
 
    

          
ۙ      ٰۚطهٰ  ٰقٓ ۡی ش َت لِ َش ٰ ٰ ۡی ُر یق لِٰ َش ی ۡش لََش ش  یَق ِ َش ی ۡش  لٰ ل     َش  شنی لّملت ةً ۡش كت لتشذی ٰتّالش

یٰشۙ ؕ     ّّش یعر�ش لِٰ مٰوٰتت لوشِّٰسش ضش شری لٰالی شقش َ لخش ّشنی لّممت ً يیال ت   تش�ی
ش  شت ٰ ۡی یعش لِٰ لَش�ش ٰنر محی ّۡش َشوٰىلِ ل     ٰسی لىفت لوشَش  ٰموٰتت لِّٰسش لىفت لَش  شٗه ِ

ى ٰۡ لِٰثّش یتش لحتش لوشَش    شهرمش لبشيَی لوشَش  ضت شری ل     ٰالی شویلت ُی لبت ِ ۡی یهش لجتش َی ٰت وش
ٰف  لوشٰشخی ّۡش لِّٰست ُر ش شعَی لي ّشٗه ش      َش تۡ ر ٰ وش لّٰ لهر لٰتّالش ٰهش لِٰت   ل ؕالش شآءر شمسی لٰالی شقهر لِ

ٰىن  رسی َرویٰسٓ       ٰحلی ل ُر يی ِت َش ل َش لٰشتٰك ۡی ش لشل      ۘوشهش لَُش ش ًرٰ ٰلۡ ٰ لرش ٰتذی
ل ِر لٰشجت شبشٍسلٰشوی یهش لبُت ََّت ل ُی  لٰٰتتۡیكر ی ّشعشّ�ت ش ًرٰلِ لۡ تر شسی  لٰٰۡ ی لٰتّىنت  ٰ ثروی َیكر لٰ َتهت شهی الت

ًِى لهر ّش رت لَِٰ ٰسؕ     َش�ش روی ٰٰ ل ِتىش روی  لٰشتٰكهش لۡ   شّمش ش      ََش ۡش  لٰ ی لٰتّىنت َش ر بّ  لرش
َش  ی ۡش شقعَی لۡ شعی َ وًىؕ َۚش خی لطر ِّشست ش ُر لٰملی ِت یوشٰ لبت ِ َش ّش ل     لٰۡت َش یتر رتش ش لٰخی ۡش ٰ وش
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ش ليرویٰح  لملت عی َشمت ش ل     َش سی ۡش  لٰ ی ّشىنت ر ٰۡت ّٰ ی لٰ ىنت ِی ش لَش عیبر ۡش  لٰ لٰتّالش ٰهش  لِٰت ل الش ُت ٰشقت لوش ۙ◌
ىی  ۡت كی تذت لِ َٰوةش  عش      ِّٰصش لِّٰسش َّش َٰىلٰت رجی َت لِ ۡیهش  فت لٰرخی ِر ش  لٰشك شقٌة لٰٰتتۡ ةش

ٰع  لتشسی ش  ِت ل شفیٍس  لۡ ر ّۡ لبتهش ل     كر َتنر ليرؤی لّالش لَشنی یهش  لعَش َش ّش ۡ ِّش شصر لي َشالش
ٰى ِی لَشرتش لهٰوٮهر شعش رویٰس      وشٰتّشب ٰٰ ل َش َت يی شمت لبتۡ َش ی شلل وشَش لتَت ل�ت قش لش

 ىش  ش  ۚعشصش ٰ لوش یهش  ۡش لََش ٰ للٰشتشوشّكشؤر بر لَش ٰرت یهش  لَۡت ش لوشىلت ی ش�ت لغشَق ٰ لَش�ش لبتهش  ّشر هر
ى ٰۡ رویٰس      ٰرخی ٰٰ ل تهش  ُی ِش لٰ ّشٌةل     قش لش ۡ َش ل ش ل�ت لَش تذٰش ٰكهش  ُی ِش َش 

ٰع  شفی ل تشسی لختش لوشالش   هش ذی لخر ٰىل ل قش لش روی لٰالی ش  شش لستريی هش  ِر َرعتۡی   سش
ی  لختش َش َت لجشَش  ٰ لٰتىلش ِشكش ش لي ُی مر شةًلوشٰضی لٰٰي ٍٓء وی لسر ت ل�شريی َتنی ل آءش یضش لبۡش جی ۡر

ىۙ ٰۡ شىل ٰرخی یقكرربی ش لِٰ لٰٰيٰتَت َتنی ل َش ش ي ۡت ر َت ِۚ      ل َش عشوی ۡی لٰتٰىللَت ٰتذیهشبی
ٰغ  لطش ّشٗه ىۙل ٰۡت رت ِی لصش ی لىلت حی ۡش لٰشی ّبت لرش  ل     قش لش ی لىلت ۡی شّست ي وش

