيمردان اولورارض فلاة| جرهمراب

جهاتكلتابذهماونبها
وماهى الاجيغة مب يله بواعاي

(جيه)حنيوانكديتالاتسد مرردارى(مستصيله)برشىعكلبادويزب
ئْ ددثره ول ابذهلونده حرعة بهمكقات اولان دن |ا هراددر (اجَثذاب)

 1ف رايدنطو للوإا دوست

(ترجه) وارسه رسدعهذر دن |اصيرلتك

اأأاهلنه #شرطرفدن حكمك:همتايدراآفى كلاب

|

 ٠فانتحتنباكنتسلالاهلها عو وانحتذببانازعتككلابها

ئاات
تن
رطفدضى دك جامزدرقرارمذن)أكراهل دندناد
(ش)كشيزابد ص
ادزره اولوسن محءتابدرارا

تغرص['ايد رسن +لدءى خصومت ابدرار اسه

اموها كلاب )عونهسضحة بدخوىاولان اهلد نابي
وسبدن (الدذاجيفة وظ ل

كلايهتشبيهايدوردككلباكاوكندلهقمه موباىزا نيركناعدن الىاوبازن ىحكار ”ا
بزعاهلدنا متعيةدعشدر #لوقت معنزول حنيد وبايريد سويد عاولودت
منصى فرء ون وبياريد شوند

(ترجه) ال حكرسن نندتاهلل ا
هولورصكدَك

تام يدكحكنشورسننراعك اكيك اقاز ناكلاث ْ
فطوفىنءس اوطنت فعردارقا

د

مغلقةالانواب حرقحابرا

( :إخلاصة مسأم)راحت وسعا د توعزت اول :ثفن تف كدر حانه ى

كوشهسى وطن اندوب قنوارى شد اولغش و بردةنى_دنى صالى و براش اوله
'طشمره دن كسذه جالده واذف ؤواودى ظدمرهنكاكيفيئنه هطلغوعارف اوليه بيد

زيراامام جعغر صادق دن سورمثدركه د زماازمانالسكوت وملازمة
طقهكالوت حالعانولهاولهلى
ال توضادة الى الذى لاعوت د لوكال ما لرن
اباك

منا تالاجمارحمامه شهدي
زتها ولغمدربس اولدى مدككيفتحالز ات

العمقرح عنادة ريد اللمىاصح ام ةد به درمةد ذائيك الاغنارووتباء
-

ل

التنه الورخالالليهكساناولورسينس :لكاززركد هدتى حروان وانسانكررعأ

وبؤمضعون آله مماوعدركة(ولاتش فالىارض .مزسا) -.ورلدى :وبويتلمه
منتهى,ؤلأنار مدحسورد يكه(وعناد الرجن الذين بمشون على اضلهاونا)
خصوصال منالمهد ال اىلإععد) طلتعا ما موراولابيغمزطجهلتديةنعلومك
| يراليه ملايكةكرامتعظهاقنانارينفرش ابرداراول ملا<ظهدهد ركاراؤله رق
منقنبهع)ون حديث منعوى اولان برشخصس
وزوعبور لازمذر<
ؤى(م
جسورم لكارك فناارينقرامد ووتعلحةنابوشاللهزميق شدتله ضرب ؤدق

ابلدكدزمهدآتده زمنيعنىمقع ادولديجىشراححدبثك .يتحصكرردةلريدر
رننعو ةلهاتكونمنانلدجاعلن”  ,ا(لريعة)ا_دوشنه جيعدلا زميئك تفراله
تارايدوندارزما

هالمنهالورسى لمثرا ب

 .وادزكاةامادواعلرناتها ب .زكثكلاةالمال نصابها:
(زكاة)بركت دقتعالجيدونغخاصللداوقلدانهمهارلنهدهاولورسهاندن
مرا نهؤيرمك اغديااوررمّهفرض اولان حؤائله انحورناعماراد ديهمالدنرع
عشعرى بع قرفدلوكدهبريدرمعثاده زباذةاولغه سببدر (نصاب)فرضدت زكاة

دن
حرك
ادا
ود ت
حان ح
ادله م لاصاحينه حكمأوان

مقا وكوشدهامكروز درهمهدر.

زناده التونده مكرق

وىم
لاه
عات ش
ملزك
(ترجة) كلادا اب

اوله بهد شولماكلاهمتكزركةايرمتحدتصان
واحدسنااللىاحرا رلك ناجم د لخيرارات الكريم ١كتسابها

ض)دددىن..
(اتلكسرام

(ترجعه) بدهابلوكتد كد احرارىاناكحابله بيد

كلءكن موقيل تج
اب
كيره
اارتا
سيرى
تخ

لاس
كا
س:ور

[

ا -عد وسدقالنتاعذ بباوعدابها
راق
ملدتساف
عدا
وطمن,

(دنابى) مذوهائدن بعضنس:هده استعاره ايدوب طم ولت اثاتيله وشم
وبين ايلدى (أظ لفظ )استغهامانسكارىاولورسه لذتديا!دكن دوقيات

إدلوز اكاه كته تلنذ انز هءلنه/نى طاتدم نكاسائق تقدير انك انواع
طتايسنى واجيسنى سوق ايلدى جاشنسى لورم باكستايغاى ج ظكلدى

تمعند التفاتم وقد راخود دثانك كرتلذذينهرغبت ايدر وارسه ذوةياب

اولوزمانع لوتدرلكنااكرتدنتصصتاسترس م شابان رعبت دكلد زصكره نادم
اولور (ع) منجرب اجرب حلتبهالنداضه

( رجه ( طائدم انواع طغام

دهرى سيراولدم تام ».اؤكومه سورلدىنه بويد عذب وعذاب

ا

41
سلسم

لرافاف نود وإدةعدش المر“)دك باضد

0

شيب كى

دب اله
بو
شنابك ضذيدركه 5وعاائددلك غن أددىءموث_كاف فرق أيذونب س

راوشس
قار

انك ظوورى حدننه وضول واول وقته دخولار دندى

(لوك)بوز جويردىد يك اغراضكبى (مأل هرام) كش

عر نك لطافقك

وطراوق وقت مونحرىدشذوختدنمةذم اولانزمانده دربرنفسك كه شنابى
يع قآن جا نسىكنَتادر افتراقه وز طوبه تحقيق فانى اولدى نع "اول

حكمدهددزر زيراسن اطاط زمان:نزل وتزازلدر

(ترجه) بمترعر كسك

)الاقم عرن رد بي2هس قافىاولهلوز د وند رس هكرنان ثاب
اذا اضفر وه الهرء واعض رأسه ع ضام من انامهمسةطابها

(اذااسودلونار:ع)دى لسعنةدر (تغاض (نقصان ولدى دعك قاربله عن

مهمه وقاف دنى وآخر ى مهملا دكى سخهذ رتمطاب)ظي.ب وخوش

| افلانئئ إحةيةقتمنذن )شاب وزج ويردكد نصكرهانسانك جرت وجهى
صازبلغه (ومافروما تيديل اولوتوناشنكهو دلرى اثرديرى ابلهناض اولدقده
عر كارن كانزائل وال وشمريلاة تحر ىكاملابهحفط كدت انحون
حكيانه حركتهمتا اولونلزائذدنه نك طاهر وراطئئده نقدان ندا اولغلر

سومرنهخالى فىتك اولوركه بوثاراما راتمو”ندر (ترجه) سرري *ردزرددبائي

اآولقورسهبركسك » قاراولوراكاولادام عدس مستطاب

دع عنك ذضلات الامورفاتما هد حرام علىن#سن الدى ا

(فضلات) جغدرمغردى ذضله متداركةايتدن زبادهسئ ذعكدر (ارتكابها)
حرام.ك فاعلى(وحرام)دخان نك خيريدر( خلاضةكلام):وندن اقدمكن

تارك مألارى معمومك اولددسههرشيده مدا ركه دن زنادم ترك ابزكه ألا
برقيكاراولان:كس تقناع نوناوفاشالى كاف واكامنقابل امد
هرنه :در عند الشمرع م.اخاتدن أنه دنى هرذا”بره,نك برحالق واردرارراب

عزءتاكات رخضت؟ ىاولز

(ترجه) ي ا
هدو 4افش إسن
ود نايلنقواءه

شرقع عي مت به حون حراماولوززياذهار
ولاعشينىم :كر الارض فاخا عد ذعماقلدل حتو دلكتراءمها
(متكتارض )هرتتشعبراعا) عاله ماءزاند٠دن ك.د و (إنون) حقيقه

تأكيداو تلاحقد ر(موئئفضهسلاامت)امورىترلكا يلوبدروى رسك
شمريف ع لارى اؤزره ذرايدرك المته صسسكزم هكدعوككدر !طروتي

حسم

41

(شهاب)شهله انشولوسسدن 5يطانهدنى دبرا(مألنظر )نم تجسعمدماؤلان |
اك #وضغر يرنه بأشعده نمدااولان نشانةهر بدت م ت
وله زائلاولدى واول 1

سرمده اولان شهاب ضوخت ظمور ايلدي آندهيتمصغام نلولوبعش |

وعشرع مجلسنى تاريكيعى قراكاقانلدى (ترجه)  مشةغل افلدىمنارهم

نارجسم اتادى ساب ع رظوزلعداشمر اهبدلونذزدى شهات

ضد قيتلدنسبكالدور( بإرجلاخنيدى) |
اار ي
رشديدك
(ؤمة) يقو
كبىاعرااب اولاور (عشةت) ووهيدىئ'د يعكدرحى شا<لردهاولان لانهنه 1
عسْه دزز طاعده وبذاوارده ادلانه وك ووكن وبردهاواورسهاخخوص وادى |

طكى (رغم)وزنومعناده ظ
سناش
ومه)
دورو خطاءدنغيتة التغات ؤاردر(ها

كى اؤلان وغامدندركه تركهيرهلورئى سورك انحوندعك لندهعرب |
تبرا
(رعمالاثقه)ديركة بودبازده كاكوراك اكونذيدكاريد ر (غَراتٍ) قارغهدركه ا

'لوئده سياهقياذنع_ارتدر (مألمذن) باثعدنسياه قيلار زائل اولدقده بكا |

زآتمشاابنكابرننادهزاولاناىموى تنفد (ترجه) ناشومزرهاشيان |
ْ

ايتذْىعب نوسعددد د لانة سرقدرنارا».سكدهدرهردم غراب

ّ
ا

رأنت شراب العمرمى فزْزت دوأوالمناكللدرارخرابها

1
ا

٠
نالروكاف خطاب مكس و راردر > وستدهردالهر:علىالددرواردر (اعاسكلام) ٠

اندانه جوايدربم يناى عمرمك خران اولديِءىكوردكده بنى زبارته ى كلدل ظ
زبراسةك منزلك هرد ارك ؤيرانة ريدر (ترجه) واررستهكوردلّخرابعرى

قعرودنليدابرائاعيهجبردهاولوبدرمنزاك يدونكخدواب

1

سشيبغى خضابها
اانمعبثابعدمالعارضى د طللائع

(همزه اس)تغهاميه در (انم )نفس متكام (عارض) كاق( طلجايععد)ر

مغر فطاع تراول(خشاب اوزامة يسولحت )سنعتمشوش لكات

َ

ككرده نجه خوش اولوووانى بويامق دنى
صرد
صقالمه ميرلك قراوللرىنكب
عارضى ضئعءت اواءل نه صفاسى بوقدرخصنع ثئْذاقَّاولان-التكعناسى أ

ور

(ثرجه ) عتشالله خوثخالاولورى ساحةزخسارمه #دوندى

ب
اهل
ضدهوير
خىفائ
وحناوس بير

وغرة اجارء قبل مشيبة  ».وتدقندت نفس وول شبابما

"(غر)نك النند»ق نناضدرصكر «.هرشكك

اكرمنه واولئه حىهاروارلكندن |

اديج

ابلدئعق اشتعل الرأس سسأ معهو كرعن اوزره أشّكده
|عاشتراولدونيد
ب

ْ ميز
ظلاك نانهمى اولانحاالت طهوزانادىفن مو سكاف اقرانكنوركن

سرموا

|| وحن صفاخاصغاايلمكلاق اوازا كاداول(..تريجة) : .باشكه جيقمش

حعذلىهاب
ال
|إإدلالشيب ايدن«زدم ندا كوشكد كبرمن ى ؤس صّوت
طباق التراب 
ا>
تيب
خلةتمن الترات وعنقرين »ا تغ
ا
| (تغسسب)اصلئادنتغيب| حكن انك برى تَتفيغا اسقاط اؤلندى(اطناق)

||أعطبوقذهنتك اللسرجسيغني|دكنابن(رتكرجاهو)ل.ورزبخكرالبتقراتببجلموعرسين اك .دنارء نقزيب ١ »*
. +طمعتاقامة ففىداوظعن .ا .فلاتطمع فرجلك افلىركاب .

ا[

(ظلعن)تقديم ممه ايلهنةل ورحات.

(ترجه) دارر-ائده! قامت ايع

وكن اوزتكودهاولهنون وخواب
حاغ
أسترسن عبهديران
 .وازخدت الجاب وسوف بأى  73رمو لدس تسب ,ا لشيا.

ش (حات )برد سو ف) س ن
نكى تنغوس اند رلكن ين ادن اقرددهمسةعملدر
" لشن

)شانأجن إيعاجنةبهاستعكامويروب إبردةفلي ارخاوسابال لكن

قرسا برردولنعئملائكددن اكمقرابولان .عرزنرمائال
لتله .قطن روحه

كبلدركدزمةائدغهاةوللتافى حب ومتع اندمعن( -ترجه) سن ححاب,
 :على لورزندك 1ك
جوا
لاما
هدد سا كهبرا| ى كلورحةدن قمندهلي حاب

اعاض قصرل المرفوعاقصير ؛بد فانك دا كنالقيرا اراب

ظ

( )جرفندادر(#صل بين )اىعاىمكعوشمكورايدن كسنهقصرىمر
ادك معمور اولسئة شي ابله زبراعاقبت:اهيكده شابركهقيرجرايدهسا كن
 .ولهسنينسيننسم ادلوكهاوليركمعموراولة <ق عل يرده اوهس

(رجة)

 ٠تيه رمعموز ابدردينكند ورقضبرلئد دحو نه مسكن اوله-قدر عاقيت

ق|بر|خراب

(نطقاخر)

جتنا رحسو اشتغالمنارق ع :واطلعتشىادااضاءمهايها !

ضهدر( مناره) ادلدَزء سراغيا
[ا(خنت) سوكندىديك (نارقسى )سدخ
ديدكارئ قندذل سياسيدركهوامتدنا يهدرواقعامنارمنكامعى مأذنهدرمناره
 /ديدكارى اباد تناديل اولديى اود رنيراكدنشءله ذاراولان حلدءبرمراددر

وحمىعئاده مشارق دنى تشضهدر (عدش) فل دراك آخريلم بالاحتق
افلؤزشه اكوسملذود (اعِيشة :راضية )كب نؤانك يرئده ايلى .دن فتضهبدر
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ا ا

1ك

| اززاقك شهواهرااان سك صنوادال قاازوغر )ارد
ذبزمة دارصودخكلدئ انتداسصدة كرودكره
ارمخاَقي 5ريحض قلدياةبهل ن

ل اع واروب فاهره ده النته افى استبغاءايدوب كلكدن حتيْدءناك
اسلاسوا00111102

هه

زاءطلند اق صرِجَلوٍد7ل

شطبزوحب" ١
تو رمدكيد
عا خي دز كدا

لي:
قد
لنط
االم
قكالم
قري"تأكل المالمن لت اخلة” عه ونتز

|زضف لهل ايند رك راننقشف ق(واحله) مسار دوةسى (ملاك
كلاغ) دهرلاعادتدد ركةدوه تك اناكلرندمزحت دهزائرى اولنوب الى ده

قار
لحة كت كي ار حَهتوا

سكو بسر

جد ولتق اند وت دار وتضلاده تعد دتك دمو|ن ايد كس دلافاثدة ترك
رفاسي | كالننمرلاز

 2خجة)' بعضدى :مالى! كلقاير شغلذين

دأاسخسز عق تعظتاىمالن دوركد رهالوراكارج طلب- .

(نطن1 1

“الى قد ادال التدافق زوك قذنشا برد الا

(ع)1ه لدةما #اسقةو]مورحرفة حزدخولئدةالنى حذف اولع 5كواعزدةر

باجنعتل)ق(غم ءيلنؤات) كننىجوقوعكصيارؤاكؤندىدانزد شار
(نضاق) تعسو( نذا )فاخ بنذ بئلاتى خيّقالذئ:دعك 0بزد) جعدار |١

ستاردى بردة إترَغللوغكسووةسناهة ركدخزقه ونععندبرلرقضه هبرددكلدرتل |ظ

دنوهك افق ثاحق طؤنونن حكرسانمزل ككنذئىكات |
ياك)
دق
| لاعسازاق مواق خرةارد دعق دقالكدن أو خامة.ساهى حلب ايليوت |

||يض قَندوكِئاوللاس وكيد ران هالذى رتاعازدى وكريشٌ |
ين
دن
س
زء م
موانَ
ان حَ
ق ما
وس ركوكل دساية سين ع تباخ اولدىد

ا

عو

ْ

[أزرعه) “أن بؤقادىءعشقوحاريدمشثات د
| رثات
15

.

2

1
ع رق

عق الذهان".

ظ

||اإبلال)الاذه تاضيقككللازايدن موأذوتويذرتونذهمظلمانَاى معدؤف:ى سغله |

لتذةقاوابه بان سرذراًظ
||أشقاذاوا الكواسنتعارة اولنذى(قوفد]الؤطه ل
عضن

ةذه دارا سمغ اسه ل(قرونك) فاقغالك درككورل”ديذظرى ْ

ْ درق اعثزازدز(خ)كلذعكذ ركهاقل فعلدك ادر علىأبنامتعمال |

مذى يثاك وجندهنابماضدد أاأبيدلهكهنزتؤكدى |
عفؤ
[اذلاوز رمَقَدَوعه موا اك
لس

للا

لل

ل

م

وا
رشسدارى صب عبنايذوب زبادهسئ د ىمطحم نظ رايدرم
'

(تمحه) وادى

زنا عت دود أله ررتيه بهع نائل|١ والور مممطمم عم اولور
بكاكل ف

[ْ

اأعد رت ١

اللهريكبدت هرت به بيدا قدكان يعمرياللذات والطرب .

ْ

(طرب) سروردن وباتمدن وباخودا رزودن دا اولانخةت قاب (خلاصة
(بدت) اننمسنك ر كا ولاناللهعظيمالشانهكدئصهتجحيهخانهأه:زلهاره .واردم
ذكوردمي .لدائد دشو بهونشاط سرؤز ابل خالا معموراواشس
باللهوم اؤغرادئ جوف خانه وحسحاسانهبه
إداتوطر بِ

(ترجه ) :

كاىعارت امش أصعاب ١
١

طازتعقاية المناناق سوانيه. >. .ذدارمن يعدها اللويل والحرب
(عقات) طوشيل توثىكه معروفدر مادهسى عاقدت امه دلالت ايلدبى
سودن دينالطيورعقاب مختارزى اولدى (منانا) دل -جعد نيمعردى منيه

مواثذز (جرب) مهءله اركفتحهلريلومالالم دق ر(ه أل مدن )اكرجه اول منزلار

معمور شرورايدى لكن نظن عيرتله ادعان اوافسه موت قو شري اطر أفنده

جولانايد كوربئوركه عاقيتنزواليدوب اهالسئ اطفار به نه كرفتار
اولدقدنصكره واو دلا وقر نادفراقه حاى .رار اولوب ورنه مبى .اول انه زى

ومبلاتنى تقسيماريادرم بااافندى ديكلةشمعئرْو#فودرضابى د عشدركه
دنر جداحل شهمازي هر شخصك جضور نىاو +ورم در يداول
تقنا
الو
دردى<وان خلةن ودنادن كو-ورمشدر

ت|كاطرافنه ربروازايدردصكرهخراءه
0

وزطوووبكا

(ترجه) كوردمعتابموت

ان وماولدىهي

ا<دسع:انك لا م بهطلءأ ع ؤلاوريك ماالارزاق بالطاب

| إعنان د)يركين ديدكارى كدراكب النده لور(لام )تقديعجيمأيله
جو<دن مضارع

اطب يعى فأ باشلى ونارام قلهدك (ذلا)ذهلاثنى نس

اونذر ونهى نأكبدابدر لافائدةفىتإك الحجيةتقدبرئدةد روزيكِ)عدر

(طلب) طاأبك جعيدركهجوهرى غَيق تسد ر بوتقر بركهوره بدت ىق

قافيهدهتكرار عببندنسالماولوربعضيار ناب بجعجل اباديلروابكلوجهة

(تدمة دن )عنانطلبى ضيطلءاسبنفس رام يلواليتهآرزوي هرامده |
|رسدكه ظ
سركش اولسون زترامغيد دكلدرةس افلر زاق عااولانرب ك
جووح

| دزث لزيحصولى طالباركطلارينه نوةف ابازازلى مةدردر #فالذيكه دعافةاز

007

0

12

توورر
| فاحساف انان ملاحظه ايادكده صبر اسان ك

دعب ازلورصبرهديت ب نوابك فوق اندنياولدى اصعب

(ترنجه) |كرجه أ

وكلعابروى نقيب بد والموته نذكاللذاقرب

(نتصشكولارم)جهراسأممونل ادولااؤنلديغمز اعدرامل يبندوك كلآت

كرادت سوزادى اكنغراءتنوندهدركه موت +دلهسنلدن ييتدركه 'زنراااول
| اموز مطلوءه طول اتملعند ندربرى حاذل اولسه بريق دن ايددرز
نهادت لوق برحالت متّسلسلدر اماموّمنكامل تفسى نفس اخير بلكككدر

هادم اللذات جلهآمالذن انساى تريداندريع سدع ثاردركد ترمسطانكوتده

بلادولزعيدره
ودا
نان
مكرىكزهموق خاظر بسشّمكةورمكدعدافوىاوللسه

اذاقةاولثورحضيرت صديق اكرببرشغرندهسو ركه(شعر)كلامرءحصيم

فى اهلهيزوالموت ادف منشزالنعل»بورك

مشهوربىدكتونداانكفتريجيدر

(دت) اىافلمدن غافلاولانفىديدس نكزرهمناول سنك اوكك دصر

كشىنه هرماسافدلى دووركامونقلردن اقرب (١إنطق
(تارجوعهل)قورريب
آخر) قددان رأمى ورا سناسارص ريشن يدان الخرنص على الدنمالنى تعت

الإمأل ماحصللل)قفرقه شذو خدك ن2ورى ومغدؤى علامةلرى ونذ يروت

كلان
لثد كؤزندئ تعن باثعءك قيلارى ساض اولدى لكن بده اولاق
|اؤ
حرضده منؤلك يدق تور وضعف وغناالهوز ابلدى هنو زكؤناكه شابدر

قح دتأنهاولان حرماك حكمان ورامكبالأقتنهمبتلااولان كسسشةاكرشات
دوان اسه دتى و وزنوت حكر ضور تاك رندكق وحوله خصوله كز

ه اوزره المكيرمن حى نوسياقذهاثر وداىرد
انهد
نراد
وز ي
مشت عظعه يه اوغ

اولديكه (يشيب ابنآدم ويشب فيه خصلتان الخرص وطول الامل )يعى

انان بيراؤلدقه ابىاخصنلدقهكمم اولوريرىحرص وبرىدحنى طول املدر
عينه كيدؤناول
يفار
وله أؤلديتى معلؤم اولذقده نفس وشتطانك خضلا

نوزادمسدهركه جهاداكبرودر ٠(تريجه)
حلةار
نخص
كدنلاوملك يلمكا]
أغاردى صا ببراولوب تبراولدى حرصم دم #دنبااحون تحرص حكمكدهم

درنخعب

1

تب:
زعي
وعت
لط م
اتها
 ٠مالواراقاذامارمتمرىة عه فنل

(رنت) رتبهكيج بايددرمتبهكبى(محصولمأل) تكاناهولديكهيرتايدبي
هيللايماتوخباذهازارمشقئله نالاولديغمدهالكله قاناعولميوبانن,دلند
1

_-

إنرشاعت ألخكره برمصديثديده ره* فبررماكاتسلى وجهله شاقى حوات
اذامااءسض دث الدهرعنه حيله' د كدرد حزن كللومواديه

(ما)زاده (توادب )ميشه نكاأيتدلردرناديهمغرديدرإمألمغجو  63رطر دده

دهرهكندعئ سيت ابلسماولدهرلك مكدرار مك كدراره اغليائارك ثقات
واضطرا دارى هرسك ونديد حزن ابدوب فو وتوم وهمومد ن الىهالمم
( تربجه) لعز يتس اواسهكرحال سربعالانتقال يه هى ثيه قد يدحزنايلر
دمأدم برمصاتب  .

(نطىاخر)

خرص على الا سان يووا

د لكنتر لالدو ناوحب

ْ'

(فُرض) خبردر انيدوؤامبتد ادرجدهومة مدهفرضّ اول شد ركهنر نا٠اوله
مدقب شأفعره دهوأ بحب د عكدركه بدت دك الىتأمسدايدر» حذغيهد برلركةيد

لله
ادا
برعسنادت لازمدنك علىدليل قظى ادا حادل ادلوزسة فرضد راكر
اولورسهواجبدر(:لويه )اهدن جقه رجوعدر (معناى مطلغ خ)لةكاوزرنله
كاهارنذن ويهورحو  3ابلك ذرضدرلكن ماهارى تل انلمك لونهدن ز اذه

||فرضدر تؤدايله كا ساقط ادلور ديوممالاةابليو باه مصمراولقعينيلدتر اق
جاضمردرا تكله علا ايدرمدنوبكنديئىسملانك صوغسنه مسا ه ايلككدر

علاكقارىىدكاد ركاهى ترك ايلييوب ونهرهمحتاج اولمق دخى اولادر زيرا
حدكه وبهقسم راو وندوتتل
رة :
عو تغخأمنك بزفسعرىذعمت وبرى
ختضمريد ر:ديدبلروائرده.مونه جار تعبير سورلدى اوائل حرف رادة  5من

صم بتندددتىنازك هكزكدر (ترحه) كد يدواجب اولدىنويهاكك
ولىترلك ذنوبا.؟_كد راوحب

00777
2س10

والدهرق صمرفعهيب +انولء:نلاهسفيهاعى
(صمرف)بونده <وادث ردزكادوشداندزمان( مألقول)دهرل طهورايدن :

||حاد ثه وليهعض كر 0تعب اوناجق مالةاردرالكنعاذت ركوارو ذلهيكن

أنه لتكوبايدهاولانغذلارى اندن زيادهتعبسزاواربرام دز (تزبعه)
اهككررجدشس كر ودن عبد زم ,كاشين
وكلعفاانزى اع .
واالصي:ر:ف..ات صعب ه لكنقوت الثواباصعب
| إناثيات).نلاياءوسثقتلر (ثواب)-طاعةارك

جتنوادث رؤكاه كرجه ديرا نك اه م كلد رلكنصبرايدو ثيلررهثلن مكافاة أ
عوض :وبتزالرى (معتاىمةول)

وجسازاة وىارو
فثووات بؤذدا .يالكاول صيردن ديك جدرعوأولكرم

آم

سيق امون نانككو ناطوغغه علتهائيه موت وانك دنى ععلاتتيق
لمسموط أ مرح
دبراناداة د (ع)لابداوأورطونمان.وكهن أذياه ده(ذبل)
عقود اطانئده -ورركه يق شعمدهالوشر برهددن در بايد رحد بث شيريفده

وارداولشكددركاه امجا ن:ذه شركوان برمإكمصرع من بورى دثوبندا أيدرع

بعص ووابّدهاولايىكلةمياتتده(واججغوالاقن )دخ دبرديديارحليةا وتعيده
الودردن مردى اولان(تلدون للموت وترئونالغراب) ديريعى موتامون
طوغرسرٌ وشران أواةقامحوننا برسزد كدر حضرت روح ايله كلاى افاقى

ر)ردايتابدرار ع تعلىتفسير”بده نازركه وزشان
ادزرة(نانى ' دءلدوا الى!خ ه

تان حظضورئده هدير ايلدكدة سورددولركه
سعدلضير
ين
وكر جنن
كان
بع يس
(لدوالاموت)اك 1خرهديدى (ترجه) يرم لك شركو:ندة اع حدقايلهايدر
 60-02دبرطوءع تأرهب ادلو أولور يناارهى خراب

(نطىآخر)

رفكلاالدنيابها اغتر اهلها يد .ولاكالييناستو-ش الدهرصاحيه .٠
| اغتر)الداندىدوك )بق نين )موت هراددر للخدرانبدىع تبك اليْمَن (
و.ى كى دديد دلرأسةودخسش (وحسّت وبردى يعى افركتدى
12عه سدّده وكو
ددوورةتدى دك (مآلريت)ظاهردركه اهلنايد نامغدرزذئر يفتها لد يى

' كي وإدهر ه دخ ميك وبرديق دوعقلاقكى برخاات دق كوزمتدمكه|يكنطئ
دى لت بوالتدق

(ترجه) كرحددننا اهاجئى مغردر اندر ربدت ادله عد

حشت أنادايلرامادهرى نوموت وراب
امرعى رمسمالقريبكانما د

أم ”على دسم اعرى ما اناسنه

إاغن) وادد بوررم دعكدر ومعناى ءءتطاهردر(.. .تريعه ) .ادغرادم زنها
ستراى اقزيامه كوسآ بد لوقارا ندفراء.وشاولش :اولعالضنات
لاثائتقنتا أمات داجيه
فواشلولاانىكل ساعة د اذ

(لولا) حرف ض.ضاولوب شمرورة فعادن خالىدر مضارءله اواسه حث
هرب انموئدزد وم تكلى ,أولميانويله
تعيب يبهد وماذى ابله و وت

| مقامده عرض
انا .وناولور ()11م منعتاسة» (فعتاى بدت )لسعمانولواحب

الوبودمكه بنهردم وهرآن مزبمادانالنددمكهمبررفيق ات اباش
كسمه ياملاق أولورم تع اواقدر اهلمصيوت ولردركنهركعه سلاكهاةالم :

دودطرعت»ه مبثلااولئارخولنور» بنأخودهرمستلاى غرقتهكه مئاداتلسملاق
اولؤزبواكاتسارت ي.خاسولور مكدزند ن تعرى ابد ١(ترسجه) :اوغراسم |
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لاتزعمصاب
اط
بت
ع

١

د ناهلاوسمدى| كتثابو . .

(اك )اعلاجى نديد ردر 11مد ألاديكاء
(جافع) صيرسْراقاند كنسنه ب
ازلوزسه هرأذايلهاغ ادرواكزةصرا له كادننورضة! اكادكوزاتى ملأالولتون ٍ
(معان)دوذ ىكثى1
[ ١اكتئاتب هو

يه منصنوباببردلاء حاشامنال امعين كلس اوله

١ترجه ) زار يله لدم نتب اول مصييتد يدهنك عدا

كافلهموت افل واحيابى ابيع مصاب

١

الكالنو كال الاب
سيق لشن داى الؤحيلهلا :ب

)نده تشبيه
(جيب) بقادر(داى الودل)نمااودلداداويفدن كشى (كان بو

اوت اولوت دلكه شعذفاضل مطولده تصريعادادكى معناءه اوأورصك.

