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 صفحة

منرب كالم  الرقم

٢ انك رليتو ليتو اهوو، ديتو-ُرتاس ؛اهووجينَرسسائني ١ 

۵ دو اننو علمنحممداصغر ٢ 

٨ زباين ينگروساد واهال سامهلندئيچنت ٣ 

١١ برابرنا خدا لوگو ؛مرشد ٤ 

١٣ دار فائدة ؛ وات ٥ 

١٦ گـناه ا ٌ چهورراكهـنوخدا خوفائي ٦ 

١٩ ن سعادةينعقىب مؤمن ا توگرچاه ٧ 

٢٢ ماعمرقيباهوگــئيگـئي ٨ 

٢٤ توٌواكهارنكهالواْينجسمماراگر ٩ 



﴿١﴾

 قس "جيو "بـعروفاملائيداؤدالفاضلالشيخبنلقماجنيلسيديالغراء صيحةالن


كان ر ليتو ليتو اهوو، ديتو ُرتاس ؛ اهوو جين َرس سائني


ديكهو  اور اهوو گهنبري گروه گــــنونت ونت ديا داتا


راجا نرانكهـ َر،جـُـنك نكريي پربت، يرائي لئي كرچاه

-
 كوانراپنا  پاويج كنتيانين واتكـئيكمي ناهني

ْ ا ليتا ليتا تو  پےس  ، ےھچ دااتر خسي ، ےھچ چوكنا )حمبوب(ودود خداےئ ا  يك اتنو

ي،هوےمكيينواتكويئوهاںجاےس،  .ےھچوانك اهنوتوےلن

ٌدهانك   اور كوئي ونا سائني تو رو عيب لگ پگ ي ماا
،دار حمي،خويبر خسي، نو مثلْ يس ما تو  ي،تو ن ودي كويئ اهو ھتخٽ ا  پگ ا
 ،ےسدهانككواےنھسواانخداال ، ےھچ رماعيبگل

انك  كجهل مويت پر سيس پهول كرن كان نار ُندرس ْپ  ا
اےن هاےن كري ،ےد كر ڑهٽا ےن ليئ ےن دا ان رايئ تواےھچ خدا  غالم ادىن ي

اےْپ راهوتو چاےھ ،اےن ےدبناوابدشاهےن  اےنهويئيورزمااكنان بئريپايل

 .هويئلكتومويتنوياكٹپراما
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ٌد هو مويت الؤس بكي  ديس  تانك  اوو كــنار بي
ْ تو اےن گ بند- عبادة ين خدا  جو اےن ( رھگ ےوبي  كرےس طاعة ي  اخرة دنيا

بيكل   ےن ےھچ وتهك جمي،اےس صلحا راحة اےن خويش)ما ُ  وےس د ما دراي

توك كرےس جواي وبيوبي ے كنار اےنالوےسمويت  .جاےسريه } اتن

پانك  ميوا تو ُتر جو ْو ا  ائس ادهريودهريج راكهـ
ْ

رننا  ل  اےن ےھچ ب ا  ڑھگايك اهام ر }ےن يئ  ےھچ واي ما قسمة  ےگ ي
اْو  ےھچ وتهك جمي موك  صرب راهكـ دهريج ايئ،تو هنںي پيچھـے  ل  تو ے مومس

اْ پاْ  جايئ،ايك پپ و

كْن ا ي جائي ْنك ا ي ْو ا  مايا  باقي ديدو  ليدو

تو ل،ماةدول ، رھگ اےس پ را ات رگا يس راهكےج صالح يس س  تو هويئ  شيپ حمبة
اےن لنےس }   وچخر ما خري   تو  ،كمي اْوےج اْو ،  ي تو ےھچ ے مال
 ،يسحساببرابر ي تو ےھچ جايئ ،يسحساببرابر

 ما حكم نا  ںانسا ان جن ںسليما شاه ، سكندر وه كيان

كي نَص ِتخُب  ٌدهانك  ناهج عامل دهوجتا رر ، ظامل ںا ر
اےن  هيار  ي نيب سلامين هو ، ياگ ںاهك ابدشاه سكندر هو  انس جن ما حمك ان

ُ  رهتا ب نه كويئ ج و تو لرز عامل تو يس كنهاد ين  ابدشاه ظامل نرص خِت ـ ا،وه  اْ
 )ےھچانمنوابدشاهاكفرايك- بُـخِتنرص ( رهيو