ۡتىۙ َی ش ٰ      ّت لِ َّتنی ل ةً ِش ُی لعر ۡی ر َ َی ٰ ۙوش  ىنت لقشویىلت      سش ٰ شفیُشهروی   ي
عش  لوشٰجی ۙلۡی �ت لٰشهی َّتنی ل ٰ ًۡ يی لوشزت ی ۙ     ّىلت لٰشخت َش وی ۡر لبتٖه ل     هٰ ِی ِر ٰشی
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ىۙ ىۙ     ٰشزیرت ۡت َی ش لٰ   ی لىفت كیهر ۡت ًٰۙ     وشٰششی لكشثتريی َش ّتحش ب رسش لۡ ی   کش
ًٰؕ لكشثتريی كش ۡش كر شذی ۡ َش      ّوش ّش ًٰلٰۡت ريی لبشصت ش  لبَت ل     كرَیتش ِی لقش قش لش

رویٰس  ٰٰ ل َش شق ِ ؤی لسر تتۡیتش ىۙ     ٰروی ٓ ٰۡ ةًلٰرخی ّۡش َش ل َش ی ۡش ّش لََش شَق لََش ِی شقُش ِ   وش
ۙ ٰحٓ ليروی َش  ل َش ت َّ لٰر لٰتٰىلٓ   ش  يَی َش لٰشوی ل     ٰتذی لَِّٰش برویتت لىفت یهت َۡت لٰقیذت َت ش ٰ

ر  ۡی لََش ُّت ش ۡی لِٰ لىفت یهت َۡت لَش قیذت ّوٌ ِر لوشَش ی لّىلت ّوٌ ِر لَش هر ذی ش یخر لي ۡت َت   لبت ِّسش ر ُّ ش ۡی لِٰ تهت ُی َ
ّشهٗ  ی  ِؕ َّتّىنت ل ّشةً شقب لحمش َش ی ۡش لََش شۡیتر ُی ِش ٰ ۘ ۚ لوش ی لَشيیىنت لَشٰ� َشعش رصی َت ِ  ل     لوش ی یشت َش ل ٰتذی

َرهٗ  ليّشكیفر لَشٰ�لَشنی ُی رقكر ّ ِ ِر ش لٰ ۡی لهش ُرویلر ش لََش َش َر لٰر  ٰؕرخی لٰتٰىلٓ َش ٰ عَی جش ۡش للَش َش ت َّ
َش  َش ی لحتش لوشالش رهش  لَشيَی ّۡش ش لتُش ی ل   کش ُّت ش یغ لِٰ َتنش ل َش ٰ يَی شّجش لََش ًس  شفی لۡ یتش َش قَش لوش ؕ◌

 ًۡ َرَروی ل َش ّ شَق ََش شنش  لوش ي ِی لَش ۡت  لٰشهی ی لىفت ش َتنيی لست شبتثیتش ٰل  ََش لَش�ش ئیتش لجت ُّش لثر ۙ◌
رویٰس  ّٰ ل ٍر ِش شفیست      قش َت لِ َش َشعیَر َش لٰتذیهش       ۚوشٰصی یتش لٰۡش بی

ۡتى لذتكی ی لىفت ش  ۡ لتشنت لوشالش ی لبت ٰيٰىتت ویكش ّشٗهل      ۚوشٰشخر لٰۡت َش عشوی ۡی لَت  لٰتٰىل ش  ٰتذیهشب
ٰغ  یٰش         ◌ۚ  ۖ طش ّش ل لٰشوی ۡر ّكش شذش َش لي ّشٗه ّشعَش لِ  ً ّشيَّت لِ ً لقشویال شٗه لِ ُرویالش ل     َش قش الش
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ش  لََش طش ۡر ليّشفی َی ش لٰ ش فر لخنش ش  ّشَق  لٰۡت ش  بَّش ٰغ رش َی ليّش َی ش لٰ  لٰشوی ش  ش َشآ     يَی لختش لالش ل قش لش
لوشٰشٰرى شعر لٰشمسی     مش لَشعشكر ی ّشىنت لل ٰۡت َش بّت لرش ویالش سر لرش ّش  لٰۡت   ُرویالش لَش َش یتتٰۡهر

ۡش  ۡآءتيی  لٰتسی ی ش لبشىنت لَشعَش ۡی ست شری ُی   َش  بیهر لترعشّذت لوشالش ل ؕ◌ۙ َّتنی ل شٍة لبت ٰي َش ٰ ئَی لجت ِی لقش
َش  بّت ٰ ّؕرش ٰىلوش ِر لٰهلی شعش لٰتّشب لَشٰ�لَشنت ُر ٰ َ ل     ِّسش َّش ش  لٰ ش  شقيَی شلِٰت لٰرویحت ِی ّش لقش ٰۡت

