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 لوبناتسا ناسا
 نارادقاحتنسو نارادملعفانصا

 رابعاسو
 ناالنم و اطخو هما یانصا
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 نابلوتمو نوفوصو نانذّومو

 ناظفاح ونافرعمو ناباوب یانصا

 رای زاب و

 ناکدنناوخو ناحادمو
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 لهاناشارفو ناشواح فانصا

 نایوش هدعو قیرطو میانص
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 ناشورد لاوحا

 قرط "یدایم
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 فانصاو
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 ۳ ی رلهطوا راکب

 . راماح
 ارعش یهدننامز حتفلاوبا

 ځاشم یهدننامز حتفلاوبا

 دیزیاب هاکترابز

 ا ا

 رایجناشن یهددیزیاب رصع
 مش اشمواملع یهدنرصع دیزیاب

 نا عاشو

 لوامیاس هاکترابز

 ارزو یهدیمیاس رصع

 رکناهج هدازشو ناخ
 يا ملس هاکترابز

 یرامع راشاو

 یا لس ناکدازهش هاکترابز

 یداحاود الواو ثلاتدا سم ترابز

 ثلاث دم تراز

 ناخ دح ناکدازپش
 ناکدا زمش و دما ناطلسهاکت رابز

 ینطصم ناطلس هاکتراز
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 محارب ناطلس هاکترابز

 تنارزوضع نوفدمهدلومناتسا

 یرلهبرت

 یهدننورم و نورد كلوساتسا

 غاشمو احلصو املعو ایوا

 یرهر

 یاح ایلوا تواص
 راک ی رھ دا ناطلنس

 یرلهاکتزابز املع "
 یدنفا زکر رب بقانم
 نداتافو هدنرود عیار دا

 ےاشمو املع

 یاور اش هاکت راز

 تارامع یهدنجراخ هبنیططسق
 تاریخ اسودجاسم وعماوجو

 هاقیدب جراخ هصق

 یسهلم رایج وط
 راشاطوا

 رابجکلموچ
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 پوناابا هاکترایز
 دوعسل اونا هاکترابز
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 ناخدارنا ناخ دمع یا

 دا ناطاس تطاس لاما

 ناخ نائع تطاس لاا

 دما ..ناطلس

 ناخداس داتعم ١

 نادوفوارزو یهدیدا عرصع

 رلاشاب
 تما یاملعو رامالسالاخیش

 وا مها را سوله لاجا

 منا ام
 رادرس یهدناخ میهاربا نامز

 یاحوتف ؛رامظعم

 اشاب ینطصم یلکت هبراحم
 ناخ میهاربا دهع لاجا
 مدار ناخ دم تطاس لاما

 اشاپ كلم لع بیس
 ناخ دمع یارزو

 یسارزوتلانا یهدناخ دمت رود

 یدالوا

 ییدننلو تاذلاب كناخ دم

 یناحوتف راسو رلانغ
 ماش ز ورد مازا
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 ینینح یلالج و ازریم كنشاد

 نادغب تبالو نوقباج
 هنراو هعلقرد قازاق مازا

 هل لارق یشوقار مازهنا
 رایدب اشایدما دیس "یرادرمم
 لدرا

 یلالج تسدب اشا ب یضت مم مازا

 رس
 لکت ی رابلالج كهاشداب

 نادغب نایصع
 لدرا رایدب اشاپیلع "یرادرس

 رپ راک رو مالسارکسع ما زنا ۳ ۵۵
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 هب دق هعلق حتف

 رهشرد هکرابم عماوج فاصوا
 لوبمالسا
 سرادم

 رلارقلاراد

 هینایبص .بتاکم
 راشداراد

 راهکت

 رات ران

 ناتسراع

 یرایارس نابعاو ارزو

 رانا عن اوخ یدل اشیا

 رلهناحشامهم
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 لوئناتسا هعلق ترا

 دیزباب عماخ یاعوا
 دیزیاب عماج لاکشا
 یاحوتف كحاف

 میلس ناطلس عماج فاصوا

 ناماس ناطلس عماح فاصوا

 یزرطو لاکشا

 یراصحهرف ظخ شياتس

  شابب مرح فاصوا
 ناملس ناطلس دقم یاصوا

 نورب مرح فاصوا

 اپل غماج فرام
 یهدیلوطانا كناماس ناطاس

 یراتاریخ

 یاریخ یهدنیمرتحم نیمرح
 عماح فاصوا

 ییاکشاو
 - کن اوج هدا عاج

 ناطلس یصاخ عماح فاصوا

 ناطلس هامرهم عماج
 ارزو.یهدننامز ناماس ناطلس

 یرارزو هف

 دج ناطلس

 یاخ ناماس ناریمریم

 رزادرتفد ی دات رصع

 اصاو

 یساملع رهاقم ۷

 یناماس نناوود ۳

 يلا مور تلاا ۶

 یلوطاا تلاا ۶

 راتلاما نالوا طض هليا صاخ ۹
 یصاخرادقم كنکب رلکب ره ۹

 راقاحنس یهدنلالاره ۷۸

 یرافاحنس كنلوطانا ۷۸
 یبقاحنس هرزوا یاماس نوناق ۸

 یرلنوناق

 رتفد و كنکب قانا نه

 كن رادرتفدرامو كنتادختک

 یرلصاخ

 -رلکب یه هرزوا یناملس نوناق ٤
 یرکسعو ردحاق جات ثكلکب
 هدشلااو قاحنسیهو ردقن

 روت تماعزو راج ردقەن

 یاد النا

 یهدنتلاا یلوطاناو ییا مور ٤

 یتهاعزو رام كاراقاجنس

 يلوطانا تلاا ٥

 یراجو تماعز كغاحنس ره ٩
 یتلدلوا هلهح وهن

 كالتفچ خوسنم یکەدقاجنسرھ ۷
 ییدلزاب راتو تماعز

 یا ماس تلود لاحا ۷۰۰
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 نداعم .

 یتسرپف كلوا دلج

 ىلج الوا همدقم

 همیظع اق و ےدق رہش ریمعت

 هبیط دل
 یحف هایسرح

 ینایم هایسرح هلیادیفسرح
 یرارناب رکید كلوبناتسا
 لاکشاویروس یان كلوساتسا

 هعلق

 فیرشسدق همام یانب
 بیلص روهظ یادتبا
 یمسا كل وناتسا هدناسل سه

 هبیرض تاعبلطم یهدلوبناتسا
 هیج تایسلط قاعتمهبایرد
 یهدنجراغ و لخاد هنیطنطسق
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 نا اما تاونات
 هات راع
 هناا راع

 هعبار ءرصاحم
 هسماح :رصاحم

 هسداس ء رصاحم

 هعلاس : صاحب

 هرشاع هرصاحم

 یس» رصاحمیح ر نوا كحتفل او |

 هس رع تیاکح

 دودواب بففانم

 یزرطو لاکشا كنهيف وصاا
 اغا یعالک تشذگ رس

 رز عماح فاصوا

 حتفلاوبا عماج فاصوا

 حتفلاوبا عماح لاکشا

 یهدنراتطلسنامز كحتفلاوا

 تاحوتف
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 . هلتمج ییدلک هدوجو هد یدک بس همها فیرمتو فیصوت

 . ماملاىلع هلدملا . ردزمکیفتبا بسك غالطا هنیرللاح عي

 یدلوا ماع هداروب دلج یجنرب

 و



DIDE KDE رک KEDE رک نوک KEK DM RID KI RDM IMDM زصک هک صک هک DMD سگ هک هک 

 . یدتبا نییمت هفیظو هق.آ قرق هیموب ندکوموک هنیردپو هموصعم بولاق 9
 یرابرهشماما نمداتسا ۰ یلج ریما یئایمکح یلاشاپمساق یرایرهش بحاصمرخآ
 هجوق یرادحاس ناخ ناملس « ییدنفا دوم زنا | ییدنفا الوا

 ینبس كانسلوا هدنولوب كغجوچ بوراج یرارابتخا راس « یاغایلع یزوف
 مر مالعوب مزاکنح ۰ هکر ایدتا ینابکح هل دقا دو اکا ؛ یدروض

 عاج هلا ینجا ن کیا ملک | زسهامسب هددیع "هلیلایو هدردق "هلبلاب هردام
 . ردشلواقتشم هدلکشوت ندنیدلوا یامان ا كراك هو رد هفط هلسهفطن

 ندکدلوا . رشود کمر دهنر ؤا كننرو بولتوط هلتاع مازجاب « نکسمتقاع
 2 کم ولط نآ لوا . رراقبج كحبج هتلا رک دەر هنلوت

 لاژس ندنردب ییاوحا كموصعم ا ایدتا راکفا ناس هد . رولوا
 : یدد هدقدن وا

 مدلبا برق هملها هدیضادیع “هلل نکیا تسمرس هدعاش ماع هلاو
 رب یک مولوط هدعاب . یدلوا نازرل مدوجو . ید اک هم رطاخ كد هللا مس

 هلکل رطاخ سو یاتی وب . یدبا راقوف یکه شال بوروط یش قاشومو
 کیانوا بولاق هلماح ها هحیک لوا هکمریلس یا . مدمهدبا ادا یدیع تالص

 كننرو بولوا یزو e یلزوک شتآ . یدلک هدوجو موصعموب هدیآ
 توارغوا هراماحارم لوم مکس ندو ىدا قو ی هر

 كنشاب میکح هیدقا دوم یرادکسا هدلاحوا . یدلوا كلام ههرپحو
 هایلهامدآ رب هکروماشالکا ندنو . یدک قراطم یربرق كرد هنرازوس