راحةنـَندنَونتوَو بيو پاو طاعةبندگي عبادة كرتو


چها ْگپل ٌيگهر ايك جيم لكها ليكهـ اس  اؤ 
پا


ي وَس تو پيار مسپت جراكهـ ماياو دولة چهت اگر پاو
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كرماَبوير ن هرييا ِيمه ، َنتوسا َنگسِتر راجا وه ؛ ںكيا


هانك ج نا  سو هرن ٌاگهور نا  ، ظامل ستمگر وه ںكيا

يهك مثل ين بكرماجيت اجارےنا "ايهري همي "وابدشاه دلريےنا اوه گ اں مضبوط هو
ا متام ان دشاهوابظامل 
يا،گ اںهك-التاچ وي هرن ؤ، ھگو

ُ
 )ےھچ ايئلواسالمست نوهندويسانرماجيتبكراجااناجني(


ما من راكهج ين غريب چنتا تو دپت دجي نيكي تو ليج


كپهان تو دهول مت كري نرسو ،الئي نيكي كرج تو ائي
ْ اركرےج اكم نو نييك } اكم نو خري توےسك بينراگ،ےجراهك فكر ين غريبو،پےجا ،

ْ  ،انكےدهوتوماخراےن كراكمبر ايئامي،كرےج

جييتگيا جگ يانيك،ماجگ راكهج نيكيكري رورو


ناك ناسوئي نكلون جئي دن ؛ مشكل پنكر چاه

 يا،دنياگ ےن جييت يس دنيا  يا نيك راهكـ، ابيق نييك ما دنيا ےن كر اكم وا
ْ ايندنانقيامةرےھايدنپكر تو ےھچ اختيارما  ےھچمشلكھگينزمائش ي

 عةطامايادنهكهتيوصلحايهخالصة (،ےھچشلكم جاؤ ےننلكييسمااناكانسويئ
ْ )جايئهتيئسانادنتههكےلجباواهو


ن ٌيپر جاس بتيسي سويا گالما رهس ج گل  سويا


ُباك نكلي پرانيو جاس ج گل  جيو مانكهي جيويت ا
 تم ےج يھمانك جيويت ميتےسجارپ دانت ،ےسجا يهر }امالگ ےج  سويئ

ّْ ،جاےسنلكيےنواابهرجان اتر واال
 سا  هويئ خرب امي ےھچ رانكطخ اي غلط زيچ كويئ -ےھچ كيدو بيان مثل ايك ( 

ْ  )اللغاتجامعمن- نسومافةا ےنيبوجاين ايكرمعلبقاطم
 ٭٭٭٭٭٭٭
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﴿٢﴾

 رضالدينجنمرالقادعبدسيدنااالجلللداعيالغراء صيحةالن

 دو ١اننو علم ن حممد اصغر

 بندو ؛ نو علي موىل ، موىل

 خبشو سي فضل نو	فضيلة ٢جامو

 ٣ بندو ؛ الگا نا كرامة ما 

وبكــــتا هجوٌپر نا حقيقة ن حق
 ٤ پندو نا حكمة اهل سدا سنجو

 هرگـــز پهريجو  خايل ن سائل

 دو ٥پناْو ٌهيچر ٌگهور وه گرچ

 مانگ ايك كوئي ما خدا راه

 دو تن ان ب ها ب ن ئي خوش

 خدمة ين داعي ان احلق دعوة

 ٧دو تن ان ٦ من وقت هر ما كروا

ناجا-ان ١
 پوشاك-جامو ٢
دانهپ-ندوب ٣
يحةصن-ندوپ ٤
 ليكن-پن ٥
 دل-من ٦
 جسم-تن ٧
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 مهيشة ن ئي دمبوسق نا بو

جو  دو ٢رتن ١اْئيما دعاء ك

 نا سنَح لقُخ ما خداقِلخ

 دو ٤ُنتخ ٣ُشكمن گالب عطر

 ٌجوپكر دامن نو	دهين نا نص

ي  دو ٥ وثن ناكهي ،سي هاـنا ، ما

هـ  ن دهين نا حق	دجيو  پي

 دو ٦جمن اهن سي زور نا سينه

ري  ن دهين نا حق اپين ن٧م

 دو٨ حمنيا منن هوما وقتهر

جيود ن كوئي گايل  هرگــــز
سو ن كوئي هر  ٩ خندو  لچو  ك

 ن سب سي فضل موىل مارا ا

دوبدن نو شكر ن دل نورذك
م –ْئي ١ صاحبةا ا
ويتم-رتن ٢
ريوتسك-مشك ٣
 گامايكنوچني –خنت ٤
 ب-وثن ٥
ٌهالد-جمن ٦
ري ٧ امگل-م
 نةحميامةنع –حمنيامنن ٨
 معاشبد –ندوخ ٩
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 نو خوشي گر مجن پكاؤ ما گهر