تشوشّىل  لوش بش لكشّذش لَشنی لَشٰ� یعشذشٰبش ِٰ     ل  مش بّركر لّرش لَشمشنی قش لش
رویٰس  ٰٰ     ل ُّش لثر شٗه ُی َ لخش ٍء ی لشش ّۡش لكر ق  َٰ لٰشعی   ىی ّشذت لِٰ ش  َر بّ لرش قش لش

ٰىل قش      هشِٰى روی لٰالی َت وی ۡر ُر ی لِٰ لبش لر   لَشمش لل لش ِش َی لعت هش  یمر لََت قش لش
ٍَٰب  لكت ی لىفت ی ّىبت شنیسش  ۚ رش لي لوشالش ی ّىبت لرش ر ّۡ شضت لي ل     لّالش ُر شقكر لِ ۡش عش لجش ىی ّشذت ِٰ

آءتل مش لِّٰسش َتنش ل َشلش ی ۡش لٰ لّوش ً برال لسر یهش  لَۡت ُی شقكر لِ َش ش َ سش لّوش ًِٰ لَشهی ضش شری ٰالی
جی  ۡش شخی لَش  لششّىت َشآءًؕ ش ٍت ّشب لۡ َّتنی ل لٰشزیوًٰج  لبتٖه  ٰل     َش  عشوی لوشٰری ٰ روی كَر

ُی  َشكر یعش  ۡش رٰ�  ٰؕ ّ لَِٰق روىلت ّ لالت شيٍٰت لالش َش ت لذِٰ ی لىفت َّش ل     لٰت ُی ٰكر َُی ش َ لخش یهش  ََت
ى ٰۡ ةًلٰرخی لتش رش ُی كر جر ۡت ی یهش لخنر ََت لوش ُی كر ِر رعتۡی یهش لۡ َۡت ل     وش ٰهر يَی لٰشرش ِی شقُش ِ وش
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 ٰ ٰشٰىب ٰ لوش بش لَشكشّذش ّشهش  لكَر ش  َش ل     يٰتَت ضت لٰشری َتنی ل جشَش  ۡت رخی َت لِ ش  ئیتَش لٰشجت قش لش
رویٰس  ٰٰ ل ۡتكش حی ش لل بتست َش ین لبۡش ۡی عش لَش جی تٖه َّتثَی ل ٍۡ حی لبتست َش ّش َش ش یتتي َش ََش

وًى لسر ًق  كش ۡ لَش یتش  لٰۡش لوشالش ینر لحنش ٗه تفر َی لخنر لّالش ًِٰ َت لَشوی َش ش بشيَی  لشلقش      وش
ًح  لضر ّش سر لَِٰ ۡش ۡش ی ر ّّ ل َی ش ٰ لوش شةت يَی َّت لِٰ ُر شوی لي ُی كر ِر َت شوشّىلل     َشوی ََش

لٰشٰت  ُّش لثر ٗه ِش ی لكشۡ عش مش لَشجش َر عشوی ۡی ل     َت لالش ُی شكر يَی لوش َّرویٰس ل ُی ر لهلش قش لش
ل لَش�ش ٰ روی ت تشفیرتش ّٰ لبتعشذشٍٰب لٰ ُی َشكر حت لَشيرسی بً  ل ۚكشذت لَشنت  بش لخش ِی قش لوش

ٰىَٰی  وٰى     رتش ّشجی لَِٰ وٰ ّۡر ٰشسش لوش ُی شهر لبشيَی ُی هر ۡش َی ش لٰ  ٰ ش زشعروی   َشتَش
ل ُی كر ضت لٰشری َّتنی ل ُی جٰكر ۡت ی ر ّّ ل َی ش لٰ َت ٰ يِی ۡت لير َت ٰۡ شٰسحت لِ لهٰذٰٮنت َی لٰت  ٰ روی قش ِ

رثیٰ�  لٰملی ُر تكر َش يُی ۡت َش لبت ش  هشب شذی لوشي ش 
ۡتمهت حی ل  بتست ُی ِشكر لكشۡی ٰ تعروی شمجی َش 

لٰئیَر  ُّش ّفً ثر ٰلصش َشعیٰ�  ۚوی لٰسی لَشنت ُش شوی ۡی لِٰ شحش َی َش لٰ ِی قش  لل لوش   َّش لٰت رویٰسٓ ٰٰ ٰل روی قش ِ
یٰق  ِش لٰ لَشنی لش لٰشّوش َش وی ّشكر لۡ َی ش  لٰ   َّش ٰت لوش ش یقت لترَ َی ش ٰ     ٰ ُروی ی ِش لٰ ۡی لبش ل ۚقش لش لَش تذٰش