 تباغ . ردیلمهک مخت هیالرات زس هلامسب . ردیامالوا شوخرس نکییشانبوا
 تکا ناکد راطع ر هدنسهلح یدنک مالغ ا ردمزال ردح

 تئیهوب امی هاردبا هنا ۳ عاتم ندنوب قلخ لوبناتسا . یدلشاب هراکو

 ندنماحدزا كقلخو ندلا هنآ هراج . یدرلردا اشا یهبرما هعوجم
 تك تا رب مان یا ی جم رب بولوا وادلام ۰ یراق بولوا رازب

 یعرق ام نوک لس مرام زا 2 يااا یر ولآ نیست و



 . یمهمانتحایس یلجایلوا ۷۲

 2. سا سما اش نهاد ین ی ین دن سن نیس ی ی ا اا 1

 اف ناسنالاتقاخ دقو )ن ولوب قرت هدهلوا یحاص لاکو لاج بشوزور

 موصعم هراع نو را اب یدلوا روه چ ور قرهلوا رهظم هب رم ) موه

 یوضعر رزکب کب هناا دوحو ..یدلوا التم هنضص كحبح 1 لاب

 هتنکها لسع روبنز بول ود هنمولوط عا كاباترب كاب مالع بقف 1 بوک + یدلاو

 . زلیدلاق ( ندقمالک ۱) ندمالک ۱ یردامو رد یت زح توص نالوا هش

 هکم وا رقاط نقاط بوشورو < بونوس یدلج نالوا یک مولوط رخآ

 ندنحوایرو « ندنسهد یسبرد نالوایک مولوط هحنل وانوکقرق ۰ یدلشاب
 یو و فا نسعافا ن ول ندم

 كن رللوف ی ۱. يدلسک یک, ناک هاصارقم ردقهبهحنلک هسهبتندنسهسک |

Eدوجو بوشح هی رلقانرط قابا هدي رای رد قوا وا  هلس هلب راقات  

 شاو شو ولو . یدلاق هدهتروا یعرقبق 9 قشع ین زات

 ندومرس هدندوج واما . یدلبا تح بسک قرهلوا صالخنراوشد ٌهطرووب
 . یدرالزا یک قاقرب عشعشم یتلودی هلک ۰ ررتت یکه زول ندشدلاف رثا

 ندنناسل .یدرالمب یک « رالزب و یکكنس 4 یدزملشالک | چیه ينال

 یدياترابع ندرایشیک ( رفخ هابرق «برق ۰ ربق) ۳ نانالکا
 تفلاهاسک یه هکدوس ۱ یدزلب وس ن ندنفیدل وا کم رد هترواكننرو

 یعرکی . یدلوا بوبحرب یزمریق بیق سانش ریمض < قوا ؛ یدلشاب کما
 بوطوس یدال را روم هسدنک ندا تاع شر هدقدلوا غلاب هنشا

 هفع الک | ی کی اس هابلاح ناسل < 2 د رلوک هلآ ادص : یک یاش تدوخ

 یثرب نده سم تایم . یدردالکا هدلاح یهو . یدردنا تربعو دج

 ےتف هعلف نالف . یدلوا هع هحمدآ نالف طقف . یدزلوا دةم رلهسروص

 داره ناتا . یدرربو و هلیصوصخم روط هرللاوس یک یمکعیییدرا

 بال هلوک هلوک هسنلاحو . یدابابلج هننروضح هدقدلوا فقاو هلاوحا

 هد « خیعربلآ یدادغا < ےیل  یاور ۰ می راتوط ییصاعهزایا » بولوا

 كغجوچ . یدرو باوج هید حتف هابالاح ناسل هسه ۰ یدروص یشید

 هدنربحهدوا . یدرتسوک هناخدارع یندیرد نالیوص رونایجاح هجوق یردپ



 1۷۱ es یایضا لونا

BIENS سد سد سا سا اساسا سا سده مد سد سن ساساسات ت aE 

 دج رەد « مروسدنک هغمشولوق هلا ی یسع < < مدالد راصا هبادح یس

 بودبا ا رک نالوا هدنناب , یدلبا جو رع نا جوا هلا دمو

# 

 هنیمز هد ویملاق ینوراب كنیریک كنشف هدکلف اب . یدلنآ ناغارج نارد یورب

 اشاب نان بوحآ یراحانح لاترق نالوا هدنرللا نکردا لوز یرغوط

 روضح انا ع كرهدا كلروانش نداروا ۰ یدنبا هارد دوا رھ

 هباد « یدل امالاساکس یتیسع مهاشدا « كرەذىا سوب یسمژ ۰ یدلک هب یهاشداب» 1

 . :یدازاب یهاس هلبا هغا شم تولوا ناسحا هغآ هسکر . یدبشاب هاقش

 لیتر 4 یدلوا موج م هداروا تودکا اخ ا را د ا

 ناخدام هللا یدرع یاوعد ( یاجیداش ) هباعلاهحر .یدیا رقداصراخر ِ

 .یلنیشمرب بویاغاب ییراقاباو یب رالا افقرب تسد یجناتسویرب نمرها هدنروضحت
 ۰ رایدت | هارد ندنن ور یارس قره الاعاب یرغآ Sl تو وق هنحا را ی

 Ea سر یر

۲ 

 هدلاح یفیداوآ شمامهناق هب ینروب بوقیج هیابرد یور ندمک تقو قوچ
 ٌه یدلآ ناسحا لولا هسک ر كرددبا سو نامز « یداک هراکنخ روض

 ۰ . یدن وا قالا هنسد صز شواحو

 3 یدقبح هتنادىم توا ار ناخداص ( یلرغم ناڪ رصات ۱

 چ وا 7 مس جوا 6 فلا 4 هس رزوا بورا و هتناب ك شاطر بوم رصانو

 هدشاط ناه هګ دک هف رطرب 9 یدلبا مسر ی کناح شوقر نيش ۱

 هح وتمهساح ی < وایت رصاف : یدلشا ی و ا یسهقرآ

 مدنوط يلا هتک وا كشاظ یخ ی و رطوا ید شاط هدو
 هد باح رنصان . یدلاق هدننادنم توا نامز هڪ شاطوا . یدزابهلوا و ی ۱

 . یدلا نابحا هسکو

9 

 (۱۰۳۲) : تاذ رب نده تاقولخم نالوا لامتم یادخ تمکح

 اد صا هدنس لګ راد نع هدنرو جا كنناقنوا ةو ار دا سم زود هدنشرات

 ناح سم نیس و ل ۱ لآ یرازوک یدک هدوجو E ندردام جو

 ا یوم ن 1 و وام ریش یعوصعموپ یر دامو دا ۱



 ین همانتخاتس یلچایلوا 1۷
 دیو و موج موج وج یوم صج و موج وممصجمج

 هقشاب ندنغیدلوا رهام هدوجم ( ینام یرفک نسح ) . یدبا یهاش هلرایشنم
 3 طاتترا بحاص هد سدنسم رک ( یرشم) ٤ یدا سطل ین هدددم وحش اع ۱

 ۳ ردشم هل وس رطل !قعنم کون « همان قاس » ) یدنفاقطنم ) ډ ردسلح رب كاب

 و
. 

 . یدرد اداش یراهاشروق وا «همانزش» هدنر وضح كناخ دام ( ىلج لفط )

 ین ایم اا لو ندا وا یه اس تفرد : ردراو یاو در تفطا
 شاعر . ردراو ناوقعات « یاملک ع یراق ایل

 (یلج یزرط ) . یدلوا یحاص ناود هرکص . ردیردپ كنیدتفا یا
 تم زملا ننوو قد راوب یه تصور یی ل او

SS EEE TG NA TEI 

 رلداتسا راکدشچ 6 نفرازه یاد نایت سا

 , یربتف هلک ۰ روقهسفق ینهرب * ریریو سرد هنعل سلبا ( یلج یف)
 ۰ ردراو هدیراعشا هزبک اب ۰ یدا نفرازه را راش وق هبهبا رآ

 كراک زور هرزوا یربنم كنناديم قوا ادتبا ( یلچ دما نف رازه )

 میلعت_كرءدیا زاورپ هداوه هرک زوتط زکس هاب راداسق لاتراق هدنتدش

 ید عا ناتس هو ارس ناچ دا ناطلیسهدم . ندخعا

 , قرهحوا هبراک زور سودل ندنسالعا ٌهورذ ات كنسهلق هطلغ نکردا اشاغ

 هسکرب هتسودنک ناخدایع هرکص نیا هتنادیم راحتاعوط هدرادکسا

 دا هنره زدمدآ ر كجهلیدبا فوخ كب مدا وی » كرددبا ناسحا نوتل |

 ین هرئازج هد لکد زاج یساق كرل دسم هلی وب « رویلک ندا هشیدیا
 . یدلوا موح هدب | . ردشنلیا

 قرا هزک اب وخد مان ناطلبم اه لناخ دارم واخ نسخ یرغال)
 ا لا ج یاد یو يااا او دیک یدک هدوچو
 واکنخ هدننور یارس . ۍدتا داحما كنشفرب یللوف ید ندننوحعم توراد

 ماداب » یزرغال . رابدهاشت | لتف یرادرکاشو . یدنب نشف هدنروضح

۳ 
3 

۱ 



 9 قانصا لوناتسا

 ۹ ردم داوس هلو یسایرد مدآ گ هلو هنططسسق هبط 7 هتشیا 1

 . ناعالالها دس یلاعت اه اقاو هنضرالاو هبواسلا تافانم یلاعت هلااظفح )