 دو اذن امها ن ١ٌوسيپر ٌاپار تو

 كرجو پر وحر ذي هرايك رمحة

 پرندو ، چرندو ، درندو ٢خواه

ل سي ّمتبس خفيف ن ئي  پ

 دو ٤ خزن ٣القول لقب ن سائل

 دو ٥جل ن پياسا دو ان ن وكا

 دو زن ن٧زن ب زردو ن٦ زر ب

 كرجو  ةغص پر	جيوا كريي

 دو ٨ بزن حكم پر كر ظلم

 كرين ٩نوش سلوى ان من

سو  هرگــز  دو لسن ن ١٠بصل ك

 ٭٭٭٭٭٭٭

پْس-پروسيٌاپار ١ لوگونااس ا
 چاه-خواه ٢
پهالواگنما –القولقبل ٣
 مال-خزن ٤
اينپ-جل ٥
هوئينووسديكزننا–زرب ٦
ريوئب-زن ٧
 حكمنوقتل –بزنحكم ٨
 نمجي،نكهائي-نوش ٩
ازيپ-صلب ١٠
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﴿٣﴾

 قس عليصادقالشيخسيدي العالمةللحدالغراء صيحةالن

 زباين ين ٣گرو ساد ٢ واهال ا سامهل ن ١دئي چنت

٥گياين جن ٤گين سرو ن لكهي امي گيا  يا ْگ  ا
 ٨راينپ اى كي پاپ ا٧پرو ٦زبون مجلة ؛ پاپ

 خداين پهتكار ن ما  ؛ عظيم پاپ وه ليكن

 ٩ين ْىهو بازي  كهيل ن كري نيچا بول نا خاوند
ين ي گرو ؛ يا كوئي  ١٠نگرا  نشاين  رهي 

ري ين جيو اپنا ما غالمي ين دهين نا حق  ١١تان ن م

السن ن كري پاپ كوئي   جان وه پاپ ن پاپ ب

مان  كر ارشاد  ن تقصري كري عرض
ين ن خبشي  وكهان پر ١٢بري عرش خدايا ن خطاء 


ين ْىهو بازي  كهيل ن كري نيچا بول نا خاوند

ين ي گرو ؛ يا كوئي  نگرا 
شاينن رهي 

 دئيدهيان –دئيچنت ١
ارايپ-واهال ٢
وىلم،اداست –گروادس ٣
 ماهر-گين ٤
 عامل-گياين ٥
 ذليل،حنس-زبون ٦
 دور-پرو ٧
 انسان-پراين ٨
كهيلرمتينفسينهوا-ينهوىزيباكهيل ٩
 خمالف-نگرا ١٠
 ٌكرپ-تان ١١
رترب،لىعا،ندبل-بري ١٢
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 رمحة دريائ ؛  ؛ كرا  خدا ن  خاوند

شفقة امها ؛ اكثر ي  نا دنيااْام ان باپ
 نسبة ين سرو ؛ ايك نا  فرزند ؛ سرو مؤمن

رو ؛ حد ب پر سب برابر اهنا ؛ پيار  ّةمرو م


ين ْىهو بازي  لكهي ن كري نيچا بول نا خاوند

ين ي گرو ؛ يا كوئي  نگرا 
شاينن رهي 

 دريا نا نرمي ؛ نا دل هيبة ين شريو ؛ اوپر رهچ

 وياج ما ١ اوتار مانوي كوئي  اهوا دياما دهرم

 ياگو نا  ؛ ديدار اري ٢تريـ نا مدينة ّةمك

ي كماس  خوشي اهين  رويا ما دنيا ن دين  ن


ين ْىهو بازي  كهيل ن كري نيچا بول نا خاوند

ين ي گرو ؛ يا كوئي  نگرا 
شاينن رهي 

وسجد ؛ ديوؤا اهنا ،جيوتا ؛ قبلة  واجبْگ

 نائب نا امام ؛نا ، گهر نا امام ؛٣نابار

 عجائب شان ن ديكهي  ؛ مؤمن سب مهي صدق

نمــگ  پن اهنا مناقب نئــگ ؛ شوق اقب ينائ
 ين ْىهو بازي  كهيل ن كري نيچا بول نا خاوند