ش  شّش لٰ ُی هت ۡت حی لست َتنی ل یهت ۡش لِٰت ۡر ّش ۡش ّر ل ُی رهر ّ ۡ صت لوشعت ُی ر ش هلر ب ٰع لَت   تشسی
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َّرویٰس  ل ۡیفشةً لخت ٖه شفیست لۡ ی لىفت شویجشسش ل     َش  یتش لٰۡش َش ّش لٰۡت شفی لختش لالش ش  َی قرَ
یٰ�  َش ٰل ٰالی َشعروی لَش لصش شفی ُی لتَش َش َت يی ت ٰش یل لَش لىفت یقت ِٰش ل ؕوش ِر ی ۡ ٰلكش َشعروی ش لصش ٰتّمنش
 ٍۡ لٰشٰت  ٰؕسحت ُر ی ۡ َش ل ۡر لِّٰسحت ليرفیَتحر الش ی      لّوش ًِٰلَش ِر ّجش لسر ةر ۡش حش لِّٰسش ش قت

َرویٰس  لوش َش وی ۡر لهٰ ّبت ۡش ّش لبت لََٰٰش  ٰ روی ل     قش ِ َش لٰٰذش َی ش لٰ ۡش ی شٗهلقشب لِ ُی ر نَی قش لشلَٰٰش
ُی  شقكر ۡش  ِؕ حی لِّٰست ُر ّشمشكر لََش ىی ّشذت لِٰ ُر ركر شقكشبتريی لِ ّشٗه ل ۚلٰۡت عشّنش ت َّ رقش لَشالش

رصش  الش لّوش ٍف الش لخت َّتنی ل ُی شكر َ جر لوشٰشری ُی شكر ي ِت لٰشيی عت وی ذر لجر ی لىفت ُی ّشكر شَق ّتب َ
ۡت  ّشخی َِٰٰشبیٰق ل ٰبً لّوش لَشذش ر ِّ  لٰششش ش  َر شيّ لٰ ّنش شمر شقَشعَی ِ ل     وش كش ۡش ثت رؤی ّ لۡ شنی ٰلِ روی قش ِ

ش  ۡ ۡش َش لَش ىی ّشذت لوشِٰ ٰتت شيَّت یب لِٰ َتنش ش ل آءۡش لقش ٍض ل َشٰ�لَش لجش یتش  لٰۡش لَش  ل َؕش قیضت
ر  ِّ لِٰ ٰوةش ۡش لٰحلی هت لهٰذت ی ُیضت لتش ش  ش ٰؕتّمنش ۡی ۡ     ش ل شَق لِ ۡش شقغیفت ۡ

لِت ش  بَّت ۡش لبت ّش   لََٰٰش ّش  ٰۡت
ؕ ۡت حی لِّٰست َتنش ل یهت ۡش ش لََش شَق َ هی ۡش  لٰشكی ش لوشَش  يَٰ َٰ لوش ل خش ر ّٰ ٰشبیٰق ٰ ٌلّوش ريی ّشٗهل  خش ٰۡت

ُش  ّش هشَق شٗهلجش لِ َّش لَش ت  ًَ ۡت ی بّشٗهلجمر لرش ليّش یتت یٰىي  َۚشنی ّش ل لالش یهش لوش لَۡت رویتر ٰش ل   لالش
ل ٰجتر رش ِّش لِٰ ُر ر لهلش َش ٓكٕت ٰ لَش روِ لِّٰصَتٰحتت ۡش لعشمت ِی لقش  ً ََت ؤی َر ل ليّش یتتٖه وشَشنی
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ۙ�ٰ یعر ِٰ      یهش لَۡت يینش ِت لٰخَت ۡر ٰ شی لٰالی یَتهش  لحتش َتنی ل ىی ۡت ی لجتش ٍَ ِی لَش ل ؕجشَّتر
ّک  َش لتش لَشنی َشآءر لجش َش ت َرویٰسٓ      وشذِٰ ل  لٰتٰىل ش  يَی َش لٰشوی ِی ش ُش ِ ل  وش ۡت لٰشسی َی ش لٰ ۙ◌

شبشًس  لي ۡت شحی یب لِٰ ً لىفت يُی ۡت لطش ُی ر لهلش ۡتبی لَش ضی ِتىی ش  ل بتعتب الش لّوش كً  لِشرش ٰفر لختش لّالش ۙ◌
یٰش  لَش ل     ختش ُّت ش ۡی لِٰ َّتنش ل ُی شهر ۡ ۡت ش لَشغ ِتٖه روی َر لجبت َر عشوی ۡی لَت ُی شعشهر شتیب َش 