 ( نیعمای نیما نارودلا ضارقناىلا

 رامدا ین نانلو هداوبناتسا

 ( ۳۰۳۲ ) مار ۶ تادا یدنل وا رب رحم هدالاب یە اط یرکسع

 (۳۰۰۹) ماماو «(۳۰۰هراطخو (۲۲۰۰)جاشمو < ,(+۰۰۰)ماظع یاو

 . ناطاطخو نایشنم ناسانشهتکنو ارمش یکەدنرود عباد ناخدارع

1 

۱ 

 عاش ر رب قوب یریذن هدمجو برع ( یلچ ین ) ارعش ناطلس الوا

 هر قهسزا یلاوحاو یراشاو تانا هلرلعاش زمکحهدنآ یک. ى

 .هدیدصق ( یاج یار اص ) . ردناب ییرامسا زعدصقم . رولوا دلج رب

 E ردلدب ی هد ج ( یدنفا یدحو) . یډبا لاک داتسا ر ناف

 ! راشع دیک بک ارعشضعب (یکرک) : رد ریظن ین هدناعایر ( ىلج یتلاحهداز

 هرادکسا . زا لوبق ریظن یرلددیصق ینرع ( یاش ) . ردنارقاو هددازتسم
 ( یلچیح مالسالاخیش ) ۰ ردشلوا یعاشرخآ هجیکوا بولوا قر نکرّ
 و فاو 3 ردیاحرب ل حروم یحاص 8 قلاقشلالبذ « فوم ۰ فئصم 5

 . ردریظنال هدراعشا تب 2, . یدلوا مالسالاخیش هدشُما كب ( یدفا "

 ( یاحیردان هدازیع ) ۰ ردسیس ود رو و كرصع دراو لغ ( یاچ یح )

 فاقە وکندنردب ( یدنفا ضناف هدازفاق )۰ شق) رضعلا ردان هدن رمغا اکا :

 . یدا فرش تاذر كلام هک رج . ردناتساد هفاق ندفاق تولآ ضف ردق

 یوطسرآ هد زغا نف ) یدقا یرص فلرش )۰ ردراو یراعشا زان « هنالاع

 . ید هداشنا لع . ردیبحاص راعشا هزنک اب ( یهاش هداز یشوا) . یدبا لک



 یس همانتحایس یلجایلوا 8 ۳0

 اکا )26 )< ۱و9 )< )یک NIE نیک NIE KEI KEDE یک ۱2 یک یک یک هو

 «سراپ « هنوقنا ۱ رول وب هدرلب ارش كنراب رهک « ماف توقاب « نوک لعل قللس
 . زقاس < زیلکنا وک وا . هروم « هزوق اراض < نالا «!نیدو ۰ شوکنک

 كلوبناتسا .ینارش تکسم كن (هطا هجزوب ) یسالعا لا كنمرلب ارش (سیربق
 یالآ فلکءرب هقشب ءانب کوب . روللوب هدرابدومو به ینارش ابروخ هتک ۰

 . رلردبا روع كز هدبا

 لویناتسار انوب . ردفانصا ىلا رلسج هاجم نالوا قاع هب یشاب یارو

 . رولوا ماع هداروب یالا بولوا للصف لوص كن رفانصا

 نشل نوا كرام لوط یسادتسا -- نواه یودرا یالآ لاوحا ماعا

 تالع ۱ ناو یع هدتفو یندلوا هقفد چوا « هر یتلا  تعاس ق

 . كنالنترد رورو ندنسد یشوک یالآ یرلشواح یالآ . راشاب هد یفاش
 لاثم ارد رکسع یرلکدتبا عج هلیمات مایتهاو مادقا كرب زو اشاپ مارپ و
 . ردنا روع كر هک هشورخ و شوج

 افا یسخاق لوماتسنا هدتسه ر اھا او رک هدهد یک كقاتماتیه

 هسراوزارتو خرن كفرح لها هل اریز . ردنوناق یرامراو هنکوا یسهناخ
 هدعب . رلردهدنفرصتو مکح كن | رافانصا . ردیسالنم لوئناتسا ندیا تراظن

 هبارقف یتسقاب بوریو هیده هالنم یتمسقرب كنالاک یرلکدتیا ضرع رافانصا
 ۱ د: رازریدتا ایش

 ی رلاغا شواح ۰ یحاعد . ادختکو بقا یبراخنش هلرایالا هزکص

 یالا وب 1 رلرلکح هنر ییرب كرهدا اعد ههاشداب سکه تو وق هسرلهناخ

 یسهلخاغ یبترت یالآ رب بویلوا راک هحک م وا نوک چوا هداوبناتسا نوجما

 یایلوا ریتحدبعوب اما . ردلکد نکم یریرح هلملقو ریست هلرلابد هکیدلوا
 یالا و . مدلوا قفوم هشر رحت هدلو وش ناکمالاردق ىلع هنازحاع ریصقترب
 .ردقحهل واهدهن و ردشمال وا هدنننطاس نامز كهاشدا رر چیه هدرود رب چیه,

 . ردشلوا نواه یالار انمهاتکب هلا برش نامرف كار دام ناطلسن

 رواک هنوآ ج رد درفم هنسانعم نامز هدننزو باتکو باحس ناوا [۱]

 2 رگ هنمر)



 ALY فانصا لوئاتسا 1

 ۱و ) ص6 NEIENSIE ریوی SDE SAE NSE BETO ویو وب DDKD اص ص6 7

 .عیج الثم . رولوا محا یراقالوق كمدآ هکرارک هللا یوهو یاهرب هدایز |

 . فد « مودق هسراو كحضم « رشق برطم . هدنزاس ردقن هدر هاحم ۲

 .راردباروع ندنید یشوک یالا بیرق هماشخا قرهلاحروتنص «روبنط .ریف
 . تارق ۹ ناک ناور ناف فا تاتو را

 .هسراو یراصاقر ردق هنو یراب ومع ردقهن امر هنیرلبح هناخیم مور رانو

 دوام + هجا نام ور رمز رط اقا ها ی
 ,یروتففتر بان بارش هتف رط کیا توک یراباوتا دج رب راس ءشوطنوق

 .یدو رانو . راردپا روبع كر هدیا لذپ یترشرکش هلراحدق یهوحم « تفت
 یعزاول مزلا « یرلیرح كالا هاشداب ارز راربلاق هدی رک هدبال | ندنراقدلوا

 کاح هدلصف یجنکیا « یراشواج یالآ هعفد كليا : الثم الم ردك مور
 .یرل هقرآ ۰ راردبا كاب یرللوب كلر هدبا روبع یال یشاب وص نالوا یهاظ

 هداصفجنچوا . ریاک یشاب وص « یئاب سسع « راروخ الص . یمتال ہریص
 اب راعناوت هدلصف یحتدرد ۰. رارک یسالنم ودروا یل تیز ده

 یش ۱ . ردندنمزاول مز لا كمالسا یودروا ه6رلردا 9 ناحارحو

 درک تاجى عیهکراردبارونع هلا رق یاب یجتفیچ هدلصف

 ا لما راردا روع هافانا ناک ۱ یدربد ند هدلصف یا 6

 طقف . رلرع مدقم ِ ودرا رارکسع هدیزکو یلموزا هليا بیرو
 ردق هن ندنراقدلوا تارمشح یلمزال « لحعتسمو مهم ریدوم ی هناخیمو
 .نامرف هو ندرافانصا نوتا قلوا یهاشداب مولعم یرافداوا

 هدن ررز وا ندنرلکه بيرق هورغ تفو ندسد یشوک یالا ىو +

 یرادوهج رسه زو ۰ نوجا هظفاحم ی هلا تراع تمیق ید نالو

 دا شا یه مالسرپ هجتراببقع یرایجابروج یم هطوا چوا نو هباج

 عیه_رانوب 6 ردلوا یلصا كنراعا یالا هقش كرابح هناخسم یدومو

 . رد عج هسراردباتفلا .رلزعا طالتخا نازمجما بوس ند هکر هدنامز

 .نوجما كنا. رلزمجا بول | ندنسهقشب هاب ینوعام یراکدید بارش یتح
 زوتوا یعرکی . راردبا راک قوج رلیدومو ۰ ردراو یرایج هناخیم یربآ



 ٦  Eسیر ار یلجایلوآ ۳
  DENK BIDIT HIEممه مر  KENEK KEDE REPU RUDE NEE NCEE NSEوب 3

 یرادکسا یادمص فراغ « ایر بطق هکر دیهلا قشع ءداب یتبقح هداب

 هاتف ) همان قشعا) زب زعلا ه رمسل هللا سدق یدئنا دوم

 ینا یدلیا رود تسلا مزب نوچ یهلیچا
 یسهناتسم یدلوا تسمه« یدلوا رلذما ندا

 مد ییدجا : ردا شوت ےک ندهداب لوا ۳

 یسهب اولد رول وا رسا ۰ ردا شوخرس

 قبس ند (ییاده)وتوا قابهلوب قح یکشوک جآ
 ین هن ! لوا ندزجموط قحلها شمرولوا لاک

 دوحو یاقارلناح نالوا هدول | هليا یزاح تکو ۱ ید راد اش هزوس

E ورا مع ی ناروا سلفم بولوتروق ند هفافورتف نودا 

 رولوا جرو 0 صالخ هسلوا مد ۱دسالفا .