ين ي گرو ؛ يا كوئي  نگرا شاينن رهي 
مالباقاينانس –اوتارنويام ١
 اممقدسمق-تريـ ٢
 وازهدر-انبار ٣
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بصرية تيار ؛كرئي اهين ؛كرئيقدمبوسيجيار


صورة ين فضل اهنا ْوي ؛ اتر ما صورة جيوين 
ا

تربة ين قدم ن لئي سرمو كرئي ؛ ْو هي ما دل ا
 شربة شريين  ١نوش كرئي تو نو وضؤ جو مل پاين

 ين ْىهو بازي  كهيل ن كري نيچا بول نا خاوند

ين ي گرو ؛ يا كوئي  نگرا شاينن رهي 
نظارو خبشو نو رحم سيوك نو ْپ ؛ علي صادق ا

 اتارو پار ن ٌيپكر ،متن ؛ الج  ي ٌوبد

ر ين ْپ دارو روشن ؛ رات اندهاري ي نور نا ٢م  ا
 سارو وظيفو ؛اْ اهين دائم پر بانز ين دل

 ين ْىهو بازي  كهيل ن كري نيچا بول نا خاوند

ين ي گرو ؛ يا كوئي  نگرا شاينن رهي 
 ٭٭٭٭٭٭٭

يئپ-نوش ١
ر ٢  سورح-م
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﴿٤﴾ 
 قس الدينعماد عبدعليسيدي املكاسرينفخر العالمةللحدالغراء صيحةالن

مس هوُجمس* برابر نا خدا لوگو ؛ شدمر مس هوَج  مس هوُج  
هوَج 


مسجهو  مسجهو  مسجهو  مسجهو * سراسر ؛ حق كر يا ك 

ين قضا ٢نوبة ؛ ْو وقت *ين سگال ١ُبد؛ ائ ْندهلي اا
 مسجهو  مسجهو  مسجهو  مسجهو *پيمربقول؛اْيومثل اْ


ن غضب نا رب بيتا نتهي ليكن * ن سب ؛ عقل سگلو چهو مسجهو


مسجهو  مسجهو  مسجهو  مسجهو * رهرب نا دين ؛ سناو يك

 گدهريو گدهريو ٌوگهور  ٌوگهور * ٤دهريو  دهريو ٣امت امت

 مسجهو  مسجهو  مسجهو  مسجهو * كــنكر  كــنكر مويت  مويت


مقامو نا خدا خاصا ؛ سرو * امامو نا حق ؛ حممد لاْ


مسجهو  مسجهو  مسجهو  مسجهو *مسندر ؛ را اهنا نا علم


وِهنل ؛ خوب ما دنيا نو ُسّنا * گهنو نو ُسّنا ؛ زيور نو بئريو

مسجهو  مسجهو  مسجهو  مسجهو *زيور نو مردو ؛ ادبو علم

 عقل-بد ١
قتو،قعمو –نوبة ٢
 صاحبنامرتبهلىاع-امت ٣
 خصشنيچو-ريوده ٤
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ا نعمة  ن * ٌهاوكــر اپنا ن ١ّيمرب كوئي  اْو ــكي ك
 مسجهو  مسجهو  مسجهو  مسجهو * ٢ابتر  جاس ما كهويل ين چهونوي

 ر ذرا شك نتهي كــئي ما وات * ٣ ررمق ائي نو مؤمن ؛ مؤمن

 مسجهو  مسجهو  مسجهو  مسجهو * ترب ؛ مؤمن سي اهللا كعبة


لوگو ا دهوجو اپنا ن پاپو * لوگو ا روجو نا حسني ما غم


مسجهو  مسجهو  مسجهو  مسجهو * هرپت ؛ يروئ ما غم تو اهنا

پايا منازيو سگالچني كهـــُس *اْيا نا روزه ن مناز ٤دارا
 مسجهو  مسجهو  مسجهو  مسجهو *برابرچاند اهنا ؛ ٌامكهر

 ٭٭٭٭٭٭٭

؛سيموىليةانـك-ارنركورشرپ،ارنركتربية-مريب ١
 سخ،خراب-تربا ٢
 يقينا،شبهبال-مقرر ٣
اميا،دنو-رااد ٤
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﴿٥﴾ 