ؕ ُی شهر ۡ ۡت لهشِٰى     غش لوشَش  َشٗه لقشوی َر عشوی ۡی لَت ّۡش  ل     وشٰشضش ی شىنت يٰب
ل  ۡتبش لجش ُی ٰۡكر ِی ش لوشوَٰ ُی كر ّوت ِر لَش َّتنی ل ُی ٰكر شيَی لٰشجنی ِی لقش ۡش ۡآءتيی ٰتسی

یوٰى َ لوشِّٰسش شّنش لٰملی ُر یكر ۡش لََش ش  َی ِ َّش ش ۡ لوش شنش ٰی ش لٰالی ویرت َّر ِٰ     ل َتنی ل ٰ روی كَر
لغشضش  ُی یكر ۡش لََش ّۡش شحت لَۡش یهت ٰلَۡت شوی غ َی لتش لوشالش ُی ٰكر زشقَی لَش لرش يّتبٰتت ی طش ل ۚىبت لوشَشنی

لهشوٰى ِی ش لَُش ی ىبت لغشضش یهت ۡش لََش ۡی ت َی ل     ّّش َشنش ٰ ٰ لوش لتش بش شنی لّملت شّفش ٌر شقغ یلِ ٰتّىنت وش
ٰى َِش لٰهی ُّش لثر ًق   حلت لصش ۡش ل     وشعشمت َش َت لقشوی لعشنی َش ش َ لٰشعیجش   وشَش 

رویٰس  ٰٰ      َش ی ۡش لِٰت یتر َ لعشجت لوش ىی ۡت لٰشثش لَشٰ�ٓ ءت لٰروآلش ُی لهر للقش لش ّبت رش
یٰض  ترتش ِ     ل ُر ّشهر َ لوشٰشضش كش ِت لبشعی   َتنی ل َش َش لقشوی ّش  شَق لََش ِی لقش ّش  لَش ۡت قش لش
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ّىر  ۡت َت   لٰشستفً      ِّٰسش َش ش  ب لغشضی َتٖه لقشوی لٰتٰىل   ٰ َرویسش ل عش جش ۡش قش لشلل ◌ۙ  َش
 ًَ سش َش ًِٰل لوشَی ُی بّركر لرش ُی كر ِی شعت لي ُی ش ِش لٰ ُت ُر    يُٰشوی یكر ۡش لََش  لش َش ش َش لٰ لل◌ؕ ِر یعشهی ِٰ

ل ُی َر شفی َ شخی لَش  ُی بّتكر لّرش َّتنی ل ٌب لغشضش ُی یكر ۡش لََش ّۡش ت ّّش ل َی ش لٰ ُی ر ِْتّ لٰشرش ُی ش ٰ
ْى  ِت َت  ل     َّشوی ش  َی َ ّت لمحر ٰقكتَّش  ِ لوش یكتَش  َش ِت ل ِشكش َت لَشوی شقفیَش  َ  لٰشخی لَش  ٰ روی قش ِ

ل یقش لِٰش َش ت لَشكشذِٰ ٰهش  ََی شذش لَُش ُت شوی ُی لِٰ شةت يَی لزت َّتنی ل ًرٰ زٰش ٰۙشوی ّىر ۡت َت   ل ِّٰسش
ل ٰهر ِٰت لوش ُی ركر  لٰتٰهل ٰ لهٰذش ٰ روی ش ِ لَُش وشٌٰر لخر ّشٗه لِ ًِٰ سش ًلجش ال جی لعت ُی ر لهلش جش ۡش شخی َش 

ؕ لَرویٰس  ش ً      َشنشست لقشویال ُی یهت ۡش لِٰت عر جت ۡی ش لي لٰشّالش َش وی ۡش ش لي شالش ل  َٰش َر ت َی ٰش ل الش ◌ۙلّوش
شفیعً  لۡ الش ٰلّوش ًّۡ لضش ُی ر لقش      هلش ِی شقُش ِ لوش ُت ليُٰشوی ۡر ی لقشب َتنی ل َر وی ۡر لهٰ ُی ر لهلش  لش