شكا كاهده خبرى اع نادت اولمغلبهلاتشميه مام ظنده ايراداؤلتور أ
ورم در
مخاطيك عالقأستعررااجبونسوالحلتدهكاوركهآناستك وخيرلك ث.وؤتذن
خرك وقيدربردار دكلكنىسركتابدارسئن مكدو

(ترجه) اتليه حال

كريتانحولواوتلا لوكو ساموت اوااعئدندمانك عَوْءُعان
بد فى اللدعة لمعاب

وسوى الردشه الخلق-ى

سس

ميمه

[ليحاب)مهءله التاق يحالىدن غاباةمصدرى معروفدر ل حزم له بأساقط
اولون محاتقالؤن 5للنزفالجاعاولك موق  5اللددري ساحد
>دن
اائ
نار

ةر فاواععش دع نرألغ لصوماوليوب وودو:عىعيسلت كلمك(شلاماةبعت(
| حالق تعالى يت مسربى اظهارايدؤب ذذى روج اع امأتدده در* ىَاحل كن

اولكده برابرانادى يله دن زبادهبرزمانمعمراولوبحياق ممتداوواهلحوط
اولانكتدىسينى د قراعدة :بده خصادص أدلهبينالناس ويلك مما
اولان انببادند متازامكن
وقت ارتحالىكلدكدة بلتاأخرقض روحاولئدى

أصائغيوت دعن تركّه فابرمدى ساحليع دنا رلورزرائزت حصوصا
اقلا براحتزاز ارده حك الت دكادركهدعشار

:جشم ظاهر اده اولدى

موتدورى افتراق بد وصلى -قدراكهان ١كاحكرا راثتياق ١(ترجه)

خُلق كسان ايلذى انده شد اى لازال يوناكدابر )كنارل نيغميرع ادناب
لهملكيسادى كل لوم  #لداللموت واءواللغرات
ا
96002شتهددر ورزناكون سك ناولشدر مصاوع ”نافيكلام ملكدر تذعين ْ

افأخشدر (للموت) (والغراب)لامارىلامعاقبتدر (مأل مقال )جنات حق
تعالينك ملكلرندن بره إكواردركهه أموردر نع دب ركه موت احون طوعِك

5

ال

ل

ل

1

“عى اودر ولددتصكره شهادت بأرمجى كهسبايهد رخرف سين| كااعادر يد

0

ده ايك دارمغك طر قاروى كسحه دلكةنررييليتلره
ربرى
انبهر
با

ددرا بك #وندر وصولال بأرمةارندهدى اوخسب حرؤلر سه رعاسله انّدا
أمهام ووسطى لوسك عمسانه وشاتمهذه صسرطرذْغنىقطعككدرتطغ
بوندن عبرى دور دنى حسن تقو نام رسالههن أسمشقاء ايدر(تكته) امام
الى احماسةده ورركة قطع طهر ترشدده برخير روادت أولندبغنه طهر

وجدرك شهَعْمترعليه الصلاةوالسلام <ضرتلرى دشت عيئده
ولح لكنمسبع
 :أولانشهادت ب رامغندن قطعاطغارهانتتاج موروتكلحك بأرمغه علا وكيا

منيمنراك كوجك بارمغنهنايهةلسرادا كسوب ات ماشنارمشاردهبجلودن
أمكرةقطع سوروب اسدا واتمادشت عين اعتلريده قاقع فلن اولوروكلة

شهادثاثارته .خاصاواغله اشرف .اصابعاولان بارءةله ادا اؤلنوروراش

'نلارامقمبغاشه .لخصوضاعمة نداؤلهيساردن انسبدز» وايىكتف داتك وضع
|اطبيعيارى اوزره لطن فعى انهلزى تطادى اوائدةذ هرس حل لورده

-

الصؤورق دنى بودماولىرزبراشرمشدخت رايهم اكدواوكا نات موحود

الذي اهلدقت وطبع ا
الوس عمتسي دا يولس

١

67ب

حَ ,تامزا
|
حجن لندغطازو اواديش اوزرهايك ع ح

أعضائك منادن زبادهمعةد [درؤنهس ناطقه للا علاقهسى  1راعضاه

1علاقةسندن زبادهدر ب#دوحضيرتاميركة طم

نظرى (انالله وتريحت الوتر) |

حد دث شن دنه رعادت وذرد ودود جل وعلادن .دعا نتدر (دل )واسترد

اضابٍ عين اعلص+لاة والسلام وعلى الله الا منين حضسرتلر .نك شهادت
فثندهنا تن دست
دارمقارىاورتهبارءة لزنن طودالولة يجىكتباطرحادي
ْ "شيعوماالعدمن اوطثيدى واول الكت مرا ده سمأبه تعبيرى شيال لفظى

ىرس

قاتوونايرا
اذ اث هماود تيويقءماي داكانازمنوهتعنراوق لعب

مظذهرام وذردا كلد فىاللهعليهوس ا:.مرا رستار اولمغزه (كنتالديهعين) |
دسن
متسر د

دددارى
دورهاى ح

اوامنيى اهل ضهوية اندر وخط امو] ْ

دد برلركهأصيع تأديت #القنت
دح وقد زررمس كد وس |.ده ومع إلهومابهة ى
د تامام ليدعلدمكةناننانك قطى  خنضر عاد ن خنصمر دسارهدكٌ
سبراأ قطع اقلتوو ديددار ١2جه) قطعنا ندهرعايت اولهسنةلوادب *«
كيمعدنيدرتواسن ثمدسا زى أؤخيدب

(نطقآخر (

تت

560
سس

ار

ند لدم » فغان ورارمه هج اواد ىكسنه مرب
وا
دقد
قرح درددلهحا
"وانت جيم نبدءعولارق * #وك شفباضبرعبزلا باحندى

(ترعه)

عع

بصن أندنه د كددع ذعردكا 2دوددر

أى تحب حيدب

ا

/

8ل

دىل طمدكا حيدى
يه ومن ل

د
عر
ووصد
(لديك) سنك قتكذه دعكد ركدقرنمه #ص

لعدد زقررمذه شايعدر

)عاد ركةنادننادنهساولانضدت وص مةولهمى ا-والان يحث
(اطت تر
اندر ولؤنذه اغراضباطئية تفساننه هاددو( مأل ت) بنعلي ودردم
أطت دركهالى شمك سكأسو

دوز براسةك ؟ ئ :كشملق وضامن اوقدر يد

الالقييها دنس تكان دكاناولانرتٍ رجان

(ترحه)

دواى دود نهام

الت ركادوزو :إذلورجاوء طب ككى ذواى طبدب . (نطق آخر) '
اداشثتان”تلى فزرمةواترا  2وان د تان تزداد حمانزرعا
(ث“#لى) :لىماده دن ممهول مخاطت

سن عداوت اوانورسين دءححكرر

تااربدن كسنه
يد بلر(مةوان)صق دى زن
دهد
رنا ب
(ماودءك ردكوماةلى )لومع
(ذرعءا) رحددث ثم :مَك نص ةيدركهاقتبا ساتغسيروةةديماولغشس اص (درعما
ترّددحمادر )عب اصلاد هبرركون دوهصويهوارف كيرت يز اواغه د براروكون

لكاروزياك رروكؤد اشرق اسعهيه جاق عب درور ( :ترجحه) .ديلرشن ||
عض

|<يابى سالى قل زيارت يداولوركهكدزبارةإومضاءف
طةادفه الاننان #سن 3

نا حياب

يد وانا كثروا ادمانماافسدواا1نا

(منادمه) ندعل ك اياك(ادمان)درباردركارافاق

:
٠

(ترحده) مصاح ب افاق

انسانهنه خوشردقلتاوزره يد اولورسهكثرتاوزرهفاسداولور<ب ناباب

اهدت .جد ذعنىثسمرى <واس السب
(نظقآخر).فلماظافيرلو ن
افلىادلى بين الناس سممهور اولان صورتبدتلو بلددرجدةاوااظغارم بااسخة

والادب ججدعيتم! واس سارها اوخسب (مأل مدت ) طرنةاروى سنت وادب
اغىس) وصولطرف طرنغتى (اوخسب)
وطرن
خغالك
اوزره قطع يلوك( صا

طر يقدمى اؤزرةكس صاغغالدهاءّداء ختصيركه .كودك بارمقدرانك طرنغى
ك 2خا ١ك دلاات أبدن  -لعده واو دلاات أدادكى وسطى كهأور نه تارمق

| فاندنصكره الف اشارت وضع اولئانابهامكه باش بارمةدر وصكره بادن فهم
ةكداهرماقولان بارمتدركها كاادسزد براريعىتركيده
| اقلئانيصمركنه كانو
0293ك

أرب :ددت قد تىوقلى د مدانك لاعمانت حبى

ْ (ارب)-1ماءالهمه دنذرمصدرء»ى القاعلدر(ر  009قواخةحالدن-اله

تقل أيه حد 'نامنهدل عاد اطكذر (معناى أدعا) نارق قدحم ذقليمسنككرم
وعتاتكاه ثنات ول ونلرت للد ن حوطابدوث )42نتاحشان ابلونارق نسى
#:ايضدن تزه ايجزمسن كرا ماهكاكافوك نين “٠(إترجه) .نا
الهخوشدل.وبا بت قدم يأرب * دكا كاقاولان فيضك ابرشدردميدم ارت

قريحالقاتمن وجع اذوب دغل سدم لشهىبالحمت١ :

(نطقاخر)

زثرع )وزن ومعئاده جر سش1وك رو وحسته (خيل) وزيا ومعن هف

|

وديف (يشمى) ونمدطهلةافر بادايدردعكدر اصائذهشهيق جارك ضداستك

|

وذولزفىزدكوتةاجرى حكرابك ىد
ادر
ءاي
لال
رارس
خيره
صوكىكه طش

(رجه) |
لفظفرعادر ( دب )نوونمهمله ايله سسلى تكاكهزارى ديرار ت
الهى <ستهدلن ايتدىبى دوب غيب عدد أيدربوج دم رارم ذخان وزارغر بت
.

أضير كنوه سهراللءالى 2

قصار اللسم منهكالقضدت

(ايالى )جعدرمةغردى ليل لغيرقراسآخزندهازائددر (#ضيس) اماتدالىكه

تح وال دبل (رحه) .جإويمشتكقيهزغزلى يكت قور «١

مشثال حسم غة ع عصايه اولدى قر دب

00

4لفق

٠

و لدمالعادمنن طؤلالكروت”

)كزلف) معد روزن تعن د متو مدرمفردىكأن ردج لوأناتلغات ومعاشلرئ
واضم اواغله دع مارنده ازاديئغى حكى تكثير سواددن رجه يدل قلاندى' شض

(ترجعه) عبمى رتتغكينبرايدرسه خوف شديد6د وافقايتددى أكادميدم |
وب ععدبت

يسادىبالتضرعنالهى عد أقاى عرقواسترءءولى

(تضرع) فراردساايدؤرتنكاز(اقاتى )نم دونعوائلهديمكدراصلى اىقلدر
(عثرت) ورن ومعناده زنجتكه زلهو خطاذر تركنده شور جكدر

لوث رهاثرده

ودر( وافال أئلهعثاره) رجت وشدئ رجت و<د5ه شددل
دخ وارد ا

ابلسون دبودعادر

(ترجه) بود رازم الهى قصوره قله نظر بهعيونه

ستروخطا رمعط]ك يل ةهنصدب
فزعت الىالكلا لق مستغيثا د

00-1

دردمفىبدابودكدر (-ترجه)
نلدد
غ اي
نيرسصهمله
(فزعت) تأخ

قرو

1
وو

يدر

(ترحجه) مرق :ليمير

ممه

ل

 +متا اليدريل

ي وناب
اكااد
ك
ا

0

ودعالحوان:فضلا ب*« لكلالظاومال لوحشدية

(لاصة معن)سني كلانه دواب ق.دنده اولة وأكا خوانى ترك ادله
خ

فاضلانه حركتادله كه اهل مُضَلك كار:كازدر وظالمك حالى حسينب حقيق
اولان اسرع اْاسبين ربالعالمينه جوالةابلهكه نمالوكيلاودر  (ترجه)

رده لك ]يلها كلتقضلىاندون جيه أو ك اهحاق حق ايد مضمبرع الحساب
اامس
دهان
لقاءد
ا الو
هب
نطق آخر) دهت

ف والناس نين ابل وموارب
لا

را ثل) خملاذ ندركه الي

حاحت ديعكدر

| (معناى ملص)دذندى كون كو -حن كسنه كعسى كى دناكاذك لودد ريا
واقاقدلى طلسن كلزوافل سور عبهو نجو ع كندى حاحدى امون سين أيدذر ٍ

ا|كر برمادهدهدورت<١ة ظيماورايدرسه وفادا ركىكور نور وفا د كلدر
|أسبىواردر وبوحالت كوا وثلرده موروث ددرا واشدر (ترجه) دلامهر
ووفاددنكم ى كد اولدىذاهبهدفر ماليرافلويد روجهان خاقيته غالب
ا

لوعارت
تقشون بم المودةوالصةا  3-0وفلوبم > مث
| (لبكلام)اناى زمانك عاد لودركه والاتنرة برى برار .نيه مت وضءوت

عرض وافما ايلنون ظاه وده كورننونار صديق جيم والتغارىكرماكم فلن
رلهبردر
ايدريةحال نلك د زو ثلرىعداوت عقر بل ي

(ترحه)

لسادله ب

بربريه عرض مود
ت  ”#وى طولمثدرا ذلارلقأو دنهعقا0

على عور حي
)م
ناكدر

1

(نطق آخر) ظ

شدبق تفهادنه
ومن شب

ءلهكثعركيىرك(معتاى دت) دعام حوةدروخو تلرم د
مم

|

دوريتاوت وتددنت)خردر سه سرله
 2ركمكة ويلهآفةبده كلاا

فلن د ومنيك 7710

علشر بك خواصخد ند ز (المرء عد نا هل )

ٍ دشيو كه كشى ادي ننه ره دشعتد ريهددس البته صا نهد نى عدودر
واطف لازق اخر ويد ركه اعسات سابقهدخ

ناطةه در

(أرجه)

اولدى واخلاهم مهذب «+تيذب| يلين يدمنت اولورى دازم هب

لورمت اأف د

واددهى

كرا ا
دم علطم

ٍ

نا واوطليت ضد بقاماظفر تنه

(تيجه ) ٠راسم مك عدوبواى:كامكن ادلورجددىاكر برا رصادقاستسم
واشر

(نطقاخر)

ا(

13

فى

ا

اج
إ1لى

وتذوىساغجهونى هل > واكزءاناكون بهامحبرا
8أو)وإدل معتاسنهتكثراو رزج

لخر عدت ركتدارسووزيارا”

ضديدر (مطعون بت) جوق سقيه وازدركه جملوغفلى ستيله بالمواجهه أ
ولروينانك مقا.لهسندهسواان رمك يدعد أبدوب
يكالازق اوليان كلاقس د

سكوت ايدرم ومذعونده شاعرديمشكه (شعر )ولد اهى على الثم يشيى د
خضدت ثكمةقلتالايعندى

ههل سقاعت ناكدانتدكه خطاب
(رجه) جع ال ا

د حلايدو كراايدرومبرمآ 1كدهيمعدوان
ْ

يريد سشاهة وار بد

ع .د كعودزادق الاحراقظمما

(عود) خوش اعبار +باايعون نادقهراح سى شم اواغاز الوهد ني ديرر 5
(زادهالاحر اق) دج سه در( صول نظ م )اولسفيه ولئيم شفتى ويد ؤضعى
ارمرد خه دن

مل وتحلايدوب حلمى  0انلدم بوحالمده كندعإىعبوده

تشبيةايد رمكهننادتقه را طبه مى زباذه اولور ندحجانك لش سشاهسله

ظ مكدر اوادقه | واده واد مدل اما لووعا ارياادم  (ترجه)
السناهت ابلكهايددمحارربأدعر*8ته اندقه عودليوب اولورمث ناب !
الدساخال على عيويه هد واستروعظ علىدنونه

(نطى!آ]خر)

(مألمقال)دينةرند اشكك عسار يؤستز اجون برلاس كيدريعنى حقنده

بعض جسئفيات ينسانطر بقلوقصياى وخاهار بدن سترايدهجك بر,بردهايله
لوحدوى وبوطبيعت حقتعالىنكصغت ,د ركه سدار العيوت دغفار الدويدري

وقولذنى :مخلصكالمتعالابلدخو يلغق لازمدركه (تخلهوا داخلاق الله)
دورلشددر ودى بردة ته دركه )اولياف مدت 5يالى لادعرفهم غيرى ) اثر
دسنس مده واردد رمع بموليارم عنارلهمسبورارد ركهحاللر لّهكسمهواقف

ولهمزالخقن اورمد كدرديديار (تربجه) بعكيسدياقههمكشةنهتيلله
شتاب ع بعرمى سترايله قيلدامن عول جاب
:

 :واصيزءى طمالدة_.هوللزمانءلى خطوبنه

(خطؤب )جغدرمعردى خطب اس عظيم ومطتلتجم معئادسةه صصحكىء
(تاخطدك) أاىظليك دعباردر امام هت سقيوك شعية صعرادله وزمانك

مغتضاءئ اولذيئىاعذون|ولسه بلكمطلتهذ نى هماامكنَمل بلدكه زمان
تبدلاداد

كده اودتى زائلاولورز برازماثك دوابئ حالدراليتهةدور وانتقالى|

1

حَنحنتة

يدر

امي
ب

5

لكن فيد ,رمك

2

ود بده حال ناس بردو رت واد كههركس ربرد فصل وَمَذمت

وغبيت ابدرارك اه د رد برارو [سسبى دى لوركوج13ز7اولق ر4.سنده
اوادى ادب وجيانك ةَلبَزدن نش أت اياك اقتضا ابدرذ وذ بيّممنذلك (ترجه)

هم كلامك غبيت خلةدن تحائى ادك بكيم سرامادي كتب ابرمدنصوص
وى رب
انكان منفضة كلامكا

د

نفس أن البكوت من ذهب

(مألءدت) انىفس اكرسنك سوز كشدن اسه سكوتك التوند ندركة حة
الاسلامامام غزالى احياده سورركه خضرتت سلباناين اله عليهسلامالاله

ورم

اركدا00

اولفسهسكوت

التوندر ( .ترجه)

هركلامك سيم خالص اواسداى نفس نفس عد فالمثلاو سكوك درشمواار

وذهب
١

(نطنىآخر)
سايم العرض من -در اطوايا عبد ومندارى الرحال ققداضَانا 7

ْ (عرض ) كسر وسكون اله لظ مدْمووردر لكل٠نعَمّده مطاةا راعهدرطدب
 ١وكرلك كيهأولسون وثقشس مع اسه د ركه عرذى بأكدرد عك تمده اموز
ْ اهعدنبرشعةوقدردكا ولورو .-ب معناشه درديدمارتكفصيل كمسدو

(معناى قال ) عرضى سلامت اوزره اولوب دين وعميدن برى اولانكشى
ناه د وآأب وبرؤب شر

 1لدقيد رماو لاسرا زايدنكسخ هدرو شلقه

مداراة ايدن يعنىملاءت اوزره كور.نوب حثْين الغت انيكدشى #قبيق
عاد الردنالذين
ودح
(له
ادانت دلوبخطادن دوراولدىكه! ب تكرعه ان

عون على الارض هوناواذاخاطبهم الماهلونفالواسلا ما) ىتا لمنائمد وى

| ادلانزمه نه لاق اولور (ترسجه) سل سليم العرض اولور شولكايده

| برسيزجوابهركسةايدنمدارااولدى اول راهصواب _

'

حال فلن يهانا
رهن
لي
لهرابجال فمسوه يد وامن
وامن
ا (هلخص بت)وهرر كعكة ر حال اذل كلك هديت ومع اماربيه رتعانت:أنذتوب

دى هن
كدهاا
 8ايليه ممّابله سن
شائلرسنه لايق اولان تعظم واجلالايله 1

حدسالعمل بخزخايىزاول .وبابلين.:اس مكرم اولررككن كراكرام ا

 ١اكهناانرتايدترسة سد نام دأطديىراغ اصاوكةدى ده لم وريز

شدب
|قف
رريم
ودلكد عةراولور

(لبجه) جات مااي

واد ازمتدش وم د

قاع

ا

ع2*290
' :كاولهآندهماعداى لموعظي يله عضب :

اانلمعاخرالعقلى نأبت .علد .وناء وعفاف واذن

ْ

(عغاف )تكلودرنسةسرنامد نكف ومنع اياك (محصل ست) اهل اولوب

نسيلة مخرابله كدناسده يقابوةدر وجوق مدت استعمال اولتوبفنامبى لطى
اولان معادند ندج اق اولْعامثلردركة طؤل مد نهطمعكاراولةسين خصوصا
رو رعنادي تر | 5زوقتدهفاسد اولاجق اشيادنخا تولردراانلرشادان لكر

دكالردرهدلكننك هر سراد اده اواناراكرحه يقائرى ودر امانغعلرى <وقدر
حى :فعلرى ا خرده د كور يلور انارك برىعةل'نأدت كهمين ونام أولوت

خوفووسوسه مقوله سيلهزوالمذيراواز واموزاخرويدىى احاطهنه قادراولور

وابكضى ياد قوت ايانوكثرت عل

لسسون
وصا
هاادد
لمع
اكشبهام
كر

وعرفا نلدارترا كسا زدقنوابئاىسشاا”لرنستهابلمسترايلك كه سنتد رحيادن
اس لوركن نفس لله منع
غوق
صنكذ
واننه
كاورواوجتصى عنتكدلذائّذ نفس

ااولباولركاثجدعوتدقركهدنشبىغنوبداىاعدلشبمعيادايدء حهيمانوفمرعدسرزفاتشيافردعضرفت٠ما(تةربعوها)دبباعشاتقر
(نطقآخر)

اددت نفسى كاوحدت لها “د بغيرنقوىالالهمن ادب

(ترجه) نشسعى تأده همت ايلدم هرزوزوثب د بولدم تقواى مولادن
اكاغيرىادب

'

فىكل حالاتهاوان قصرت د الفضمع دمتهاعن الكذب

ع

(قصمرت) اولك بابدندرأصلى اقصاردن ايكن مادددعر . :رابلدكدة الى

اشققاط واب اولاهرجاعاولندى (افضل ادءكمسد ر[معتاى شعر) بدت اولده

سدْعيديكه طر د ىتقوادن غبرى ادب بولمدمكه شرحالده اجخرانتىيمكن اذلهاكر

نقاصدوعرودعزوفتور ظهورايدرسه نغسك سكوتيله اولان كادذبيدن
افضادر

(ترجه) ج<لاءلاتتدن افضادرسكوت! كاك  #شولكلام

كذيدنكاولورهلا كتنهسيت
ا

:

تقب
كال
لا ل
.سهااذو
وغببة الناسأ نغيتتهم بهد حر

| إغبدت)بركسئه نكواقع اولانعييى سكو:راكودازاقع دكل ايشة بان
وافترادر (مخدول فظم) دستسابقده سكوت كذيدن افضاد رد .:شيدى نأممى

غبت ايالكدئده اتشلدر ز يرانامى غييتابلك(ولايغتب)كر مهسيله نهى

||ولعْش فكتب معاوبهنك جله سئذه دنى رامد رز براصاحتته.كو كاوز7

ظ

ا

لححكن”

نف
اوادبوحسى اكافائدهو برهن

لرفانأ
كك ع
(ترجه) برحب ديه لسدنى كاف

كر د اسانوىادب أوابه نرداطف حسب

.فسنالغى ميقو كلانابى "١ -
:اانلى مينقول هآناذ!  به ل
إ(ها)حرف ضيه( #صول ننت)انس نكاماولكت هدركه فضل والوآداث
حال لازم اولددى زمانده  1خرممتاح اولوت ديمكة  1كاة اولك فغاوتكر

اولس ونكه تحعواليتكعون وعنا يقيلهااشتوهلبكنازك عجدهسند ن كلورم

وه م أياثمبو ابدى واو بذكا واد ابملتهصفن ايدى
دفيوكهارولخودس
دبوعنين داحب انفكاركى ندر وجد يله نقره جد ابدن كسنهداح ب كال
دكلدركهدعثار بهد دعوىءفضل ندراعه مسكدادمابك يد شرف ذاتااله
اادطةاكراجا ادسنكث
.ر

(تيجحه) هرداود ركددولهااانه زمه حالده.
(نطقآخر)

 ٠ادر الناوقاء روخنشرىشاناتب

وسلاب
ملنا
ااا
اهاالقاخرجهلاناانسب يمدلانم

(ممو ممنظوم) اى نسبله مخرايدن جاهل كشى نفرنسب برعالتدركه أكر
لوحمه تسكادملاحظه ولنسه عطاكلاحق غيراولورزيرا لهاسان لابوام عق

اتأبابابرقرندا شاردر بوالتدهجعله نأمن لبالةان سارقده بورمشيدى(ع)

>ايلين نخرنسب ف
ابوهمواا دم والامخواء( ..ترجه) الىجسهاناتده
خلق عالمبرا”ناادله انادن طوغدى هب

هل براه خلةوادن فضه بد ام-ديدامغءاس أمدهب

7

(فضه) كش (سديد) موحلو بلودمورز(ناس)سنهلدايله ار (ذهب) التوت

لروددى فلزات تسعبهدندركه بشى دك ةلاىعدنح بذقورشون #اجيوه برخ
مغروةاردر جدوه لودب ن ماعدايدى معدنه معادت سيعه وهفت اكخينه دى

دمن (ترجه ) هودن خلق اولديغن تركسية نككوبدنهج« د
جسعى حديدونا]س وباذهب

هل تراه م خلةوامنفضلهم عد هل سو يلم وعنار و دعصب'

(فضل) لودعل مكسونيدر (اتنتغوا فشلام ن ربكم)كر يمملهه لومعنايه

كدر (سلم)اث(عظم )كول (عصب )سكر(خلاصة سين )وبأكذدىكسب
بدارىاولان ماأولدانندلققلردئى

سن كوردكى وواوجددن غيرى انلرده

اش دتجردارستفرك ساكلاق.هاهأباسه>لوناس سكىاولاشساء ثلاثدن
«مطورو كيد

:

,رادا  002كوددكى-سن ع

(رجه) درو<رهردن

ع

_-

0

لقماعهنشة اليه ١ . :٠
احد
. .ومندك غلانايعقل وتحدة بهزفذو ال
(حد م(“صاءت (جد)..حظ وت (مغهوم منظوم )كش عقل وشا عدده

اخمن معاشدهيق متسالاء نما
مبالغهابله مغالبهاهلىاواسنه د
اهونالآسه > معيشتده
برتب
عاب اولزر (ترجم) 62.عوقشلناعةله نه
|أقأورعتدغناارءاب

(..إنطق!).اراسي

---1لتس اللنة اناما عنا_ عد دل السلامة فيا اىعالب . ,
ْ (ميعة)  0مزدهثليهمكلمل عب د سلآمتاوأدى بلادن عُبَترَينَعب

اسمال بانوابتزيتها .ع انمال جا العلووالادب 2.

١

ادر وال سك 2رندت وتزين ابلديكك لاس تنس
 :إعبصام

يدانه

ىلحغيقمعطم انظار اولان جالعل وادب ايلمكشيده سدا
دطدر نلك ِل ا

 :اولانجالدركددا ند سين ذوزوفلاح وموحب كالوصلاحدر

ترجه

 :اقلورق زنت انوات الله مول جال يدك لا ولووسكااترجالعل وادب
“.ليس اليتيم الدى ,قدمات واللده عد ان اليقيم نمالعمل والمسنت 0
(يتم)انننادهيانادتكولموتابه وكرل خاترطر ددهله دورادلان صى د ربد

 :وس واند هأناذ نايرى دودن:نادريد رعذوبيروخد هدخ نظرى اولميانشئه دنم
آْادرلذو شمكى (مشموعأعلم)حجيزيس فت يوز رك كججهيتي شمن لعشده
كركينه
ٍ بأدادن فرق ت ديد درلكن-قيقتده يتمعالان وحسيدن دوراولا داد

 :باباواجد ادك رأ مودو داولسبونازعة ل وحن اومدقده خسيراندارة3
تددر (حسب )ير بد تعض سه ددادبلض

(نزجه) يديماولورى

 1ا كيموات أبذهدرك دنتسماودركماولهإوليتبرةغل وحشية ١(نطقاخر
ْ

 1نآبنْمن منت واكتسب ادا د

ِعْنْدَك #ودهءن قكرة النسيب

( :تجوده) موده تقدبرندهذعيرى اديه
راجعدر (يعنى)همان سن أدباكجليه

|| انال شهركم اولوزس :اولبيرن نفاست نبل وذسث اشرط ادب دزكاللدايذة
 8إدلان >ودت ومدوح رتس نب شرفيه| جنا جدنبغ از وباك
جيب 2ب للونس يدق ميهدياولغةادى بسب رلور

عرزندك.ياسكل

(لرجة) ذر
ركع

د يلاد ,3-0هدبهكافيدزبكاواقعاذت دذكرنفدن

1  ٠هدمس د
ندغنى مسدب نسيدته  . *_.ذلاليلنإنه#ولاادب 3 .