 :كکوا. هلوا ی اوت دا رب 9 لا ندرلنو ( ابلوا ) یدا لک
  191دوعم ی هشع ثتسالو لوا راکبلط د وصقم 6 دن بس هسا تیک را

 شع " راسعا ردنک ۰ روس نداکوک قشع رارسا توست لوا فک

 هشت هرالغاط شو دابهرف* روروا هشه شع نالو

 :نداوسامو رک لا روک رایو ندادخ یس نالا تدل كيلس 2
 یرا اکسس رراذشا ریس مولوا یزا به هسلوا كفک ولکد هن

 تدّوم 3 لوا بدّوم 6 لوا بدوم تر یس هدا لوسق هک ك هسرلبد

 رشود هکردلوا مالک ر خا  . Eتازشرلن و اما

e راماقم یواهرو و نکردبا روبع حالسرپ تورو مدل 

 رارالاح یرلزاس مولطو 3 . رارالربا یرلیکرت مور هللا نیزح .

 ردرل هحغم ردو كس ۰ :

 یا 3 هرو یرل هقرا ٤ لیقاطکفلنام 6 لف ی رو < ىل هفاط لشبو

 .یحلف بیتشا تووانرا یلب « یلکزوک درول ىلا « یلاغص یرلوزاب « یلکلیرغب
 یهزو . رلراحاص یسیراد هزو هرزوا قلخ بودا روع هنازاهش یلارفن

 جالس ر ددع رول هدنس کا هاماشتحا باسا یبما ره هدنناب عاص ثبت یا

 ند هناخ رتهم اما  رلردبا روبع زس هناخ رتهم هلیرانالغوا جا راو باتفا هع



ٍ 1 
۳ ۳ 

 و قانا: لا ۰

 .ه رف ۰۲ ناکد : قار رومالخا ةناخ هلام, . ۳ رف ۰۱ ناکد : قار

 : قار ناحراد هناخ اقنع . ۳۰ رفن ۰۱۰ ناکد : قار نوا هناخدبقم

 هناحفع : ۱ شم ناکد : قاب ناص ها تفت
 ۱ نافد : یاد را یثوس هناخ لقن . ها رفن « ٩ ناکد : ار لفثرق منم

 لاب هناخ ليم ۰ ۳۰۰ فن ۰ ۵* ناکد : یوص الا هناخ روحم ۰۱۰ رفت

 رفل ۰۷ ناکد : یو لدم هناخ نکس نم ۷ نا و

 هوم ناسناد هنااوو بم ره ۳ و ی برا هناخ داسف دو

 نان داب: ت رفو ناک یو ټک ح
 . O0۰ رق < ۱۰۰ ناکد : نادوم " ا

 كنراتمدم .ردراو اهدتافکم هنوک روحوا هدلوناتسا هقشأاب ندرادو

 رد د نام هایرا هکردراو .یرامسا توک رز تي هناخ مدایربه مین ورآ

 هدنس هشوکرب كلومناتسا یربیه كنابورتشموا . ردناه نان جنک هرازب اما
 یرالاماما .راردبا یتب ناح بودنا مت عضو هداروا بوراو یایرا .ردیفخم

 ناشورف هدا . راردبا راک رلتج هناخیم هح هداس . رلردبا دایر هدوهم
 سسع « هتساغا یرحیکی « همظعا ردص اضق الب بورمحاق یرللام هلرافودنص

 هنس هداو وو هطلغ ۽ هتسالم هطلغ . هنرلاهک وف غا ۰ هب یاب وص ۰ هب یا

 قج هلوا لصاح لام مظع . راربرو هعرج هنسحابروج هطلغ هما ره
 ندنرابارش كراو. نهرا یا كاع ید هکر کردناطش 4 بالود ۲

 . زدزلشما داحا تافکم امکح ند هرکس : ردسهلوقم تا ی ۲

 ۱ نکیاتایح ف بوررو ناح هنناح كرلناح ندا شون ۰ ناشهد ( ىا ور )

 . رولوا باج ف توالخاب کا کرج هناد هشدنج هن ارتش

 روزوتک ناجح هلچ كنيذك یحدق رب ناھ هسا باجخ هسمک ر هغم را ولت هراب

 بوس املا » امدق یک . راشعد « یدوس نالسرا » راث دنا شون نو

 اما . ردراشعد « زردنا حمت هنکیدلوا كنجما بارش هماکرب حاصلا يلع

 ۱ . راشعا وغل



YEیسهمانتحایس یلجایلوا  

 KESE << ۰6 RIE )یک SIE )یک )< RIDE RSI )یک RIE )هک یک )یک )کیک )یک ۰ ۱ )یک و

 بویلیامض رلاود ضعب هبارم د هاو اکی ان «یدتنا ادس دشح هل ملت

 کو تانک نوک انوک

 را ام هطلع یزد راموقر نوا < یاخ رب مومنم رابح هناختیم

 هلباافص زورو بش بولوا عم نارمشق < ق و ا اار دقو

 توسراقح هنادىم یشنراغاتم للا ودرا ناتو اما . رلردنا دورس

 «یرلهداتفا كنراناوج یجهناخبم . رلردبا روبع حالسرپ هماج لیدبت یسهاج
 ساساو لصای قوجرب ۰ روم . روم یرارس درد رسا كبات بارش
 : تالبصف . راردیا رونع قره الربا راع سم < راهناسفا

 هداس یانصا ۰ ۸۰۰ تارف ۰۳۰۰ ناکد س قوتلوق هناخیم فانصا

 : ی نا رس لاشه ام یوا ۸۸ فا یو یراتطد د نا هام
 نادرفن اشیا عمره مناکد : نارشباش کنم ۱6 رف ناد
 . 1 رف ۱ ناکد : امرخ ناخ ارش . ۲۵ رفن « ٩ ناکد : ییارش ران ین

 : زوب راو تارش هناخ هلا . ۱۲ رفت . ۲ ناکد : E توت هبا ضان

 فا یار ۱ ی یار اور ةع قا: رس نک
 ۰ ۱6 ناکد : هسا بارش نام < ۱۵ رف ۱ نان هوا بارش

 هژووامهناختسشف و ناکد : هملصا بارش هناخ رقاح . 60 ره

 رف ۰۳۰ ناکد : یارشهسودب هناخ نیایش + ۵۰۰ رفت هو تو : یارش

E aیتقافرظ ناک. 2۰۰ شن ۰۷۰ ناکد : نارع تکس » 

 TOE ینارشكندران خاک نا ۱۵۵ ره ۵ ناکد : ینارششق

 له هاجت ۰ ۱۰۰ رھ « ۵۰ ناکد : یارش نوزوب هناخنمدم 2و مر

 ۰ ۱۰۰۰ رف ۰۳۰۰ ناکد : یارش قار هنا مشع . مولعمان )اس

 ناکد « یار ولزوم هاش و نا قف نفع هاه رط

 : قار اسدوس هناخارآ . رفن ۰۱ ناکد : قار انرف هناخفک . ۳ رف ۸

 هناخهدن ۰۱۳ رفن ۰ ۳ ناکد : یار هبنولپ ناخ هحنلکا ۰۳ رفن ۰ ۱ ناکد
 . فن ۸۰ ناکد « قار هساما هناحاوت . ۱۳ رف ۰ ۵ ناکد : قار هل ادرخ

 للخ ژنار هناخ دن ۱۸ رف ۰ ٩ ناکد : یار هحسلا هناخرهش 0



 دم ۵ اه : ینانصا لوبن اا

TIEصور موم موج  SIE KOIDEصمح موم  DEDE NIEو می ( OIEهوم ام  

 ولثم ء رد رسما داحا نفر اما یو ن فا
 وا هو هنجما كنارق .. روداشف بودوف رور یسرش مزوا : ییا

 یجنجوا بولوا رهاظ یسیکیا كکیترک ۰ راروق قوبجرب یلکترک یواسم
 ینلث رب بولوا وج هدفت ینا ییا . لاریدانباق ردقههجسا وا نایت كيترک
 لوناتسااما ۰ ردلالح بولوا یعرش تلثم . راربد ( تاثم ) اکو نوحیش دلاق

 رکرازاباب قرهدانیق یک تلتم هدشت | یارشنکسک قلب رو قلاس یدم یم
 رو ما و ةولسلا اویرقنال ل نجما یناصاف رب
 ,.رلرکع بودنا یز هاراثلتم هغ هته يراود مدال | هدزادجشانم

 راکهو هناخراک -- نابجهناخسم یل تایم ناسا نا را فا

 رس و 5 نا تلالض هلج . ردردق ۱۰۹۰ هدر تبولوم ترد هناخ

 ۱ عطاق صن هدنسهنس یحشدرد كنه ون تره ۰ ردردق ۰ یارفن قرهلوا

 ( هونتجاف ناطشلالت نم سحر مالزالاو باصنالاو رسملاو را ام

 لوا قوح قرص باسآ كتلوف کل . رد تلف ارج ید رطق ها
 . یونس . ردراشماما عنم یارش ندنح هلوا ا هد باقم .یبط

 . ردو هد یر ا زوتوا هتشبا . ردتناما رب هحهقشاب « رارول| تالاصاح

 . ردراو یراهناخ .كنيما هدارو بولوا نکاس هد وق زومود هطلغ
 هدنسمروجت ترد توا: ردنا كو کالج هتملاوت ردف رو وا
 یی ء هدو موق. .ددننوق ااا هیزوا ترفواما . ندف و کک
 « هدنسوق رف « هدنسوقالا : هدنسوف لاج « هدنناق نوا « هدنرازاب قلاب