قس الدينعماد عبدعليسيدي املكاسرينفخر العالمةللحدالغراء صيحةالن


مانو نوات عزيزو *دارفائدة؛ وات


مانو ن وات عزيزو * ١ دار فاكهـ ؛ شريين


پر بقا دولة ين دنيا پهولو مت * پر فنا پايو ؛ نو گهر نا دنيا


مانو ن وات عزيزو *وار  جاتا الگس


لوگو روشين ين دل ؛ علم * لوگو ين٢جيو ؛ غذا علم


مانو ن وات عزيزو * ٣ پار ؛ اوتار علم

ين خضر روح *؛ نيباْل دريا نا علم 
؛ بين ٌياچر 

مانو ن وات عزيزو * پار ٤اگ  اهنو


ويتمه ؛ حرمة ما ْنكهـ ين مويت * مويت جيو؛ ما سيپ ين جسم ا
 مانو ن وات عزيزو * ٥ وار ن سيپپر مويت

 ئيجا گين ي اك  گهين نعمة * ائي اداء ي اك نو شكرخدا

*مشاراهنو  ْو 
مانو ن وات عزيزو ا


پر ٦گـــگن نا شرف چاندروپاال * رهرب نا دين صاحب دي سيف


مانو ن وات عزيزو * ٧ هزار نا ادب باغ

هي-دارفاكهـ؛نشريي ١  ؛دارپهل؛مي
 انج –جيو ٢
 ؛پهنچائيلگاجنامسيواهٌپرعلمتوپهنچوونامجنايعين-اناتارارپ؛ورهاحماردو-ارپ؛اتارعلم ٣
اءهتنا ، حد-اگ ٤
كروونچهاور،كروواءدف-وار ٥
انمساْ-گگن ٦
هوچارداستانهزبلبلْپ-هزارناادبباغ ٧  اناباغناادب
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مسندر سخانا ،مويت نا علم *ربدل اْااهن ؛ دي برهان


مانو ن وات عزيزو * هزار ورس جو جيو


ٌهاؤچر ما ماين ن حكم * الؤ ن قضية پاس نادهين حق


مانو ن وات عزيزو * ١ يار خبت هر؛ مان


چيزو ين برائي يا كرو نيكي * عزيزو ا ٢العمل دار ؛ دنيا


مانو ن وات عزيزو * ٣ خيار متن ؛ ما 


؛ زاءجاهين اردنا حشر * ؛٤كفاحمبة يننيب اْل

مانو ن وات عزيزو *وار  كوئي اْپس

هـ * برائي  كرو هوچ متي نيك 
ورائي ناكهو پاچهل نا پي


مانو ن وات عزيزو * ٥كهار  راكهو ما اْنكهـ


ن اولياء سب نا خدا مانو * ن خدا ولگو ن ٦هوا موكو

كو ين ٧جهل 
مانو ن وات عزيزو * ٨غبار جه


ْؤو لئي  شك ؛ برابر بيو * كرؤو نو غيبة ن كهاؤو رمردا ا

مانو ن وات عزيزو * ٩ٌبگار ي ؛ ائي


رهجو تاهبوج نا سيٌوپر ن حق * جوهر پوچهتا نو ٌوسيپر حال


مانو ن وات عزيزو * ١ جار  پرام ايذا

شخصاالونصيب –يارخبت ١
گهرانووكرعمل-العملدار ٢
اريتاخ –خيار ٣
يةافك-كفا ٤
 حسد-كهار ٥
 نفسيهوا-هوا ٦
سدحصه،غيش،ط-جهل ٧
 دهول-غبار ٨
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باعث نا قسمة ن يبنص وانكا * ٣باعث نا ٢ةشام ين گــناهو اپنا


مانو ن وات عزيزو *ٌاوجار سگال يا گهر


متن ٌسپهار ؛ ٤نريرو تو ي * ن زبان متاري راكهو ما قيد


مانو ن وات عزيزو * ٦ار ؛ٌپهارِمجن٥ ُبز


ْوبر ين دل اهنا ّيد ا * جباو ين خدا طاعة يكوئ  ام
 مانو ن وات عزيزو * ٧ مثار چاكه نا جنة