2

5لإمو ر
يظا) شد نسي مغ دكادزغديعوااكتدى 00
قرورركا ك 0اانا

دوراوضافيدكسييكذ
:ضن

اا
اولورحا: -لردر (مؤداىنظام)عت تعالى كسدكك  1لل قدا لج وؤثر*

انكحو نارى وايشاك لي" 8نلا ولوزربابركارا؛اولىفاءل كال ارلديى
 :خالدةاتدن عد ولبذياولا هراض انق

تسخديد كاملانا زلور

ء ظمهور أبدوب
حل
نا
واكاق جهنىت

1م

(ترجه) كفك

'

مدسمردر اكاتكمل الغلاقوسأ زب

بعدس الى فىالناس نالعقل انه عه :على العقل ذرى عله وتخارره |
(تخارن )تعلارمة ردى7تصعبَهه ورد

هخكان معذاضنه دروفلا قدر ْ
ريه ك أ

(خلاصة ملنده)كذيناك دان الا اودكا ادق عَمَل!:لودر» وقااقيقة |

لكتعك وقهر بدارطْك شدارى عمل ركهانك اؤزرنته خَارَى يع هر اده |
ان
التمدر (ترجه)  5خاقاندز ندكافةعمل ابلفقر يو كه  --ارَزْد1
جاريدزانك عل وتحارب

١

|

د بارلبهنوئ اناس ععة عذلاجووان كن كظورا عانه مكاشنه 6

جقرام ذعكد ركدا
دهماتله د
(آن)ودليهذرتأ كيداغ وندر (ك ظازر)تقدع 1
مباحمة] بلذ رامعا امول فق قواعد ندل ركه(الضْرورات  0:الظاوزات)
دتوارطمرورتلرى جزامارى ماخ أيدزدمكد ر(مأل ينت) كشىبه 'دينع ألاقزان
ريدت ويرن نودركه عقلى م وتاماواةتدرّحوت عاش هواد وكدكلد ْ
2

جرامةن اولووشودضن ذمكدر هلبد بت 1لدئزة ]مله9شه ندله عمسنَارئ ا

كمف نطادرق أولهكه ربكتت اونىالات رلك ارافشكل ور زَقَاندْدَنَ ْ

دتى الأوؤسزدعيك ذهنهاتنادر اندر

(ترجه) "كله يدت على اللزر

 1خاق ابحرهززنت جا كاظوراواورا سهد

آم كاد"

( شين الف فىاناس وإي'عقل « وان كرت اعرااكه ومتاصنه

),اءراق ) جعذرمةردئ عرق 1دَ2كَواسل م الور

(مناصب) ددر

مغردى هص بد كنونلاددط غ2ل 2و3ك>وء فين تلاعت ةذه ف ]طبس كن يله
تسبكرت اولايان >لاردمكدر( توا مدب )- 2

ات #ووجدان 2

م قاد اولان معغنادركه نينلاه ان كد زهوان اداق "شين وقرضةدر

هنرقد زكةضق يع امتلوف ونشأ هلدكاده  0-2 2ص كدر

|

مثلاعا] ودآداندن وحلال زأده اولوت وعتردنين رشن دن برابده طوكئن
ابشهد خى

(ترجه)  1شى قات عقلىراقف رةاومان هئيه

افتكرم 1بتستهده عرق ومثاصت

7

ثلتاغل المراتي  “0
ةةقد
عقطن
والن
لاتم
شلدن
فنتا
ووكا
 :قل
(إفطنت)ركاوذ

خلاس )تقد روب شيراذاوكز كشن ف كات دله

وفضياس لهوعقليله دشياه ودعت رززكه وكثرت"'مالة ناثل اوامه أندذئى نجل
تنك وججوعدرجاتد ثيوندنكناءالاستة وال اعلاستئه نائل00

ترجه ) كدى دنماه نائل اؤلسه عمل (فضل وَفظنة ل بهها اولؤز دم زتبة

ا

 .بالائرله نأثلوراب

ولكما الاززاق حظ وضدعة عد ناضلملدك لاعخال* طالب
)بادتئةك مفو
(كماا)فهدر (ضعت) تقش بمعىامسو إمغثائ ناحس
تساياولئد سه وزةار سم ازايده فضل حىادهخض وقسحت اوَدوْنَ و

قسونارع معدشتهع فاخياة الذنيا) اناسل دةترقسام ازلى على وعد

قيلعُشدر جوتكه بوطهدر حياةعقل وخدعةتكرائله تبذيل وتغتيرى عا
فالديكه او كتيكٌ رزة ةك غرى اولانيعض #لوقانك اراق نك بدكدن

حوالةازلاوت امشاهرهوساتهائله امانة الاؤى خلارانئة ايضال ايلكدان
عمارت بردورَىغَوءّاءهدوات دثيادبواكوا اقشكرااواق زاض خطرنااكدذز
خصودا ار وه فنك عادله احرااسى يمكن اقازاوسن اخّل حق ومخضف

اولسك دخى حاصلى ارادة حزكية بى صمرذلهمأموراتدهوجهاسهل اوزرة عقانت
حقه مظهرااولقدهنما زودعاودائاهر.حالذه ازدرذن خالق تعالكنه دلمند اولوب
واغل ذلدن اسّراد وارواح كذ شت كاند ن استعانتدن عرَئ غَنْد ل مدخلى

وقدر ( -تزحه) ولكن ههركسك رزق نين وقسعتيدركيمددزرفىقال
قد ند ردكل باحيل »طالب

,

(نطقاخر)

مسن اللذرات” نقارنه .
وافضل هسم الللهلمر عءةله يذ قل
(تشع) كر وضع ابلؤش مت عدر وزن امون تسكن اواتزى بد سكون

اصلى اله اقساءمكمه زادؤىلانقسم دكلدر (نقادعت) حق تعال.ذك انتتائه
خش وعطاا لد م فسامتارك أفْضْلَى اول انسآنكغة1مدر يد سن امورختريهونَ
اكامغاد ل اولمق دكل سان الزقة كا:قرت اتنازك :هد ودر
كدئنه عة ادر 0

(ترجه)

أفضل اعطاى واهت ودلاخيزائدن رثوءا

مكارت

اذا أكلالرحن ل امئله ” 8-فل كلمياخلاقة ومأزيه
زمارب) مكارم وده جعدر مفرذىئرهن

كرس وكرت"وزنارء ون

جب

د

(أمعناى نت )سن وه مذ كوراؤزره سيرانالله دنياسكا اقيال وبوجم ايدوب
اراقبالىادياره دونوتكنك مزاد
كادكده ساك <ودفلاافلىايد وبدوكةزو ك

ودنا
هوباست
لول
كيلا
طن خ
بهس
ادرس
اي

قالماز وناقاولماز+لانى حدس

نيرااقبال واد ياردىدتعا لي كنارادةعليه سيلهوادعاولور (ترجه)
شْايدهه ز

أكراقبالابدرسه مالافى جود ايازافنا بي كيذرسهذل الى ابقاادر صغق

كدلىغيب

مااله
ةلن
سطكى عثيورب ا
دغ

تعد يار

.يمد فصدقفهاهالوهوكذوب

ْ

(يغطن)غطادندر معدمئ 0ظ ببردهدر )مدتيويورشير م(اكشياك مالى
حوا أ قعسهأ سه بردههدراارداّده دلائى دج اوأسه سو زى”تصددقاولاور

(ترجه) كشبنلكعيبناورتركثرت اموالى عالمده بدسوزىكرجك دح دانا

اؤلورنادان|مكنكذاب
+  ٠وزرىعمل المرءدلاماله يي خمقهالاقوام وهولبيب ١

انهل)
بىمقد
(معجم
(برززى)
قناس
أمدلرق
مص مع

ْ

1

ومالنكاز اواسىءتلى

ناقضدرد كه سدباولوروناس اكاعاقل ايحسكن احقدر ديرار (:ترجه)

تدرتيه عاقل اواسه بركشئّدس قلت مالى م الى اعتبازايار اولور دق الله

ريات ا

0

ال (صلوة اخرعو

:

يلدة فغليتها ,د والققرءالينى فاصجغالب .
دتك
.. ١اشلم
(عااب) اصلاده الى اولوب اكتنا بالكسبراله نان و+قدر ( .تريجه)

كووشدم هرشديد اللهايوسادمغالب مطلق  +ولكن شدت فوقنننا اولدي ||
كاعااب

5

اناباده مع وَانْمايده  4يقثلفلع رجه من ضادب

ٍْ

ذرجكالؤمد يعى فقرى آشكار
(وتيجعمه )بددعادر خصو ل ,بمكئن) اك

ايلمبنىرسواى ايرداكراظهارانسم ننىقل ادر » بس نورق قبيرقيلذسون؛

ا نعنىلوزفَاىرهاولبو نلودمص ا جيك 413الفنزده طى بو طيلاش معد للو2

ْ دعمكدن » اكرحهواادا كرد ومستعملد رتقبمدن فهياولغان لكن اداى رمان|

اولءلهفقندي ددعادهلوادادهاطافت واردرلوزقىاره:اولق حسبن اله تكويل |
اطكدركم (س ؛ا:دالوجّهفىالدارِين) ذم رّ-ند هدركها كبرمط]اب ازلان (هذانْ .
حرامان علىاهلا نله)ارش يغنه اعمادر

(ترحم)  5زسواى ابدر اظمار) .

دقاويربلاصا جببع1
درسم ارعس ناجانجوهلال تاربناول ب ل

١
8

481

قلغناادوايةهربوذ ظا
|دؤاودركدغت]”دلوو“(تريعه) رهرد ي
اله

ناناكهزه اراتجيلان

لخدن7077 7

 0 2رت

0

ظ

(قا)جؤاسة(لام)سميهإل ك و
ركت) ف(لمنكعونماىنظم) معناس
#صملئد «:رتالت "ايليوب أؤفقرهباسععًا ادلهدعا اعادوزت ىعىَّاطسق

كورتددكده قي علىالتقيقززة سكا رجوع ]يدون ١كرزوق السواءدذهكم)

نرظققداوزززةةدفلاكندؤوايسهدكاوزر ' (
تزتجم) “لفاكلزلاشواسةوكر
يدي
كا
بدنرتع
شدور ركرسزةكاهرروزوشب ( .تظعةًا خزى)

:

فتاسنألئق كنف انثاقاى يد صورعلى زر نالزما نطب ,
زوكك دت)

|لد وزرة مسقلوزن مزك) غركا
البلاعه متف و

ام يدركحضرتأمبررماللوهج مهادير اناقعه أنُسَادَ حورم لزدر

َك ليني)مقرد مؤنتخخاطبه[ يتم غَالدنَ ( 0وْتبالزمآن) خادثة

روزكار(ضليت)شديدؤقوى مأل ت)اكر اق حصبودرموَسل كفت

اسه متالغهايلهصر
حكانلذز قي ىركش رروكرك شدئئة وده رك
1

86
صَيزْارر

(شجه) توابار0

زم حادنداهترة :اولذ ةرت

حردصعلى الناترى َ 0ه  #تقل 7-0
ك"5نه)كعبةوزئادهدرحآل اخونسأولق(عا)اصىعادى عداوت ادمى
اهاسني ادز.ررداول سارل
دعكدر(مصودنظ م) الات مذ كور

ار

ا ازاك أنزود حوربطصالم زب,را اكرئده ضعف :حال واتركدر

كوْرتسْدد تعن فرْحاك'ودوست تمة] الور (رجه)

اخر
اتال ر
مم
ر

كسهيةكَوسَترعوُم

رونلورانلن عدب لإنطق”1خر
شادالو درمعنولانه او

»ل"نعاقسطرا ابهاتقلت' 1
" 'اداجادت الدنناعلتنقدبها ا
ل

(طر جعذعكار رنننث)دتئاسكاتوااد“اؤلون عومد لك ووشعت

ك سوار دكدةشدخ اناه كناولسقهماوتكونلتزوفرصق علعِت بل
ز2يزاذنيائةلن ايذرداعا #لايدةدؤاؤلّحاات ذائئأو لرخضدى ويقلاى دض |
ظرواراذ رؤاوذ :اده لو زنخكبفاة دوس

عم

كزمامتسمو.اياده ١

جد استدكوم]نل مهارزشته قرركشسخمزىنات اوززمهرتكر 3-3
1

سا 2ديةدي 1أذاعيأقلات” * “ولاالضل يها أذاهىنلاكات

(معناى"

ا
مزامايلوكشى حص خوط اوزره جبرترده ووالهناجارايكناط وكزم وخضل

ادنمصاحى اولانلطيف ويب طرفند نغوثاعظم سه رسكاكلور بتشوراعة
وبالكايه حال.5يم جين ساله عو دلاولذور دعكدركه(دوالدى ينزل الغيث

وعد جيرا  000صت-ت وجس ا وأ نانك مقهومئه ْ

موس 12
واهيدر

١

و م

(ترجه) جلهعالمدنكربأسابلماواسك تااميدعد نازه فزباددكد

امداداطيف ومسحيت

وكلاللادناتاداتاهت

* كوصوليهفرح قرب

(مألمعنى) اول احوال خسيسه حالات تفيسهيه اثقلاب ولوب يعذه له

ارنام برربررهر برى برطي دامضلداد يل مهكافاة ونقرضيله محازاة
حواد مشك
نه
تتصل
ينهم
اابن
عك ه
أوله رق ام ومنتهى والدقده درعةوان

متوادل فرح

صدور ودفع حرىألبته ظه ورايدر»<رحد ه كردسقيدى (أصمرممنأله داحم
در دب( بشارضه اعا ذركه لو مةهومه مئانيب  5ونومأله مدقَازت فريح لعد
الشدهتسعيه اولانتصدةمنةرحهوخصوص.له اولنِذه 0

بنكا,براد

يلدي(ع) انندىازمةدف”ر ىع مصرى حضرت تمذى كرم الله وجهه
دنئى
مةهوم الن)اىا زمه واى ظلت شده س
رواشيله برحديث شر نرفد
زبادهشديد اولك تيزدفع اولدسين وعةبكددانةرأيح ديد ااوله دعكدر

(ترجه)

 0نات شدت دهره مهادت وبره جق يعي د لدارفر حساك اوله.ازقردتث
(قطعة اخرى)

ا تطلينمعدة.ه عدلة 5

وارفع نْفْسكٌعندفٍ المطلبأ«

ب(باستكعد)يدهاجوندر( #صولمقول)معيشتى ذلالهطلكاراوليهعنى

ذا آل تكسب ايلهمطلبدف يعن الى ووقبنيمسنوس اولانشيارى طليدن
ى حسنايلية
كلى
تع ا
ظقت
تفسكىكنف ومع ايلوكه هت عاليةصا حى اولوب
(ثرجه) ' سن مذللهمعد تأسعه  #كرو نلن سادل قله ظاب

واذاافتقرت خذاوةة رْنالغى   «#عنكل دئداس كلدالاحرب 

(دنس)جرل كهركه كيردتزلروخ ودارن كى (احرب) اويوز لهأل مدن)
اوي"ندنيراوانس ونكه
سن تقيراولورسك اول دردمدواوادلحر هه زه هر شغ ب
دب
ملااونوزدي د كارى:جرب علئئه ميتلاادلان ححكح اننزلدر ساندن حكذو ت

َحَكيَلوَبٍ احترازابلدمككاك ه حرَركة3مادن حَدرايدوب

سافدق
سسحت
1ج

13

| (جوهرىةةدبرى اؤزره(عن قرب) قربادعكدركه|صلئدهيعدترب امكنعن
كرب دشإشدروالسئة ناسده غنثر دس ديرار (معناى بست) كرسافتاح عليم

آززم
وان
ريعذة نبانفع حالى فم اردركه اول الهسةككبياز انون ثعب

ومشقتدن راحتاروارد رخاصة سكاراحت تواغوازلىبالطريق ١(ترجه)

عنكرنبهكاندهراحتابدرامثالكدجكورضن
شولنافعنعمتنفتايردالله

تعب

(نطقآخر)

اذا اشماتعلىاليأن القلون هد وضاقنانهالصدرلقا

لإنآس)|ميدممًا بليدر(صدر) سينه(مألكال)قللزيامىاحاظهاداسهوتلعتلى

سينو ىار المايد اولةدن نائىمضابقه نيداناهدعكد رجوانىدارناكلة |

سرس

 ١نىنننشاصكرهكلور

وسيى أن وحرمان
اول
(ترجه) .مهشدقل ا

علتضيق ايلدمءلولاواسهاول صدررحيب

"

عدن بآ

واوطنت المكارهواطمانت  +وارست فىاماكنهاالكرو
(التكاره)كره ا
جذظ
عةلركد رع
واس
لن ح
دن:
نكج
ئتى
ىاكى علىغمرالشا در

دايكسىبر زر ضندكيدر( اطمأنت )ارام وسكونت دل معناسنه اولان
فت

امطمضءن
دارنندنماذى مُوْتئدرَثلانسى طمندر (ا
ثرست
ق)
يّل شك
شممعاناسنه اولان ارا مصدرندن بود ماضى مؤتشدر (اماكن) سكانك

كوجلضبعايمر/زىمككررويه راجعدركه مقاى معدمدز (كرون )كزيك فيدر (محل
وهل
ار
حقلى
وطن ايدؤب اندهارام انلهاسوذة اولسهلر موحود

اولان عر دنى رار نده لنكزابراقت» لرامتانت اوزرة براشسةه الى (ترجمه)

جابكاروبأيداراواسهمكارةعسكرى عد شهرذلده زةهايفتكارةغ اولشةنقيت

واب0رللاتضكشراوفحه' يد ولااغى حراتةالاررب

(الذمر)تفع مقابلى (.-له)جاره (ازيب) عاقل (شغهوم نظم) غروكدرك دفم
وزوال بلومسده قطعابرؤنحه وسدى دنى طاهرد كورءسه وعامل برجارهو علاءح

ادتنكشاابفوضلتيروغبمق»عيودنالحكسنه' (٠٠تريعه) :ح3او سكتورمسه هيج
لسمبرو ةهدر نه بزجارهازرب
.آنا علىتنؤط منك غوث * .عن«اللطيف السصيب
(كلوظ)سيأ
نسمهعندار (غوث)مدده ينتكشسنه فز بدؤم نكى(اطيف)

للفايدىأجناءحس اند و(سمتيبمجبكبقرولايجدجى(مغهومنظم)
ديتناد جواءددر يعىاسات تناهدنك مألىاولان يأسوكالنتقطاع نام |):
ا

هيام
>

5

اوتلدى» اولدذىك
وارئ
ت اض
حطر
يار
بت قورتخعت ١(فطىآخر):١ .
 ١الدهر صنق اهن اناعلادن +ه؛ علنكلاتضطرت مدرلا سه

(إدهر) وقتورزدكارد نكايد زد تدم اثرواز اد
فان
ازللثدر
رنس
هلات
دك(
اللدهرهوالته )بعنى رذركارهشم ود شام انلازيزهادرد رذتمكذرنرادتوذركه
دع
ظضهوزا
ودثزشذي
نذهده دهرء سس اباتكذهنات خبررورد زعلا بزى هر
فلك فاءعلىحقيق و#ازى حقدردهرة انافعبشدرزاك (مَذْهب دش ريهره

ري جره صرف
وتدَبن
هموم
ظاور
ميعيلند ند
قلرب
لان)رتا
قاوتلويبردلقوب(
أبدر ددج حققددن عَيْدٍويله,اضطراريوةدر(.خنق) وبق (اجيان) 0-0-0
مقردى سدين وقتدراصمايا لفظى هر تجادمكه اولهوةت وةت ولعاةءكاه:دعكدر

(قلادم) ير 2بكمهكرد يقدبرلر(لاننت)لا تضطرب *كىمضطرباوله دعكدر

مصدرى وثوباولوباضطراب معناسه درك ١٠كا لازم :اولور (تحصول طن )

دهرقلاد حَنْىَ ايله سى وت وقتصيةر ووغز اول وقتده علابجصيردرك:

دمتطيزع) مرغزرك يدونب ادماف عمل بايدضي(..تربجه)  :يلجنت ابه
ردنكراذلوزسه روكاز ميزاضيطرايهدوثعه صبراولورخلاصنيكه يب

هنلههدر(..تيربحها)دلمفعجاهرد يصدماهبرتادولز لطنوترنيابهوهاتااننبشوب
ط
(مدت) ك
ظ

اختناق ارتررجخوناضطرا-هرب '

تاعدصقين» |

افلىامؤلىانضفميىقوةد  » .وقداتاح علهاالدهرنااهب

(اتاج) تقد براطدئ دعكدر (#.صول بت )نقسم منضايقه نه ميدّلا |يكن ا

دتقيقدهيزاكااضيحب وغالغر وب تقدبريكن قدقيقب ننفيهه دوبدت
أقالدك كمغهوى يله حيلان الليوب ديرم

(ترجه) تسوه ديرماق

زديرا
تضيرقايدنه دردوغم +يعئتق
اضهزرو
اس عب
كبلي

صميرعكشدةالايام اذلبها “يد *اعلقصئوبمزاالاءذد ل ىامفسب ١

أ (عقى)عاقنت (خلاص كلام)دهرلوكناشموت كةال صيرايله إصيلزهكه

تق اولانامشدت انحونهاقيت وتهادت ودام واردركد نمامافلوروانقضام
ولؤرد ايقوقدرا كرجهاه لويلدراكن صبرجالى ذخ ش :يبالاصل ونقيس |
النسلاولانكسينهلردءونور (ع) هلامرت اعد مناف إ
اترجهه) شدت |

اصببأرمهايله كانكانهزايوواشدته ضايراك يون اؤلدىككار ذى طلست |
7

مشخ انهعن رن نافعةعووها لثلكزاحاتس التغمه نل
فدلا

في

.١

1

اولان حاصل وواصلاولور

(تريجه). :طالن اول عرابله تحصيل
ٍ

السب دسترس يولةمصداقصايهقيلحس نطلب -

االلنهذسرافقيهكرم عد باحبذاكرمااخدى 5
(در) ددن نازل اولان سود و بلوتدن :ها دظ اولا ن زرده لونده .
مدؤحدن صادزاولان نيدن د ركه(للهدرفلان)دعادرةلا ن كسك ابشى
ائله عظم الشانك صمل زضاهيدوندر دعكدر (لكن) فقي د نزمكهدو خير

بوزة فلانكفعلاك حزاء اللمنرئالى الله |حون يعى
واخساند ردت دكارهك
أكاثةصوصد رعلوقك عمد ةسئدةه

واه دعادر هد وبودعادى معام

وىدلعورهدا خودذاتندهكتدى طفل
ترد هد ركهنفهععلربهموةق كأوالد
دهوى
سودكهالنه كك اوله كلد
ا رضيعأيكنغيرباعاولان

سود امشسكه ٍْ

ترسه سلنودينله كامل اثرسد ااولدى(نا) سرف نداومنادانى>ذ وفدر(حبذا)

أدلئده خبقعليلهفعالىاولان ذادن ع ىكبدركه | بهام ون اشارقسان
اوليذى جله نمكىقعل مدحدر( كزما) ذاده اولان ١بهاتى رفعيحون
تمنيزدر( تخصولبدت)اولذاتك ابشىنهخوشد رافق انكوكارى نلهدر بع

لهوكدالره ةق اولاتكسنه نك]بوااد اذى كر علروناكه عينكرمدركه لويله
قعلصاد راوادىاىقومنه خوشكرمدركه انك نسى اولشدر (٠اترجه)
حق ايجوندرنخيرى ان ككاولهان ابىكرمهراىخوشن اواذاتهكاوةلطفبوكم
كانتب

هل المروءةالاماتقومنه “د

 0-2المارانعتما.

رى
كنتلدي
دسان
إميوءت) سهولت وزشذه أدميت وان
معناسنهدر (منوت)

٠

التد ركم ل المرك أ

فى شدلله دنتى حا“زدر (ذمام) جعدر مفردئ

دمت عمهدواماند وماأل كلام)عس وناغ ق كشينك ذاتله قاعماولان وفاء ||

عهدد رد وحراندنبرى اكرعتان أدرسه دنى عدو حاره مراعاث اندوب |
تمس ضمط اتاسكدر عتَاب عتبيدن دخ اولور .

 + 0احص

بدي

هر

(رجه) هى مروت نور

سحا

1

6ي1ن10:509
1
ل"

دة' 85

0

ظاهروباطندهاولان  80جمده سيرت00

اضطراءدن خلا ص بوه مل

اؤلوت

شولكممؤّدن
.رجه ) دين بتغهيرابله

ادلدى '

ساب

تت

تت

-.

 :كرام)ماب الوصيوده جواتف ازغاع ه
مينبرئدة قرق عدد خانه تامش دِكٌ

ننه يدا
|[أجيران عد اولاور ديكدلرى كت (ار يعون ذارا ساز) حددث عمل

ٍ ابلديلر(عامشعر)ومد ووماد راون دتىمحاذظه دهاول وشحوارأواارك
| متقبارنّه نصمرت ادلهواهربانةدسى مناعات خاطرءدداول.د عكدر وإندهوالدين

دى
نر
اك
ردح
ااق
! يرن محافظه مط

حقوقوباسا رامورده بوع.واحده

[[أمخصراواروب جوع حالات والدين شابان حفظ وسنادت'اولديغنه ضيه
اهوندر

:

(ضحه) ددرمادرحةوقن حةظ اندوببذك ه كوحك »كورهر

ْ تفيس اراز ادلواهل افارب
0

(نطى آخو)

لوصيغمن دضه نه بسعالى #ادارعل أعاده نفضل ا صفاز ها

ْ (ديغ )مهومله ١دل مكمه ١اده شه أدلهدزصاع نعانيك هوض ليدرقال وهل
كى وصابخقدويدركدزركزدبررقيوم علدظتومكه ده دع ازدار (فضه) كش
#'( .س )حان وتن مغا(5در(تقد كىكيت ومقداور (ذهب)١ل2و كَّ(ملدو:ظُ
نظام( لوشعر عضرت حموخه خطانا وانيدنعلدفضللى واذب وكال اعون

بزمشا ايرادبورركةمثلامخالى فرضى اذك طنيقبيلهاضك رك دن رجتم نم
ٍ دئروح ونه تنسهنده » واوساخ ابلك اوث أذاءهأايلةتصفمه وبروالنهافراع

ْاوانسة اندماولانااكسيةسؤلتاً:يرشرو كتئدتتلئىالدونه ملةاب ومصدول
 :اواؤد

(ضيهم) سك افليهابجدجات معدن عدل وادب كدا:بيداكسير

ؤٍْ فضلى ومعرفت آنى ذهب

هاللقئ دسب الااذااتلس بوياالة»ماميقالاقات والسما

1

 :لاخوى)أساطه ايادى دعكدر إمعنائ شعر) ارخصةك «اناطرةندن اولان
.:حسمي ىكاملاولمزالاحت ن خلقدمال اند ه اندب وبحسمت اللةبرذ برزنه جع اواووبت.ك

ا افليزمابدؤم كافل اؤاؤر

مجه) كنش اق حب نكيل أخلاق ٌْ

 1عه دهجوزيئت ذاتك اولهاوصا ف ]داب وحدت.
ْ١

عقمل الظلنا
شيه
قاطلى فيك علاوا كتست اذنا عو تطغر وبادال

ا اشد َك قعل ايلمممعول شنده  5دعاشه در فذاز نشتهدن شفط عدون

| 0فيردكارتسن (معناىتطا)راذدكراولناك اواكاوزيأؤلضه سئده طلكار
يعهن اناسسكاجا :ةزمأن اولسيون سوزن ددكله
ظ علماول سكاف ولا
) أديدكارى مقامدهدوركسمت اكيدهاوكك 2دود ستاك علسمديلهملزياننها كور

تدديد وَظور جايؤلزره ضرف اززادةابلكدنةذر
ا(يتيوه امدافرامنان .

يم
ضيه

ت
هكافا
ترزة
(خلاصة كلام) ورزق حلال بناابسدتمكدهرطرفدن سكا
ملتور زيراطلت(وابتغوا)ا صشر باذمثتهثاادر يومد قعزدحهرام دنى ررق

أيكن لالقطان انال -تعالئنك بررقضااتسدتخىهمراعائد رءوشّكرى
]ادك ادازياده يهموّدى اولوب وجوهله تضاعفنتك سبيارى ولنور 

(ترجه)

أطلبقيل رزقسى باب حلاله :ص قدم نا ب مضاعف اولههر يردن سكارزق

مواهبه

'

ائب
لالرفغضل
وصن لميدّماء الولاهتبدلنه * ولاتسأل الاانذ

|امننهجضرقم قيلدىعبداللهجوناولقربيمبرحعدحتدمياذ نمستعان م

ْكوكب سعد ناد بلركرانغيعق اولس هداى برضياء اول شس رحجتةزاده

ح رحم عدوةه ابردى تزول بهد اولكص عيداتَدى ازواح عقول
ر#
ببا
ْال
غ

ظسبيان الكوصهبه رغنتتامدابدياراندنرغائب اولدىنام(معناى عت)
قد
بوزلصو يىصمانت ايلةولايق ادليان :لويذلوصرف ايلهالبته صقينضايع

دابله( .ترجة) حصول
مكثيرتى
واناانك
ظذلدهنعط
ومتللفايالهوحارا
أرزةك اجون ابرويند وكهزينهاربدخسسه عرض حاجت اهراجندن اوله
طالب
 .وكانملوجصد.ايجاذااق بهاليكببرصادقم:كواجب
ْ(صددى)مقامنده حلدس دنى سه در ))1كانرحسن 95ركه انلك (دادق)
(

احعيموكاءلى(معناى نظام(سئدن صدورى ودوك لازم .اولان.اضن خيرئ

عرص واميندادلسكاكاندوسةك حّئه رعادت ونطةنه .حرمت الى 'كذدى

|ادزميك:داجبقلمبىاول(ترعه) ف.زصاسدوشيايقلهانحتوسةاحسان
#مكافاتاك احسانابله اولورجوواجب

رن
ااهق
قى و
اتقو
لىال
ار ذ
وكن حفطاللوالدين وناصمراجو دا

يءى والد ووالده امكن بانانى انا اوزوشة
صدر
اادر
(دالدين)نانا وانا كهيدر وم

تغليب يلواهللرين دييدااربوينكبىكه اومعن)يهدد(جار)خووكدر فنهاء
(حكرام)
595

|

1

قروا اتنددوب :خدين دصد يوكى (مغناىرطن) عرجيعيجده سن |١

'<إك قري اولوب امزكده عنزل ادلله زيرا” أفىذو تارك ون علزلك حل"

ا|واعتكخيرلسيد ركدداجن اكدازدن حافظدر( ..ترجه) .غضوباوله
يمك بلاولههرمشودابحره هن جهان ايحرءكشىبه لوالورخيرمدماحب

يق وراعيا م بتذقم كالاطفظ
صاعدهد
لافظ
:وكا ح

صفوامشارب.

(راى) حافظك عطف تقسيريدر تذق برنس_هلى طاتّق معناس 4:اولان

دموكر( اكلاصلضدق)دى تشخه درم(شارب)جعدر
ذوقدئد ركهطاناردايونل

مغردىمشترب وئخدهوى معناسنه اولق دن اندز (مأل ست) دودتلء
اافظهدهو ناطنادك اول نعاى مراعاانده اولكه مان
ردى
انهعه
ظلا
او

فساقى خاطردن للانان يعن افد ل
دظك
حذ

:ترجه) صديقك
فاون (

مدهادت حةظا ورعاءت يكال -ةظله ذُوْقٌابدهكوردا فىمشارب
عههرددفى

وكن  .2كرالله ىكل نعمة يدنشك علىالتعمى حزبالمواه

لإنعمى) تعمدرذ إددزكازفكلاولورسهمداولثور (اجدننّعهلىنعمائه)كئ
إمواهب )بجعدرمغردى موهيه عطاوكرمدر(معناى ببت)سن نعمدتك يرق :

رك ابلهوخلوص اوزره ابلمكهإل شكرتملازيدتكى) حكمده حك رق ادا
١بلدكددمة]بله سئدهاولكرموتعمك د عظم وكثيرف وبردلكن (قليل من ||

عنادى الشكور) مأل اطي اوززة-قاداا يلياداايدثارا زدو (:ترجه) :د |
همرنوءلماتيه شكرايت ورديدهم عد زبادايده سكائءمتلزيى اكه واهن ١ |أ
.وما امرء الاحءث دعل نفس  +بهدذكن طالماق الناسن اعلى المرانب
(حوث )مكان ا#وند رميق ومضافدر وحنث حعل نفسه هنال تقديرئده |

مفعول'ثافى محذدفدر (معناى بنت) مردلككندى تقسى ملاحظه ايلديى ||
#ادمدريعقى <-و تعالى ولكمطاودق خالقذرا

ترنفسنه همى عاك ايسه .عالى

اولوراكردونقصدايدر ارسودناءت مسمرادلور» فسكنديى نينالنناس هسانك ا

لد يدهمالاحظهاولوكه< ولكلهجناب حوتةالى عيدك ظى عندندهدزكة
ْ عندايلةعند بررمسماوزرهاوليبى علهينار0ننه مس تعداركٍأوأدغنهكواهدر
هوان عيده لايق اولان حسدن ان انلهمأ لوق اوله ادورددويه واحروره دى

وله دنركاكبروعب ظموزند نكندفى انظهلازمدر (:ترجه) كشيتك
| هد دكاواداويدررتبه سى حون « 5ورى خلق اي رداول جو ندة عالىهراتت

 ٠٠:طكاالبنالارزق من ناب-لهم#ؤيشناعف عليك الرزقم نكل انب ها
ل

3

ن
يصسس

وان عامروتعقوب نأعاعنة قرانك ختازارى اولانوخذههاثارت واردرك(خلامٍ

علىالناسين) كرعمةسدهاضافةله على ناسين ادؤرز>دوووح<هه جسكورة:
تعض أهلتغسعربا سينأدلءَ ىاد ددر د عشدري وامامتووىحبذ ناذه ديركه
رذن

صرق

برخد دده رمث لركدقراًده حدقتعالىتكايدىالعم

تاعَخيونداندلصدىر (تدجدد)ه (اجد) (طه)(يس) (عزمل) (مدثن)(عبد الله) أ
وات عراد اؤلئه (قلالجدللهوسلامعلى عناده

الدبن اصطى) (إلظي.قه) دس سوزهمى فاب 0قرأن اولددى حقئده حددث

شنف
ر#واردا و 12در بهددن
ل وفات
ظطى اسلامكى نوزاؤاقرامقعد دعو داتع

مسيغذكد نى بده -ى نوزاوورًايك اولوركه س ب
اانائه معرؤقدر

(دجه)

“لاسر توتشخرائله ايدرراذارعدنيزهاآناتخصم ابلرصلاةابإه خطاب
.