 « هکردکع دهناخبم كعد هطلغهله . روللوب هدیوکصاخ هدوشراق « هدنس وق طالب

 زک د ءرق ان ندنآ ۰ ردک (هنروفالآ ) و ( هطلام) ایوک ! اتفاع لا

 یروق ۰ یوگهتروا اما . رددبال یهلوب هناخیم هدطبر یه هج راو هنیزاغوب
 هدنفرط ییوطاناو هرد كوو ء هسارط . یوکیت ۰ یوکتووانرآ  همشح

 هقبظ ۰ هقبط هدرللحم مان یوکیضاق : رادکسا ۰ یوکلکنج ۰ قشوغزوق

 کن هتللاهباعناطبش یخ ..۱ ردهارگ یرلددکیم هطلغطقف . ردراو رهناخسم



AYیس همانتحانس ینج الوا  

 "یارب یتافیکم نالوا رک ذ وش بودیا ادف مناجن هرلناج ابحا . مناجرب برمشم
 تک ندنمسرو سا نوجکنا . مدرایارضاح هدمتنمی ةناخافص ناراب یطاخ

 ندنتذل كر مظعلاهللاو - نوسلوا ابر - هسقو . مرادربخ ندنلامعتسا

 ج رپ ۰ یتسازوب وطق یک مکیدتبا نایب هدب راقوب قجنا . ردقوب مربخ
 ندیا شون نوجا ندب یاوق هدرلناضهر هدینسهمیصقم ے رف ۰ یسایبوص

 «یسازوب نیمسای كنهیناملس هدلویناتسا . مردیا شون ةيعبت هاشم . اطخ . هما
 وحو نانس كنناقنوا « یسازوب لقاشاط كنهفوصایا «یسازوبمساق دووانرآ
 . ردرهزوب ناکسک كب رارجا هلذحم ندرانوب رللاج . ردرومشم كي یمازو

 .راردیل رصمرانون . رد ( ٠۰ ) رفن (۲ ) ناکد - نایجهیوصفانصا
 رنو . هدرمک نامرق یرکید « هدنلباقم كنماح هففوصالا ینیرب ثنسربذاکد

 بوکچندنامریکد یجشرپ . راراناص بودیا ظفح هدرلپوک ۰ هرج ییراهیوص
 بنا الا هک رلررمشس هدنورف بودا رخ قحا . راردبا یکقیقد

 حاصلایلع . رارربتاب هحیک رب قرهبوق رکش داعیم هنجماو رزوس هدرلکلا

 اب واوا یرف نددوس + ER ناجراد هرزوا نکی راتاص هساک هساک

 ناورتخت هدرانوب۰. ردالتم احلص و املع هلا هنمجا طقف . ردیالجرپ
 . رار كرءهدیا مین هسوص هدنراناکد هرزوا

 منا یو رد( ) رو ( 92 ) ناد ع نا وصلا قاتما
 لم هنا بودا تبرش یاب كلاب الوا . ردشعا داحا نوطالفا رومشم مکح

 01 ا ا ۰ رلررنا بوزوتن ندرلکلا . راراوف يوك
 یودلاب هدرانوب . ردحبخت ینیدلوا یوقم اما . رولوا كلام هفیکرب ریدالریا
 رردا روع قرهناص

 نداشت به ی( ا E )ا نایت ناک رع یاضا

 < ( نسفلوک ) اما ۰ راراباب قرع ولردك هدنرادد هل . راقبج قرع یک بالک
 .یمهحرد رب رب و ۹ هدكنو . ردلاق ندهلج یرلفار ( هقلروخ )

 .هدنوب ارز . ردلکد مارح یسهرطق یک بارش - هسخوب بولوا مارح

 ود سه یا حاکم
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 12۱  یقاتضا لو
NERDیوم یو )یک ( DIE NENEیو یو نیو ( NIE NIE KSI NIE NIEیک رک )کوک )یک ( NIE NIEیک ( 

 یدک ی-هطا شوق هنجا از ً زم غا نراق 9 ا اس هاج

 . راردا راثن یز وج ناتسدنه . لیسحزا . لبقنرق نیجراد هت رزواو

 اخل صو املع بوروط هرجا رلوطق راغغص مدا ررب هدنزو كنراناکد

 ء هناخسم هلبا زهتفشآ و هتفلا ردقو رقح . رارد.ا شون یره ندنحاعم
 وطوقوب هک ردنایفطاو رسلا مع ادخ . مدنادصاب ههناخ هوهق « هناخهزوب

 وطوق هک - ند ( همصقم ) هدم رق « هلیسهب وص ځرپ كرصم « ندنسازوب
 كمچما یشرب هقشب ندنچوا وب ین یریغ - ردازوب عونرب رزکب هنسازوب
 . تاورشم : تالوک ام لل وا ینعم ندردام حر . رد تسالوا ۶

 < بلحمه ۰ باعتهن « مشق هن « نابدایمن ‹ یاحهن  هوهق « نوتتهن ندنافکم

 امر وخ هب 1 یارش را هب  باتش هن ¢ بان تارشەب ٠ تبا رشەن « دمهب دومه

 « یآرش هلشواهن ء ینارش رانقوفه یارش زوراق هل « یارش دودەن « یارش

 ۰ یارش هتیرهدب ه ارش هزووامه < یارش هملصا هن « ارش هما هن

 ۰ یارش كن د ران هب ۰ ارش شف شف هن « یارش جا ۳ « ارش رله هب 5 3

 «  ائرق هن « هقلروخه . شفلکه « یفاره  یارش لغه « یارش نوزوه

 .راقلطە ەرە: هاب : هتناسمرم ا
 « ییوص الا هل . هسنطصحوط هن . هحسلاب هن . زيف هل ۰ همزان هن « تروق هت

 ۰ یوض تیر هن « نیجراده « یوص هبرا هل « یلوص لحتبم# ۰ ینوصلابهت

 ۰ عقم « شراوجهن . رادشون هن « رشرب هن . نویفآ هن « وص همردپوک هن
 بحهن ۰ یناشعبح هن « ناول هرق هل . كلکس هباربث هن . یح اشاپ مارب هن

 « یهاش بح هن . اقش بح هن « روادج بح ه ۰ یافص نح ه ۰ قحر

 ۳ داشلد ن وحعم هب 7 شخناهج نوحعمهب 1 جوک اک نوحعمه 6 حرف بح هن :

 « ناحرس نوحعمه ۰ هفسالفنوخعم هن « رشم نوحعمه « نوسف نوحعمهب

 كنافیکمو تایورمشم مکیدتا دادعتوش یلاعت هللادمحم .مدجا اکلد نوحه
 صلاخ مس بولوا التم هننوحعم ی ریل د قحا .مدنآ هم نغآ ی رب جم

 یه ۱ و رخ كنة 6 نوخا ردص حارمشنا یاود ندنناهد هقح

 لع رب هج اما ۰ یدا هدولآ هلفک وب هنر ۰ مدردىا لات نکیاقو



Nیس همانتحایس یلجایل وا ۱  

TIDUS DIE۱ هوم مجمع موج موج م جم دوم  

 . رونلوا ر رحت هللااشنا ینیداوا زی روظنم هدنخشرات رب یلا . ردمظع

 را هدنا ید تما كب یللا رو دواک هقل 2 ودنا حتف و

 دمحا هجاوخ ) بودبا جورخ هلیموق هقل كيب زوب کیا هنب هرکص . یدتیا

 ... ۰ . هدنراید وقصم ات هلیغاجنس ( یناسارخ یلو شاتکب یحاح . یوسی
 .فرشم هلمالسا نیراراتات كدشه كس زوبیتلآ بوروا جیلق هحنراو هسرهش
 ,قوح ندنراناماسم هقل هد هل « ندنموف كدشه هد هدوقسم الاح . یدسا

 . یدبا ناملس البوق دهاحمرب هنوکود یراخم دخ قتلاص . ردقو موق
 ری اقا ید یاس یر یوا کد مزو

 گن یورو روموف لمرال تاع هدمالسا یودروآ راهرو و

 ار اا وا کس رد یافت
 كوك یەک نجا و یهزوب . ردحابم كمحا ردق كح هنمرب و زگاس

 .قوتلوق بولواالتم هنضرمضیرقنو اقستسا رسک اقر ارز ام الاط

 دارلک وک ن ردنغح هل وا دوج وم كنكد هدن رللا تق وه . رولوا جاتح هنکنکد

 هنملسم تازغ هسیارباحا هدنلواما ! ردعط یحهمهدا برق همدا وا

 SEE . ردبا عفد یخد یل یک یکیدریو قلقاحبص بولوا ندب یاوق

 یسلج هسیاراو رایابورمشم فیکم ردق . ردرلهناکنچ راتات رایج هزوب وب
 ` هحیموج هرابجاشام : راردا روبع فنص فنص قرهلوا قاع هیجهزوب

 ۰ . راردبا لدب هزوب هحموح
 فتا 6 ناد 2: دم نامر ویرات یاسا

 بالج هساکر :ایوک هک زارایا هزوب عونر یک دوس ضاس ندنسراد یعاطرا 5

 E ۶ ام رقم قوا ر هرکه رولوا یطاق كن . ردراوکشوخ

 شون نوناخ هلماح . راردیا شون ماشمو املع e OA سن

 یدوسهجا هرکصن دکد با عضو یا رولوا تسردنت یدالوا هدنطب هسا

 ٠ء هدنتشاب یادم تآ هدنسوشراح هفوصابا حودم كنهزو . رولوا قوخ

 + روللوب هدرللحم مولعم اقرب اهدو هدیاربسقآ هدنشاب رایث وا هدننامل هغرداق

 هصحیهوح نوا . رولو تابح ندا شون هکردرلدز و یلفاعاف یتسوا ضاس



 5۹ ۰ قاتضا لوتناتتنا

 موح سم ه ه دام ما E ی رق هر زج تود اتو هان كن دخ

 . رد هدقحالص کب یربق یدلوا

 .ردفالخ هدهسا رلر د ردناطلس ( قتلاص یراص) زیر رابح هزو اما

 اعدادجا هلرقحو بولوا ناطلس واوار یرلت ضح قفاه یراضو نوح

 بیسج هکردیس هفیلخ كنیراترضح ( یوسپ دمحا هجاوخ ) ناکروت كروت

 . رد ( یراخ دمخ ) یرافرش مسا بولوا ندیهاط قرعو بیسنو
 یناسارخ یو شاتکب یحاح یراترضح ( یوسی دمحاهجاوخ) ناکروتربپ