لبتهٖ  ُی ر َرَتنَی ل ش  ل ٰۚتّمنش  ٰ ۡیعروی لوشٰشطت ی لَش تّشبتعرویىنت ٰنر محی ّۡش لِٰ ُر بّشكر لرش َّش ٰت لوش
ْى  ۡت َی ش ٰ     ش ل شيَی لِٰت عش جت ۡی ش لي ٰ ّىتش َش ل ش لعٰكتفتنيی یهت ۡش لََش شحش ّشربی لۡ شنی لِ ٰ روی قش ِ
لَش      َرویٰس  لَش  َر وی ۡر ٰ ليٰه ٰٓۙقش لش روی ّ َ لضش ُی شهر ٰشيَی لرش لٰتذی َش ل     َشعش ٰشّالش
ْى  ؕتشتّشبتعشنت  ۡت َی ش لٰ ۡیتش شعشصش َش ل     لٰ لوشالش ی يشىتت تحی لبَت ذی لتش یخر لالش ُّش شؤر شبَی لي قش لش
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ی  ٰیست ۡش ل ۚبت ُی ش ِ لوش ۡش ۡآءتيی  لٰتسی ی لبشىنت ش لبشنيی قیتش ّۡش لَش ُرویلش لتش َی ش لٰ ۡیتر ۡت یلخش لٰتّىنت
لقشویىلت  قربی ۡی ّىر      تش ۡت َت   ليٰسش َش ر ب َی  لخش لَشمش لل قش لش تر ۡی لبشصر قش لش

ش ل ر شذی لَشنشب ویلت سر ّۡش لِٰ ۡت لٰشثش َّتنی ل ةً لقشبیضش تر شقضی شب لَُش لبتٖه ٰ وی ۡر شقبیصر لي ُی ش لِ ش  ِت
شفیست  یلۡ لىلت شتی ِ ّوش لسش َش ت ل     وشكشذِٰ ٰوةت ۡش لٰحلی لىفت َش شق لِ َّش لَش ت لَش ذیهشبی قش لش

َتسش  ل لالش ُرویلش لتش َی ش شفشهٗ ل  سش ٰ َی لختر ّشنی لِ ًِٰ َت لَشوی َش شق لِ َّش ٰت ل ۚوش لٰتٰىلٓ ۡی لوشْٰۡظر
فً  لَش كت یهت ۡش لََش یتش َ لظش ىی ّشذت لِٰ َش ل ٰؕتٰهلت ُّت ش ۡی لِٰ ّشٗهلىفت فَش شنیست شَق لِ ُّش ّشٗهلثر قَش ت ّۡ رحش ّشَق لِ

فً  شسی ۡ     ل ُر ركر  لٰتٰهل ش  ر ٰتّمنش ّٰ وش لٰ لهر لٰتّالش ٰقهش  لِٰت لالش ىی ّشذت لكر  ِٰؕ عش ٍءللوشست ی لشش ّۡش
یًم  شقش      ََت ب لسش ِی لقش لَش  شآءت یب   ۡش لٰ َتنی ل َش ی ۡش لََش ُرّصر ش لۡ َش ت ل ۚكشذِٰ ِی قش لوش

ٰ ًۡ ّش لذتكی ۡ ِر ّش لِ َتنی ل َش ٰ ل      ۚ ◌ۖ  ٰٰتشيَی ُش شوی لي ۡر یمت ّش ل ّشٗه لَش تۡ یهر لعَش ضش ۡش لٰشعی َّشنی
زیًرٰۙ لوت ةت تٰۡمش ُی ِٰ      یهت لَۡت يینش ِت ُی  ٰؕخَت ر لهلش آءش لللوشسش ةت تٰۡمش ُی لِٰ ُش شوی ي

ًۙ یال ویرت      محت لِّٰصر لىفت یفشخر ليَر ُش َشكٕتٍذلل يّشوی شوی لي ش َتنيی ۡت رجی لٰملی ۡر ۡر ی وشحنش
قً  ٰ      ۚ ◌ۖ  زرری ًۡ ۡی لعش لٰتّالش ُی ر ّشبتثَی لِ َی لٰت ُی شهر لبشيَی َش  َشقَروی شخش ل     يَّش ینر ّحنش
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ش  ث َی ش لٰ ُرویلر ش لي لٰتذی َش روی ِ ُروی ش لي ش  ِت ل ُر ش َی َش لٰ لٰتّالش ُی ر ّشبتثَی لِ َی لٰت شةً يُی ۡت لطش ُی َرهر
شویًَ  یل     ي ّىبت لرش هش  فر شنیست لي ۡی ُر لَش ش لت تب لٰجلی لعشنت َش ش ۡ ـٴشَروی شسی وشي

فً ۙ شسی ۡ     ۙ ًف فیصش  لقش ًَ لصش هش شذشرر  ل     َۡش الش وشًج لّوش یهش لعت ىلَۡت ٰۡ لتش ّالش
ؕ ًَ َی ش ٰ      ليّشتّشبتعروی َشكٕتٍذ شوی شهٗ ي لِ وشجش لعت لالش ش ٰعت ِّش لِٰ ل َؕش عشتت ۡش لوشخش