:

اتروع

بدتاطسانا د وا

ا

جكددين قويم وصراط مستقيم ايلهبن |
(جد) وندهأنانك ناراءى (مألمةال) وت
كواكد تاتداد!ولد م قنوبرةول رداول يوب بلكهحك ر مدالاواديغتهابباات
درّه
هلما اف :ع
دلالفسوات وارد ربوالهاواك قد مثن أى سدح ادك صطفاعلي ا
صلاة وسلام ادل وب طالنان اماراتة إشنه بيدلشادادله

ش (ترحه)

سدده

لاىطاات اسراز آناتَكات
5ر
غردم دنا كركهصلاةادله سلام “ #ب
الصيرحس نالعوأفتت
(نطىآخر) زترردرة |ءالصير:عد الذوائت تل من جمدل
أ(وشعر ) حضرت حدسءن <نادارسه خطاءا ضَدور اثبدارتردفحات و خرى

شه بدلروازمدساديدكارى ناته اتذاذ النهدتمكدر(مأل بودتل)اسلنزك
الور وقتددة صنتىكنذءكدرذا قيلكه فيزبخرككدانناشى اول دلاثر زائل

اولدةدهعاشةث حسى دعن النحامند هصيرلغره ىاولاتالطا الجيه حاصل

اولور زيرا هر حالده ذوام نوقدر البتهزوال بولوروعاةمتنده مكافاي اولوركه

وراش (وشيرالصابرين) (فائده)ردا اولادعر نكف رنخاوزرهاتى اوموزك

الوتتئة 5ولوب اوحارى اذكلرنذن اشاع اولان لناءدركه دنارمن ده عادت
 1ل يعدرماتسنيهوو ةاثردء(الاريدااليستهالعرف) -سورلدى يدان عمردن

طيرانى روادتابدر

(ترجه) رداى صيرى برددش ادله سنعند المصائب

ابرهصيريجرلايلهسكا<سن عواقب

وصكانحباالء مفمىكشلود

أي

ا

وصاحب

له (مثهد) مل جعيت
(ضا -ب )لوندو رقدقىوه مد مدر ([حلم) وقار وعتر

مدي

ا

6

كوى! قتاب غرويه قريباولدىاكرغروب ايدرسه مغ ايرآنبىكيهم اولوب |
باهرا يلكاردنالحكوب قم قدس امرى كيروهالورتوغ :سغمير ا تأيه
وسي ن يدهم مو رماربسنلد
دديديدمكذأاىشخ سدده مأم ر

حمس أالنه عد

د سكنش سيرى يرلْايدوت اد سك أعص تدب تام اواضيهدك طوردى لعده

غروب ابلدىج شارح فاضعبريزدىدبركهسيد وى اعجى .خطيلهكوودمكه
بوحديثك ور ودى حدضمرأتمير ا>ونر-ءت ثءساحرنك وهبوعندن مقدمدر

ديوزباخودرجوع -بسكغيريد رديوتوفيققأولتورديدى يد ترمد ىامسلهددن
ْ روايتايدرحد شر كلشدرعلى بى هافق اولانكسه سوحن ومومناولان
ادر
ٍْ لعل فض ايلنعدابوسعيدد ند روا يت ايدرد عشار
ٍ جاعق سنافق حضمرت علىبهيغضيله سلورز ب*«.حافظ الونعيم دلمة الاولياده

||أديركة حضرتمصطفا عليه التحادا سورمثلركهسبرعل
سىب ابلازيراعلى

|| سوس فذاتاللهددريءق حوّة»الندهمس مكناواسهو انمعاواش افلوردى

!| كنن لوقه خاصدرعديس اقردنم دري شيم 2الدينكيرا سورمضشكه
اس
هلتكاا
اولدىع شد كاتناتعلي ا
 :بكاغسروبت واقع

|| برابرايدى سرعت ايدوب جداب اميرابلهمصناغها لدم درحالملج امولدمكهبن
خبردهكوناكوره:ع اولامنيه سشدعز عليه التحا اءا بورهاشونلداركه على آيله.
ْ مصاخه يدنجنت هكيرربي يس <ضمرتله اول حدنى تيدر ويله
١

حديث بمورلدءعىندلوضووردم جنات أمرسوود تك ذم صدق رسول اللهلويله

ورد داريعلدمصاخهايدن دنه كبردرلوخب و
ر برد دلر
:

خانهدين ميديممومنه د ته اناه ل

رضجه) بن سثون

ارئياب

لنامفةالقشرفحكمبا .فصلت ليما باعرايها
إ«عه) كبمز ابلهاصانده.وسعدرعلامت ونشان فاش اسه (اءراب) ,سان
يكلزى!ذلكل نهلنامتضفك اولي
ٍْاط _كدريو؟ .توكلمده ولاو كيهاغرابح ؤ

 3جوابىابعلاامنايلديى سبردندر (معناقبست)زم نخارربانىايوغدمزه حكم
اائدة غلامة.زذازدركه اول آنات وعلاهفت برهصلاة أيدرنعق سدب اولورار

| ا ىركوروت واقففاولنلر بزارهضلاة انه

بوتايدركدعاوثنا

١كاكودن

تمالقدر ركسو بد من

ايدرلردعلى اوله حى شاعردعشدر

دشقارى ْ

ظ لورصل عليكم لاصنلاذله (لكته)مصرع اولده علامتا
1  ١اوسقلة لانت نب راقع ذهورهعضا بازاشدر مصرع ناسده إدنى نافع ٍ

6

| نهسوردءكه عردر > بش خوفاتيلدمكها " بردت دوررسم شابدكه عماى
 :سي سه ديد مك الفاتسكره له دن اذل نابعشريتكودربوند كلا
:دخى مسإ نلرلبريسيم بدو< لا
فى ند اصمرهده برركونمشارده مق
ووذيكنأى.

فامنسرَّلامزيكز يعىكندى )سزكلدنا ؤدن وخرمايراضى|دلشدرييلار
ْ كركدات أكلابلز مكركدقرياتندن عيددةبربارهجكراكلايدهيوعبدالله بن

| عطادن م ويردك عهبددالل
يهدب سن
يلاكمه (عونمدنهعل الكتاب )كرسعتهدن

هناد حضرت عليدر جدورد نماعد احضيرت اميرك حمنده آتنوااحاديث
| شريغهحصروتعداداولغز (لطيغه) وووشد خ
دخ
ركدة رأن
عكّسورءرى

]| وللرندهاولان حروف متطعاتدن مكررات طى اولنسه باتىاولان حروذدن |

بوكلام تركبايدرب عدلى” صراط ححقدساكهما
(م) محسضرت عائشة

:

لاعخيد نوات اير ميغميرعليه اد للاةوالس لامسعاد انه ستدن طشمره

يجليرقودسياءقيلدن برآلاجهءباوارايدى ماعلاوب كتدى وحسنكادكده

عبانك الثنهاللدى وكا
وز
هىلرى
اإلكح
ددن

فاطمة زهرانى وصكر هه على

مىتضابى دج اولعبانك الننه لوب وود يلرك (هانمايريد الليلهذهبعتكم
اسرج
اهل البدت فنطهركتطههرا)ام سلحضرلرندن م و
ريدوكدو؟.متكرعه

د محم حانهمدههارا لاوأدئ حضورسعاد تارئده ا ولشمدم ديدمكةبارسوال.ابنه سَ

جدياامتهاعدلطنساودىكلميشمبككاليناوزلدغينزكن:ددمرونابدكتااخمنبدعرزلاسبيننتسنعازسواحدعطشاكههرانئصطدنماسين
عاله
لهاج نانس رمساوكلزحىذضمرت تشضًانكد بزلرنده امن وخ ناز
اود ىهنوزحضرت علىايكتدى تمازق.ادا انيدين كنش طولندى وج عام ا
 ٠لالد فقيوهوالسلام سيوردكناعغى صلاء عصرى .ادا الدكى
جناب اميردى خيرادااولعدى ديدكدهسورد اكه الهىاكرعلىنك طاعتكده

ورشوأككطاعتتدماصةكنثى سك رودوندري ابسعاديركه افتابك غرويى
كوومشيددمتكرارركننشنعنودت ومغر دن خروج وؤرسءت ابلدىوطاعلره

وزسننه ضياياش اولدى (الشعسن ودتعليه بعدماغريت ومنذايطيق
لحنالشعضمن”مطيتتا)

[مهمه) اماجطعاوى ديركه بوحديث "ن
مادر ب“

وراوتارى ثقهدرلكن جه .ارده سسطور برحدده معارضن كو تكقةابن 1
كميرنداطر اول حدشده سولشي و سشُعدن عيرىيكساه !كول َس ادس

لودج اا باورك ري ييسمزدهيتيسيى تيدياك يفت جع|
|

كين

1ل :آنا لدينلاشك المؤمتين: .عد اناس وى واهجاهما..::
ل

رثك

(دئين)اصل مع الرندزمر تعتدءاستغاره! ولتدق (شك) ابكىةرط لكببررينه |
بمغادل اولوى غذد التظر لقنن وى كوروةارندن حادل:اولان «التدر (خلاصة
نولشعدرديعن احكام د بته شكال انقياذوتسم سم إهبن
 :كغتار)بن عندي ا

2

آنات ونه وانارلكه.وحباولد بغنهاعانابذلاون عيندينولايغمده :بجه

وقدو (فغ/ضاللا كشاف وواحتىانعتاين معطرتنلرندنووايتايددداكه

خضترتعزتطئ

دزاتلدونة مالك اولشيدى انلرى صدقه ايدوب بز | +.

وبرقكونذ زوبي كز وبري آشبكاره ويردى بددس اذارلك شائده وا بت
:ةةون اموالهم اللول والنبازسرا وعلانية فلهم | 15عمه نزول ايلدى (الدين

اجره عند ربجمولاخوف عليهمدلاهمعزون )ود (انمواكمالل وهرسوله)

ستكدرعه شد ككوناكون دف ثرولىنةلافانورحله سما لى حضرت
ات سس

 7نذى برسائلوصدقه ونرمك امذرائلرو نكندى خاتى عش ايلديكيدركه

أ واحدى ومضاوى وكشاف وجامع الاصول صاحى وثعلى وساترارى دي

ايت ايدركه (ان
وبنت
رسعاء
ندن وإ
دياس
يدذس|بنع
عجاه
| بازمشاردر ووت

الهمهولواه وجبريل وصابل المؤمتين )كزعهده صا المؤمنينادنانمُموْرماياد
حضيرتس تضاد رد تعايئوواحدى وزخشرى فيسدرارنده(انك

كنْكان فاستا)|يتذدهمؤمن |نله<ضيرتأمير حاددرع مهثعلى ابنعباسدن
 1واننسيرذن روادت اندركه )طوين لهم)كرعه سم ده اولان طوولى <ميده

| بزاغاجد ركهاص لكوك بحضيرت امبرك سيرندمدز وهرمو سآرن.اندهن

برشا واصلى:اواشدر (اشارت) امام اود حضضرت هى(ضادن روانت ابدر

| جشنااب نمادكو نيعنليهالصلاةوال لامدنسوالاولةديكميارسوال اسلرمك |
امقالكزد تضك 0ر نرم ازرد عزهكعئ أميزتعيين بمو رر ددحكز عد حووايمده

هيلك( أكر)اوبكرى امواشو رسكزافاين وزاهد خرن امئا_ث.لدهللوومد
ز افىقوىامين ولوب ام رب

|)سكز (ذاكر)عرى اميراخةيارايدرسك

|لامدن اخباوزفيولورسكزد وبوروب اوجضيد اكرعلىياكنديكزءامبرندب |
| ايلسكز معهذا ايدرميسكزشك ايدرمافىهادى.وسهدى ولوب وسزه صمراط
دزى #دحضزت امير باولعلى دب
وردريك
سردكور
مستقوى ابختاز اب

|||المتشيدكه قريما مذكور ايدى ديركة بادامحنضمرتامبرهديد مكاحجاب ترام
اجذده لودنانضلكعدر بورد يعداموكادررغ تمصو رددكها ندأصكره كعدر
اي
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الثة ىكوفهدهامام تمدب جننينمهابلهدثورت ايدونٍروح أيلدىواماممد
جل (ورهنديدرد يؤبوكندى خليغهمى اولدىذعرابنذى اموق يلا دعرة

بنسعدى جدواوعلى خغدى دج ءقتلى ايلدئ بد وباثار ههندده امام مد
منبورهأرسالايلدى وامامحسينك 5ةنده هرركيمسىابدوت وباشئئ ابدنارك

اتناعند ن يولنديسه هلال !دى جدوابراهم بنمالك بناشتر تارك طرقندن

عبذالهينزبادايلهجنكيدوبعاقيتعبيدهغالب او(لوابقمتايالدمى)

حسن عسكرى تغسيزنده روادت ايدركهسحضوررتممشتذاىرقريما وغل
ردءةب برءلامثةق خروج ايدون اؤلطالماردن سكز باك
داب
ارقل
جرمد

اوحروذاديكجسنه ةل ايده حضيزت اميردهندتيلركهاولغلا مكعدز ا+ؤرنايكه
مختارين !فىعبد ةالثتق دري ومذكورامام مد حضرت مىتضانكا وغل دوكه

والْدة يبرت اناوس

واوا ابت

0

ا

امكوسكمات رتاردنده وافانتاذى لكن شيعه كوهرضويده زنده آولآن
مهدى موعود «سظرلودرد الع

اتتاءربحسم و

الامةم نكر يش ججوولاةادىواربعةسواء عدعبلوالثلاندمن شه

الاان
هم الاساط

لد بهم خفاءعلد قسيط سبط أعان وبر مهد:وشدط عبت هكردبللااءهد وسمط لايذوق

ىيةود اقو إليقدمه اللواء ##ديغيب ذلابرىذيهمزمانابهد ,رضوى
اوت ح ب
:

دهعسل وماء

 5سين 3لاتذضحرنن للغراق  7-0فاضت لضزاما .
ددرخرا بك (معناى  00-60أى وسيدم اضطرابي اَه
(قذرات)تل مص ر

كهاكهكروت:فافعاواسه :وى .دما خران خولدمكار
أرةت أحباب سبد له

ااجقون صدين يد
ودماناولدى يبل (ترجه) :ورعدجم تتكدل إدلهفر
7

يمد ردواللموت واجواللةراب

سل الدورتتبروافصمبها .د

,

بأن لايقاء لارنايها

(دفر )2ه جعدر مغردى دار (افصم بها) فعل تعب اولاق ساثروخوهدن
اسهادر (خيربيت )أى حيدم ددساخراناواقانحون لاقاولتديغنها رشاهد

مطلوب اسه سا كن أوادبغك دارلرهدوركه لسان حالله 7خرو بر رارونه
.بان القال * اذلردبرلركه دما افلتها
كوز لسويار لبانإلخال انطى +دنل
لولاناله يو
يقابوةدرودوام جاويدافى#الدر (رجه) دارد ادن سؤاا

ينا ادلزينذانراناد يرسا حتو باهب ,

ش

انز<

|لاتجومنت)وتعالى بزم عر دانا:رله فأ زاه روث اناسون ةده نض
|
ا أيله ان تاولانة..ام  51وكيز وياديك أهرزلد''ده اولان دكيه

ْ تشبدء الورإلا ه)ث عاقالدين!سعر فى::وحانكاوجيوز اش التهى |
| تاشدوازنشدركه حو  5إلىحماى كتتكتدق وفاناهه سلا لاه دن برعد
امرابايردكهاسعىأن2تنوى نه ماد عاوجدى «ؤمرت دين بيدذروكينا
 1ايله هةام شند ب ابعالازلتورنم يتايو يدنهمس أنهي وسداقٌ
نابدوناطقوز سلكم روان
 :وحص 1دد انلره”وميد وزناوو رن كر بش ف
مددذاهى بالخوله والذروب دسيانلصضدن ْ
ّْ رسكيو نغابه دعوت دوراب
 :باوث ادا مكركهزم أزءانمدقنيقتدبتعارفنالقاةوانارسَوقعالستك اعلاميله

 :كشن سلوب معت ونصمرت اماس لركركدر ( .ترجم) جون كلهتاعمقامأ

لع كناب
[أمهدىءاخر زمان جد عادت غدرادزره والهواق
ْ

دوا اد رك الثاربى احسى يهدن .ل لاكفاديرلاتعامها'

/

١

( ١نار)طلتدمكدرركه اخذانتقائدن كاّدر (صير) تقس ى حزع وتزعدن حدس
ا وكفدر زاتغاب) جعد رمغردى لع مدقت ورجك (معناى ,بدت (بادسين

]| افلمنى ب وبلكنسةك دخ انتقا»يز,تهشور :ادس اولقت تازه صير|
 ٠ايلوكهاجرصاحى ادلورسين وانتقامى دحاولا دكدنذكراباك هذ ىكلو 1

||المدقدقيامت فاع اواز (ترجه) انتقامايله قصاصم لوللدم  0غْ
 8ا وويت م حكهه رخ أضطراان

ْ

١

لكل 5ع الف ادها » "صرق الطاب 7

جزعابدرمةرد حزن تقد مم
|||()اخ

0

ْ

لهاثلونوئدهكروه دعصت درحيزيك |

ِْ| ستعددمعناارى عدثية سملي اوزز شداولان شرجؤزدة تقصل اواغشدر انون1

]| اشتءالى

(رجه) تمده سنك كانذوكهعه ع

اذلعردد ينيج

.| :غ.وبةتصيرايدقنلئد اولقومك شتاب

"1

٠ناانلا اتلفظعالمى وقوبلعدرواعتابها *.
ه

ئ شالك)بوتوتدهد د

ل 10
عده و5
بسي المؤمتوت)كز د

 :زمايه اثار ندر (اعتات) مله ادله” :ود اكد راكتكن.زلة سدى

أ ايلدكدةضكزه رض اس نازومواخل»ستد نعقورنيا :لهدركاه:همن اجعتدر :
ا(إترسجه) ...سودممن
ااا
ددمآو
تود
ءزا
زازيل) لممن وله 3عي غدائ *شيرتمش ر از ْ
ا| تناكلرضنت) نار: 02نك ادس الى اموق تازابن أىعسيدة :

+
ّْ (مستاب) فو
فت
وّدنبلعلازماندد» وتعيرئ  5-0راحدد دز (ميعنايهب اول

ْ| كورديكم رذالرمدستاردر رد افاغةدن فسىىق ومعرض ابدربعى رد |

ٍ مكنكادر:غطانفوت شكارسيادهإلو]زد لمقلمكلدم حاضمراءل دعك اول ١

ردتابلذهت سنازق «وماده به اشارمد ركد (جك
ضايت
ر)
ت مرتذى 03م الله|

لماي وجديد:كريدو رادت ررم ارح اند نزقلايلبعيرمقداد|
 عد  7 902 309اتعايدن رمه#جسلا ييظول ياديلربكشيرهلرىاللرند اولانبيزاةلرىناض وهوبرىقلحفوشامشار
ٌْ ر

خماارى |ا
|ىلييودارضك اطراف ي يهرد ائره جويرد زلر ووشدر خرما ىكوردمكه ش
رٍأندبردى ونهركوردبك دمعنيط جربانايدردامخرحسيناطنط |أ
بره م ت
غرقآولوركوزدفربادايدراكنكسنهدن ربادسه مدداوادى هكرمكوردنك |أ

غرورد بزركداى ١7ل رسول ضيرايد رايد كه
رنجسابك
لاي
.ول
ظل نز
او
| شزلرشزارناس اللزندنشريت شهادت لوس ابدرسكززَدوات مهادت مسر

ددهاى |
]اد وجنت الا ونسالاشزهم يننتادم دنوبصكرهمكاتعزيت ازلدرك ز
ىن اوغلك حشيين أيدوم قياستد به دسمرورابلسه
| :ابؤالليباقيق ينعا ل س

ْ لركدر(منةبم)جضيرت م تضى رذق اللهعنه نانك اعماسد نكري.لاده

]| شيايوادنخريوناردركه بزى أما(مبحسين)ويشء دديرادرى (عبدالله) (وعهان
ْ (وجمغر) (ومن)اصغر (وعداس) جناب حنديك ايكىأوعلىكه بري ن(عى
:

اكير)افن برباشاده (وعبدالله
)كبرق اام

اذى بهدوحضيرت ايك

|دعل (هاسم) شاد ايد  +هضام نكاابن ابىمتدامدن روايت ايدركه|
ٍ|
1.اوبتكونا»غايدنيراوا زكادى واف بأدوتمودى  00دوا

رهاينا رتيهرج بالمان والتككيل! نار ون
شت محايها للتخاتاوسي س
أود جد نك فدريى تآموب قد ابدناى غاهل تاك اسزلزمعدات اخروى

|ْللهمرده افاسون ٠ ٠(ترحهه) .رد اولخزاول مصدمتار كاورائعهات 3 -

|انمدنال ارال اىكاسياب )شا
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 ٠#بجوم .يق انهقأعناضا حي ال جدقناعوالناس فىايء 21يام

شق )إوندم رجتلداعدار (فايغ)دمهردك ل رةع.و
دقيام !يلعهةناغمومم

الساعة) فد نوم دقوم الناسترب العالمين) بأرعهلرنندةواقع قيامدرزاداب) 1

كسما يلهعيب ديهيودمورادلى يرام ورتده ابابا بينفيلغيلندى |
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ة 2ه
دد لل
علففضة
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سى سعوو #لكدن ديرت انلزنكشيذن دلو
 دع4

ضرت امنأمك ناشته

يق

اثارت نذوارد بل (ودءت (امععل إروادت ابدررد.انن:طغيلووش
ضرت

ماماكلسنده حاضضرائد مابنفدمكادىكذ هائئلهنتضادر خضرت

أقيراكاء طبةويرذى بعدهازنك بلاسهاوق متقايه ولاشدرن كسنهدن
' اأربادهنشيق -دونك لزكنهاله لوودر ومنازل بأشيله دةأل:ه اثارت ايلدى لاوعاتد
هاكسمم عوزوزت وندن
 8الثن تسد ؤوافك ابدوكالحضاريتمعرنر خطنه ليا و

تترت ت أسنيزصوزرك
دو
| لوفوباسه كدر وباشيلهصةالنهاثارت سوردداز ع

اطاوار .ساتوعلخ
ْ اتخهاَرْ:علهالصلاةواالام تور ده اوامت هرباسكا اع ر ب

 ٠ووو لدعوسو يزرسين ودخمّاوزر شه قثل اول ورين ووويلة جه برعهدماه هذ
ا' و كرمأوثؤقدرد نوب اماسكا,ث لدضدةنااثه اشارت سوروت وق وندن حازت |

 ١لاماي ميك باداتليس شوقي ايهةدزراكاباز
داتر
ب رو
اددن
تين وه
أاولان أن اللهوياسهكدو سورردى يدونته ربد

كوي

ورد ملركه
:ير
أ -سناذاهلق واساءت اربادى دى ملدك ديدكده ضرت ام

ا اورمونلكهوايلهقدلىدتىاولنورم حي وندنكانوغ لانت ابدوب نوباسه |
"كركد رونو يلهاؤاقةضا ئ فنيزمد و(ودلاخات من افترى )'مؤرد يازيزتونك امشالى|

ان 5وانْدذئد ونيد
ودلده
انع
ازؤانات مغصالائده 13حوودز ومقدار فاتك ا
للى ل اندق: .
الا
انانخذود
تنظنلعكر التشن اديج ويارشننابد و

ْ حضوت
ديد دأو:
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لعل ربكاو لك

عروييه جام سرح اب وتان»هد
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لد دكي
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:أراهاوم دك رأى العناجن واوقت

(اراها)> ليملوعولوشاراءئدن:اولور (لم 34اضائده يكوثناندى 5
| حزمايلدكدهقاوناقط اولوب ليكن هالدق صكر لد بردى مياهمم
بد

جو

سبي

 0اأكزجويه اؤلشنههر ,بنده |

ت' اؤل :اننا ظ
ذف اولتوردى معهذا مازقا اكنخاكلدغد
ادر (راىالعيان))آشكارهكورءك (مغهوم شعر)بنتالدفاولان' ت#ضبيلات |
أجاليهبى

كوردموبأ1-7مرادماصكن اشسكازءدكل يلكدرؤنأاده متاهده ْ

إيادمكمبكااول هازع كدركاه مشا هدِمبيِكِ مفتاى وبزلدئ (ترعه)' ديدة]
ال
ضعرلهدكللوكوزديكم احواللرئ اياد.مممفشاج عمب معره.ا.
ف
ا

لله

| مهائتتام اديدجتأعددها ا

1

+

؟6
قن الغذلالاظين

تنيز 6عد قلا تي نغ راي

7-1 :

ل انك كون امس دونى كون ( 2اكدجى تقذيرند مدر إرغات)
طلاب ورن ومعناسنهد ر(مةم و  :تم نارشك ولى دؤاسىدر 2فاس أله

ار اق
يرك
عا
سول
راحتكدسيباولهجوتكد نويل درطالتد :ا
ظلكاراوله (ترجه) دوا

دايدرلك

وزئة3رذايه قياس ابت تع و تس .رو

اولكاردتانة16زيح ونان
كشاةسفىواعقابها ب ونالكرءبلاءوتحراها :٠
٠
وكلدى وان عَذلى
دت ينك ءقىولدى ول .دم
(اعقاب) جعدر مغرع عمدرك ك
رلا*) كوقهيه 5قردب راذركه عضرتت سينك
وضعيرينفسهعائددر (ك ,ن

تعادى!نددواقع اودر( راب )2لىجرد ر يلهراغب دبركهرابك وه
تسعيةمى ازا ركهشمطان وهواابله حكتى انذمغا ره ايدو(إمعتاقملع)
كو اكه نكندمثءدى دج بعد زماناوله وقا-والد معت اوزرهيم واولاذع
واولادمك اولادى وكرنلاواندهاولانحربوكرب وبلا وى الا ن"ْ ؤاقع اولدى

ود خوانلرله معااول لب كورتم وزجتى حكزم 'دعكدركهقر باديل
اولئور (ترجه) نوففسرزندانمكا-وا الىكشف !ولدى كاوله كر دلاادةاقنش

كربوبلا برالتهاب
دعىماء :جد  -خضاب العرؤس الوابها
للل
. .فقخضب بماناا

(تاضب) وواور (للى) جعدرمةردئ ليه تال (خضاب) نكوذنذاب
 0يزيد هدر (عروش)  0ن زفافده روح وزو-هدن شر بره  2رك ركه

كويكوذكاندبنوت(رم)عنباىزمدة اللرموزرقاعنهروونساآرلباس ملون

ا

انلز. :كامزكورندكارىكى د مصرع ”نالذه دْمَرتَاميركسعادت شوادتله

لقرايلديى ظاوهرنيصخرع :اول دتى نضنه أحاديك ريه مغهومندان

ااثادرتا موياغق دخ يعيد ذكلدر (غر سه) شافظ اسمعيل اضعايدن صريب
حنائد ن راود رضك» حؤيرت .سغمبرعليه ااصلاة وااسلام امامهستضاره

ورد ركهادق الاولين  +نعنى ردن مقدم كناراجندهزباده ث ق كعذري

ضمت امام .-ورددارركهعار الناقه بيد بعى ذالم سِعمَيرك دوه وى كارالنن
كع ستغميرءايه الصلاةواللام بو وادسكرسحت

!1 9ل سوددك

بااثاىلاخرين بزياعرندنضكرءكانارده زبادشقاوت صاحىكم اولس هكركدر |
توكرهبناب اما :مسورد نك اولرلهسولة اعم نمن فيغهيرعلية الصلاة والسلام

١

©
3

معناسةه (احرق )ناقدى ديمكد رلونده سورمك وسورءك وعغضمدن دنشارى

ردق معناسندزماً خوذدر(ا اب ) جعدرمغردى ناب ازى ديشيدر(مغهوم
نظم)لكن اول ابنالىطالب اهس ربافىبى اديه ترجم وى اعتيام واختيار
واغننام الدىوا تكلهمولا ولوب ساثرامورهمذ كورهيهوسكائلين ابلديكم
ا حوالهصرفابده حك وقت اوله+له كال قرت و<سسرةله ددش كردءَقدن

غيرى حال تدا مدن اولدى يد باخ ودفاحرق وول اتاورسه سائر ناس
عسددلهوكالعظ ل حةمدهتدطو دتدنداناادىدءكّاوله

(ترجه(لكنامر

حي اجرا| كه ساعبىادم بيد ددش له بوبغد راله باكه هدوم اىبكدلاب

عذيركْبمناثلقةذى بد ,نيلك دمن طايها
(يل )وك الىطرق جيه
(عذير) تقدي موحله ادله فعللمذ وفك ممع واءد ر ش

ابلددر اعطاايدرد مكدر (طاب )طرب وطيب كى (نتحة كلام) سن فعل

معزوركده عذرى اعتادكدن نااوثلكسنهيه عبرض ايلوكه توطور اؤزره

حركتك |كاخوش كاوب سكاد ابىاش ابليه#باجود شح رضى مضىيسى

اوزرة معن سن معتّدك اولان كيشىبهاند تكك اساءتدن واه مكروه ايله ا

ادبكدن ازترى معذور--ى أو لكسمه نهأفاده ايدوب سان قبل كدسى هزا

انلكقطءاخاطرينه كلديكئدن ماعداسنك واعترافك اكا <وشكوراوب
همه ايله
دىمْاعطاوسى اك ناابئللسون دعكدر (غديرل) سضهمى غمين
لهمه ولهاواخرنده ىدكلور (تكته) د دابىكاف
ارك
افزلقتكلئ هومجدمد

خطايه اضافتلهسيك دَيْماكد كد هميرودركه اكرجهوكلانى ميالغه طريقيله
وباواقعلحاوا اوزره ايرادالكيلنددمنايه بمالتفاموقطعادروغده رَعْبم
|

بوددردعءك مياداوله باخودعدذرلك امور دمويهدن برامه متعاقاسه د

دعلاوله ( .ترجه) عذردى سمنعد بردابه اظهار ايلهكيمبوساكه خوش
ْ

دتمالغثا برشدرهاول ساب

فلاعر لدانوزارها عد ولا نضعدرن لاوصابها

دبور
كى وزر
(اوزار) جغدر مغرد

 -لكى وثقات وز ةد ركدضها ادن

ادر زنرافى املقيقه دنيادهمغا كدردنكدرءةةلدن عبا ندر وحهةدن

صماىدثيا إيوزهازتعبير ابادى ».وذعيرى دئيابهراجعد رك مهِؤيئدر إملاص

بحن )دنانكضغا لهف رحلهه وزيجةرين هكدرأغيه (ترجه) نعمتدهر
كزانانزاليث اداوإ:ل ضكين ومنت إدانارط الواوله هزصي؟ :دندراف |

مس

م

ب ع

ا ور

22 2 1

ساس سبع ل عسي ل 2عبس سصسم عم ع

| غائباولوروةت ضيةندهجفادركارىهي

سه الس ل الم 2

ست

سي اسم لسسسسسا 0

ظ وقدنتصتك انقبات نصكدى بد والتصحارخص مااع وبوهب

(برهب)ارخصادزرهمعطوفدر (مألصيل) تحةرىعلىاقيقاى ديم

سكااي.لنوددنمصحاتكرةبول ايلديكسهبوادمرغركره نصحت بك اوجوز

دا لوركهآندناوجوزداتيلور ثئ اوإزونصح اوجوز صا تلدينىكبى هم
| باغشْلنور د يعىداقدريهايه شايسته برمتاعدر لكنبهاايله بيع وشيراءسى

اووالزرعسهدؤيةلللههسؤيلبور (:ترجه) ياسىرةيادمنصي ت كرقبول
| ايتدك ايسهج ساكهبمكاابفوبدرثووارشنب (نطى آخر)

|[أ(ترجه) 

حسينادا اكنتفىلدة .جد غر سافعاشربادابها
جسم ابلرارسكغريته عزم وشتاب #هزدنارآدابناجرا كه

!