 همر اد تکع مدکدردنوک هنافوحلس هنور بودا دارا را رب
 یون کع یرحک بودا ازغهلا یزاغ ناخروا بولک هدنرمعع قحا

 یینحدح نا (یوس دحا هجاوخ ) هلا راشم زعدح هرکص . یدلبا بیترت
 شاتکبیحاح همور اقفرت هب ( یراحی دم ) یینک زود: ندنرلنرانآسارخ
 ینح هلواناور هل وت تونل رتا هرفسهایساقف ر یراخشدمم .یدردن وکدادما ه یو

 : یدنلق ارحا تاهش هدلو وش ندنفرط یوسدحا هحاوخ تقو

 تلالض هدنرادد ( 4 ) نورد اک امور مشاتکب .!! مد قتلاص » 0

 ردزا رب هح رود ۰ ینوعلم لوا تورك ابرو قتلاص یراص نالوا ندیآ

 . انودک ام . هلا لستق هلبا جبلق هتجتوب  كرهربو جساق هتخت رب - یلحوت

 ندکدر و تاملعت هید « لوا یحاص ناشو مان هدر قللارق یدب « هده رب ود

 ی یهآدارم دجت بواک تاک یا هدمور یراځ دمت . یدراقح هلو هرکص

 هنور ییراخح د ید یرلترضح یو شاک ا . يبانا غیلبت

 (ارغلک) بودا تحاس هایراقشاع رف شم هدنناتسرفاک هشرنود . یدردنوک

 یداوارن یارق:هجربودو فا كم قرف . ىا لقي
 هدنتکلع4ل بودن! هماح لیدتدح قتلاص هرکصندن |. رای دنکهامآ هدنسهماغ
 قلا یراع ءدننهموص فسا توقا لق یاب یا ا یک
 كنراتا یعوق هقل نالوا نکا اس هدننکلع هل ندهدر سپ . یشارارق هلسان

 جو رخ ندنرابد هل یراخم دمت قتلاص هذعب . یدایا فرشم هلبا مالسا یتساج
 یش زر دلش هدنرانک طنح رج .یسارو 4 یدلک هتش هلکسا هقشنادات تو
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 صمد 6 صد عهد عوض هم صععص عج ص جمع مع عصب

 . ید مدآ ن زاملسم اما . یدراناق یاروب 7 هجا دیلقت یلج

 ! یدشلوب هدنقوب ی هرادا ی

 یلست«شمایق هلن | لاحر رب یل وق سه لج هدقدلبق هلاع لزا قالخ

 : یدنداقم رب رصع درف . ردردارب كن یلخ لکنش ( ىلج انروص)

 ناریحیناسنا هاب یدیلقت یک ارت ندتیداوا ک ابر + یدتزاهمو یدباقت ره

 تیکت بوس هلا قاع ىلا نکرارغوط نوتوت تولوا ی ارت . یدردا

 . یدرتاببولوا شوهس مالا کک 4 قدردقآ ناق ردقل وا ندنغامرب هلا

 كنم مدروک هدم هعقاو » هدلاح ینیدقآ ناق ندنغامرب یر هقلاق هرکوص زا رب
 و نا نر کناف نالغوا رور الا ردقو للاخ كد فناقوت
 ۳ : یدرب ربدکید یناق لاحرد ۰ یدرکح تل ارب هنآ هد

 ۱ ۱ و وام هردو[ لفعل

 هدایز ندنیم و ندنساباب . ردیمودخ كن یاچ لکنش ( یاچ قالبآ )
 . یدبا یبلچرب ضایب صاخ بوب ۰ دلقم . هدنناوخ

 یحاص لاح ۰ نک اس هدهرد كوس هدنزاغوه زکد هرق ( (
 ینادروسقلخ هدنزو ر كهللا بانج .یدزعا داق ېعدا یب .یدیا ناولې ر

 0 یدردبا دیلق هل رلادص یتسه هسراو تاناوحو تارشح ردق هن

 عاضوا نالوا هلیرلرب رب كناحییص هليا كحناک . كناجیص هلبا یدک . كنیدک

 « ییسهمشوک ود کوک .هلحم کد تکو کرا هنس دیا یراتالاحو
 ا قم ا کر یا یاس رو د کرک نسوا ورا
 یراص « قوواط هرق؛ هلدروا «بارغ « انروط « زاق ۰ سورخ . یدرلیدنا

 ان یر یوم عروق اچ یاب ز هرس یه
 بب « تب غرب . ردراشمشوت وا هناصخ بولک قوواط هرقو لماب هتناب با

 ۱ . یدبا مدا یلصم ۰ نیدتم طقف

 ثااباكن هزو ..(۱۰۰6) رفن ۳۰۰(۰) ناکد س نابج هزو فانصا

 هدنبهماق نام ک یا لاصلصتشا كلام هدع .یدا (ناتات لاَضصلص ) یدجوم



 )یو KDE بوک نوک KSI رک SEDI نوک KDE نوک KEE KEE KEDE )وز: IE KEI KEDE KDE KDE < DK و

 رضح ۰5 اح . راشمراو هب یضاق روضح ! راشملوا التبم هکمنلاب بوس ندلا
 ها ط كردا خرد عفد هلیصوصخ یادص هدرلنا . راشم ندلاب هدیشاب

 « مدر,و لاب فیطلر ,ن. یخ » لاق . راشعا راضحا هب یضاق روضح یلاقب
 کلنز هراوف بدا جراخ « کشک طرخ هدوا هخالاب قمرایرب ندلاب وید

 غ رقج یلاحو .راشمنا رازبب یلهتروا مدا ردق ربنوا یلساح . شمالشاب

 هفلوا ناباش یرلبق تام بودک یا ند هلوک تامدا هدا داش هداز
 . یدرالاشاب

 .:یدیا یشواح یالآ كناشاب دام هرق :رزو ( و

 . یدراو یسفاح كوبر ۰ یسس ی هاد چوا زوتوا مرد رشاللا یس هناد

 . یدیا یهام هددیلقت . یدبا ماع یابایرپ نادناخ . یلناکوخ عنصم

 نیو رانروک یلاحهکیذیا كيوکكش ةرخسمرب هلیوا ( ىلج كش) "
 . یدیا مالک كبش هد هدرادلقت یریغ . رالتاج یب 9

 لصفر » هندن ناسنا ١ یا لر منتح ندنابعا ( و

 هعا دلع ر ندننس هح رق یدک اما . یدردا باج کعد 6 ۱۱۱ رک هبنقا

  یدقوت لاتا كلوک كيك اف ورا ا
 حود كس « قارقشرب هد ینشلک ءاکو هدیولوم قیرط ( یلچ لکن )

 لوق مداونناتسا هجک ږنرانااغوا مخ تنه ازوح داوصتاع ىدا قب

 باطخ هب یجایروج هلیصوصخ جهل یرفنره . یدراپب دیاقت ینیدشالود
 یشادلو رب یراق ی هدنرللا : یریرستاباتع هرانا هد ی حایروحبور دا

 هس همر كسا كنیخایروخ یزاتنف شاذله وا تولوا اف ندهم روت

 . هر,ییابروچ بوکروا ندنسهلعش سوناف هدن | . رادآ یک (ساطق ) ساطوخ
 نانو دل هرد شارو نا واااو

N 0 ۱هر  

 ها كراو . مهدی ناسحا رقنمرب

 . كلوا زبت . ادا صالخ ى . مدلاق هدتلا تآ هدقلناراقو برد

 < كدا رخ هعوا  كراو» . زلک هسمک هنناب هدقدغاب هند « ۰ كلوا .

 ا هتشبا .زمتشیا هسمیک ر ریغاب هید « رانو سراتروق یب بولک مایعو
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  Eاهد :

 للاخ یهمیخو همللا نظ 1 رظن لها یا لک

 یاوحا هلا سس ؛ رد اجت رب یورد

 ردقوچیبوچ هدلاعرلریدزءروک ندرونروک ..
 لاوجا هچ زکر هلااشاع رلیا روهظ

 نروک هدلاحوا یتدنک هک یدروقوا تاسا بسانم هخه وکو لصاحا
 بوقحهرشط ندنس همیخ نوجا سفتت هدارا . یدردا نطعاشر ناجوق

 بودا ناسرد نماد 3 هدکدلک یک « ردبا شو هوهف ناحقف راح

 اما . یدرشود یرلکرکک ند هلوک كناراب عمتسم هدقدالشاب هنیدیاقت قابا

 ر یدولا: ترع ندناهج نالکد یلآ ۰. یدبا تمکح یمهححبش كمالکم

 مدمروکداقم فشرظ ناد هتکن هلون اما مدروک ناول هحءلرزک لسردقو .

  ) eهدنس هطوا رلیجرضز كنیرابرجیکب یلاع هاکرد
 نکردک راش یدا ناواهم سان هنکن باوجرضاخ ء مالک بحاصرتمرب

 ردشعا كلعدن هدنروضح كناخ دارم .

