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  !مبارك!مبارك! واه!واه

  !مبارك!مبارك

!مبارك!مبارك  

!!سنو سنو   

 ميطط اديب ححهوطط



ايك دن مكتبة ما ثثرححا هبائي ايك خوش  
 .ْاياخرب لئي  نسس اهنا دوستو نسس سناوا نسس 

                                    
متنسس سگال نسس !سنو دوستو:"ثثرححا هبائي

خرب ؛ بادشاه هي اهنا دربار ما ثثوتاين 
صفة كروا واسطسس سگال نا درميان منسس 

 ."  اختيار كيدا ؛
                                          

!  واه!واه:"سگال كتابو ثثكارا
 !"  مبارك!مبارك



 "                                     متيطط سوطط صفة كرسو؟:"قلم هبائي
 ےهومنسس خرب نتهي ،ميطط :ثثرححا هبائي

 "            سونححيس
اثثنسس ثثرححا هبائي ين مدد ! ححلو ححلو :"كتابو

 "          كريئسس
مارا ما ككهنا قصائد ؛ ميطط متنسس :"اديب هبائي

 "شعر ين بندش ما مدد كريس
متنسس بادشاه ين صفة واسطسس :"قاموس هبائي

هباري الفاظ ين ضرورة ثثرسسس مارا  ثثاسسس 
 " ككهنا الفاظ ؛



اتنا ما ثثرححا هبائي نسس ايك دهيمو ْاواز سنايو،ثثاححهل 
كتاب ْايا اهنا ثثر ككهين دهول هيت  ثثرانا سي ايك مهوضضا  

 :؛كظظسس هي 

  ،ححهوططميطط اخبار ين كتاب "
ميطط متنسس  ،؛مارو نام خربي 

مارا  ،ححهوططمدد كري سكوطط 
نا بادشاهو نا ككهنا قّصه  ظظالما ثث

؛ بادشاه نا دربار ما سوطط ادب 
راكهوي جويئسس انسس كئي طرح  

اداء كروو جويئسس هي  مارا ما 
 ".ملسسس



:؛ ظظسسكتو فخر كهائي نسس ثثرححا هبائي   

نسس ثثرححا هبائي ححاال ككيا انسس كوئي ين مدد هن ي ظظكْا 
 . ليدي 

متيطط منسس مدد كرسو؟ منسس بادشاه نا "
 خربسامنسس كئي طرح بولوو  هي 

اتنا !! ديكهو متاري حالة تو ؛،
متاري مدد كون ! كتاب ححهوثثرانا 

يطط ظظنهبي هتو  ثثٌرمتنسس تو كوئي ؟ سسل
 !    هوئي،متارا ثثر تو كتين دهول ؛





انسس بادشاه ين صفة ما ْا نححا ظظثثثثرححا هبائي بادشاه نا دربار ما 
 :                                             مثل شعرعرض كيدا

 بادشاه نا اخالق ؛ ككهنا هپل دار 
هوؤ ؛ اهنو دربارهبرو انگورو سي   

 بـادشــاه ين ككهــين تيـز ؛ تــلـوار 

 كاثثسس ؛ هي اهنــا سي ككهنــا جهـــــــاٌر

 وكهوبادشاه ين شجاعة نو؛ سوطط 
 تو هتئي جائي فرار ےكرٌيي جو ْاو



ْا سنوا نا بعد سگال دربار نا لوككو هنسوا الككا انسس بادشاه 
 .ين مسخري كروا الككا

ثثرححا هبائي نسس  هكككهنا خفاء هتيا انسس حكم كيدو بادشاه 
 .ےوْدربار ما سي نكايل ديوا ما ا 

ثثرححا هبائي روتا روتا وال انسس شرم  نا سبب مكتبة ما داخل 
هن هتيا ،مكتبة نا باهر باغيححة ما جئي نسس بيضضهي نسس زار    

 .زار    رووا   الككا





 :كظظيو  هي ثثرححا هبائي ْايا تو اهنسس هبائي قلم 

كروا نسس ككيو هتو ،صفة قلم هبائي ْا ديكهو سوطط هتيو ارسس 
 .ْايومگر بادشاه ين مسخري كري 

خطاء سي ،ْا هن  رو  ثثرححا هبائي  متيطط  –هبائي قلم 
سي ،جظظاطط ؛ خزاهن ككهنو مهوضضو ،حكمة سكهامن لو  

 .ملسس لئي لو هج هتئي ككيو هت هتئي ككيو 
 -راكهجوين حديث ياد  صلعاهلل رسول هوسس 





 من الكلمات النورانية

امري ؛ انسس  بئريو وزير ؛  بنسس  ؛ سوطط  هك     مرد :بادشاه
بنوا جائي  ؛  هت سي جهگٌرو  بادشاهوزير هوئي ؛ هت 

 .؛هتائي  

شان سي مامت كرجو، اتين زور سي سينه زين اهوي :قلم
سي يا حسني  قلمكرجو هك فرشتاؤ متارا سينه ثثر نور ين 

 .دسسلكهي 

موايل كرام نا اثثنا ثثر عجب احسانو ؛، امها سي ْا :كتاب
ما كتابو  ايك عظيم احسان هي ؛ هك ْال حممد نا علوم نسس

 .ديدومساوي نسس دريا نسس كوزه ما مساوي 



؛، هك هج   دربارْاج حسني نو ! اسس   ثثروردككار :دربار
سي كوئي خايل هن  دربارحسني داتار نا داتار ؛، اهنا 

 !جائي

كوئي ين ككودي خايل  هوئي، حسني ين حرمة سي اهين 
 .ككودي  هبري دجيسس

ما، متارا جيوا  صفةقرْان ما ْاوي ككيو رسول اهلل ين :صفة
 .اخالق كوئي نا نتهي
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