كيليذلنأب

ولانضذرمو نبفالهى عد فلكبلاقلببيايها
(نهى ) جعدد مغردى هبه عل معناسنه در سيب تسبعيهمى عَمّلِك افغال

دبحددن.صاحيى  29 -ابأسيدر (شيل) وق لهأوحدندر:فهدلاجع أولان

بجاعتدر (الباب)بجعدرمغردى لبعةلخالصدرلبدبعاقلد

يمكدر(مةوبوم

م لأوخلوذر ركسكندى عقا مكزور مشلفيه بسبدرودتاولور

(ترجه)

ن)ظدىارعردتلهالسى يشندمعةإارايله خرازيبرلاههرطائغ هكندىعقلار به
]| امتزاحابت خلةله عتلكلهقلهافضارجده ركروهك طورءةلي يشقهدربىا رساب

«اوعزابن طالبب .هذى الاموركاسابيا

|(لو)عى اموندر(هذى)مؤنثه اثارتدرهذه كي (مغاددت)نه ارليدى
اوطالدك اوغلى دعنى.سنوبااول نسبلهمةسوب اولان دل اولاد واحفاد دخنى

 0عال.ايديدى انار اسبابىكبى اولوب:اكاغبروارلٌ رءعمتارسه سدب

||| اولووارذى (فائده) حضيرت نكانظدينى غائب منزلهسنه 'تنزيل ايلدي اسيم

متضدىهد
علوىجيدروكنيهبى ابوثراوبِدابوكالحسنربقدادلتدىد

أشريق

كه
ءرف
دعىج
ليك ام
اؤظال
|مذرى د لن

كركدر»وطائب ابعنده اكبراولادى

|ألدانوطالبسكأدركه طساللباظمهودرنااولوفات ايلشيدي ( .ثرجه)

 :ادسوائئد اهبديدميوتصد :ل عهل يوخلةلخوش زندكانبده اولوردمىعذاتٍ
0

ولكنه اخداماه الاله“د فاجرى قي نايابها

ْ (اعتام) وزن :ومعنياده:اختار كى_مأضيدٍ رمه درى اعيدام اختيارترجى

اف ا لهي)ي_يةه

نديد

ِ--

١
١
١
1

5
 1صئّين حكمه تعب

واحةظا صدرةك افلمواظ كام جندواءهاركءالدى لامكذن
(ترجه)  داج سنهربردهدادقد وسار حةظء:ذال ج صددة لوموصوف
.اولان احباءه هودم روزوشبت

ْ اقل الكذوبوقزبه وجواره .د انالكذون ملطئ(مصنءب

(أقل)اقالهدن اه د رانياط ابلددكدركددعاده (اللنهماهل عثرق)واقع اولدى
نييية )مهملكه ومعدمها دله معمادن فاعادر بولاشد رم ى ذعكدر (خلاصة
يريميقلاكىنى نظراعّءاردن ساوط قل ودر نه
نلاي هدكذ
عضن )س ا

بعد ترجيما وءله بهدو+واريده بوامدكسه هتدرت انله زنراكذت ودروغ اربابى
كدت ابلديى كسكهنى دي اكور كفات إبذ وف.٠ألوفايدراثرده( اصمنة

مؤثرة)ناعاوادى نصحدرددن زنادهكذب وسا'رخلاف شمرعاولان ماده نك
كدرىنأ ثراابدز زبرائهس وهو ااعائقٌمخضماوأوز(اللنهماحفظنا) (ترجه)
كاذنهنازاولههيةرشيويواز نه نروبود نآلؤدها كروت

ادب

تعطيك مافوق المىباسانه عد وبروععذكم يروغ الثعلت

ار 57 0ر ليميلاندردءككدز(ثعلت)دكوك(مغهوم معنى)كذابك
صةات ابه فنقروك كان رادار حكدن زاذه لساذلل عطا افر

ضكرعدوا وأ ف كوستزودة9لكوك داونبروت تي لاهيلك]ت.هونو
هطا ع مكربوررايله رو هدر دسم
ابدر (ترجه) معُصدلكبالاسى ابارلنسال ع
|عه عت

وال ردوى الماوحلاقامامم 5 59تناتعدك عنعطب

سس

١

(ملق) قلق متعناسنه معروفدر (نائبات) مصَائدر(خطب) ابكثى بابدندر
أنه حطب بد دع اودن قورديمك (م#موم لظم )على نشبا رىاولان
يداحلأرذسكين كز(اللهم اهما )دك اوزرمك برةءضريت نزول اناسواول

ردالوأودرز اذؤت تأضد رمغه سعى
كدرل قو شيج لوق اواو لاتؤينا
اتلرّععهبازاوَابدَردعك دخ صن زر

(ثرجة) ذاخىارراب عَاقدذن حدر

«صطء سحعيه  0اتلرحطات
)مدت (طمعوااتات س)390قدي نونا75:شاف وبءد( مفهوم
(ترحجه) .وؤت وسءة د هد ولاوراددناطراافذه بهد

بعت )تربعهدن طاهردر
لتم

صم صم

سس

و

بم

سس ا

١7

ا

9

سس بسنس يب 0

١-

:

  5-3اذاهدمتيدالح بخهدوف الغوا التادقئ  ٌ6وتغلت]| (حوف) نادو فعلئه مشعؤل لددر (مخض الغاظ )بكاراخ شروع «ضد

|

انازيكك ومتده ضادرت وله ألهكة(اللزلايؤخر) دعمشاردر زيرا اماق
اند رسن خوفاولنو  0اطر5ةوبه كلودب كاتمالت وسىاول" نتدن كو دل
|ابدزر

(ترجنه) لخي ةضدؤادت اتتدكدة شتابانث'ناهو »
ا أوككالزن

سآاكدغالناولياىبوالغذن

| -  ٠١ 5قاذاههمتفدوةفائمضلا» اولقادمزالذئى بدني
|ا (انحض)فاسزنسضدد ركوزيى تبهدعكدر (مأل شعر) رو

قتصدلك

| اولورسه اتماضن عين ايل واحتنات اؤلئهكان اموردن سةدجى حدر اوزره
ْ اول(ع) وشيدن جاعست زدمثءن سيزما

(ترجه) ست شردنخدذر انت

|اغيلتهصمل رضا جد اامنمستقهثال اتنكاولد زاعالااحب

ْ

واخغضن جنا ك لاصديقوكنبهبهدكابعلىاولادهندب

| (جناح)قناتووندهعلامت اكرام اؤلانقعلدر (مأل بنت) دوست اجون
خشوع صحكوستروا كرامليغ ايلهودوستك 0

ابولكة اولاد.سنه

ٍ تاد ماه ىاوستنه ناسلوبؤا كدلوتٍ اتحدبك ادلو(ترجه)

سابيان

ايل جناح لطغدى درذوسته بهد ساةيكستزاولدننىكيى هراو
الادسهدات

1

والشبيك زم أمالنتللفت حوارة #إ حنبطل وار يست

(جخواز) زع ىكسمرذ اتساركومن كك وزندمسافرلاة رمتدر تن)
دند
قرانتادعاايدر ديمكدر(إخلاصة بدت)مسافواأكرازراداسق و
ريرس
تنكق

أنذلوصرف انلء.وب اكراممده اول رتمه 2
 1اولتون وارثعداولنه

ادكه دقخصواق وارظن |

(ترجه) هههوازوضيقه |كراءادتكوحك ددكه

اسرغ وان كدعد ايدهسههربيرى وار ثنانسب
ا

فاجع لضد بك من اذا اأخيته د

(ْم
|ألتركي)

ف ظ الاخاء وكان دونك يخمرت: .

او لكنهفى دؤست اذاذو نتخادايلوكقر
ائدل ميد "ابلدكده

|علو اخوت خؤظ ائلنه اودتلدن غالن مار ه كا لغلزكله 1-7مضار نه

|ناقشهايليه ( ٠ترسعه) شلكوتتىى كنديكةدوستابلدكيم » جانابله
1انول حدةظرارده قرداشل * دعن نشترط ماوحخب

لوبقل
عس ممن
واطلب هموظاالبمر نض شقاءه  +ودع الكذ
ب
ضيه دوستاق خستهدرمائندباركرى ديله ترك ابنكدذوابهنارا

/اء
ا (انوء)رجوعابدرم دك (خطيئه) كاءهمزها؛دود وسد ايلهخطيه دحا 2
(شرب):فراردرمةعولهاواوقاولادر(هل) مانافيهمعن .اس هن (مهرب)مصدر

 0معى (مةهوم منظوم) تحةيق نْزله وخطاى وسور جديكم برك فكرم سمدم له

اعتراف ابدوب .فبك اول ركد اولانانذاروة>و ممكدن 1كاءاولرم اندن
3موند جوع باد نر فراردهسلاءت نواخق افق سنك جانبكه م وصدر

رصت واراب نك #سكدن اتنا بايدوب اختبارمله ردوعادلدم وا ص دكه
(ترجه) منمقرم هرخطاوجرثمه هادم رجوع د نوق

عي ال أيدرم

درلطوكد ناورك رمه جاى شرب

واذاممرت ناد فىذكرها بد وصف الوسيل” والتعمم الدب
اولان درحانك اعلاء.ى ع

تمي ) ومقامدمهرادجد

جناب

 3وَتَأبغايه الصلاة والسلام .حضيرةارمّه خصوص در [:عم «دي )خوشس
الىقر

قوستت أولسةتدهاولانادانكجوا الت >المدر

دين
زعم

1

لعب

(مجه)

١

ت
ندورص
جلةان
ايحكمتشناس  .».كاد
اف

:

قنرب
فابألالهكاالاناية مخاصا بد ووو وال م

هتر ل راايلهحى تهالىيه وجه ور<وعدر (ملوظ أظام)
دلو
(انابتو)عويلهاي
دس لوبه واحلادله مع.ود تعالىدن <أات خلدى :قرب ارنانى كى ازدرون

سوزدل ايلدواه وانين برلهاسدّه
حضيرته د د

ألا

جلنهاب
(تمجه) هم خلوديله رجوع اي

قيل مقربلركى سئدهطاب

واحهد للك ان حل نارضها » وتمالروح مسإ كن لادرب

(رف) فدهرأإخددر(مألكد م(رحاونيازابلسي بليغقيلكداول سَمْتهداخل
ولهسينوخراباوليو بداعى اولانخانهارك رامن نااوئللهبسين (ترجه)

اثلرك ارضيشهنائلايخس ايل”هنا بد جأاسىادش ماتاوملكه يبري وكرب
ودال عدثالاانقطاع لوقته ع وال لك ترامة لاتساب
اناولان نسده نك ضمطى (كرامت) 5ريم وااكرام
(ملك) حكموتصرف يم .

مادهس:دن امعدرالقوع خارقعاد تك ركنن اوايانعبد م.#ويدن ذولا
باعلاظلووريدندر  مفهو عن )هدخ وق كس ارد
كنبزرعي أندكايه ظ
نال اولوب وبركرامت ملكئمهه وادلل اولهسينكه سلى  5دل اولءه

(تيجه)

عأثلاول يرعيشكاملااتقطاى اوليه بذ“86امّملكنها بركاوله2برطرب |
ل
ل وود
يج
ف

15

معناسته د رب دس خيرفٍ مل د لوهنوزواقعاولانكلامه مشايه الفاظقدمادن
وناحكانات طرفاد نبردى تكزتك سمأقنده أراد اطتكى درزوهررسى ١كثريا ّْ
 .بأداواتدنقى دن مثلم اتردىق دسور وشروت تغبيراواعر صمغة:تذكير شْ
وباتنأسث وباافراد ونه ويجع صرغه لرى وسائرحالاق ديل اولغيوب عيفيله ّْ

باداواذوز مك ركدضرورتاؤله واحود بلاعى تزايدبوه (خلاضة غْ 6
سى خلا دله ركع اذت ادكخلصان عاد تايلدكه درحات عاليه اسان

الي فياكمعنوبه الله:رب داح اربودقرأنده اولان امثال نصاكى
مشعار رايراداولنان براردهاثلره قؤلق طوت واتكله عباده كواششللدكه عالم
كارندركة ورادى (تلكآلامءك:ال نضر بها 1:س لعلهم لمن وماومقلو!

اال
بوص
ع خل
دلت
الاالعالمون ( .ترجه) قل

حضرت مولايههم » كوش

جانه الضروينابطمه تحر دكات .
واداض رتنا عه

جزينقالفذان  2بودناتسكن

(.1مهأخشية) خوف وخشيى حاوىاولانا يت (دمع)كوزبائى واأوحاليهدر
(خلاصة كلام )اثناى تلاونده خوف وعداب الله وصئؤىاولانال ركلدكده

تعظواوخنية نوةفايد وهبيت آل كوزكدن ناشار ا راولددجى حالده

قكرايه (.تربعه) عوذان]رتلرينهايرسين خشيت الهباوشن حدم
قربولاناىديدهءالى نسب :

ايمغنذب منيشاءبعدله يد لا تجعلىف الدينتعذب

(عدل) جورك ضدى وظاك خلافيدر لكن ونده عفو ومغغرتك مبملايدر
(ملحدوظ «قال )اول ستدهةل وناح تقد ير اواثور يه نعنى اول ودف الناسئده
بالساناوباحئانا ومتاحا قشو دلكه اىرب رحم سن راد ابلدكده عدالتكله
اهل حرمه عذا ب ايدرسيندنئى اول طائغهدنقيله (قائده) حضرت شح“كبرل

ر لطرف ما حاقوارد ركهعوومثر (الله امقلعلى هذافانكنت نهل على.
ونعى ونصبى فلا تحرمىالاخرءلى مصدبى نترككالقبولمق)يعق أرب بحم

وعملىقبول ايلهكر عوملى واففعإرهاولان زحتىقبول ايازسن افايئدن

قمولابطد يكك جه د نمك حاصل اولان مصديعههاجر وسمكافات ويراندن بأرى

روم الددعكدو

(ترجه) دى اناعدليله تعذيبابلينمذتارى» ناغيه

تعذيب اولتارهبنى حراوب

لاا 7

الىابو«تعثرق وخطيثةق عد هرباوهل الاالركالمهرب

,

9ع '

ألا

9

دب
ن :د
خبلهس
سنددد ناوه ازوتحز ينا
دودةه رءانت دنك ا

دوق

حهدا دين سو ردء واتلالمرا أمطلبيذك»
رعكه انلرمةأنزاوه ردئ مراف

لشد ريعى ن عزريانه |
كنصب
)لنا
بصيت
ره(لون
غدند
لح ي
اهت
خورانضوت ب
لهرك
انذكسد
رؤز
لهس
تق اناسل دعكدر»ه دو

سرءت سعرلر اسه وسسله اواق ْ

اعون بركونة تع ابدزلركه 41خدى دبرار نصى أندن دتى الطعدر ديديار

الكثدونتغى سو رشوب ثصت تعبتزسورلدى تلاقت قرأ ندهاولان اذلى |

جه" نات طريرت لنقشدرائيجه :اتكلهامزتلوى واد افلدجز ي(نوا

القرأن ناصواةكم و)بنه ورا (لدسمنا من لميمَغْن بالرأن) قرأنكم

تلاوتدهتغمنة نازكانس هادا اطينكس > :يزم امت وملءّزدن دكادردك د راكن
| نان "رتنهفى تع اولمتمكذتةى حرامدر ديدكارى قرأنده :تروف لفظه سيب ]أ
اولانتغمدرد >ذ ورانئسدالما<سنصوتادءلءبركس:ه ىتلاوت ايدركن ||
ممع وعارىادازهلنشنههتوحالةه مالك اولمشكسئهوار جتّه جدهاولسون دلو
(1لاديلهالذئ حعلل ىادى مثله) ورردى

(ترتجه) كلقراءتالله حمد

ائلةكانالنهىسن عركاملان اتردكه تعظم ايهدلرقرأنههب
 0اشتكر وتضدْع وتقزب د أنالمهرب عنده المتتمرت
(تخشع)اموززكال انقناذسبيلة خضوضا تمازده اموزلر اشانى دوع شكى
اياكه خشوعدرار(مقرب)ا قلشعشكشى (متقرب) قربنت تحخصيلئه سن |

عت نغمه ايلوقراءيتدهلر لكن مغناى
يضب
دفىن
ايدنكستنه (مأ لكفتتار)ق را

اظرة كك روشة واعرلن واصنتك:كلوىهدقه قرتنك 'ندى ايلد أوقيه زيرا
قاللقئةه شرن قر بىطالفاولناز اولوركه:دارالسلامده ارأقوارق دشسه

.ذكوتكرابلهخشوع ايل تهقرب:استه هم كيمتقرب
الزكدر ( ٠ترجه) ا
١

اشن اؤادى موت عد رب

وداعاددااللملغكاريج عاضا بواوولانصاتمإلثىال فعاتضرت
(ذا)ذوكى ضلا<سمع:انشنهد ر(مغارج) جعدر مفردى متعراح تردناند ركد

هناداع ل صياسلهذ وكلةظشه اركوسيلء صعودريدركهسورلدى (اليه يصعد
الكامالطرب والعمل الصاليرفعه)وبااثناى سلوكارنده .ا لكان مومنا نثرق

'

اتلدكلك .درسات (معناص )طاعتشنه زيايى:اولياتك:ه (امثال) مشلك| :
#عيد رمثلبرمادهدهسو بلخش سوزكه شودمكردمسو يلتبسووزهمشابهاوادكه!ٍ .

نه و وانك ابرادرننة ضرب دييموركه مثل |[
وان
اىس
أفكايرادوتصوزرى بزيرذ
ك١

0

هذ1

؛

لى

ظ

55532 -

اخودعارتععرمهادكهسادنودرروككددر اولان ده انتعال اولنتورمااده
عاريتقعبيرند ن هنادي ىكواان يدوبتَجَىُوتذهب ديدي كور وكيدر
دعمكدر اخود تعاورد ندركه تداول معتاسنهدر الدن الهدور وحواله اولنيور

ل نشر#ولكرزف:ته ضامئدر حورزاق حبهان » غازيت'إوله  6ب
ا

فد ردم ودذهب

والرزقاسرعمنتلفتناظر ©« -سىبااللانانجيزييت |] 2

(لغتة)طرفه'ّالعينكهكوزك جوبتهامدهاولان سرع ضروندندر( هراد

مقهوم (رزدك ايزتهناك أنعايك لنيوية سمقيى وقناده باك عر نعدار

(مجه)

التمات ديدهدناسر عاولوررزقك عل يو جونمسيبابليه |د
2

تحردك !قداى سوب

ومن النسيوالالجامقرةورارها ©هد والطيرللاوكارحين تصوب

ظ

أ

ترولايدر دعكدر (م.ألكلام)سيلارك وصوارك |
)در
(قكتارص)بوووبءار
(ا
غدل قرار ينه بجارنارندن وووشارلك لانه سنه بزولاريدن دخى رزقمقدوك ظ

|

وار»
والشت
اند
مامد
دآر
شلب
مناحبنه وصولسريعدر  (ترجه) سي
انسدرع 5ل رب
أشنانهعزم ايدن هنسا

ا
ا

اى انا لد كرفيهمواءظ الاءنالذئتعطاته مدت

١

س(تمنغ)ها ميه(*ألنقام) اىبت اوغْلِمثرأنعظم أ
(ذك)ت رأنر عادر
الشايدداولان نص تارايلهونج اهلسعادتونكت عل ابدررهكيمالكله|
وامل:ايلينه اهل يبعادودر

(رجه ) الور شع م نصحولد

ميفايا
قرأنهدق عد "حوس اوكيمحقءندى أنهأيده

ضرت |
1

صاكب
ن هن
وشوج
اقرأكانالله جهد لكوائله عد ذعن

سما

(قاهر أا )دخ نسضهدز[كات) مكتوبمعناسنهرصكرذةهكةو نه وايرداولان

خطهامم قبلدناحرقه اضافت كر رتهسبله غادققررأندر(ائله)انك ارده

كيتدكدرقرا»نه:لاوت اطلاقا قراءتابدنمؤمن انك احكاميله علده

ا
س
اس
س
س
ا
س

البته انكاانب|يرو اولورهاًارلاندىهالهتفأ لاوايناطادر» ودونده قزاءت هراد

وألغزكه تعصمنتك موجبدر(هنال)مكانه اثارت وياقرب فإعدده زمان
متوسظهاعادز (إبنضب)تغن اي رد#ديءىابرلارديمكد رمصدرى نصب برفوع |

ح
د
ص
و
ج
سم
ص
امم
مما
صس
1
ح
س
ص
ع
س
مس١
ص
صج
حسس
سل
ل
م
ح
ا
س
اسم

نغمةموسيقيهنكسعردر(مغهومبت)كابكريىاوقووسى ابدكهمجلسكده

أوانلرانك احكامملهقات اولان جاعتدن اوإدقارى حكى تلاوتارندهنغمة
00000
رات
ص0

2

|ذيسقضدالدقولسق القاايدرم نم سوذتى اضغااولملفههوميله عامل ال أل
تأ
يض

١

0م

2ج

أى سدم , :شد كوش الله :

 2يعد مهولا الاداتلبكأملاتعقابٍ 
.ون
نزي وسةزا م

( 1احفظ )درد فى ام ندد رفانكقضيلهاهر رد(اللهامحفظ)كدر خاأيلهخطادر أ
(مغمومشعر)يدمورنانك دين حفظالكميداف غداك القا ايدركه أ
'وصدت.
 :قاد قالمغلوداز ده هلالاولميوت ملكاناياولة شين( ١ترججة) .بو
ْ

«فظ أيلهأى ان ددر#د ايلوداروىاددله دفعامزاضن عطبة أ

اندر

ان اإلنرزق مكشول.ه مز فعلداك”نالاتجالاتطارل
ٍْ(همزه) حرف ندادر( ى) انك تصغير تعظع.سيدر (مكةنول نه)كم لتر
 :ذعك(عل ك) خدمعناسنه  3سمفعلذر (اجاك) يرفس هى تقليل اذلهسان: 

ا مر تشكةدير

لر"#ضءاك دقابلية رق ها )قصدو يه ؤياتوصول لواو

#( 1صولهةول) اف نص عد ايه والاس داورسده غالفشان ادلانارءل ررق

تقتكمةالت-ةدهدر سن طلكده انمالىاابزام ايلدك(هاتعلوائيالطاب)اا ء'
قب ردكلوادراو
 0؛

)هجرت( ىأ كدزررمسب ردم د ماسقواص ندهن » ١

اتلدسن اطف جيل اله ابدربنكرطاب

الاتعانكاسمانلكمغردا “عد وتقالبك ما

سل

)الابسرل)شه لوج اعولان مالمكم(مَوأبلكال) مالك الكزكتدايكه البته
الك

افيا

ال

ابد وبعدوا ده لزوم د ن باذمسندهّْ

ست وعد ن احا وات واد نافد دتىازة 1اوزرهه أدوراتالهمونهرعايته

|

| ا]هام ايليوب جوت«الىسكاويردي ىكى ستدخ فقراىج:ا نه كاةوصدقه| 
 :دش وائفاق!:الداع )-لىررى الرزقعلىاللوىاد عاد (دججم) اوالميعود|

 1باليكزرلفسكر حضرابلغ ذل وصيرف "أنهيدها يفديرتابه مكشهب

كفل الاله رذقكلارية بن لفان

1

٠

وتذهت

(: :إبرنه)عطيه ورشدفمر أضلاده :بره امكنةلتِ وادعام اواندى إعضمار برى| 

العوداينعاج ن موادقمسئدن"اولزب قغيل_صيغه سئلدهاءكىباجمع وادعام|
 :اولتدىةءءل دحى :عاديلوق والم كدر (عادنه)شطابى غرينالحد يثده||
ا ديدن ىديدردهءاءتغل يؤ قمه ىتج تغلهيدر نكلزواوا ئارب نزو | !
ظ الواتد2

كوباعازةهتسودكهررقطات عاروعسلبرد لوحو 2ى :أزْمشدر

تال

أ .اغبر افاق السعاء ,وكو رت ب معس النبارواظ العصرانة
|  :والارض 00

عليه كثيبررةهالاحزان..

 1عبان

ْ فلبيكمشرق البسلادوغريهاد ولبركه

 5وأمدكهالطود الاثم وحبوه عدكالمنتوالاستاروالاركان ,؛

احاتم الرس لالمبارلْدحهه :يد صللى,عللكمغزل لترأ

(ذطونكن

اضر شاعواة الناس عنه تكرما يد والإزاواقضبد السبويل واللاهلدئ يو -:
فيابدروعواة) غاوجات اجعمدر
اإضريًا )دفعنامعناسئده اولغله عيه ( ماتعل-

ىتاوسقعده
| ادغوتر دعكدر (لما)سردراصلى درماراده اواندى اه
اكم

تمسيوقي

:
ي2د

|

أببتعمالى صددندن عالبدر يروا اداسدده (تضد) استعامتدر سديله اضاذى

:

 2قاعلزه وياد جك موصوةمماضافمبد ر(امام) واحدقد ركهطزنئ

قصدوا وأصدد رفرسمطلبي مودلا ولديتى زمانده (مؤداى ببت) خلقك |!أ
 3راعاريك افيدورين يي للدوص كيت دين ردقات املاب كوسترمك

ا

احمونكه انلرهنوزطر يقمستقعى وهدايى كوردكارى يوغيدى وشعزيدر |أأ
غزاتنى ةهدر :

(رحه) وَمرب نياب

واواطون لويدلا عدا

طاكرااوادق سام ردس تجبوب خدا

فلا باناءااهيذى كا ن كنا عد عن طاعةارحن والقوالتق +٠
()11د

تسد در سشررطيه در (عراعكملام) جودأكد:هدادى يزارهاردى

يعنى ظريقّ هذا ىكوسردمكدة حل ماري تعالى.ه اطاءت وائناذ اؤزره

اولاق ومدذهبجه داهب اؤلوفتةوالى واجب بادك (٠٠تريجة)

سالك اولدقراجمقهطاعوتتقواادوي ابورلهاولدىسعادةودلءل ورهيئ-
تصمرنا وسنؤل الله لاتدائروا “نيد .اوالتكادساهاون ذوواالحا
كنت: 
ادر (ججا)
( ٠ثماب) بجعاولوت"كلدى مكدر "باب ائلهخطاد سه ون م

ل

در ولكشتدددمانرزىازافءد

يزنهدمرت أندون

اهل اسلا وعقلا دض وورسعاد ,جع اولددثربوندمحرف الالىفى عأفدر

قملدى ملفا
ٍ

(تريجه)

(آأماء الموحدة)

ابحباينالىواعظوموداب  06فاضم قانالعال الجبأاذفب

)45بداادونلكا [ 2مو
باد تعليجوى (متأدب)ادت
4

لمستفه  7.لد ا لصنس

سسقدة

لام ١

تأدب
عى#

111
إيستقل )اس ةلال مصد ريد ندتركآزتصخقدز(متءو)مم ,دروز ذن اوندله |
اواثدر (وهى) ازلدى ؤجاتلدى دعَك (معتاى '> )خاواول عدن زدر
.دعزلر واولغمومصددت سأك [ اهنار و<ود ريده امن كوكارت”ردق باعلخز

والتام قمول امأزعدبحيقاولتقلتوزجتةباعثزباذىأولانفز ق:.:ويدرامت ا
امون آزئلادكادر أكزا كاالادق اولان مصدت طهورالسه ناعامزه كائئنات :

|| مضه ل اولقكرلذايدى

(ثرجه) ١ضمددمءميستكاسكوانعالمى *

١تاشوك يفرش شاوارقن

و ىكل وقت لاصلاة جه عمد بلالويدءوباسعهكلادى

(قاق)حاليه ييخ)عالبدرر(نلال) بشىكه يردارىنروبا<,كدرصديقآزاد
امد ه
كود نحان
ضمر تسغمير دن ابدى ثامه
قعرتابادى (مخصوال بشت)
 1ولسوتكه هورشامه ,لال هدرت
نت اولدهناداو!ان دشحت ته به ت
انلديق ونتهددك حالنوكهنشوققدة تيَغمترعلمه الصلاةوالسلاى ازاوون

سداراناك وحهله معشادلزئاشه فد وزادقات تسهدهانكنام شري ناذان

ديد هنغمات عرناته برله بادواسترسال ايلدكده تعديد غم ايدوب هراستماع
وكسى
ره ن
هب:
زدنك
| اب

حال اولأوردى (منقيه)ا قال حضرت واقعأولددده

دلال مودن شامه قعزتاون صديقا كردن اذنه طالب اولوب الوبكر
جنا ءلرىاعلدى وناجاراذن ؤيروب )مده وطن ايدوتدر ى اوس ومونفاق

ايلذىشاهده اثناى اقامتئده بركحه ورديدةٌجهان عليه الضلاة والسلام
حضرتاردى رؤناده

سد 5ركداى يلالدم وا عزدن داوورلوت
در

امومذ له نهقادماولددكد حضعرت
+فاكاراوادك  2الالدرحالزبارتار ينه هز

زهراه:وزثرل د اابدهلىرما كون اولش.ردى يد اهل

مده دلالدن ادذان

قياوقومق رساايلدكارئده اذان مد ب نهلهياوب بجله ناس يكايلديلكو١

ادهيعوددتوبهر سل
رجلتارىاولكون داتع ادلدى برهايحكونمشامورن
بارت شر يغهلزكناهوق رايدى 

(ترجه) : ..نامدناكن هراذان ايجره يلال

ايتدكهباد  5نازفداع اضطرايهياعث اولوزاولادا

ويطلب اقوام مواريث مالك  5وقسناةواريثالنوةوالهدى

ْ

(خلاصشذن )كه رحالمت.وفانك ميزاثنىطلب ايدزلرلكنبزلره درغميردن

| مبراثلرهد ادر (ترحه)' خلقءالمهالكك مبرائنادلرالتعاس وماعريييل”ده

ميزاثن.وتله هذا)حضرزتهرانكه شه دى وكفثازه قرر.كدمسورر (شعر)

ترفايغه جمعايوب دربانك غادت امد موح انله عوج انلددى ددن وقنتده

مرلزنده
اول ذرتايةآلة]اولنو :نَغرقولذى يدعي للا شك «امتك باجمعم كا
يكم
لوجت جكد يلر (ترجه) كارعال زحلتكدةد وندئار كح ه
عرق ابوددر هرتمدةصدمة وج بلا
 ٠وذاقذضا الارض عنم برحمة ع[ لقدرء ول ابنداذٌ :ل ددفذى

(ترخه). ١يوككش دنال خلقك.اشنه كتانيلدى :د.فقدسلطان
رسل سراح له انشا'
ققدبزات المسإين مدحة يدكصدع الدمًا لاشءب للصدع الصا
مكدر ملامايوودر تىراسانااعتراف واورازدركه
(مساين))اسلام' دلى

انماندند وند رلك ن تتلدن صاحى خلا ص نولوربدح ادعدهمةادىاولسه

0

دخ(فلكن ولوان1ن)كزع سند مق مودنود وديد بارعذوبرنوىذ اقرار
نافىواعتقاد قلىاعتقاد واؤعال»شرعيد ةوقا اراولون  1+قضاوقدرهتسلم
أورشادر(ذدع) اراق (دفا)توى وشديدطاشس [شعب) جكدير الهذر
صدعي اصللا جاهبطكاضداددندر لا شعن له مئ سواألمَةدره جوابد زإمآل

كال) ققد اهل انملاسهبرمصدبت نازلاوليك كان طاش اراكل ع أكر
انكاء

لخاح و دل وردناره بأرهاولان
صرد
ا»
ىسه
سقتمكنوكطردرد مور

:طش تكزازاولى عالق وز (منة.ه )-نرذازاتيا سردارحققتعا ك عاهمالصلاة
والجاا آاخرتذانتقا ل سو ودقلرى وقةدهمعاذين جدل عنحا كنىابدي  17سه

وفات دو فىكاشولوبٍارل اندمدبنهرهوخه ايلدى اثنائ:طر دتيده عبازة
وأ تكادده صدوق| كرك سكت عي معاذهادصاله مأمورايدى  3سْوَال

انلدنكهضبان [الفتنناكافيرت :زر قويدك عار ديددكه وان زقيونا
ه..حالى نه صوربت اوزرهدر
تزرسوكيغالد.دلرديدى سد دورد تكهمد .نك

ممانده برحالده ابديكهاهالفل:ه داز كلشيدى كو 5
عار د كه جحيةديزم
رمةده برخام ضير اولوب اول أصيع تكديكزىححتكبنر لم اهالسى اول
عل سه زجتاوززه ايدى ١ ( .٠ترحه)

رشيئه ل

قيلدى شع ير سصيبتمسلميى

خ! دإن.ث كاف سنك خار اذؤكئول ١إعزدوا

وان يسمقلل الناس تلك مصيية د وان برالعظم الدى مهمو وثى
رسنةل)

كن
م

١

ْ

-

سفن

3

معنادر (اغلى) خاندان معةل لحب حرزمين ذعكدر ١
ومذهومههةّةارباولى
هولدوده موطع فى اسطة اولون (حري) حدين وه سن دبمكدر
كن حرزايل ا

أماوندهعداءنطرلهحفظ معناسى تضجيناولنور (عدا)كسراله عدوك بجع بى
| نظيريد ر(مؤداى نظم)بيغميرعالليهصلاة والسلامبزاراعونكندى خاندائنك
طرفتدن برقلعهكبى اولمشمد تكداحلاالنده وعارددن وسيله امندت وءقاره

اخون به مواحدارزمتين ابدىرسول متا
وا عرأهنرى النورواالبدىئ  :د صماحامس اءراح ذم|اواعتدى

أ

انهةندكقد كوردكا بر(مأل#ضل) ْ
بكس
(عيأى )وزن ومعنادهمنظردرك بر
ديغمار:عليه الصلاة والسلام حضمرتار 45يرم ع ده اخشامليوب صياحلد 53
انكنظركاه اده برلردخىبهرصيم وشام ورهد ادت مشاهدهابدردك (حكايت)
فأضهير دين بردى د يركهعدالله بنزيدانصارى رذى اللهعنه وقتاكهبيغمير /

اعلضهلاةوالسلامك انتقالعا بوةردارى مسعوز اولديئى ساعتده كدي |

عاسيله دعا اياديكه نا ميغميردن غيرينك لوز بنىكورميه در حال بريلظهده
(ترجه)

دعاسى مسجعاب اولدى؛:

فون حبذ وهدانى.وجه المن

كورب ١يع #لعزتمويرايد ردي يعنىهرصع ومسا
لةدغش] ظلةبءد دونة » مازافةد زادت علىظا الى

(ظلة الدجا)نورالانوارك مماءليدر (مَألٍكلام) <ضيرت بهبدرعلده الصلاة

وا لامك وفات.دهكوندز ايكنبزىبر ظات قاماديكهكصه ظلتازيدن زاده
هيلوانمنةتدهدر (حكايت)
مناز
واكائالت ابدى ساضمرت زهراد نر سا
اذمنرذ اللدعنه “ورد يكهسغميرعليه الصلاةوال لام رحات انلديى كون

اددن
كم ئورهبى ظات احاطها ادق وهذوزة زحضيرتدنيع دفى خ
مل
ال حكمدك ايذى

(ترجه)

 -وكدى برظات جهان ةكود ب ىكونده

مرا
ءلدى
غباز
زناا
ولاه
رئظ
|اونور لج ليل

خفيمازمن ضع الواحواللدسا بيد وخبيارميت ذهتالتَرْبِ والرى

 ١لق)مدنازسشروىجدضد)شندث اف (لشا) توثن وكر(ضواغ )1م |

(نكمابأدل شذن) اى آخرنه رخلت ايدذارك
رتد
ظ انك بزيره كا مو

وطبرا كد ب ذوجاقليا نكشيارك شبراسى ١.٠(ترنجه) .احشىاوجلوبى
لن!!
اا
وي
ن
1
77
00
ي
اس0
1
بد
و حبيىلااوسع

ظ ذت2ما6بدهنك ا 'ل ب
9
ا

وه

7ليه الوثرا:
اداالخخىااننبكك خريكم ضم ا

انا

نبهسمنىاولدى
اواديارةثم نجسلسكندرهب يقدى ( .تررجه) ججوامت
صحك :ن قرىسرا ا كسهنكمو ةله اندنصكرهغم كلز بك

رز سارسولاننته فبذافان ثرى عد ذال عددلامأحييثاه من الردى.