ًس  ی لمهش لٰتّالش عر مش لتشسی لَشالش ٰنت محی ّۡش َت لِ وشٰتر شصی ل     ٰالی یفشعر لتَش لّالش َشكٕتٍذ شوی ي
 ً شقٗهلقشویال لِ ش ضت لوشرش ٰنر محی ّۡش لِٰ شقهر لِ َش لٰشذت لَشنی لٰتّالش فش عشةر ّۡش ِٰ     َش ل ل ُر ش شعَی ي

ل َش  لوش ُی يیهت ِت لٰشيی ش یًم بشنيی لََت لبتٖه َش وی َر ی ۡت ّر ل لوشالش ُی یفشهر َ ل     خش شتت وشعَش
ُت  روی شّۡ ُی لِٰ ّت یحش َت لِ هر وی یورجر یًم  ِٰؕ َ لظر ۡش ش لمحش لَشنی  بش لخش ِی قش ل     لوش َشنی وش

ل الش لّوش یًم  َ لظر ٰفر ّش ل لَشالش َتٌن ؤی َر ل وش لوشهر لِّٰصَتٰحتت َتنش ل ۡی يّشعیمش
ًم  ٰ      هشضی َی ِ َش ی ۡش لٰ َش ت لوشكشذِٰ َتنش ل یهت لَۡت ش  ََی ّۡش لصش لّوش بتًّۡ  ۡش لعش  ًٰٰۡ ۡی لقر هر

ٰ ًۡ لذتكی ُی ر لهلش ثر ِت ی ّر ل لٰشوی َش ُروی ّش َش لي ُی ّشهر شعَش لِ ِت ی ۡ یوشعت ِٰ     ل شعٰ�ش ر ََش ّٰ لٰ
شقّقر  لٰحلی َر ت َش ل ٰۚملی َش ی ۡش لِٰت ُیٰضٓ ر ليّ َی ش لٰ ۡت ی لقشب َتنی ل َت ٰ ٰ ۡی ُر ی لبت ِ ۡی لتشعیجش لوشالش
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ۡرهٗ  َی لزت ل وش ّبت لّرش یًم وشقرۡ لََت ی ل     ِیىنت َتنی ل ُش لِٰٰش  لٰتٰىلٓ ش  ۡ ِی لعشهت ِی شقُش ِ وش
 ًَ َی شٗهلعش لِ ِی ت لجنش ُی ش ِ لوش ش لَشنشست ۡر ی ٰل     قشب وی ِر جر لٰسی َٰٓكٕتكشةت یمش َت ش لِ َی لقرَ ٰتذی وش

لٰشٰىب  تيیسش  لٰتبَی لٰتّالش  ٰ وی ِر جش لَشسش ُش ِٰش ل     الت ّوٌ ِر لَش ٰ لهٰذش َّش لٰت ُر   ِٰش ٰ لي ش  َی َ ُر َش
ٰق  ۡی ش لََش ّشةت شَق لٰجلی َتنش  ل مش جشَّشكر ۡت ی ّر ل لَشالش َش جت َشوی ت ِ لوش َش ّش ِ لل لٰشّالش َش شق لِ َّش ٰت

ىۙ ٰۡ لتشعی یهش لوشالش لَۡت رویعش ٰح      جتش لتشضی یهش لوشالش ٰلَۡت ؤر مش لتشظی لالش َش ّش ۡش ٰ   وش
ل لَشٰ� َش ر ّ ِ ِر ش لٰ ۡی لهش ُر   ِٰش ٰ لي لقش لش نر َٰ ۡی ّۡش لِٰ یهت ۡش لِٰت وشسش لَشوشسی ِت ی َر لٰخلی ةت ۡش ششجش

شبیٰ�  لي لّالش ٍَ ی َ َر فتُش ل     وش لوشطش   ءٰٰترہرمش وی لسش   رمش لهلش ِشتی ش لَشب یهش  ََت ل شالش شك َش 
ّشةت  شَق لٰجلی قت رش لّوش َتنی ل   یهتمش ۡش لََش فٰنت یصت شوٰىل ّش لَشغ بّشٗه لرش ُر لِٰٰش    ۖوشعشٰص 

لوشهشِٰى یهت ۡش لََش ش بش رٗهلََش بّ لرش تشبٰهر لٰجی ُّش تۡیعً      ثر یهش لمجش ََت  ل َش بت ل  قش لشلٰهی
وٌّ  ِر لَش شعیٍض لِتب ُی كر ًِى  بشعیضر لهر ی َّتّىنت ل ُی ّشكر ش یتتيَش لي َّش  لَش ت ۚ◌  ل شعش لٰتّشب لَشمشنت ۙ◌