 ( ( نوا كن یاچ ( یروج ) . یدبا ینالغوا رهش

 .یدنارصع دن رف هد هموقوا یوم ( هداز خش ) شلزاب هرزوا ناسل با

 ( ( .دیلقت لع . یدیا یحاص تابلک هدزوکوح هک اقح
 یدرولوا نط شنا سرد ندموحص ( هحاوخ ندلارصن ) هدش اطل .

 هداز اغا یک ابروت ..یراصح یبا مور « هسروق ینطصم « نادوق قوغوب

 ند هلوک مدآ هک راپاب یرادیلقت ینیدصاب كعبار دار ناطاس نکرچنا نوتوت
 و وه مع 1 ۱

 ( ( هد هعا دنلق . ناوخ هصق هرزوا ناسل ید نوا

 یدبا ناهج رومشم .

 ) شیورد رب . یدیا ناهج دنر رمشق (یلچ ناماس هداز یثرقح

 ندلاشر  ۰ a RCنوضارهلاب كلام شورد

 یدراف « ینیدنفا  هراح < نوک ۳ | لا ندلاش هد هراحر . شعا



 19و ۱ قاتما لوس
 BIENS NIE )کبک )< KDE > NIE NDE IERIE KE KIER )رک NIE DIE IE NIE NIE )۱و

 ی ( داوا یحاح لسلخ هخرو ) یلغوا یلەفا نابرع یابقتشا نیمرط ان

 . رايد لیا: نفد مدنینح ردب :بوددیا ای
 تولک هماشراب صو .مرکوص تلق هدنتان داراب رع یک لاو

 دا رلمدا رکید بوت الاشابهغع اق یک شمزوووف یراب رعوب بلک یک وزد هدوشراح 2

 هنب هرکوص . یدردا ۳ ها لاح ناسل قر هراواب بوروس زوي هنغابآ
 توروک قلخ . یدرالاص بودا هلم . رالاط تو الرخ هننرزوا راب ع

 كن وط . ردراو لاحرب هدو » . رد عز كاغوا ىل هفاو هکر اید واک |

 ین رلەرج NEE RE بوت وط یرلب رع ولد « ی رلب رع وش

 « ینس هروتنف 0 یر « یاص 3 یس هاتف آ كلغوا ی هفا هداروا تب وصاب ۱

 بولوت یرلب وتککم هله یح روک هسرول « ی رلباوئا یلناف هلا یرالبد:

 بلک . راردیا بلص هلا ه ربص هدنسوشراح ( هنانس) یرابع هام نامه.

 7 .ردیاحور ميلست لر کج درس بوراو هننل | كراب رع بولصم هد بیرغ
۰ 

 . یدیا لوسر كيب ندناراو ےدنو یعاسرب هليو داویجاح هتشیاا "
 هنردا . یدبایسعاس كن ( یططعف ) یروفکع لوتناتساهسازوک هرق

 . یدیا یطبق ناهج رابع « مالک بحاص ریمرب ند ( اسلک قرق ) ی هدنبرق

 هدب یعطسق روفکت . یدررید ( یلج یاب زوک هرق یلزوفوص ) هتیدا
 یز هازوک قرا داوخاح هدکدردنوک هب ( قوحلس نیدلا ءالع ) هک وب

 .یدرلربداس وابووق هلط لابخ یراناولم كنامزوا ییراهلداحمو هثحانم هل رار
 هژدهحناصات ندماشخا ندزوک هرق « ندداوجاح لغوا نسح ر دم امآ

 ینکره بودنا رادلقت افقم نوک انوکبوداسوا ر وص کیا ۰ هدتعاسشنوآ

 .یدبا مالکلاوبا ردق یتیدلوا لاملا وا هبنموب ات . یدردبا تربیحقرغتسم
 . ندل ع ۳ رانروک هکیدروقوا راعشا هل وا قلعتم هلط لاخ هداز نسحو

 1 یلنعرب هتشا ۰ یدردا نط یحاص 1

 رانیوا هللا رام نوما قعاص یبل قایرت  رانوا هلبا رارط ةرط نهد هقح لوا
 راسوا هللا راز لکوک هدتب درنو یدزود هب هنیس ین رالو كم غادنوج
 راس واهلباراو ده دهکلوک شنوک هدک هناس هلانخو لظرم یلاع نوا كرد
 رانوا هلا راک فلزرمب چر < < رفظم یدمش لکوک ا 1
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 هدنروضح ناخدام هجک ییا هدهتفه . یدزاتعو لوقم هدنسهرا احلضو
 ۲ ردا مرت یسو بولد ردع لوا . ردا كاداقم

 تسرته ددنسب :ناطلس هک تیغ لھ تسرد هدنن نرد اپیعهه دوخرک

 : ناو یو . یا یلحرب تفرعم ر ردا دوا اقش هرکوص
 ۰ یدا یسنات "یابراف ءاراودا مع 4 یدا سانش سوم « ناوخ یرع

 ءیحاصتشذک ەچ . یدیاهتسب بحاص : طاطخ هدقلعتتباتک ۰ زاببش
 یا د کم اوز ناار لا تح لیمافتا . زایلقف دو

 لاخ هرکوص ندیلذاش ختسش . یدبا مظعم دزغناوجرب :تلصخ یکمرب رفمج
 اهد هدرب كحوکرب هدنا یسدرب لظ لاسخ . ردو نرو ترش هلط

 . یدا یداجحا كنا قفاسوا لط لابخ هلراربوصت هدرخ تباخ بوروق

 ءیدیلقمااوح  یدیلقت راکد ناوح هدلط لاخ ندنشیدلوا تسود نز تاغ

 هلا ییطصم یرکب ؛ یدیلقت تووانرا و برع یعللید < یدیلقت رازسلد |

 ایقشا چوا ۰ رابباچ ینأرود « یلج یدیبتاریم ۰ یدیاقت برعروک یحنلید
 یراکن ناوج هدماح قانشو یزاذ بورک هماح راکت ن اوح < رلداج

 : كنسهمزاقح ندماخ بوالغاب نایرع ندنا یریک یزوکءرق بوصا
 . زویجوا هدلط لاخ لصالاو « یدیلق كنهدازیحرش یباباب داونا یحاح
 نکم كمروتک هدوجو دیلقتر هرن اکا داقمرب ۰ هکیدراو یرلدبات هراب

 ارز . یدررق۰ یبلوا داشرا هتلا بودا تخم: نیلکید هرکرب . ردلکد راو

 ۳ هجي هک یدراو یرامالک هح هرزوا قلوا قىقح قبقح یدیلقت عیح ا

 - هکداویایحاحو زوکءرق . یدرولیاب ندهلوکمدآ نکیاهیوبهنب . یدیافوصت
 امسهلیمسا (لیلخ هروب ) هدننامز رایقوجیاس - رد( ضوعیحاح )یلهسورب
 .یدرلکب ودک هن هس ورب نوم تدم هلس یر کیدا هللا ل وسر كرب

 ا و ی او ت حا یزادادحا* هما « یراق زا ناف و
 * یل ىر لغوا ىلا و ءدسان هتننلا الا هکر دراروپشم هل رکو
 ا وا هاو 2 لوا لبرج ود مرا



 er" ینانصا لواتسا

 a مد هوره تصمیم همه
 ؟ نسكجهدک هفرطهن ۰ هەر یعهدنش -- هاشداب _

 ! مهاشداپ . مکجهدیک هنیروفکت لویناتسا ۰ یدمش س نسج روک
 ! نوعل« ؟ كسقج هباهن هداروا  هاشداب

 .تهدم داع . فّذصم « فلّوم ردق ورک هکمدتشیا بس نسح رک

 -هشنا یرامقف رداق هاوتف ۰ یمالسااخبش « ینسالتم هسروب < یناملع

 :املع رداق کعد « زالوا « رولوا ۰۰۰ لعاّل باوسطا » . زکسشمقح ا

 . ردررقم نههلوا جاتح هنب راسابپ هحیسم تلم هلا هرکوص ندقداسلاق

 .یرقح یراب . زکسکحهردنوک یزکلوق رب کم هنا ساب یللا قرف هتل

 بور داوط هلراشیشک هنبیزمرهش هسورب . كردنوک هزولی روفکت هلقاقوب
 هوکون كس روک مدکدشد .: 1۱ رانوسترارف لوالک ت یر 8

 ماظع دادا ! ننحاب : - ردا تولوا مزام ناغ مربدلم ندا ۲
 .كنساما .مدراقا هردنمسشت انوکو نوا ی راکدنبالظیتسهلج نوچیحور

 بور داق قامزا نسح روک هدکدید .مدناوفع ینسهن و ادلرازوسلزوک وش

 .ناملسم هدیرایضاق راو - هرکوص ندکدتاناعآ ددجتهدمر دلم روضک

 .شاط یراهک هسراردیا لظ . رانوستیا تعارف بویعیا ظ یتدرب ۰ ءا
 نوباه غیاب غیلرب نوا املع وفع ندناخ مریدلس . رید « یلهدز هدکښد
 مهاشداب ! اماع یا : - بودیاملق ینسوباق نحس . ریلک ههناخسوبحم بولا

 . یدلباوفع یزلرش هلیساحر كنلوفرب دلقم ؛ مومذم ۰ زجاعو يصاع نا
 ! نسح مدن یا - املع . بودیا رکش ؛دجس املع هل هجری وربخ ود

 . هداند نسا هیابا رمعمو رورسم ۰ رهظم هس راد تداعس يس تر

 .ضارقنایلا داصلابر . كسهدهما دانا یرالکوک نارو « داشیرالق نوزحم
 میدن هراهاشداپ كج هک كترذ هلح . همرو لسن ضارقنا اكس نارودلا .