ىهايله تججول اولورسه مدسبتلندك دعكدركه
اهل
كا)ساكررضزممه
(دونيش
بتساءقه ملاياولان:ودر  +واكرمعلوغ ضيغة سيله اولورسه بز مظهرخير

ءرسدولترقية رسولك
دوبب
ناول
ينهروب
دولم
وبركتاولدق ديكاولوررس

باومع تظمندءقر يااميولردى (عديل) عدل كى مقدار وقدرده
سااسفاي

تءادل ومشايهكددنك ديرار-ى بعض ساكو ده ذلك عدلادج تلشدر (ما)

مدت ووقت

معناسته إردى)هلاكدن دتنعاالقئدهمعنى كدت واق احون

متعلق اولانماحيينامادأمكهبزردا حت حياتلرزدء :انه امكن ات معناسى

د تضعين اولنور (فائده)نضعمندهفائدةٌ اطيغه واردرلكن معنالرك-قيةقت
ومخازاو!-نده اختلاف تخانده منصادر تقر بر ظاهر ودركه برافظ معناى

جود أيكنزعبلة ناي واول يعناى امل! ١ +
تام
مملو
السليعاوهوس ج
اس
رامع :دنى اكاتغيتله قضد اولاورككنو انظمعناى اده
متقارب .بر

مسةعمل اوليوبلومادعن اونبزاذظا دمكردديرتاوقلغازاشةه بوتقريره
كورهاطعاروناخودكاءهقبيلادناوارو بيلك اول افظك معناى حقيةسجنايه
أكاءناسب بزمعنى ذنى بالتيع هراد اولاور وتذعة د معنامى بلاكاقة
واضم اولور(مغهوم شعر)تيمر عليه السلاميك رحاى بزلرهمهديكرس اولدى

بزاردهبرد انك مشلى ودين كورهزز بزارهلا اكودزنراهتاولديغمز
مدتدهيع الىالاءدانك برمثلى دي كلزءمبودجىطاهردركهكندىهثيلى اولميان
حك ..نه نك مصسى دحي جله مصائ يك اشدي اولررحى حضيرت رهرايه
مذ وريدركهبورمشار(شعر) صنت على «صاتت لواما عبد دحت على الايام

دمرث لييالكياوو.ارخوهدتاقدنيركناوفجوديم.ودى بزم ارامزده أيكن
برهامات ادن خروبردانى مدت حجياعزده ركيد دي كورفك

ام عمال ردعك اوله (ترجه)  .اولبحعبكادّةالى برمصيتدرييه *
كيم نظيربنكودمل زدداده طورد كه دلا

وكان نا كالخصن من دون اعلهبيد لهمعقل سرزحربزمن العدا
0 ١

اس دفدزوسافظ:ه دزدارد برلر(دون)مةلويىافلان دو كى ١
)تلعدكه ف ر

مرعن:استهدر أكرجهفوقمقابل اولوب جواندن اولورلكن  21مناسب ا

أي

ع ا

اشر

/

ومةعجومه

إلى 5

هدم

 ١اقامتالذىد #حتكدركه ادلللنة مدواءدعا اده ومىكاند »كدر
( دول هينه )آناكددمغ هبرعليه دلموات ال

يدت حامه فق تين

ايدوب انكاه .دفناواندقداضكره بزكسنه دنى قوت اولوت طبراغه دة
أواقده  3ع ين اؤاؤرميم 2ذه:اذام

 2بره !ارقي زناده رمه

| كيدهاوالدين دورى وم«نوبي ازلسون

ل

ددت دي

:تكالهسم
اد وت فاهع اول زكه ا

الوحون ومحه عالت ادله ب دغ ر<امه مويه له عارك اتّدى ومضائ.ك
اكديدو (فت) جوتكداكا ن كرام ابو بجكرضديق
 ١سعث

اص د

حطيرتار نه لاله

عام اتلد دلررذؤؤان أبله عام | تجعين دمعهار عليه | أضلاا'ه

والهلامك دويز وتكفن ازاءلرنه لوخه اتادوب شرت

غت ل اولتوركن عر ناناولاق واوؤلمق +

عزرّاد اداذكارئدة

وضى-لهمذ دلريدامأم اعووسيواده

رهذونَانلْدَعم'دن زؤادتاذركه اغا تكرانك +له دنه
دضمرتعا م ضد ش
 2سمت ورئدة نومغليه ايلذئ غراقبة ايدركىكؤزارى “سال طوررركن

وفاسندن واوا زكلذمكد.بغميرقكوفاكق اعدرةغ لايدلادوينا
شانبايك كل ش
 1ن قائلىمعلوماومدق

دديع لك ررق ناولب تارف ذى اعوثنه 15

رلزلي تسد
زْعزناس حتضمرتلزى وانك او إلرىفضل وهتمزافو طلسترق كناعني ز

انزئد زثةران صوةورر ايدى حضرت مرتظى حاب 'يغهير عاالنصهلاة

والسلاتى ميرا
اه خار<:دن غسل انلدى لجسكن سرة شر يقهار ننه ال
1

طوؤةند رمدبارونهرت طريعت سناترنده حاضل اولان عوارضدن  12ص

نوللردهظجوراباد
حىضَي
رت جيدر ورد ياركة (الى وانى مااطنيك يا
وديتا) يعتوالددسمسكافد ااواسدون حاث وعانك حالئده دجّنه كرد
شمريعُسنيند لوتمانه وبلكدسا"تراصضاءه  |:اعلانه قضد اللثهة د نه أنلدى د دس

رت اما الاؤلياء على
ناضكقتلهك 1انهماشرت اواذوب ان
ضدا
1رتفذى وعيلرى عباس وي هاشم هرئةدر شويبؤةاضنة ماوق 9كد يرمتكوة

سايرم.هاحر ضيكنرهانضازوسا تراهل الاموولعدهم خاو نارواناردنصكرهاطفال
وانلرلعة ارندههدوراازادافامشس عمد نمازقياد يئرلكن جلهمى .ف:ردافرااداى
ا صلاةانادبلرهيجكسنه امامت انادى واس دنى ختام ولدقده دذن مخاى
علهمل دري حدات اوكرصديق (ماقيض

نى الاذذن حيث ب#ندض) حد نشى

لايك ايلذكذماولستضيرتك لماهحوادىقا

| تحلدهةيرفازوت ولد انلدى

دروب ابوطليهاول

يد ركرار وذضل ثم وثقران قيشر بةه نازل
جمس 7

دن

فى

حرمت وهشييت وحيادر ف حاد ى اسخصاده لغتدر(إرهي) تمل تورقق

اسكان د نى لغتدرل بلّكلام) اى فونكا سؤالذه ميالات ايلهبلا اسصاء
ولاخوف مطلؤدكى ظلكار اول زيرا حدق على الووسق رب العالمين اولان
دميعى أصسكر بدن طابنايده خشدت  0002انكل
ابلهعزوءل :

اوأسك
:

د

انلكا بردي وارى ( .ترجه)
بدرري
طات ان

قلهاسصاديل الصو دق

د

بن دام لطهمه وذانتها

(لازمةحادثه )وتتمزده ظهورايد نليات جهليه د ندراكنهانتتاكرامده نواقاعؤلان
امالغ

صيفينى معناسى اداده  .يه متكام وحده أداس.له افادهافلعق

وضعوعظ اذلد بلر
[الازمدركه تعددى | يهام ابدر دو بعض واعظابر تغرير

تفسير بالرأى راحه نابسىتشعام اولدور' يراد زكه (انااعطبناك)ده بنسكا
ردم هك اكور ديزاراعثن تعودناللهتعالى  فاتسا ند ن اواديفمىرقشندر
زرا ازجله معدمةٌحزوليهكه تمحودهمعةيراند نامالى دع -كلهفعروذد رحروف
مضارعى تعذادايد وب نونده ديرك » والاون للوا-دومعة غيرهولاواحد المعظط

نفسه ديعت نونمع الغنراولانمتكلى علامى ونة-هه تعظيم ايان مراد ايدن
وانخرلئدى ادات دركهملا (أن تسمنا) بزعظيمالثان قسغت ايلدكَ

دك تركد ركه حى تعظم مقصودك منفهم اوله » راغب د

مغردائده ثن

ملو تعكبىيرايد ريديشعانىهانه ادادو
روب
ايد
بى ا
مادهسةدهتضر باعاحخرام
ودصمدهبزدهنك شرح ا نهشاىاذرر سه عمدالةادر غدادىحاشمهس:دهدى
فى خطاب الواحد للتعظيم دقل دعث در يعى تعظم مراداولد هده مغرد

اولانمخاطه بجع اداشيلهسزديد يكرديوخطاب اولنور <ى عفرارسكورى
رات الاعراتا منظومه سدد هد برركه ع )م الاشترالوا مظي نا

وبرتحاد

دضي(ع )دفن ان شورلاوتعظما د دعشد ركدةةولنا:دق مألدده در وروص

قايق
وداطب
ارناندلوسياقه (ربارجءون)كريمهسئى تيل ايدوب مخ

تعالى نكن صيغةٌ اميك د يله وارد اولدى تعظيم ونيم اونكه ارب
دنمايهسزبتىكوند ركو كبرودوندركد عكدر(فن الوارثون) ود (انان
نىالموق) ححكى دوةةص يلا بأشدر ويحث تايس دقيقه ومهعَابَاَعَهِ

دندر ب رح ء ألهأنمع وعاد ىكاوى

(نطق آخر)

أمن دعد تكفينالى ودفله بد بالوانهاعى على هالك وى
شمزه استةهام انمكاريدر (ا-ى) سكين اولورد»نتمتكلهة رماضسى (ثوى)

المت

أستكات وبردم جالوسكا “د

002

صوتتك:شتاقهملاتك يبونذ سكالا

نقدعترناة

(دوت)آؤاز (ملاتكه)ملكاكبدجرعاصلى املاكدر حذف وقلب اللهْسْدَر
كذ ركه وقالت معناس شه ذر )1ن)وفت وما تددزلان) |
اصل مادهمى الو

ار»تداسيدركه
معدئدعكدر (مألبنث)سن سسكهفرشته لمدشتل ةاارد
دمدج عذد مدهمغوص ومةءد واب دكلسين برسعرع الدعاوعفور الخظاءا معدى!

كاه مغغرت ابلدك (نسكته )اشتاقك ميروىدركه فرثة-كانك نشأت
| وخلتثارى استغنا وعدعت اوزره اولوب نواطزليدن لى يهره (مردةرنووله
الانكناتك متتشائ ننآات جامعهسد رائردهواقعدركهجنابنى المع.ود

سي
مو
حي
ملع
ت

|احدت الودود و وففك اروكاسلو كهتكرام (ودود) أعم مرددفذك معناسى سازار

ْ الترغرصس ساد تك تسخه به مدا قد رهدوغر سدركة نه اعتراضكونه (اتعل
سله
ْ  8ن يفس دفي ويسفك الدماء)ديوب اانهكنبدطريقرجح وتبرئه تق ا
ْن مسن لدم ردراشعد)عم لواازوه داريا ىرلكذلبا داس ٌلَءسو ءامد
ند
2١ ْ٠
انسانك تيناو

دعز برطائقه اواسكز
غتوركدائردهكلشد زاكرمزلريماه

||ايدى سق تسعاَلىرى ازاله اكيداوهبكار برقوم خلق ابدر ذركهاهار نه
]| اعتراف ادله استغةار ابدةلر وغفار تعالى دن اذلرك حرمارين مغفرت ايدوت

| غنارالدب وستارالعيوبضةة اريمك حكمى اجزاوءهس.له وسيب اواورلر ايدى
نزارده سب النشوئيماء وقوعدله <حكم غفاردت حارى اولسى سرك
| 1ع

اتكزه ديه فالاصلرافاءممالاتعلون) وا

دده مساولشدر

 ْ:دبومورمشار (ترجه) صودتكهكدمشا ق املا ْنرنن »مغفرت اتدل ذنويكاى قتا ْ
فى ::-انذارما ناه عدطو بأهطن نأهثمطباه

!

كطا)العاتدرركه معرؤفدر (خلد)وبخلاودودوام جنة الخلد سكرنك
ى
سريد
بريد

دق بونلردردارا لال دارالسلام دن 5ة الماوى حمة النعبم حنة

له ردوس :<-هالة رار جنة عدن يه نعضارى دارالحلالبريه عامينديد بار

وحة قرار بر سهدت مطاةا حدتودارامةامه دح عداراتك رؤدت!"نان
 :واقعدر ونحهاردنى ججنانترانك يديد رديد نار إطوبى)قرسا اردق

(ترجه)

حنت خلدارهذرة راستكاليوح_ذااولآرززوىمنتها
سا دلاحشعة ولارهب د

ولاتذف اىاناألله

(ملل) اصلشدهاسأل ذركداسته ديك اظلس كبى ام (دحرشعت)كسسرابله

م

افنديسى ادلدك يعنىاول هرش هكريمودار .مده رحعسينكه مولاى حقيق
اولديمى لوب سك ناك الخااربالىهر<الده سعادت احا عدر (ترجه)
اووشكي سن اولةشين مولىاكا
يد :خ
ل
اباذا
لكه دز
اادم سا
اعتّد
تطونىمنكاننادماارقا يد يشكوالىذىاؤلال دلواه
(ارف) افعو سزاق (وارق) انك نعىكه اوخو سزكس:ه (حلال) عظمت
(مألبدت) حسنحال وسعادت اول كدئه بدكهكتدى حرماه معترف ونادم

ومنا دن الله 00
اولوب اووس تر أبدهوبلاى حر
وعظمت و-لا:دنخو فايدوبكضدار ده عالماغاردن خالىامكن بدذووان

وتاب با ربب الازبائدنفيضعفووعنانت الاب يله( ٠تريجه)
خوشاوةولكم نوادضمواباولوب عد ابده تفستدن خداءهاثةكا
موانلهعالسهةم عداكثرمن ح + .لمولاه

(ماتر).إدساءةااناعل أسبت) اللضوويةوتم دلوي دنهسج ازا |
تعاالوى الياهن معاء ل"قلسكسر يدسنه مااونعليه (ترحة)
اكد داعث اوليه علت سم  +أ وزارى <ن موالاد ناولا
مباه
اذاخلافى الظلام سستهلاد احانهاللهث ل

(ظلام )تكله ظبمتككىقراكاق(اتهال) دعادهفر أدوزارى لى ليك ديدى

دءسكدر (صول دث)كصهظطاتئده تنهانازده اولوب تحب السائلين
حضر:لرى هس أمنه مساعده ودعاسئ قدولأندوب كنذى تأرلىديدكه خالق

اولان بارىتعالى]كالسيك خظا ملهجواب ابلدكى قوله سعاذتكه نودولته
مظهرا اول درزيراائردهكأشدركه براه دعنئذه بردول ةدك روسى اقرار

اللددعاستدهادي وبادشكرهيارىديدكذءابيِك خطا له اطيف ومئان تعالى بنده

وازاقسورد (تريجه) جونظلام شندءايدهابتهال بي حق اجايتلدديه

.مك كاي

سآلت عمدىوانتف كنتى بي وكل ماقلت قسعدعناه
2
)كنف) ترددك الله حانب وطرفدر دى ذيل معناسته اولسى لباسك طرق
اولدى ايجوندركرجهولد سكوثيله حنا معئاسنه دحى سه 0

معناىاولاولادر(تحصولمقول)سقناوىم طلب ايلدك لكن حال نوكه
دنمطرخددسين وكسين وش رنهكدرحامند اولدكسه افطىحقيقه برم م
اولذىبعىة.ولاباذلة
ا

بببببيايييسس |

(ترجه)
سس سس
سي بس

لهدتدكشه ايشتدماىدو
ريه

5-0

ست

0

0

3
ّ
#غل ب
5

١

.

3

10

.

ل

1

لوسدددن قوالر ننه اععاد اولمز ووخلاصهبى تأبيد ايدركه زغر يبه0م ١ (

تاقد هزحملشالتلهرى بروحدوائهد نميزاندهقرانابلدكارندهاهل وم
معمورةارضاول سالدهروز كارابه خراب اولوزدلوحكم انلدبار واول زمانك

ْ

ونرى دنى اثلرله اتفاق اناذكده ور لذ خاق خوف ابدوب |
اال د
ك

زيررضار "دار ونح نكممَارهار ديدأسئه شعى ابادداري وهار تعيين

نلده اصلاروزكار بديدار اولدى
واو
بلذ كاركىونده لق ديرهكيرديلرلككن
وسلطان طغرالام رايد وبما ره اردهجراغارياقديلركهمهصا حدد كْقطعاهوادة

حركت حدس اولغرىل؟ ن تتكيزخانقومتاتناردهيادشاة اولون 5قران

را

اوزضي
ا
(ترجه) وعلوى ذممدر وق نى دغر
اولورسه ود اننا
لطودهبكر)
انك  0أنتّمولاه د

فارح م عبد |اليك مخهاه)

َُ :6دذى) رك  4اصليده ال لك النابين ابدى لع د متكره قأم
وامغثال اه كدو داع اولورم كي لبه صرغه ءى تكثيراجوند ركدجوق
حو فق ودهرزمان وعل اله الى عد تكد نيك اوليد>كد رصكرهؤن ل و
غده
تقرنراوائان فاعدة معروفةه أوزره لسك فالمشدرباخود الن معناس:ه اولان
ابدندر (موى) زادايدن كسمه معدّق كى ولومعى ناترم الردن! ودر

ومصصرع نادهاولان عبمدهنظرله أنس.ذر (إر«ت)احسافى اقتضاايدنرةتدر
 0عبدلك تصغير دوكر استرخاما اخثار ايلدى (ملدأ(ثحل رحا ومار

(أكتنه)مهمعاولاصلتدهانت موالاىأمكنانتمولاهتعمعرينهعموروالئفات

اولاندى زيرازورقهسيّء موهوى عحرفنانه ارسال انةمعامتكلمدهكنديدن
ع ار ياكددوعارت اولان نأء0

كافيه نك طلسسله دعيرعا”لبه

عدول وباخودماياً ضيرىكى بودي مصمرع اخيرده اولاتعنيده ردوعايله
اذعارة .لال أدكرهقائل اوأرلاز مكادى (ترجه) وزادربد ركاه كادخدا
مام اق أودررحم ابت يكا

ش
ح
صتاان
ي
لنن
دسعيمو
اا
نيمدسزح

ير

إن كنت انتمولاه

(معالى) جعد رمفردى معلاةرفعت وشيرفدر (معؤود) اعتادمء ئاسئه مصدر
سن ود كاق ميسير اولسون دعكدر لامسزدع

“وى (طو فى) طمدد ندر

استعمال النوركه قريساهكلكسركدر (مألنظام)اى رفعت وثمرف 'صاحى
نال عماجت ادك كسنه
يق انارعطاسنك صاحى حسّو
سس

سس سوم سب سس سس سمس

سس

سه

ى
ف2

بن .انك

؟؟

ومجومن ملاتحطهذهامعاندةت| بلوكه<دشتدلسندن زائل اوله د وذخ

وأكبه
سنه خانهى مقاب ن اكول
ن اهنك
خزيالوب
ا
البابتعبيرىقر كوكددن ن
اك
اتضان! :اكد برارمثلازهرن مره نرف

ونش زود روءده

عنظرتظرةف الومقةالانى
أعلنوم غلٍانديااولديغىاكر باكمرادايدز(.نف
:

سيم)|
ا

5قراءت ونأونلنهذظ رانداز امعان اول دو-ورر د تعمن

ضماد ارماعان زسالتعامه الصلاةوالحية برحديث شر يهم(دمن آمن بالهوم
تقدكفر)..وردةارندنميادهماونلرىبودركه ومدءاولان تدنعرات كون>ده
اتلردىتعاام 2-3اه لهمسذروخلوقا ولوس انارلهر,برينههيرخاصه وذدعة الله

|أقلاو ب انلرمدبرات اولةزه مأمورنار د وهر برراك وقت اجتهاعارنده مدا

اولانخاصه زمانانعرادارندة انلردن هويدا اولان اثْرِكُ غيرى اولق دج 5

مظلقاولذيغى اقرارارى اولوب كه اثر بوعالمك انبدعراتددهبالتقس
مسةقلاردردنواعتةناد ابدرارنه صكاذرارلؤرار د ولونك نطرى ونشأ
لاورس
أنسانيه ذه ودركهمثلامنغردابرحرف كى

ورج ايلهاخزذارك

ريد ندر اكرحاءمهلمهيالهتأليف اوانب» (رح) بعدالزوال ذاهب اولغله اع
اولورواكر'ناء مثاث ازله تركباولنسه (رث) وارث اولغله امناولؤر حخة
الاسلامأمامغزالىاحياء العاومدةسوررءءل دومده هىاولنانا دى ادر
ترى انعالتك ناديرد همسامة اردراودودند هوا خلة:ده حوتعالءت كمد <لى

لو#هذر دلومعدقد اداتدركه:كرءساذ17واولادى وبركىدج| حكامةئده م ملرى 

تسد بقدر زيراانلرعنهل سيار بد وتوعل عض سيغمبرانك مزءء.ى
اذى ضكره مندرسن اولوب تلاط وبر دشان اولدقد :عض" نارادو

ضوزاء خطاسند تبيزتمدكنكاد رهد كالددكه خالق تعالمتك خلة.له' حاصل
اولانانارهكوا كك سنياولذقارينه اءتقاد انلمك دين اسلامده براءى قادح
ومشمردكادر دلكهحدقاولاننودرزرا عادةألهنويهجاريدركهالرخلةمنه دءض

اشيانئ اسبلث درناذاشقغه سمد رمعهذا اذوءللى خالق ينه دى تعالىدر
ومدبرحقيقٍامكنملاتكدن(هنوهالمدبرات اهي!) ورمسى دى نوكتليد ندركه
معسج) "بدرع  +بادك بن سنان] اواخرشنادءافاده انادمىق دك خلاصهبى

ودركهاحكامسودهليناهل وم معهذامةدما برهاناللهاوليوبٍ دلكداكن
غوريه..دعواماده اولون وادوال معاويهنك إلى احاطة مى ن ذكل اكن

اساب تعاوبةكانانك ادةللاريلة احكاملرئق :اثنات الك قدنده 0-00
وو9سببدت

“4

| بيه دبرار إوصى الثنى) بيغميرك ساراصحانى ميائذن ذتارىا داوبيعض

| أعبال درشيهلى -واله ايلديى شخصدر (مألءدت) ظاهردركةوخواص ابام
اسبوعامور شرغية واجده دن دكادر د ناضباتئللاميةد ركهادتاط وير
وبركتكر ميدعلئدهارتباط ةباد

ندرومةوله حسيات فاذلهى سيغميراقلان

سلورويااتك وصسىاولوب؟ ينا خضال جيدهمى وترسه ذعندده تعلعكردهسى

اولان دات _اوردعكدر١ خمخو)ذمنده ممزردركه سععه ايرتسى ديدكارى

تسكدوق زجاءتعاق ايردعهدونا زاركطالعى كتايدر» بازارانرتسى ركد رضالى
لق ابدوحهار  +:عطارد وكشن هكوك ثهلي مشترى نه بد وسيعه
هترعكه
كوفزهرهبةمتعاةدر ا رك مناضيت حكميسى س رقهذ زو منحكانت

وقانالمق كئكاره نسدى واردر عطاردشر نتايعدمك كى اضر مس وب »
مشكرى قضاى حاخات دءى -صول

ا-ظارنده اولئان برامره م.اشرت

[أاول وقمّد هشعوأمته سددر ودغاةءول هلهوظدر «+زهرهئزو بترو ح ام الى

جعت سمرو#ردوسور حيور ساعد در * هر برنده وحه صوص عداندرية

لكن زاك صيدايلهقك؟بونناشايله نسب فن خومده ظاهر دكلد رثايدكهنوم

سو ضيده قتصيِصك وجهى واولهكه ابن عباس ومجاهد.رضى الله عنهم
ورم ثاردركه ببوداهل اسلامك وم مخصوصارى اولان جعه كول مأخور :

اوأشار انكن افىترك وشنيهكوتى اخسارايدو نكندىرا بلردى تار فاعل
غكتاره رجي انادنار خااق »:الى دج اللرىاول كوندهديددن مذعقيلذدى

اد
ولاكوون روىد ربابه باللر حيةوب م
نا
اّبر
سدةا
اا
مدينن و
مرىسجهة

كور ورر وغغروب مُعسله اثلر دتّى عانت اواوب  4-5سني كوتندادك بردنق

كورتمزر اندى توبلايدحق تعالى اثارىمبتلاايادى زيرااثلرامى <ق تبديل
اباددار» ورازارحكوى

ناوءه تعدين عاتده ساناوانان وجهه ناءدر

ونواتاكا-ءدبدتءاط دركاراولد يغنىبت اولدهلامابله(وسقنا) كلهسيله(وبلا
استرا)قوليل:أ كيد بلرغ قيلدى (اطيفه)شار فقيرديرمكهبومسيتم ابلهصبيد

)توت

ذهوى
مدعر
عددده يكساناردرث .يادكهوسرلك رداق اوله صم

تقخصيدص دخىاولوريد فاضل بردىديررك فن احكام منسوب

وحه

ادردس عليه

ْ السلامد رشي علاءالدولهعرؤوهدئده بازاركه اهل هومك  -الماب ابلهيام

قايلندقاصراىلات علو يدتزول بازانبيدا اواس:ه سيب اولديغى فاللقيةه

| ت
سلوكارستر
ةسةكرده (فشكدياادواالبنماءبماءمممءر) امتكرعه سنتلاوت

+

.يب

اممندهعالب اؤلاناهىهمطابق وادعاولورجدمثلاقوم موسادهعصرشانع ابدرهد

وتومعدس اذه طب بهدوامت داود دهموسيق يلد وخاتم الاسا تمد مصطفاعل.ه

<+دىى قصيده
وعايه ,الصلاةوالتعاءاقوء«:دفصاحت غالب حاللرىايدى ي
كعت#مكرمدقيوسند اوذتهادى كاملا نا ساواولياءسداً ومعاد وضاطة
نظاامد زيا!حونا رساللرى وجه كلى اوززةدر واعال دشمريهنك برزخده عل

انيصدورتار .سه مطلعلردر وسائرااننسه خوابذه مكف اولان الات اثلره
بدارايكن ظاهرا ولورجهدوا حسام ارضنه و«عازرهده تصصرقه فادرردر حضرت
ابراهم اتبر2.تصيرف ايلدى (ناناركوق بردا وسلاماءلى ابراهم) وحناب

مؤسى دوده متصرف اؤلدى ( واوحبنا الىمومى ان اضرب بعصا الرا
فاقلق) دروى زممندهدج تصرف ايلدى (واذا استسى موسى لقومه فقلما

)رت سلعان .شواده
اذغرب دءضال اخرفانغعرت مانثهنتاعشرةعيناوحض
راتت اوادى (وسلعان الررجح )وجناب اود معد يذه تسرف كو اا أ

بد)وص نياندهاظها ركرامت ايلدى ل(وهزى ١دجنع الخله)
0لنالهال+ديد
لصردفى
وهمت
ااند
وحضيرت عسى حرو

( كونواقردةخاسئين) واولآفتاب

عالمتاب أسمانرسالت عليهوعايهم الضلاة والحية <نابارى امعانده اظهار

الردستاعازبيوست سوردى (اقتريت الساعة وانثقالقمر (بنت)كوسترضحه
ينافىخلقه هترجداوسةنه بارهنارهاولدىقر (صاحب) هركاكل ديركه ائعاقل
فشبه
ماح نظروفراست انشدهةززاارمشحديد نار هت
لنا
عى و
ىرك
نا عاجر ا
ا|
لايق استبهودديدة عبرت دك وله صةين لوب واستغران |تمهكادركس
نقدس حدق تعسالمتك لإنللشرببوفنوو !كيين انلدكده جلكائنات 2

دلدر(شرح ||
اطاع تأبدر وادرماييرت دنى ضماولنهم لترددواستهاب ك
قضصوصدة )فاضل قديرى دبركه و+ودحدشسةت واحودددركه تعددوتكثرا هده

وود رمث هودادلان تعددد 002025وتشخصانك مقتضاسيدركه احسام
ىوحائيه واعراض جسوائيه هويدااوأرنارن تيت لين
وارواح برد اومعاف ر

وحرسهمى واردرارواح ديغميرانارواح كليهدركهشر بر روح هت حكمنده
داخل اؤلوب امى اولان -جاءعتك ارواحى :مشّلدركه اسعاء جره نك امعاء

كليهدهد خولى كسد زعداشته يوتقربرهاشارث ورر (انابراشسكانامة قاننا

سصه
+يحعص
ل
س
م
ال
ل
ا

للّه)وصى )صنبىغه اموزىد:در (وصيت)راغبقوأضجه بركسنه بخص

اختارايدؤب وءظ ودندى متضَمن اولان على اكاسارشالله ساتريدن انى

ان

لا اراز ع قوع معنا سنه اولور (ف )متكاهينديز ركدنىاول انسناندركهْأ
مكار ننه هرنهكه دق تعالىدنوى اولورسءاق 5خ او نكوبدراشسدرا
(رسول اولديغمردركه