 ٭٭٭٭٭٭٭

ينخضرروح،؛نيباْلدرياناعلم .١  ناصلعمطاهرينائمةرزندوفنا صلعاهللارسول-:؛ بينياٌچر 

ين؛علممثلينكـناربءدريانزديك  ا،ماهرعاملنيبخضر،نتهيانتهاءياحدكوئي 

 پئيپاينقطراتكـتناماسيدرياٌياچرايك ؛كتين نزديكناسگالمقدارين علمنانيبخضر

 .؛مثل
 زبان "عقرنهعخليانسبعاللسان "؛فرماو ع ص املؤمننيامري-: نزبانمتاريراكهوقيدما .٢

يقيداهنمتيجو؛جانورنريرو  .كارسپهاريتوكرون

 ٌوسيپر-جار ١
فةاْ،حنوسية-ةشام ٢
 سبب،و-باعث ٣
 جانورجنگلي –رويرن ٤
ريكب-بز ٥
 وهاگ-ار ٦
اوفپهلو،-مثار ٧
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﴿٦﴾

 قس الدينعماد عبدعليسيدي املكاسرينفخر العالمةللحدالغراء صيحةالن

گـناهٌچهور راكهـ نو خدا خوف ائي ا
 پناه مانگ ي غضب نا عزوجل خدائ

چان ين حدود نا خدا جانو ن خدا  پ

 ١َپگاهو شام ن كمر باندهو ما ذكر ين خدا

 ،كرو شكر ، مهيشه نو خدا وكهان كرو
اهللا بسمبويل گاْوك كام  كرو

كوئي اگر ، كرو الئي چهو ال مت
نگاه  كرو اوپر  متي وت كر بدي

مانو ن حكم نا داعي نا العصر امام
 ٢جاه عايل ؛ شه داعي دي برهان حممد

 ٤ گاه هر كرو  كام اهوا كهينچ ٣ندامة

 "واه ا" سنو ما كام  كام وه كرو
كتاب ْوي ما مدرسة ٌهوپر ، سيكهو قران ا

ين ؛نا علم طالب   ٥چاه سي دل هوراك 

 ص – پگاه ١
حباصناانشندلب-اهجعايل ٢
اؤ پچب-ندامة ٣ ته
قتوهر-گاههر ٤
 بةجم،چاهت-چاه ٥
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نا اعلى علي مناقب ن سب هنساو
يدانِهاش رالو  ١گاه نامِغنو ش

 صحبة ين غري نا مانس ال راكهجو 

ا رهجو  خاطر نا شخص كوئي اور  گواه جهو

دوريماَورداْؤنوس اهللا كالم
 ٢ بگاه گاه گرچه سي حدود راكهو مالپ

هي   اتراوو وميو  ، باندهو ين غري چ

 ٣اهللا باهـَاجت ذيلّامِاقملا نذر ؛ كفا

ليجو  وياج دجيو،  ليجو ٤كاوك 
ا ؛ َسو  ، پيجو  كهاجو ٥كيف   گــناه مهو

ا سگالخمالفومتارانمت ك
ا ا نلينار نو هداية ك گمراهك

ششكو كرو ِتنما طاعة ين امر نا خدا
 ٦خواه خاطر پرامو نعمة ماهي هرگ بيو تا

اكندرد-اهگنا ١
 وقتكوئيكوئي،فوقتاوقتا-اهبگگاه ٢
؛دايكاختيارخدانمانونذريناممقوه-اهللاباهتجالاذيلااملقامذرن ٣
ماانزمماضي ؛كاوكامننوايكسيامها،ثلميناجويناسوريت،جگار؛دينلنيسوىاهنا؛كيدواللحارپيوشريعة- كاوك ٤
 .نتهيابقطمنادمحمرعشناتوهائجرنزديكنالوگو
اشياءْورنشه-كيف ٥ ا
ابقطمخواهشيندل-اهخوخاطر ٦
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 طاعة من كر كوئي  ؛ ك خدا

 شاهنشاه  چهو مي ، اهن كرو جيوو مارا تو

 ١االطالقعلىغينچهوميچهوباقي زندومي

 ١االطالق

 ٣ اشباه ب ٢حبت ِتاذ چهو مي عزيز چهو مي

 ٭٭٭٭٭٭٭

 تهيناجحمترفطينكوئي-القاالطلىعغين ١
لصاخ-حبتذات ٢
 مثالب-باهشاب ٣
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﴿٧﴾