ٰق  ۡی ش لي لوشالش ر ّۡ شضت لي لَشالش ِشٰىش ل     هر َّش لَش ت ىی ۡت لذتكی لعشنی ضش ۡش لٰشعی وشَشنی
ُش  شوی ٗهلي ۡر ۡر ی حنش َیكً لّوش ةًلضش ۡش شقٗهلَشعتۡی ٰ� لِ لٰشعی ةت تٰۡمش ُی ِٰ     ل ُش ت لِ ّبت قش لشلرش
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ًٰ ريی لبشصت لكرَیتر ِی قش لوش �ٰ لٰشعی   ی تشىنت ۡی ۡش ل     َش َش لٰشتشقَی َش ت لكشذِٰ قش لش
شهش  يَی ش لَشنشست نیٰس  ٰٰۚيٰتَر لتر ُش شوی ۡی لِٰ َش ت ی      لوشكشذِٰ لجنش َش ت لَت وشكشذِٰ َشنی ل ىی

بّت  لرش لبت ٰيٰتت   َتنی ليرؤی ُی ش ِ لوش فش ۡش ٰشبیٰق  ؕهٖ ٰشسی لوش ر ِّ لٰششش ةت ۡش ٰخت لٰالی شعشذشٰبر ِ   لوش

یل لىفت َش وی ۡر ی ٰش ل َت وی ۡر ُر ی لِٰ َّتنش ل ُی شهر َی لقشب شكیَش  َ لٰشهی ُی لكش ُی ر لهلش ِت شهی لي ُی ش َش َش ٰ
ُی  َتهت ّرٰ�  َؕشٰسكت لَِٰ ی روىلت ّ لالت شيٍٰت لالش َش ت لذِٰ ی لىفت َّش ٌةل     لٰت تمش َش لك شویالش ِ وش

ـش لِ َش بّت لّرش َتنی ل شتی ُش ب ؕسش ً�ّ َّرسش ل ٌۡ ٰشجش لّوش  ًَٰ َش ت لِ َش لَشٰ�ل     كش  ی ربت َش صی
ل ۡش ی قشب لوش ست می ّۡش لِٰ َرویعت لطر ۡش ی لقشب َش بّت لرش ِت شمی لحبت ّتحی ب لوشسش َش روی ِ ُروی ش لي َش 

بتهش  وی ۡر ل ۚغر َش ّش شعَش لِ ّشهش رت لَِٰ ٰفش ۡش لوشٰشطی ّتحی ب لَشسش ۡت ی ّۡش لِٰ شإٓىت لٰٰۡ َتنی لوش
ٰض  ۡی َّش      تش ِّش ر َش ل للوشالش ُی یهر َت َّ ل لٰشزیوشًٰج  لبتٖه  ش  لَشَّشعَی لَش  لٰتٰىل َش ی ۡش ین َۡش

ش  ۡی ۡ ر ِّ لِٰ ٰوةت ۡش لٰحلی ةش ۡش یهت   زشهی لَۡت ُی شهر تَت شفی َت لِ ٰشبیٰق  ؕ◌ۙ لّوش ٌ ريی لخش َش بّت لرش زیقر ل لوشرت
یهش  ۡش لََش ی ربت َش لوشٰصی َٰوةت لبت ِّصش َش ش َ لٰشهی ۡی َر ٰی زیقً  ؕوش لرت َش ر َ قٴش شسی لۡ ل ؕلالش ینر لّحنش

زر  ۡی ش َش ۡ ُیوٰى ؕقر َّش َت لِ شةر یعش قتب بّتهٖ      لوشِٰ لّرش َّتنی شٍةل ش لبت ٰي ش یتتيَی لي شویالش ٰلِ روی ل ؕوشقش ِ
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ٰىل  روی لٰالی فت حر لِّٰصر لَش لىفت شةر لبشيَّت ُی لتش یتتہت ُی ش ِ ل     ٰشوش ُی شكیَٰهر َ  لٰشهی ّش  ۡش لٰ شوی ِ وش
 لٰشری  شویالش لِ ش  بَّش لرش ٰ روی شقُش ِ لِ تٖه َی لقشب َّتنی ل ٍٰب لبتعشذش شتّشبتعش لََش ً ویال سر لرش ش  شقيَی لِٰت یتش َ سش

ی  لوشخنش ّلش ّشذت لۡ َی ش لٰ ۡت ی لقشب َتنی ل َش ت شبّتٌص       َٰىٰٰيَٰ َّررتش ل ٌ ّۡ لكر ۡی ل     قر
ٰ وی شبّشصر َش ل      َۚشرتش وی شمر َشعَی ٰحبر ل    َشنی ل     َشسش ٰطت     ٰشصی ۡش ّىت     ِّٰصت وت  ِّٰسش

ٰى َِش لٰهی   وشَشنت
 