صاح ب كان اولك اشر دعتسا يعدن 4ض

اجكاى

سما بليه(ادلوالعرم)اولسو دكدالوواد ا انراوله ح+ضرت ش<:
اده ودرركهنىاول سغميردركه من طرف اللها كاكان
 :قسوساتك اون د رد ن :
دكرازلشيننعىق آخره تمليغ
[إدضىمخضي ناولذيضشمرتعتلهكتدى عاملاولهب ا
زكةننوت “دقتعالء:كدات
ا ايلهمأمورازلورسهرسولذر بيدودوضي ةكرامد ب ر

|||وضغات وامعاوا حخكايءردونيرمكد راكرسانت ابلوذى أموراسه سوق |
 0آشريعيهدر واكردكلانسه شو دء ر يشيهد ركهكنديذنن ةدم كأش اولان
نصوصرهذ بركه :ىّ

وفا دوقو 001
 /شمر ددتىعر د

نرطو
وجابومدا
جر

: :بر خصد رك خلقهكالددا ارى اعون رسال اؤلنهكهانلرلاعيان اهار تك

ْ ْ انتعداذرى اقتضاس:ه كوره انارنطنرة حضيرت عإ.ه ده اد

كه :

ٍ اول كال اعان اولسون واسكرس» .انك عيرى اؤواسون وسغهبردن اكرخارق
عادهصادر اولوزسه عر دركةاكورولددنظا هرأ ولط كرابت اولورهد ونعص

سونلهنى
|إإؤقت ادلوركه نوس قو يداجتا ندن سب الغطرهضادراولورك ك ا
ةام دسق اولمزبةوم و لافاسعدالدين متا ص دش ريد
و ذكليأكض
تواولىاواو
:

لكشا زورك فوس ناطقه اعال#صوصهنهاستناد

هد برك

|ذله اموزعر سهاحدداث

ايدوكة كا رد ترا عدبا ودعزا بم كى دغض روحائ.ات قوتله #لنادعوت
؛ مك

واكبكي اجزام فلكيهنةاعمّاد يوهناقوأاى«عاؤيهنكارضيه ايلهامتزاى

سيفيليكةطلسماتدرهونا وذ ةواصء:صمر,اغا لبلوكدت اندر وبانسدث
للد سود وتضيا وال كنةاسناشواناباراروضظ
عبيزارى م يزانششرءلهاولود(القصه)اشاعرمد ع ى
ق :اهل سارل كزانات اوانافى
:

اإرارائد ؤب ومعنتزلة انسكازايد زاراهل سن د
شن اسّادابواسحق لوأعنده مع خزلهنه

| .أموافق ومءتزلهدذن أنوالسن تصرى اهل سنته مطاءقدر يآولنواقنةكرام
ْ دبزاركه مل الوقوع لعض امورل دوعن حيرويرمنك بد وطئ  زمان ب وطى

00

حالات ملكازايله جشنانك خوادندندر لانن

فاقعاولورشه اثلرك معاونتيلهاولور'بذ اذمعائر وتواطره حن دون اطلاع |

وقدر وملاك وملكوتده تصرف مش
بلهاخوناوج ودااماختهراج موس بدوعالم

يارنله اهلخا
يلع
دليتذمتت
كس ::نخواص :ددر جنواهرا عرغميرك معاولانى
مسحتسا

د1

4 :

بر ووم لل

4

3

ل

عليكا

ركه .هرا عسيرده اول ودى تفقد
دىيجاب
ىدى
بابل
اعور
حظ
تاثرى
رابت
اخج
ااذنؤدته “دعامك قدولى مثا هدهايدرمدعشدراشته وندن ظاهر اولدبكه
دهارتشدكوتتك لس اولس ىكقرنه ورهددر #وحةشهدنصاحس

هدانهيه

نسيت اواذوركه درسارةحهاردننه كوف نداايدوناول كونده انشداء اولنان
اعمال البتهرسيدةٌ ماما ولوردنوه وى حد نلواسددلالابدردى هاكرحهاول

حد يق مد ثين|نكارايدرلراكنباأتمربه.بنه سوزصاحب هداردتكد زديديار

[تره)...جار او ؤ مضايت شو

نكلونه:ارعاكن المترمن كرحتن دوا

وفىوم ادس تضاء ساح :جد فقيهاللهبأذت بالدعاء

نخس )شن هفكسوافاودهمَك (سايح) سعدرمنؤدى حابحت برنسنهيه

محبتلهاحتياحخ اواى (نأذن) قوطلوقتروديكلرد يك يسبعمعناسنهدر ذسن

عادىاولان ول همساددر دعاء ذعزهاذقومق دعاءلهوباعليه (محصول سحدن)

كشن مكوندهحاخت ةضاوروا! دلوركه “مبع الدعاء اولان ميب تعالى اول
كوندةدعانىقبول ابدربارلايله السيت واتخمس
(دجه)
دخشنبه درقضاء حاجته © كيماؤكىندماتدى دق امزدعا
بعرس بجدولداتالرجال معالنماء
وافجعات تر و

(إبجعات )سكو انبزودز ضعهلرلةد جازدز بجعدر مغردى جعهد ركهآذربله
وعرده ديدكارى دك ذكراولغثيدى يلد ستيسبعيه لوم بجعت اولسدوكه
جعه تمازيه مومتارك اجبّا علريدر ونازويوحزوحه نجكعلرى وباطعام زفاف |

احون(بثجرعاوومبقدعرج)حةتابط_كدر (عرس)عروسك طعاميدر ذعلودر
وعرو
زوج
وس ز
ود ن
جه دن هوربسر,سنهد
كبسرل
يرايادى لرغتكدتزوجه
مدلا اقلان تسنهى
معداسهد رر> هكليندعكدر(لذات )جعد رمغدتىل

ملاقق اجونادراكد ر(نساء) اه أهنك جع د ركةلفظدك غبرينددر (مشمهوم
اار طرةئدن نذوق وتلذة ابذهلر
نن
ركه روحال
عت)تزوعدا ارنكلطنعاتاوه
جلوهمهنجعه كوفانسدر (..ترجه) ٠بجعهده خواشولهترو جعروس
دانى لذاتزحالالهنسا ©

وهذاالعل (دعلهالاجدى اود ىالاساء +

(ثي)نيعميردرخيرمعناس:ه اولان.دن مدر بدوباخود رفعت وشرف
معناد:ه اولان شو ادن مشةةدر مهبرحال فعمل صيغه سيدر بيدتقدير اولة
كورهناععن الماعلاولوركه  9عبادى)|كاشهادت أبدري واععى امول

اولوركهن.انى الاعللخيمبيركا دليلدر نببجاوعانبيا كاورجدوت دق افيهكوده
يعى

0

كاه
هدنه
علشا
جعا
ودس
وازدعا عالممثاله +و

آذينه وعرونه ادععلرنديدر

جع هى اتى جامعاولان عالمناسوت ديعن انس انه ش ر
ات د رديد يلر

(ترجه)

داج كششه ابه و سكلور د كي اوكونده خلق اولغشدر»ها
وق الاتين أن بباشترات فيه د سةغلة  0وبالخراء

(نهاج )تاجت رواذققا ادق (مألنظع) مازارابرتسى كوق أكرمسافرت
دمزظغر ولورسين هدوثروت تع مالكميره
أند رسن عز يتانلدركاكماتك ت
واصل اولورسيناكه دوشئه كزفةى رورفردردز (ترحجه)
روردوشنبه ده اللرسنسور  +نلااثبده دولته حاحكروا

ومن بردالخامةفاللانا .يو فى ساعاماهرقالدماء' .

|إحامت) فتمهملهادله عردوف لكنكسيرىاقصدد ركه كان جيقرفةد ر الت5
##صودى وار برمشمو ردوادر( سباعات (جعدر معردرى ساعت زنابدن:
برحزءدر يلدحدىساعت معرقفه ساعت ذذوى.دراركه علوم رناضه اراي
ْ ماده
ه
تركج وبركون يكرى درت اجززاءفرضض ونقد براولتوت! دل ن برحو لله

اعت تور تزلر»وباخود ركه نكوا ركونك اون اب حر دن بريد
ركه
| اكاساعت معو جد نور (هرق)دوكك داثق(سكِ)دنى اولريعناو.دشسخددرأا

(دماء)كمممرا لهجعدن مغردى دم هاند ريا اعرالى دجفالثلاناء اسن
ا( 0خلاصة بدت )هركعكةحام تاك

أدايذه صالىك وفنا"برانافدن

اولاذركهاؤلكونك سد مهاندوك واردررككته) تتلالرشر م بوععدلا
ارناب اتدربهنك شيرارنده كلشدر دق اول شاعاىق مررج .الله انك جكم

1
1

1
:

١

جلاد ساعاتساإلزهمبئه دنى ب ارى وما"بردر يدوايدك نصيق كدكره 0

ىوف الا دعل الريناهلق عفر دُدماذن
ٍ بكلاعن موز ياوديايكرى برتك

وت
ناةمت
يللدد
ارى
غي

جاذظلهنكوعةلكزبادهاؤلديتىمصمرح واولكونده

مدضيرتاوبعليهالسلام درد سه شعاءاب اولديى متعدد حد دثلرادله نأنتدد

(ثرحجة) 5.

امت روزسه شنيهدهدر د با اي

0

ارط دناء

د فنع اليوميوم الارنعاء

(ارعنا)كسرياانليفه ىوض يد رد هارثنيمكو ند و حال شعر)شرب
دؤاء ص اذايد نكسئه به<هار شنمه كو ؟وزلدر (لكتة )ب,رمادهدء سغميرعز
2م
س
س

علسهالصلاة وال لاماينن ويلانا وارنغاكوق د نن الضلاتين وونِئهدك برا
ْ خصوائهدعا سو ردنازجهناردششيةاكواكَ أودله تسارى وقتذك.د خوادد نصكره

.م

85
ع

برور:لهمغمو

املمؤسزاوارعقلادكطادز

(ترجه)

مل

دلم

ش

كلدم تل يو نكوزناكون رخ صيرايله #ادس
و دزررامهدكلد رنعمنت وشدت دلا
(نطق أذ ( نن امليومنوم السيت حدقا لصيدان ردت بالساراء

(سدت) لغتدهقطع مغناسه ذتركةبجهه |برتس ىكوك ا-عيدريدةارسيده كا
شندهد وريد فاعحة رابعه نكالم إلىلودركه خالق تعاكىاول افر ننده

مأسوانى خاقايلكمرادايدوب (< ل الارض بفومين) مغهومكه روني
ازارايلوبازازايرتسىكوى خلق|نلدى وزميده اولانسائى ااشيانيصاك ال :ه
جهارشنبهكونى ابقلدى وكوكارق دي (سيع معوات :فتومين) ناطق

اولديئى اوزره بتشفبه وجعهكوق خلق ايلتوب لسن الىكونده خلق

ويدنشدتكو تدب بلق قطعوثُرل!تلدكىا ون اذل كونهقطعمعنا سنه

اولان س زيت للغظى تسعيه واكبلقديار :ند بوومويدندرك.م يهويد اولا كون (نز عل

كويد دير ز(صيب)! رل وشادل كرك كلب نعلى له ولسورن امتراء)

اشمكاتيرلكادءل)ادمماء جارهنملع تعلق ايدر (لا) دن يومحلده غير

معشاسنه اسعدرننىخنسه جل ايلوشارح ميدي "كى علاى خوك تكاغارينه
زلكوالإرسوت»كوتبك ضيد وشكار5.
حاحت لوددر (#صؤولءت ) قي نهكو

تصد ابدردن كذدرت ر
بعددى لؤةدرعدمثلا جعكبرق اولسه بده إوةجعهنه

مانعاولةلكنانده بووله#ظور لوةدر  «+وج ذاتددن عهودة دحى القت
يواش اولور(ترجه)تصد ْ
لعالمدهشكارابسهد لاجهاروز .هجو سُدرا عدامترا

:
اولقاخدالناءلانذيه هدتدىابله فىخلى السواء
(الاجدن) نوامحديعن بازاركوف(تددا) ادا وشبزوع ابلدىدعكذر قر يله

سل )نصاوزابردكتونةدمنانه شبروع انسبسدركه خالقتجاىكوكلرىاول
كود ملق ايلديكدينت اولدهانارت اولندى د قهرديرمكه اكرجه بازاركوق
شروعانمسدرلكنآنك دَرَدِيىكوننه ركال توكزسه انده انتدا اولنان هرنه
اولورينه جسن تامواىاه جحااد ردلونالتمريه نازمشاردر #دوويمتعاانك

زُسددن مقدم خلق اولتديغنيه ذاهي اولان جماءتك دلليدر بهناكر سوال
درسممكلشدت كو:تدموعدت وصق اعتاراواغرى د دوا انلردن,برئلو دركة

سرت حكوقنانامدهذات*>+ت جوتغالىابشهازئدركهوا<د نت وكرت
ضهكرة انينكوزف عله
اهنمعدتيرذكاد نودءد مبازانكوق ييه |«د ن

دثزأنهدمرع وثلانادىعالمعقولز:ؤوسه»
واجد نه اشارت الورك طهو رهك
مهد

اام

سد

الصو
5-2

عد رح سد

1

هع

(نطقآخر(

نلفدنافااءها  +خلىذناء لاحل بقاعي :
درزمن ا

(قناء) كسترايلقهانواوك دش دركامكئ ١فنا63-5ابلهمو<ودل عد ىكاضد
ادر

حهاندن احترازا دلمكانك لطافى حاللا

(مجه)

مهام عشرت باق لنياف فنا كلا
وغ واب زد 7ه ندوره د

ا

ل

وراحتهامقروية بعناء

تعش (كد ورة) ولانقاق مأل راد)اول

وهط
لدرل
دشمانك صافى وخالصاواسىاك

واأسابشى ننه هىبوط-د ر وبويه

اولانمسكدك نتمصهضسىرناهوة جىيدهيدرا ٠ (ترجحه) ٠
صفاى دهعوىآ لوذّدردكددرندر بيد شفاى راحدئ درد تعدله ممتزح معدا .
دحمكعد

ء:
ل تاعمه
بان
وحال
(نطق آخر) بيد هىحالان شد ورحاءبيدوم

»*

( ١رغاء) شدايك ضديدر (مهال)صوبىاولانةوعهلر مغردى ماد رود أوكبير

متعددقوغهمةدارىاعشار اوائوافظ معالمة  6ى ابرادوتئنه قنلتدى
ذعباتدركبررئندارالزرخلررك"
مءنتادايق حالت
جعك جمىكى (خلاص

وزجتابهوسءت حال كهانكسى كوبارازةوغهردر اكىنقورعلنشه برى,
ذعدت انسهنوعا خرى دق المتهزجعت واذسّدر

'

(ترحه)

سالت دنا امكددرئعى شدتله 9خ8اعهدنيرى داوعدننعمت بيرسو

داوبلا

الاديساذاما ع حانهالذهرلته العزاء
وطاالذثىقا

7

)ع معهدله الله
تامءد
أنعض تدده رالله ارنت به عاقل معناسته در( غز
صيرد ركهتعز تدصيرابريلنهصصتدر(إنتتبةمضن )د اوواصافابله

موضوفاولان

زكاعهد واما.ده خنانت
دئءامعاوم اوادتذهاقل اولتكنته دركهاكزروكا ا

أيذرسي صير ورضابهملازم تابدركداول عااتااكاشمائت انازدرلا خوف انلرله
متضقت اواسون

(ترجه)

براد ددب حا >35ااكننته الاريويان

صيرائلهابدرعليلقليهتتدبيردوا بد اناللتملة فاقعد فىالات دضرةدعاء
(ملة) همهدكئ حاد ده روزكان (دجدزه )طاشس (صماء) مين وقوى معناف:ه
وذ ر إخلامةبيت) ترجه دن عسا'يدر '

“(ترجه)

كرتزول ايتسهبكا نرنازله دوراندن عد شدتصيزابله حمر دينفرىاركا
عا بالملاء علايان  5لسن يدومالتعيمواللاواء

د أواء)نلأءو ورند غنات فلو بأواءدتى سهد ر(مأل دوال) رهره
ابله دلورمكد نعيمدثماده وبلوادة دى دوام لوقدرنه سرور :لهمعوور علاونه

فى

.حياتداعه |يرشع اراواديلرموق

(نطقاخن)

طلق الديا ثلانا بهد واطلينزوجاسواها

(دئما) نوعالم فانيدراقر بمعناسنه اولان ادنائك مؤتئيدر بودنادن زناه
تعبيراولغق صورتدةدسئ ود لربالقوسيرتدهني وعسوفااتئىودسرميسةواخود.
ا اراتبكشف وشهوددعا لمثالار'نده خألون صو وله كورءَك حهمندن اؤلمكة

حضرت اميراهبل زنانقريشاولانببته صورتمده كورنديى حرف لامده

ضدى فردددكعكد ردهءوزنه
هةد
)جغ
رك
كشلاسءهكاركلدلرهانالمعين (زو
وح مذ.كردهوزؤْجهمؤنئده شايعاولدى )2جه)
دحجد براري»هلكن صكره ز ي

سه طلاق الله عروس دهرى تطاءق انت دلا
نو الى يرل ايدو ب كل احرف باربروفا

اماروحه سوء *د لابالىمء ٠ناتاها
(لاسالى)مالاةاياز» يع ىكسنهبيصاعزوةورة زد مكدر(مأل ما
بدخوواخلاق سشهاهلى وخايندروه ركيمكندبنهةربانومنا كه عرداذالسه

خوفايازجفةاشورويةبرعورتدر ٠ (ثريحه)
سوء خلةلهملق ابلن محا ره د ر

ىقدراولهزاران آنا
كيكملورسه حو ف و
واذانالتمئاها 

بهد منهواتهدهاها

(منا) ارزولرمعناء مه جعدرمغردى مهدر

(ترجه)

آرزوسيندفع اينده اندن اول اعراض ايدر

شخص أخرجلوهسينه يءتى ابلراشتها

(نطقخر)

ناعاثو الدث.الغيرك وحمهها عد وانتدمناذا اريك دماها
(ارت) مده ماراءتابد يمصرع نافى سم مذ وفه جواب اولغله ون تأ كند

ات ولود (مال قال) اى دبايه عاسقى واول يدلايدطالب معان معلومسك
0عح
اؤاسوكه انك0

غيرىكسنهرهدر تَقيقَالبتهسئدن اعراض

قدوابس ىكوسترترف | كاميلومحبتله نادم اولورضين ١(ترجه)
اب

دجنويان ككو زى غيريده دراى عاشق دنيا
ندامت ال ويرردوزد وندرةه سندناىشيدا

ونا
اثارهتأخبرايدن
 :اله زكاة وساثراء ورلازسهيهقدرى معروف صرف ايايوبو ر

رردر
ااب
/أكدسنكه ب

(ترجه)
علوماهبسدوت فورتصيرئله سبىىأكله
سلؤرسيئكدبرابن اؤلمه نادان اله دانا

اومن (مااعادبت الود نان وما د كنذا العتاتله عناء
”يلت حدس ةوذادكه سعئى
(استعتب) لجرلر خط متمق اولذاقذنمكند
انيدرذ كدرحد ثان)حركد لرلةحاذنهد رخمروية نا ك عانقملشور (عما)قله

1

مشقت

 1م داعدرونه اوارى سسهحدوااهذوراندن

قودىداغ افءة:ه داغى مداواة انادى كونا

ساء
وبررىنالة ىّ الاعدام حدق عد من نات المقال" داقل

(بزدى) تقد ممه الله.خور وحقرايدرديمكدر( 00ولويده رجل

عادر (اسا*)كراءله إساء د هكرونكوَلِك

(خلاصةشعر  0ىن ود

ءتدر دبدور انك وندرركت(نماالملالصاح
السه
انتسان
ىادا
تمده
دكلا
ايدر بد
فمر
دهه ياكلذا
ولل
طهم تاشوكزءءا
للرلالصالم) .و رأدى فيوعرف راد
دالاحراريررى » ورد ي ىجكاس هكركد ران شاءالله (ترجه)
 0لى دورناوةاق دورشه خورابدر د
ْ
سورى#ضدوان

اولسه خطاد براهلاستمزا
(نطق آخر)

لدس من مات  7عبت د أتماآلميتممت الاحماء
(ميت)افظار .مك فى سبكون ابله واوحضى شدهاابلهجلدهرءى اوولكه
فأرسيده

ده ديرار (مأل بدث) موت انله راحت ولانكسنه 5ت دكادر

بلكديات ظنهبهؤدضولابلمسار ددر يذلكناو قافا

ازاسشدهميت اؤلهيغ سيروساولك ا(ذمولنهواق
اولغه

ركددبردارك

لان عَووا) ب امل

ادأمداشته حيدةقةدة ميت معطل اودر ذءكدر » اندن اهل هراد

اولغق (عيك دكلدركه )رح الميت من الى )مهمود ضة حضيرت امعركرم الله

مقوبلت موت لا*له .- +ورركه حرف
لمل
اىاذ
وجهه بيدو

ااهانمشحاسندلوييببئوورق جرواقزايدى 

دهركي
كءكا-
راد

«(تربحه)

وعاادن كحو براحت ولان عردهدكلاما ّْ
02

ندا

جمد رده

إن

:

8
تسيااموززددر (لوع أكو نك ظ رف زهانمدوَدد وظلو.
إنجأت) ونعث وذلدة
 ١افتا
دنغر وددكاؤلانوقت كا«ميدر ب أولك لوم اولكى تحدك فعلنهعاق
.تمن ايد(حالم ل)اطالرغه خرش غتسههثالى اولان؛ قيوبهاسوب

سكايركوناب صافة ا التيدنئطلومن مقدارىكتوررد بركونْن

77

1

تنلاتامزرةدرٌواالطد وزو كمدوناو رمت شا ايهورضاهد

وظقة حالفستمان اؤلون بَدوزّمان رخضت ووسعتره شكر وثالازفة آهل

اتمانازاق1رَكْدَر(زتاى )اللهدير زوراورما ززهرعنا
دهدل نا
دلشرى ز
دهكل

أريانه 0بدت
(ترجه)

وجا اوزغ شعزد ركز بوذيلكزمسين الاسبايه
9عت

شهر به قاكى عطاءعقه زاذى اول

مِخَاشْنكَ كه تلقل وهكثيرالبتايدراعطا
نطقأخر)

وشاع لمشرق ل1له ب.يد توراماشجى تلن الثراء

ت(نا)أعيوخندهركس)بمعخناسينهركى طايلعدرقبصه مع تنريجدهن
ظاهزدر

!

(ترحة

ضح أرثرونه سا اوور نوز طغراما
ابرنشورنصهنه سى وطاسسزئروت دما

(ؤساع دمعالاموال جعا عد لشوارثنه اعادنه اا
(اموال) مالك جعءذر مالهمال تعره مىميل وزؤالاموندركهعرض دنى

د نور (اعاذى)اعندانكواعدادخ عدولةظنك جعيدرص ادازواج واؤلاددركة.
ا

عه ده (انمن ازراحكمواولادم عدوالكم)قارداواشدر (ثقا)دمت

[

اقلقاكستعادنكمقانلدذر (ترجه)
ته دى جعايدرسى وطك [ومال دثانى

كديراكفواناهل تاوتابدهلر غوتا
ا

2 5:

ار

علمعناسوك اهل ا ا

عد والعر اللسوا

ددن غُلطذرلإنصير) صاحب داش

وذ ى(لسا)ناكيداخوند ر(مآل »باتت )اغل تحرنه وضا دب دصيرت اولوب

مالىوجه شرع 'اؤزره ١ كلوانفاقايذن كسده ادلهجاهل أولونع1
١
أدله

|

إذاتده نوع انسات اشرف لوواتا ولدبجيمسإرربولدادكن دعضيارى «قنده
0

( كالانعاميله اضل)دارداولدى

سمش فلمنس تاناردض سيراياى ؛

ظ

حانه فاده اولزانارك مهرووفا..

اتاد .فى

وماطلب المعمشةبال يبهد ولكن الودلوف الدلاء
(تمنى)برنس هنك ات الوا

ادتعوالى ا

كن .اواسبون وبااولسدون واكثر

كدري

لاندهدرعومثلاو ليت الشياب دعود*4سعرنده ؛وقت سبال عودد:ى

المنامة (ماتغنيت وماعنيت جاملات) نت

كترقيات اسلاماولاد نبرى

ه رمادهددساب و.-دن برين تن ونقديم ادلدم د م رحالده لارد ولا كد
مذعود لهعاملس.ور م شار(داو)ةوعه ديدكارى ظارف مؤنث معاي لزوميدر

موزماتمماعيهبى ابن حاحب نظ ايلد دكوجه اوزره حلدمى# .ش بدذى عدد

لفظاولور(دلاع)د خج دلوك جعيدر (مغهوم مراد) <.أت دمانك لازمهسندن
 1اولان أه معاس طاب وسعى ادلهواميد و ارزدانله حصوابذير دكادرلكن

|امسندىق دلوطلى سائرارياب طليك د لوسعمارنله برار القاادليعى (فاششمروا
وانتغوا )اع شر بقارْهداميمًا لاضورت ظطاهردهسجىاززره اول بيدزيرااكرحه
؛' واهب اه

تعالن وود س ار يأب سارك عىاداردى عطا أندر  0ن .سج الله

دلسهتورةي|شد ركه(أجيبدءو 5الداع)-.وردىاما (اذادعان) الله
واسسات امل

فندابادى (تكمّه) وبود اشيا خااىتعالياك قدر”ددر » لكنعادةاللهبوله
ويد
سوت
نز
عاتن.:ةوعن

حاريدركهيعض اشيالى عمددن طلدك طع وريد نصكرماقاندر ددس طلددن
| ل كك هسلاهت متأوتدر يدزيرا آدفه

بلك لك لودركه هُع طلبى تر

ابطرزكائياتاسبابدهاحر»امتثالايدروهم اشيانك حدوا لىلكنتصهمى
وسعءكٌ 5ردسءدر دعز *آاكرحه طلب دل صرامدكادر لكن وه ول هسام

١كينطهالبلره ميسمراولورديد يار(اناللهلاحب البطالين)

(ترجه)

1085ي7ك

تعدشدهعنى دون دكل شرط طاب حانا
ذ7000
ا04
0
أ2220
ااة72ة021
20ةز
1ةز
ز
[
2
ا
2ةز1اذة0زز[21ا

فنيت لهسا يدنكتن ككو تةورمولا
عل ئها بوماووما د مك بحم  :وقليلماء
دعلاأها)دتى نسضهدر(ملاأ)فعلوزنئدههرظرذك طلومىمعدا نهدبرلر53

م4

||7
|[
|0
ز

ك

ل 3_3

ادىل
ره ايت
اقماي
جوت ,رانس اهل بدتع
أل .عته ظاه راولدى خاىعالمدن عقا

)
ر
خ
آ
ق
ط
ن
(
دعدو هنغالهن وقاء *ذد ر ب الصباوعهو ده بنسبواء
ارئرس لغنئدهياددرحركت  9زسه هوادرسيد
ىد
در
يديت١دبخ )رو زكاركه دل ب
شر «ف مر حمواةةدهد بركهجف

0

عله 1

( 1صيا)

مشمرقد نكان .ريحدرلكن دييداكردشب وروز برابارولديتى إبامده سحري
قبلودن وزان اولانرو زكاردر(#صل ٠ن )ترجةد نميشدر (ترجه)
شول زنانكتركن اوركهيوةدرعمد ندهوفا
عم دللهرصانو ا*:ور دبأدصسا
كار
ان

ْ

يكببسرن لبك لاجيرنه عد .ماوبينممنالوفاءخلاء

(يكسرن) كسعريسن الازوارعة (جبرن)مبالدقرانىاصلاحيدور
دتمكدر خلاء ) مصدر خالى معناء_نددر )معناى بدت )اول خاونارك

خاه لرنندد ركه قلي تبررارصكرءاصلاح وتطييب ايودب او لكسمرى جيرابأزار

انلك قليارى وفادن خاليدر (نكته)كسيرى قلبهنسيتدن قمراولزوركه قلبى
شاشيه به تشيمه ادلدى وجه شه رودن ورق.ق ولطدف اولةد رعدزرا وتو

لطاة ندند ركدمظروة ةك برتكنده تماشاندر اهورلسهده را ستياة ا
اولممزكذ لكعااك وى صورت معلوبى .5ول اندوبٍانك مكتيطلين لد
دع لردر (إددت)ردغاى رنك بيرنسىاولوبماندجاموسينه صافان صفادية
|لالسيخض انام(تكتنه)اثردهكلشدركدناونارك عقلود.تألرى بأقصاردر بهد

شُهاد دارى دتى رجالك شهادةلرتك تصدهدركه امى زنبزهىدمقبام:هةبول
ادواادرى نقصان عةإارند ١ندر ووهت حيضده دوم وضلا نه ترب ذه هسلر

لودخىنةد اند ارد يدر(وللذكرمثل حظ الاتيهر)تعدبى

م

ديج اركك :رنداك مك نصغى ا لورمعهذاخاونار لع زوة:ورز .هنظ ولهميراث
الزممتظاء ف رد اندىككنارككاولانمم0

ودنشى مهرى الور

تواءتيار ابلومساواة نولو دبيدار اكرديرارسهكهزنانده اه ل كالكلد ريهد
لده دخى
ايات
دوا
الىبته
ومثا
مسي وفاطمه وازواح طاهرات ورابعةعد وه زا
هدير ركه سان رتايده اخلاق
ْ#ددس
مدر
المش
واو
جانت
زنان وارايدكى اثرله 'ث

سه مكارت اوزرهوان ذ
مائده اخلاق حسئه بوفرت اوزره واقعدر لوحسه
ا

©

؛

5-12

2

2للق س.نّه ذه نقواز'كار امون لجس
|ا
ْ0110011010

روتس

ا

عمد الزن منميم المرادىنى “دلات ١

ىعازيه ا
ْ اميرطرذه بيد وح داح ن عدد اللشعيرئ ف م
نيان

ا

ادال ماسب

عازف عنترىنى أ

توردبلا وأو -واركصدةةوكارا

أاولق اوزرهةاولوان.ؤب رمضانكا ونيدثىكلطادة امنذاكتجالاي بريد امن |
 2ذمكوخدده

الدونه برقلالدىوزهراد.لهودواردق < 3ضمرت اميرالمومنين

غ 3ار نا ليدركناول قله مارك ناثلرين شيرب اناد ى او كه
هرقل
هر ؤرئده أل ضريهدنمتا 1رحلك .اابلدق يهوتخاح ذخ فعاؤيهيهب ب
ضالدى قاد 0راس ثكاوب عر أبلذى #دوذاودنه حضرده ع زودرظنا

ارخ ناموكماقشهدا نلدىكدامعهالسمدم لهعرؤافى تماز لوث يرنه اتنب
ارسال ا[ شد ى(اذل

عي

دى امام حسى اغلى حعد ”

 عنث ن  5لك 5زيدراللى لأرخنده دشغن اعواه لهزه زليوف وكات املذىاتش,رسمة ىا موراكوق خضرت بحسى شجندايدن
(وإرجفا)دنكرلاد

شر ند ى امونع ناعمل ون وا دد دجن عسكرفش غ:كك عرد نسغذ يذ كه

إاوطلرافده عند ابلهبنزباديزيدك طرذتدن والى ايذى يد واون انى امافك

اح ىكه على سن حدين وناردر طةوز دئق خضرت سين سلالهسئده
بربرينكاوغلاريذرجلة سك وفاثلريده تسم اولخقرؤاارى ار وافل

مبمذى ذيركةنويل ارده ؤلىاؤلان سكوت اباك رزيرا امام اذى سورمثك:
انلرك هانه عوتعالى سمالعم بولشمودن بالاتذوب صمائت ابلدى دذى
لمدا ى لولءد.ديروب نلو نثاظا عموسا ارطلائافؤدات
سعد ن منع بخ ليحرت

لقعت ىا تارمس

امبروشق ركة جل وقعهس ده(اخوانا

بغواعلمةا) -وردى نزمورند اشازعن نرمأؤزرعز اتئى اود دلرديدى سب وُلعَن
شين

!
2راد اولثور رجه )
نكاكه اي
دى
روا دزواقع للرى
به

17
|/فالقطدنابتارية نكا كتاران دو ا
نين -

عسكرخر,

اتلدىجدامام ارق عبداللهن
.رنادذن روآت ابدركهغاركئدى وديديله

ونه دضردره خكتدى ؤاللهدثا و1ريده سغميرعلءه الصلاة وَالسَلامكٌ

زوحهس.درءالله تعالى سرئانتلاؤترنه انذز»معللوماقلهكةسزلزق لكا
اطاعتايذ رمنزيؤتخسة او سزازهاطالخت ان ردين توا عطظينه تسارت أيدهم
د
مغلى د
ىمرت
ذيدى ووحتض