 قس ليعصادقالشيخسيدي العالمةللحدالغراء صيحةالن

 ن سعادة ين عقىب مؤمن ا تو گرچاه

ن رواية ين حكمةاْ ل سين كان دئي
؛ اطاعة ين باري اجبواوپر نا بنده

 ن عبادة ين باري ئي بندو وجل مت

 ينحيايت يندنيا ؛ٌجر اوپر نا پتهر

 ن مهلة ين روز ندچ ديكهي ا  ١مغرور

ما ارواح عامل وه ؛ اپنلوگو وه
 ن ٢ثافةـكين جسمو ليدي كري انكار

ي وها پٌران ْوي اندر گٌرا الچار ا
 ن ٣هةابش روحاين موكي يا جسماين

 حد ب كري احسان  تعاىل باري پن

نعنايةفرماوي پناكرا انسان
ما سب نيب ا يجااْگئي ّتوما كــئي

 ن ٤رسالةخورشيد ما ّةاماْ يجا ميج

 ٌيگمند،متكرب-مغرور ١
 اسةجن-كثافة ٢
صورتوشكلر،ادركروحاين-شباهتروحاين ٣
 نبوةالمشس-لةاسرخورشيد ٤
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اهللا خليل ن عيسىموسى نوح ان ْدم  ا
ي پانچ  نچ ن  ن كمالة ين امحد پ

 ؛ نعمة بيو عترة ين امحد ان امحد
 ن نعمة  چانوپ ١خردمندو يارو ا

 سب ائمة ٢دلبند نا امحد پچهي امحد

 ن شفاعة ين امة ؛ سوايا ي اك اك

 ا مصفى ي داغو نا ٣قدميي انكار

 ن سباقة ين سابق هرگـز كر  انكار

 ين عبادة تكليف ين مهيشه ؛ راحة

 ن راحة ٤سرمدي ل ي شريعةِفيلكت

 ين ّيمصل وه هراك ؛ منازو ٥ضائع كل

 ن طهارة ن موكي ن منازو ٌهسپر 

 كوئي ّيمصل ما مسجد ما منازوِتاقوا

حتية ين مسجد لپٌهپر تو ْو ن ا
 ن ّيمصل ؛ الزم ما ركعة بين مسجد

نسورة ره ٌهتوپر وه اتريت زهررو
القاسم ابوموالناجگر نا ْمر طيب ا

نامامة وارث ؛ ائمةِديشروخ
 مندعقل –ندومخرد ١
 فرزندو-دلبند ٢
يالبدلاقرار-نعمنائيخطاءمااملعوه-قدمييانكار ٣ دويكانكارنك
شهيمه-سرمدي ٤
 فائدهب ،رائيگا-ضائع ٥
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 ؛ قبله دي برهان نا حقيقي كعبة 
 ن ّةمل كعبهء وه ي قبلة  تو نچيسپ

 ام سينه ين بيو  ١مسرن كر علي صادق
نسعادة ين قىبع مؤمن ا تو گرچاه

 ٭٭٭٭٭٭٭

 ورد ،تسبيح –مسرن ١
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﴿٨﴾ 
 قس عليصادقالشيخسيدي العالمةللحدالغراء صيحةالن

 ٤ما معترب زندگي كر تو ٣كُراَدـَت * ما عمر باقي هو گــئي  گـئي 

 ما خرب امي سنو ي مصطفى نيب * نو عمر شك ب بيمول ؛ بقيو

 ما فجر تو وطن سجا ؛٥پرونو *روسو ما دل راكهـ مت نو حيايت

ي مسجهـ ما  تو * تارو ؛ نو عمر ١دارو پيلو هو  ما ٦خطر ِساْو تو ن

 ما فكر كرؤو توحيد نقش ان *ي خدا ٌرؤود؛ نتيجو ون عقل

ما ِرَضخـ گــناج ن پي ْبا تو *ين خدا تـقوى ؛ ٢ناَوَيَح بِاْ گويا
ما قرب ْومكا وه كام كر تو * ن كري توبه ي  معصية ئـي  ا

ما ذكر ين رب ْرام تو * ي زبا بولس  خواهي خري سوى ا جمسجه
ما شكر ن گهي  ؛ زام عجائب * ؛ شكر ن گهي بيو عمل ن علم
 ما عصر كوئي نيب اليا  اهوي * ؛ شرع عجائب ين مصطفى شرع

ي اهنا ؛ لطف عجب *عبادةاوامرنواهياهنا ؛ ما امرو ن
ر  ما عشاء مغرب * موكس  مؤجب امكان ن امامة ما عصرو ظ

ما امر بيجا ٧حتصيل اهوي نتهي *ا پچنا اك نت باري ؛ ْپ يس

؛گيوْويدننوعمرتاريهوتوكريسكامتوْوسدنيلو ؛بوالئيميارثــاك،يعينيلوپ؛فظ گجرايت-دارولوي ١ ااپلپ
؛تقوىينخداانويحْبقيقةح،؛پيدواينپ-اموتچهيپپيوان اينپاهوو-انويحآب ٢ ، انيبخضر؛كاميلوگوْو
 انتظام،بريتد-تدارك ٣
 ماكروادرستگيزندمامعتربزندگي ٤
انمهم-نوروپ ٥
 مامشكل،مامصيبة-ماخطر ٦
 فائدة-حتصيل ٧
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ما ٤سري اور هجكدي ما ٣ تواريخ *  ٌهاويپر امامة لگ عمر  نيب

ما سفر موكي ن امامة  كوئي  *  صحايب سگال ن ائمة ن وصي

ما عطر كرج ْميز ا *  كرفيت ن ئي مؤمن هاج  مردار تو  ك
ما سطر ين دل ن خواهي خري لكهـ اْ * تو سط وا  خدا كرج  كرج 

ي اْهر وت تو ن ما ٥ ٌاسجر پاچهو * ليج ي دنيا  ما ْخرة ١ كهپ  ا
ما كـفر ن ما دين جم ؛ تفاوت * تفاوت  ٢ اتنو ما عقىب ن دنيا ؛

ما بشر ئي بشر تو كر مت ظلم * لي ؛  ؛ لمظ تر بد ما  بدي ج
ما قدر اهين تو ليج ن بصرية * ؛ قدر عايل ين جملس ين دعوة  اْ
ما مصر نتهي ما مدينة ما حرم  نتهي ما بيجا  خويب ؛ امها  *

ٌد ما  ٌ ر ابداعي وه ؛ مل ايل  ؛ دي سيف صدر يارو نا جملس  *
* ما ستر غائب ؛ صاحب  چه اگر  منونو ؛ حق  نو العصر امام

ما نظر ؛ ديكهيئ خدا تيوار ؛ هيئديك لي ع عبد اْ  جيوار

ما اثر اپنا موجود ؛ شيــئ اك هر  ؛ حق  بوال ي حكمة ماؤكح 
ما حشر ؛ ٦كفا نائب اهنا ان ُت ابنِ بس علي صادق ا  اْمر ن

 ٭٭٭٭٭٭٭

 مطلوب-پكه ١
فاصله،رقف-وتتفا ٢
history،ابوتكناتاريخ-يختوار ٣ books 

 صلعنيبالريةسجيمئيهوكيديذكرينريةسماابوتكاهوا-سري ٤

)امي؛وْمااندهوابماهلجيمنبيل(هل –ْهر ٥ اا
؛يةافك-كفا ٦
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مثليننيبخضرنپيپايننوتقوىتوـ؛حياةْبراكهوتقوىينخدا ....حيوانْبگويا .١ اا
 .گناج
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﴿٩﴾

 قس عليصادقالشيخسيدي العالمةللحدالغراء صيحةالن

 تو ٌواكهار ن كهالو اْ ين جسم مارا گر

 تو ناؤپ ن موىل ن بناوي ١كفش ب

 تو گذارو شكر گر شكرانو سك ئي 

 تو وارو نا موالنا پر ماا ن جيو گر

 ؛ ٣قاصر ي شكرا اهنا ٢قدر ين تل 
 ؛ ٤وافر ي شانآ نواحسا نا الدي سيف

 اندر وال ين٦وندخا ؛ لوگو  نا ٥سابق

 ٧مضطر علي صادق اْ لئي وسيلو نو سب 

 پر قدمو نا موالنا سر جهكاوي بعد 

 سرور عبدعلي ا  ؛ كر عرض امي

 فرماؤ ن ٨الطاف چهو مسندر نا رمحة

خبشاؤ ن ١٠قصريـت ين ٩قدميي اْ خادم
 ويتج-كفش ١
 .سكئياداءشكرنوپاْيوافقممقداريننقطهيكا،موافقاردقميننقطه-تل-درقينلت ٢
جزاع-صرقا ٣
 ثرةـك،زيادةگهنا-وافر ٤
انويآگ-سابق ٥
 تعاىلخدا-خاوند ٦
ارچال-مضطر ٧
 مجعينلطف-الطاف ٨
؛ادمخْپنوسيمهيشه-قدميياْ ٩ اخادم
ورصق-قصريت ١٠
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