نهدناؤوزالتجىسنة در ده لصمرةارة موه

اولوت اك فرح كر ين جتلحاننام 21ده عادى الاخزه نك دكرمنىبتمشقبه
حك ىن ذاريه,نه شار دنلازرهةعشمرة#ميشرهدن وبيس عوامكة اق قل ادن
ديار د ووحد تاشر يارد اواشدر برساغت <ثلك ادتدى  +شارح

ارق تقل ابدذركه ديرت اميراتى دعوت ايدقؤب.انك عاطر تون

يرون ستكلهب اندناء ُكامدهنسحمايد ركنبيغمبرعليه الصلاةوالسلامكلوب

اوكاواسيدن عيوكورسداقعلنلكايلدىدقهس دقسيدابق كاهدهةخاابطدررلسهيكلنوتحجذقالانوثقبةادلئدىتهردورمسد.ن2طا3م
وروتن حر موزانكازددنه د وَسُوندؤادقى السماغ نام
لوقحذاشدوتكتداع بز

لفدلاءقاتل وقلكى لاوبضرت

اميره؟ةوردى امير المؤمنين دق انك

قاتل حهغى اؤلددجى حدبق روادت موردقدهسزهاعانت ادن واهحانتت أبدن
خجلفسى جخهملكميدر دنوقهرند ن تى فأوشه قونوت اؤزرنه دوَسونهاك

حه ب دنى م والنربيده اؤلانكتندريسملهاوقانله أؤرن
لهو
طى ب
ولد
اؤ

.لىدج
ئؤاوغ
دى و
#ابلد
شهدد

انده شرع مناوفى قتلىايلدى #عاتشهانك

تضماسقهبقب لنم مىسافظله ايدوب لنامن انخل ايأشار ايد اول لاله

اؤلان اللردت عن غددال قاظوعلندى نرى دوس دكده درعةت برى ذتى
الون خالى قومدبلرغاقبت خضرت اميراهن ايذؤب دوه فىسكرلكدنثربابك

غشكومتوزم اؤاذى بويؤدوقغه يهاتكسون زقعة جل دبرار » وحضمزت أمير
عانشتهالؤسلاعاده(غغزااللهلكناعاتشه) سورد طظرعاتش هذى (فلك)ديدق »
وش تهظيم وتكر ممأبلمةد سه ره'-أوشال أاد طر اون

ك 3تمه ذه امت

السسسس
سا

أيدونع:رادقم عندالثة بعاد ى نضرهيه والىايدوب كوفهيه رؤائه اولدى

ةرف دال اؤاخرند كله
(اهل اننه)لانجغانكبريدىح وققءاضغيند رك خ

ركدران ]تيولؤوقعهده غسازك شتهاذق واقعاولدركهحرف لامده وحرف
معذه دحى هنائي بنعانيه وعتبد الله بيدنيل شهادتارى ناداولتوزع ويوجقا
ك/74ث
“كلت 7

دى

77
سيم ا
ومد<

ايدهسين بن سكاكاغد ازرم انكلهعل ابدرسين محمدلوامهفى كوروبمد .سه نه
 00عودات وصورت الىاصدابكرا

عرض

دكده<ضيرتعلى وطلمهوز بير
ابا

أررءلى
سعد ايف نك هراانه كاوب علاى ودوهمق ودكة-ونى معا كتورديا

سورديكه مات

ى ناتوب دم حط
بومكةتوبسئك افير ععئان د ى

ً“

دكلدرد توجين ايه ايادىصكرهه وايك خط ىاولديعى معلوم اواضه حورت
 05انراداب طاغلديارجد مردن اند لولنانبصاعت ويهمرهوكوفهوسار

ْ

ولابلردنكان اهلىشكادت خانةعمافى ماه مرهأنليوب قرق الى كوون عممان

ْ

+صورةالدى اول سا كدشءعريد ناوور تش سنهايدى د ذىاخهنك أون
سكرتى كوف شهدا ولديىكيى ابد اطلحهوصكرةساترحايه وجاعت مسإين

وىماحتكن هوران
كئل
ضرت علىيهخلافةلوببعت ابلدكارند معيناانك قا
برطبردةإواله كتورب فرارومكدده قرار وعادثُه بهاول شدى عرس أبدوب

||| دن شياماهمبعنواوكيهيوكجيةررنرنتهارلسالد|برلسداىملعاعوباهسبالرهؤايثنفعاوزللديقداهودبباسنوالوليوبن
عمانه5رادق سمي

ايدوب <ضمرت علىبه شر ليرد يك
دقان دع واس ود .له

ابر سال أيدهسين ديدكذهددنت خليغة اللهانى
اد و
كذاي
|[أعمانكها:تلار.دىتاخ
ٍ لاسب لوزم.وب  3وتعالىعهما ىل يلدي 'وَومَده د خى ملهايدم ديدى

ا لانعق جعيتا

| مرتضانك وكلامنئ
؛
اى2روفك

قاتلى موق دكلدر:دوننههتحتاحدر د عكدر 5

اعداسى نايدو بكو سام إدى عمانكقثلى يندضى
خض خطأ
 9أبدردم د عكدرديد يار»بوسدنع

لجعي

 ١اولديئى حرف باده افاده اواثور وطبه وزبير د ضرت عليدن زوكردان اولوب
اتفاقابلوعانشه ومروان وعوانكسا رمالل كدحئانيم رن ىعزلابطشيدئ
اكابارى
وكب وزنيدهحوأب نامتهره واردقده !ول ل ك
تصمرهنه توج اناد بار وك

جيت
وسيا
عاهج

ا اورمكه بأشلرقده عانه كلديكنده تطانى .لوب يمان ادلوبديد بك:ديكهير
لبهااصانةوالس.لامدن ب

:

اسه كدر

0

خاونلرمدن برى على ادلهجيك
مسووعد ركة:بم

ا

يدا سج

نو
1

أنهواريس٠ناى عأنشهسى

يلوك اندايه سين ديو عورم شدى دلوب عودت هراد ايلدى ازببنير
010001010100|[[|6آ1ذ[20
1ز[||[
|[[[ز||
[||ز

اساي

سَدل وامكله حقتعالىروفسادى صلاحهتحويل بيه

أضهنزاعدنصكرهعاقنت مره يه ايصضال و ده لانت اناددارعبد<ضيرت على
طرفئدن بدمرهحاكي اولان عيمانبنحنيق اخراج اناد بار و«ضرتث عل
مك

8

كف

0

سسمئمت|

ؤاانغخنيدتةلغنانفى :ب وغاقين بمافره اكثفاء

هدارابنلهغائ بقلنسم بد#كوابولووصريغهايله انب
يول
(شغيشدثر)ط#ه

اولق اختنارى اولمديغناغادهاندر (ممهوم نظما)كرين لى اخترار غائب
51
فلتونٍ دوشتدندوراولسم بكاعداوتايدوبعةو ,نمحاخم ماي كافه الاك
ال

اضرؤرهايدى بوءقانهندنلايقدر وبلكه
ديرك نك عيدى ب ل
(ترجة )

عييثهدحى 0-2

ربزندند شعن جاتادلور
كب
شأوله مم

يعنذردهتدوى اولورةضدعةوبتدديكا

نلناسااغاء
اسذااماهزلاالنتولى د دالج م ا
عكدر (اهل دت)خانه نكساكدارىدعكدريحكن
إرأى) اوندة زلداس

مطلقا اهل الندت (اتمابربدائلة ليذهب عتك ,الرجس اهل البمت ويطهريم
ركه
مئدةهراد اولان مقونالامهناد بوسلين براتمد
تطهيرا)!أنذكرع س
رتسارى دخ امامةسصةبوت

زوغاتء رسالهة رسَلالسة عليه وعليهم [أصلاة

والقصيةجناباريدر هذ خلا
لصةمر
ياما
كه

ريسى دئيادن عقبايه ارتخال

املدكدهخلمدن اهل به جةالرظهورانادىدبوسورر» بوادانك سند هحوق
وفايع مندرحاولشدرعواردله مسددى فاضل فاثل اولديجى اوزره عض فوائد

معدلاحدالات ذكيراولذور(وقعة جل ) وقتاكه حضرت ذى النورين عمان بن
عفانهنويت خلافت رس دهاوادةده حكومتدلادىمدي اذر,بايئه لوتجية

ايدو وامتداد وقدله متانتتقرردااولوباناردتىا .-يأناظل وسح طرفنه
ميلانابلهوامت,بريشاغغال اولغه باشاد بلرجهدار له ندر خاي طذؤاؤارى

حكار ى ابنالىسرحدنشكات ابلدكدة :شيه امه تحرير اولتوث مغند

اولديغندن غيرى شكاتك بربىبغير <ق قتل ايلدىتكراريديو زكسنه
كلونشكانت وحنآن

اذى وطلمه وعائثه رد اللهعنهمدى عرانتندة

ىصمرده حكومةه شانةه بركسذهىسزلرتعينن ابدلبن
ابرامايد نجهععاند خ م
ليتف ولؤحيه أيدرم دي دكده حضرتت اوبكرل اوعلارند ن ممهدناس».
رزوامض ا بادىي محمد1
ليدةضاوعهدنامه تخ ب
كور نوب مصيراعزن عفانأكاتة
دوذزهرندهسر :عله كردرك 05رؤب.
مد نهدن اويحميحل حرقدقده برعلامبرإ

اخذاول:دقده بركاغن يوياادرضذخ وف واميصدكمدرتهموداردقدهحيله ابلدقتل
ايدوب الندءىكاغدئ ابطالون هكاركدةقرارايدهتسين وه ركيمواررسهددس
أنلته
025

(.:رب) اصل وضعندهتة بل ينيك نتكشيرد معَلمةٌاستعهالى جوتندنامل
اراذهب_ده 5در  7متا

اول درج ووأوى د نى علا نصمزهر حرقدذر دلؤدتَ

وكؤفنانأ و
عو
درذى
«اخفس
رد

برلر(مألمقال)حوقبرادر وفادار 232

|| بناثلرهوفانل|دم لكنانلردنتا وفارب كدوانى توقدر

(ترجه)

ته نارانهوفاايدم وما وننده ليك
كوردما كردت ساكو زد مهلا
بدعون المودةماروق د

وسق الودماسق اللقاء

وت مفلأا'يده سةلرئده امعرار ودوامه سهى اندرا ب“ دس مأذاف)
بع
ملا وازا نقطاع وليه ود و نارى قانافته درملاهاتلرى زائل اولدقدهمودتلرى

|

دج زائلاولون (لكته)رف نركونشدركه بدناوزره تأبائدرميزوضدامئ حنم

ريدى
.داكد
يند ةادولاش د رع هرباركه ابكى مع
سرد
رنه
وكوش إمثالى روز

بروبرجاراينرهادولدقده انلرك روحارنده براتصال خاص واردركه فنلكاسنه أ
نظرالمشدر» وفلان وامنك.متظورى :اولشدرديرلز » اشتهملاقات وقتنده

نانك بر برارمدحننهتار بولرى  0د:ركدزمانمغارةتدهزائل اولور (ترجه)
هزبرىكوردكدهدوستلاؤلافىداء ايدر

ديدددن مهعور اواخه عك ن اند رارادا

 .اخلاه اداستغندتعتوم عد واعداءاذاتزلالبلاء

:

ا

ٍ اخلاء) جعدرمغردى خليلدوست دعكدر(دلا)كسمرابلهكهثه الا ىكدعلامت: :

قيهنهاوضاع فلكيدتك ثارىاولسى
| فقردر> خوادث زستدوكه نسزويلل
مشغردركه اول تَأثيزات ودئعة اللهدرديد نار» وحودى السكة -دي اعون
1

عندن نلاادلتعيراولندى 6#نه ودش لزه در خرمف

اسه الور نزوله

قتعا على الكل انضاق اموإندلاديدبازميدلوستدهميتداً
 4حق
ْ ملاعدر

| تحذوفدرهم اخلاء واعذاءدعكدر (#صول دت) اقل طائفته اكرش:ه .اشتغتا
 :اللاكوزز ا هلو تعارءنو تكنباكرمنزيشائل وب انائلاما تفده ورلواز

اغثازدر شار ضيرث حردركرارده كلد ركة(انخوكمن
دونهلرذرومعهذ ك

ظ

|| واساك افلىشدة)يعءى-ةمقتدهقرنداشك وقت مضايقهدةسكا ملاطفه ايدوب ْ
اعانتابد نكيمتددن 0

(تربجعه)

ك
ي مه
لاديغ
دوسةارمدره ورتامسةغن او

دعامد رهريزى:نازل فاونملهكربلا

(ترحه)
وكدردن عرىاولق#الدر
هرب تكيمخدا ا حو انولهصاىاولوز

جاشزعئ حي سوا
متكدردرصافى اؤ
اذا انكرت عبهدا من يم 6د ف نقبيى التكرم والمياء

لو(ندعهصدهد)بعائاكدقتكماجهقيلادنممىنادولدارندو(اجسجتقي)م(ينرقفينسنض)انخوصنءمدهامنقفعرسبنناطاقساولنقهبدعكيديلهدولزكن

(تكرم)عظمتىكورنماك (خياء)قبيعاولانثاردنفسنكمنقيض اولمسيدركه
خواصانساندندر جبنانلهعدن سكيد رانكجوانكثر بانصاعت اصحائده

وفسق وكو راربائده حيااواز (م هوم نظ )بردوسهلهاولان معاهدهى تغيمم|]

ددع اول يعانةعانىشكست امداكدا يلسمكندى تتسعدمكرم وحيااه أ

اتصصافبولورم +بسكريصماحب حيايهعهد تكن اولق ناسزادر ديرم اول |

اء
ومسن
وق ا
هليل
لوءا
,وكل حرادة ذاهادواء يد .وس

ج(رادت)كتمرايلة بادركه دبداادولان اثردددر(إسوء) ذهله يم معثاءت

|خعدلرق()ضهل خويدربعض نسضهدمخاق السوءقم سندله در (خلاصءة

أ

دت)بهر جراجةكد سنهام حوادثك اصابق ايل بادا اوله دوانذير اؤلوز

امايدجو يكازثرايئل اولزانكجريحهسينهالنيسام بوقد (ذيل)بعضببار

<ضيرت اميرهنسيت ابذلكلر(يشعر) جرااحلاتسب:انلها التمام عد ولايلتام

ماجر لأسانم بتكمغهومل.هو شتن]ادر (تكته) فاضليرزدىديركووبيت |

زاقمرد ريهداخةلاف ادثا ارد رهزاحياء.
تديملكاخل
|مبالغه يدمينيد رو زيراي

الخإةسلامدهواخلاق نصيردهدي مكدر رديوتصر يعيلديارجانك ون
أحضمرتصطى عالليتهعايا .وردياركم (حب:وااخلاككم) وذرتعشراغ_ره أل
دح ميس وطدر (غتلةوا باخلاق ا)لل.هودح ( لاتمددل ليلق اللّه)امشالى |

اطرفبةك دايلاز ينىوفيقبر>حث عظعدركه مفصلائده مزبوردن ٠(ترجه)
ْ

هرحراحت برمئاسب هريدم انلخوش اولور

ٍْ

نزمن ضد رسوء خلق ادازااكا هركزذوا

ظ
لوجع

دربا دنيت 1دق عد ولكزلايدقمةالوفاء 
ْ

0

|
15

0
ْ (ذكته)|كرد ورسهكه حرف ند هكلسهكركدركهشعراى ثمويهدن امد رذى الله

| عنهشعرنده (بدت) ألاكل شوخماخلاانهباطل»وكلنعملامكالة زائل ديدكده
ا عن بنمظءون رذ

اللهعه دن ورم شارك مدترع اولدرس_تدرولكن

دكولتدراعاداث_ار در دمع هامصرعثانى حضيرت اميرك شعرنده
رفعىيو

| اولانمصبرع اولكمم ومدك عنفيدر بد ياكرنزدكه حضرت اميركمرادى
تعيمديو ندر امااسدك قصدىء طإق عبد ركهوشعرل انشادى وسندهه:ور

(ترجه)

|ِشٍرفيا ب اسلام افامتدى

كانه اقدكادرو هانك :لعمق

شدى وى انك كيبىاواويدر بيقا
ن الفس الاحاء
وكلهودة للهتصغو جد ولادصفوم ع

شم درق اصائدهالهايدى همِرْهلى د ف وحرف تع ردى عو أندوت
اسم
(الله)

الاماصلى ابلهادتام انلك بلراّتا قدده شراح ومغسير بن ووه كثيرهايراذاناد نلركه.
اناده مغصادر وثمه ارد ع رلى دكادر يلدمغر بدركدصلئده سمرنا .د ءلاه]

|ايدى الف اخيراسئاط وخرف تعر خ د
افلاادولئدى  +نناّوهلان مو دثاوادركه

ظحبت حق تعالى هرش ةمه تنزلابذراكةشيايه حب تالكعوندر زيراءق
ا تعالىيه تعلق 0

صا<ى اولورار بد فعشق ا زدهمشاهدهاواتوركه

يا.
مخبورك  21م ىكلان د دوست غذايدون|ك
دتر نون د ع دش ركة
احمدرعالرىدياراءلى اقل ذا اد ارو1ذداااراغ ا ولمداحنبارشعفن قلى»*

| ولكندب من سكن الدناراجديءنى ليلانك قب لسهنك دواراري ىقبيل يلديكم
د
ظيوار تحدم وددارهمودعم الدج

ون دكلدر بلكهارول دناردهسا كن اولان

|

| حببعانمحيق اجوندز دعكدز (ذيل) اشدتة توسسدندركه بعضاثيابى
| حقتع الىبه تعظم ومحبةله تقسالده اخر ونوان مةرردر مصدى *شر دف ودر

البودواركان فلتوؤ اسلخرقة شرءةهوعلا ومشاذك الارى وصلنانك
قيرارىنة:!..دن كحت نددّلهاحر حزق مفطالىمغر اول ردتدازبود اثرده | أ'

كشدركه .برمسل برفسلك النى اورسه ارللضهاسون بركرهسصده ثوالئعطا

 1اولذورورم شار “دوببددن صوضيهنك عادتارى |د كرهتقسلد ركةابى
 :بحددهثواىتماامول(همغوم بدت )جناب اميرحكرم اللهوحبه دوررة

فى

ادوستاقيق تعالى| و ن اولهنةصانسا :تمه هلخدن وقتوركذرند نصناق

| وخالصدر ب“

تسمعة ناماولان محست صاف اولمز لاد نبرى

1

(ابكلام) دوستار وقندا اردرظنابادمكمقومدهد وستلقمتغه
اذك دى واخوت وزلدى وصداقتقلل اولدى ؤنازوفاذارد رد وملاحظهأ

اليك ركنسنةارونامد مكسلدى واراهززده اولان مز وقما وصدق وطذاأً
:نالكلية مضعسل ؤههااولدى (تكته) ايدكهامردى لتك اصلاح وغالق طرقنه
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| آرادش نولهمندظر لك ملائك وحمي ن استعداد"بدهرام سعادتابدى ص سوم
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دمأ !ع سس ديد احجديوحفظهماازلة الاجدي حرمة جد هماالاغد روصم
| الاسور ا
ْ

َك هر برى :العامله تودن لارمتشدن بري يله الذادي» |

ولعب ادشكسته زبان

ال

1

)0
)
)
'
:

أ

رك

5

"1

3
 5عبر عبر هبيه برمدب مب لهمبمبمرهبرهمبمرهمدل مزهمز"
0ممهظ
0
د جدا  3يدد د د ا يدبدد د ا ا د
 1لسع القزادلسرسسر
عل«

/

تجمبلجسمرمدد
|

ساسكر فضيات أناسهاو على عظيماولانمعيود#ود عد
واس
ددت
#سعا
هد

اول موود مسصوده ص وصد ركهجدءلوت #دورايت ولاج جدصدنفوت
وهداه افراته هو ورة ,حقيقت رهم فراست والهاتى كادف درون علا
والواحارواح حكانهنكاشت اد!-كدهدر جدود رود 2.ه ورود :جكميل

خلايق جدوعةصيل حقادى ب .ادهنطاق روا ى طاق اجتجادى ميانجانهرستهبد
وحانمناهى و ملافى دمت هدايت دو ستلرنده الاتنصرًاآنات تسد الهىابله

شكسته بهداولان زصىة انساواولماءه د وخاصة <ناب رسالتتصاب خاعيّأن
حضيرت حو ب <دا جد ضطق عد عليه وعلى الهواضوله وذروعه افذضل

التعايايه من وصص دركهبد .نت كس فيض ممرشار عبن الحياتاقدس امجدى

استغاضه واستغاده جدودركاعهنا بهتسنرامدى بهدنوامت محوىمهيه كشاده
ونووافادهاطلكدهدر “دوال ولا أل واكداب هداات اله دى هدبه ا

اواسوتكهحضرت رسالتك ا كابارريةنسهاىاوللرله تناح مباهاة ادتهاجار بن
عر ش محمد أله شور بهدوغةت امامت وسر برخلاةةد همسرور +ومد سه رجت

ورأذتده وطن بروراولد دلر(اثرذا) سالنكان طردةت دلامت هوم لكان حقيقت
دلدركهعلد د[ معانماهت
سعادتاولان حكاملان! كهانةهوشيده ك
انسائبه ده نابنا برستار سيار روشنار ب“وجستان حقءةت سه اسدده شكفعة

3

14
ا

0

3

/

زا
0

شح

كخض

5

_.-

اوجتام59

لجمباع

3

0

-.

سدية ليسني

#ح
يجيمجوبعنهجل بيج به

1
ايلبكيد 2 +

1
02

ب
+
2
000000
0
ا
جرس

ا

37
بيّّ

عا ره
لد  00يلها. 2

ب
53 2
0

0-2
0 8-

اا

ر جحدذوان سمدناعلى بنالى طالب -
وزاشي

كرمابلهوجسههللعالم العلامة والخبر

ياه 18
از
متقم
لب
أب

ليان اعفد ه الله  3لاحي

0

أوالكال.

وي

العو

دع

ع

فهرستااجكنا,
٠لهام

ع 2 6ارق الالف ملاع

ا ا

فى

#البة

"لمانعلىالام

/

جرف اللام 

لفه
ع  +انرقاللهاللونتدة  44 1ع اغر
لخن

حر آلثاء تت

1

خرفالخجم “2

8 1

رقا الومل

2

وواناء«المتبنة

اال

كا

9+

)

5
1

 8+م ...٠حرفنالسنتين ماله دح
لرصفاةا همل
وخ ] ح
غ؟؟

م

عر الجا

ا

ا

حرفاراء

عه وس :اماسرلزاى”+

ا  -حرفنآلواق

 - 415الث اليآ .ء

اعلذجارلفالعمه.
ى
و؟ع-

#عيفن التؤة' ' :

م

اج

ا ثاوع جولعلارة]
0-0 : 0

حرف الضادا مه

حرفالطاءالمهملة

ظ

لاعس تحرف الغينلاط : 2
عثمل +
1ج “خلرفمالغ
 412حرفب الفافتن .
53 1

كلم

ف القخاف
,محرو

حرفالكاف

ا

ظ

ظ

10

كافجصانه الحفيظ ع ن كيد الحا وبالعونالسضتان

(#صودت)*

|

.

 |٠ودخيردومختعرلوىه ومتزح شرحه ييه دلحسوده سزادر اجارد دسم رده |
دادرك
نسضهمينيازسه
بونصفبيق اطلنينطرح ه
هوانشرج

وطالعته صدرالا”3م السيد دجام وهاانوس ددات عليه ضايهدان 

|أأعنالوفايع الرديه | .

 1يد(صورت)ب*

خبرالدواوين توهيهوتدفظله بردوانسعراامير المؤمئين #* 1ذه املعالىوفيه

الفضل ع ا
نبوكفضلصاحبه فالغالمينعى

[

لاميرتن  6دسق

ظ

هضوورت تقر رظ اشلناسلام) د

هزه التسضة الجل ل  +شرج الاشعاراجة.له' ه اطبترم يبون سس لادب

لماانتمشهتهمه اواوالالسابيهدا,كدى شابرحهاالهاكته يد واد لهاجده
املنتقساط الدررالعريده+وارتاط الاوابدالشمريده بووجصاهالامةهي جومه

وساقها الىمتعاشقيها كالموارش الهاضومه يافعليك يلعنعالٍاإلكسل
عنقدم امد بيرتشعيرجواربالتأ ع٠ن ساقللهدرالودموقل لنضيكٌفيه ْ
لانذهلى عن٠ااقفاظهم ومعانيه (إجريه) الققير اي اللهالقدير بهدالس مجوامين

ظ المدعونينائرابه صا افندى زاده المأموربالافتا#ءلادولةالعاية دام بالعنايه

أ الربانيهكان انثهله

(#صويت)* 1
0
اعلنه
كةال
وى العلويونبفههه رابمدرين
 ٠تاغدلىبعادلانه

|

الممكنونافلنعشرح

]ْ وحبذاامشروحبد قادقالعلوم» فلاشادرح دير بانالمةانروم جدوذى :اسه تعالى

|مثاله بالعافيه ب ووجعل ذاه اعلعنوايقصيافيه»*( كنيه)الفقيرعممائزادة
لا

 ْ٠دلرلىزداودهلالةمايلعليه زادهاللّه لرضائه زاده !

ظ

؛«(صورت) ب“

ل
ظا كعلتعءنىباءدسوادهذاالشرح |ولى> د  7002قل البصارجلاء
م
2ن السيرالعلى  يلدتنأمات فىحدادق لطاهههديقظةت عزاةعوارفة اظابءه
عباسمدرنساسص
ص
عسل١وج

ا لالطرتلى ذوحدت فسهفرروعانانتهعناصتول تأشهيهتفن تخا معلارف |1
ظ

اعن فرع البشامواصوله شرحاللاهلعلاىلعظم صذ رشا زحةفرح لوخم أسوله
اها ظ

| (سوده)الققرالسيد©#دسعيد سن  :0الاسلاماكريد

دسقااغةرلهما
||القاشىبسكرر بش ب

11

كذ 1ذ1ذ11ذ1ذتااا 00

(بصورت تقري مظنظومه )+

بار اللهزهىخحدمكتيبراهاثر عددقىشرحدل ونادرهسى روحدغدا

خط دلقبرركىملكوحاتب برخ ةل شعشع سهرايدكربازسه (رنوماقه) اققر
العبيدئيلىزاد هد جيدالقساذى دارالسلطئة العليةسابتًا

أص“(ورت) ب“

| اوشرح جلىججدما د صرح على د يتوفيى الارلبوى , *#برطرح ملىجداولوب
خادمسج اولان دوم موةرذا كثرف:ونذنقضا ىوطر» ونظى وتئرده صا حب

اثربدعلوم ادسه وع دده ديع النسكاث هكابراعن كابربرفاضلل مستقيمالْرْاتٌ

ودورى ومعذوى جبل الدقفات اولديجى صناديد دولت وا دحى

معلوماريد رددس

يغل
هروجمله 1كرامه شا
طاول
تنان
بهى

مساب رضاى

مان دادممسى عند ر(حرره) العبدالضعيف احاح ابراهيم حنيف شارح

الشغاءالشر دافلقاذى فىالماذى عردوسة رودساهماالقياض عطنرنان
السدوسهيدكانابلهله ولاسلافه واخلافه امينبالنى الامبن عليه وعلى آله
سلام المعين

أ(“[صورت)*#

اعنلكقائل وجامى اماد اجدادمز دنيعدوكذ اكد
ون
ننوا
ناهاللجدعدود

لمرئمعمونااببهببدسمرانردنادلان نائلشوق ذضلصوروىداصلذوق

فيض معنوىمؤلانا شارح يد بهد شرح <_ديد يد دخىا<وان غمدم
وَهمزذافندنناجذادلو شر وشازخ ومشمروح :نقذيموتكرعهم نكل الوحوه

ه
دناابدا
ثا

كسان ادلديتى بهد يحن خطاب المنشرح يد ويجاءفائل

أنا فدح بيريب وسعيب عماند ر(عقه)مة رظاوعلقه الدائىالمأمورباحكام

احكام الشمريعةالخليه بقضاء اتنخواص العليه اقلعسدالله السيد عبدالله
ها مشعزاده عل الله الحسى زاده

“(+صورت) *#
كلام على"ع ل كلامعل هاللامامالخلملالمرتضىعلىيوكرءوليهاهز :بزالولى
شرحابلهصد رشارحهمولانا وعدلاه عرام4هبيدوخلاه عن| كداره الصوربة
والمعدويرةواالامه جد<مثاملى حدمساضه وض

حقايق الدقادق #دواءلى

رياضه بروض شتمابق الرقادق جد فتشمرفت باستقاضة مطالءته يهإوننظامت
| فىسلكدائرة:لامذ نه يوان العاحرا لدائف بوسعى"الشارحالغارح م سلوان

مس

كه

تصنت إل عمفوق ملاانل1

1
2

0 8

كك 21لتح

لمن :

ةا ليما أي
0

دان اسه ين بع .ب شام لويمد

0

5
ع

ا10

.
محهع
ولدذف

١1
م

1

م١:ع 0اد نيا,لكل
جف

عل تاعلي

:0

ْ

0

3

ا

ا
 ١ا

جم
مص
دمو
ت
5

ر
ع
موم
مب

0
ا

ا

ويدف

 :حول

اه

ويوك-.

لييلة 3

0

33

م
مدن

1816

ا
3 :

3
1

ع0000

2

. /
1

ته
2

كت
م 3

ل
 89يسيم 0

١

ْ

1
07

ل

:

5
2 -

اب0ح0
 0ع“

4#

؟
ع7
مم
8

علا 0الاع70١ 58  00عومع ام
05 »178

 511الأامهع  80 55115ومطهام0ن

لاقه |88071110807 ٠

 80لااأاومعلاالانا

02
0

0

ا
1

007

3

1

«
ا
0
0ك0م
0

ا

١اذجيه 02

0

ل

1

11ا
1 0

01

7

11

11
1
100

ل00
20 00
0
0 0 0
0
01

0

1
40
01

1

0

0

ٍ

/

3

00
20
7 110
1023
700
001111بدا 41
فووء

000000100 00

01
12

 1مدا
000010

000

1
 0 4بأد
41
م
0

8

0

ا

21

112

0

0

1
41
1
431
4

5

1
1
0
1
0 00 0 01

:

<1

ا

ا

15

00:

2,

(الت جيذ

كبام

000

3

7

|

01 1

5

10

م

04

م

ادوم0

00
4

10

ع

0

0
7
3

1

7

: 017 10
1
0 42
1 1 0
1 30
: 00 0

00

0

0

00
1
ا

2
ا 00
 0000اسم
0
ّ 1ا

ا
5 0
1

1,

4

0
4م

0

1

ا

ا

ا
ا
ام

35

0

3

ا 1

0

1

0

11 0

1

11
002
41

0

1

1

1

4 3

+ 115

0
د

00

00
1

٠

106

كاي

0

م11461

11

7
7

0

0١ 0

01
3

د5ل3ا
1
:
0

1

اذ

عو

1

مادا

0 43

000 002

الال ا
5 7
'
5
10

كر

03

1

12 4

0
00
0

1ت

52

2

اا

00
. 10

:

ا

12
 0ا
4-0

0لا

0
111

5

0

12

1 0 00

10

 3 9 7ود

0 .

0

دونو

١14

0
100
1 0
:
0 4

فياك

0

1

0

0ا 4
ل

100

وف

1ك

0
1
0

5

5

ا

1

0

1
10

0
ل 1 01

10
1
101

0

0

0

|ا

1

0 01

0

5

0 0

ا اا
1

ال
ا 0101
اط
را
ا1

0 0١

1
لا  0كا

ا

1

1
1
1

1

١

١

0

11
0
0
40 10م

0
3

:
/

ا

1

8