 _وید راهنلوب نادنخ و رورسم بولوا ماد یراتمسنو راهلوا ززعمو ۰ صاخ
 .رارولوا ر هدنروضح مر دل بوقح ندهناخ سو كردبا رلاعدریخ

 الع عیج الاح زاببش ؛داز نسح یسهمشچرس دلقموب نوچک ۲
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 وج یزکیرانومام كرس هلابانج ! رامدآ هرب : - روش بانج هدنرلکدتا
 هدیزکرامدآ نیا .ردشمروم « ما دخه ریما غاتمیمقب ءاشمزاه هقیا بودیا
 و لصن هدبوروک یزکلاعفا دب كزس مدا ین هکن . ردشملیا حدم
 ندنفوخ یدبلق ك ( بطاروش) . یدردیا هلباقم هد « ؟ مهیا حدقو

 كرادلقم هدلاحو ۰ یدرلرولوا فصتم هلا هد قالخا مدا قوحرب

 هدنفررطلاث كلرهش هدن ( سیلک ) بلح . رولوا شلوا ( بییطاروش ) یریپ
 سالک هل . راو یلاع هکترب هدنرزوا هتشپرب یلابق دعب ییزتم نوشروف رب

 هتشيا . راو روئرب هقرب نافرعل اعم هدنجا . رولوا نایات ندنا یرهش

 ( لبیح رش ناطلس ) یسیلاها سیلک : راتاپ هدنا یراترضح ( بیخاروش)
 ور تیر را کات را شم قم وبه علما  یدطلع اما رلود
 ردها تراز اع ,ززازاب هدنانریج هلااشنا ندشدلوا

 هاشداپ رب ناهج دنر یک عبار ناخدام بولوا قافآ روهشم هدلوبناتسا

 قلزادرپ نحس هلیور با ندهعا مالک طضو طلخ هدنروضح كانج م

 : ردبا نایب یرادلقم ناولم ندا

 فیرشطخ بولوا بایفرش هلیساحم دا ناطلس همشحرس هیهلح الوا
 روک یلظ لابخ نالوا هممشجرس شخناع « هرلناخ هدیصق « هیامدن هلا

 هدنرصع ناخ دی زیاب مریدلتس یسدد ۰ رد ( یلج دمت ) هداز نسح

 ..شما ناخ مریدایب بحاصم ناهجدنررب رونلوا داب هلیمان ( نسح روک )ب
 هو شب فلاح هتعی رش هاملع ناخ مریدلس 5 : هبسانم هیاکح

RESكمما تازاحم بورود همادر یسهلح بودا ضغ ییالوط تب  

 لوق یرلاحر هدهسراردبا احر مدا كس هڪ هحیک وا نوک وا . رتل:

 وب رخآ . رالشاب هفملغس نودوا یک راغاط هغقاب یاملع اب وک . زلدبا

 . روک هغیلبق ساپارب یلتفاق ( دیلوپرتم) بولواهماج لیدبت ( نسحروک)
 - مریدلس : بولوا باتى ندهلوک هاشداب . رراو هتتروضح ناخ مردم

 ۱9 ا و ا اار هریک ید ا رفا تفاقوب رد

 . مدتیا هماج لیدبت بوروک لوقعم کمتک هلتفایقوب . كرک



 ٦۹ ۱ یانصا لو اتا :

 ۰ یداراو یارف هن مضحب كنو . :یدبا ( روش ) دٍلقم هدنلاسر نامز

 ی نارکفالخ بولوا یرادفرط ترضح هنس طقف . یدبا هدنلاهج هحرک "

 سهاط یرلن ادند كرامم هردبا عاما ترضح هک یدردا و2 ردقلوا یشرف

 بودپشیا ییرادباق یدنک یرلزکنم شیرق . یدرارسمولوک نک د هبه وا
 ندن رااحا عاضوا هد « زدراو راوطاو هدزب 1 دا 1 ردققح دیلق » ۱

 هفرش ید (روش,) دلقم راک رخا ۰ یدرلرولوا ندلوسر باحا بولک

 داغراب ٤ یحاصمو مد كهاس شات ترضح بولوا فرشم هلا مالسا

 ریمغم ت رصح ندنغدلوا تاذر رصعم « ر دم 3 لقعید ۰ ید وا یرفسمه

 .رایدتسا لب وح ه (بطاروش )یتمسا بودا لخاد هب هرواشم ی (روش)

 باح ا بوشآ تعارف نودیلعت تمس اما ین ینمدب کک

 یراضع . یدردا مذو للصف ی رلاحان عاضوا ك رکشماب ۰ كمارک 1

 حصنو ضیرعآ هد « ! كسندلوسر یابرقا هیصوسصخ « كداوا ندمارک

 هباور ىلع 3 دشت ییلولعمو ح ولفم یرسولاد# ماما ترضح یهدیضقو هکو لاح

 .هناساک رحف ترضح هدمانم اع بودیایظن هدتقو ینیدلوا التبم هغ ا زوکس لتدش

 هابسد دايز تودنا عاهسا قر هناللاص هنف رط ییا هلادجو ربمخبپ ترضح . ردشموقوا

 .ترضح . شمروس ادها هب یرص و ماما یهکرابمةدرب کهدنسهقرآ ندنفب دل وا ظوظح

 هدر هدیصق هتشيا . ردشو ماس نددەر تلعاب < جلف تاع ینسودنک هعایوا ماما

 مان ( صوت ) ندنسارق رصم یو ردو .هدیبس كنسلو تربش هد هت سای

 . رویلسد یرصو هلغلوا نده رق

 یوک هبنشراهج یجنکیانوا كنلوالامیر یسهنس ىج ( 1۹6۰ ) كلەو تر
 كن ینک رز الد ینیدلوا شملبا لاحرا ندناعر تلع هدیروهنم هناخ هتسخ هدرصم

 ردو ولرم هاچ رش ( ه زه )

 ۰۰ رولب وس ینفیدلوا نادزب هاکبرق لصاو هدنخرات ( 1۹51 ) بوغوط
 كنتافو ( هدنرامااةرماد ) نانلوا عبط هدنورډ « هد ( هفارغخو هرات تاغل )

 ییدتیاذام كفلوم هدلاحوش ۰ ردهدقلواناس ییدتنا فداصت هنسه رهنس ( ) ٤ 1٩
 .. شل و ه داطخ رب یناک كن هخسن زمکیدشا خاستتسا دوخاب .ردقحهل را قلشاک اب رب هدمسا



A ی 
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 ۶ ا

 . عاضوا ء یمرکمیت لاعفاو لاوقا دام نددلقتاما . راشعد « ردح قاعا

 3 هنقوت تولوا دناق یهعاماو هنسلا لها راوطاو

 نا كرانا . كجا دلش ینعاضوا كرل رمز شا تلالض راس مد 2

Eوهف ا 2 هک و ِِِ ی  

 وا ید e ِ ا . یدبا راجع سبقلا یہا
 ا اک وا لهو ا اغا هود نداتاو
 . رلیدشبا توعد هسلج رب یلاسر ترضح نوکرب . یدربنک بودیا
 ماتم دح هک هلیازاغآ هو رب هجناک یمیتب دم » : هکراپدتبا هینت هده یرصوب
 یراض رتش دام كعا تاعا هتوعدره اناذ كوخ ترضح ۰«! نوسلوا
 . یدروتوا هبهشوک رب بود « انیلع مالسلا » رم ندنیدلوا

 3 رابد د «نوسلا مر و : یرصو » شرف راک هدمالک یاننا

 یلاسر ترضح هلا اد هبهدصق ندنغآ رب هلبا هلمس و ذوعا یرصوب ناه

 .٠ ردشمامهنایوس هربظن هنت رب كنهديصقوا الاح هک ی دتا :حدم رب هلیوا
 ا یا تانسرکمو رم نالوا هدنک . ردم : مظنرب علت لہس
 . رایدد « ؟ كدەلشياە نس ؟ ادب دهن کس زا » هلا ز SE ه یرصو

 نو ار اف و یدک دم هاو د د هوم صوت

 اه زا هبین حدم بولوا لصاح دجورب هللا ماهلا هدع ورد

 هجنروسهنیزوب ییرللاکیا بوبد « نیلاملابر هلدخاو نیلسرلاو ءاينالا عیج
 بوراوتتروضح كنمدقا هانتلاسرو . یدلبحا یرازوک ییا هللاماب ناه

 هنازادرپداصق و ارعش بوبالغابینلب ناملس . یدلوا فرشم هلبامالسافرش

 ماما . یداوا مالسا اهد یشک چ وا نشم ندنیرکنم هدسلحمونو . یدابا رپ
 نفد هدسرق فاش ماما هدرصم بودا لاحرا هدنشاب شع ید یرصو

 ۱ ۱ E ۲۱7۰۰ ردشلدا

 كنبراترضح ( یرصوبلادم ةلادبعوبا نيدلا ىرشخيشلا ) هديصق ناليدباثحب [۱]
 هرډقج هلوا هدیصق یرلقدروب هیمست ( هربلاربخ حدمق هردلابک اوک ) بودا مظن

926 9> Ke SIK KSI RSI یک BIE یک( RIE RIE RIE یک ورک هوصک )یو 



 1۹ یفانصا لواتسا

 ندا ع اعسا بودو 4 ردراو یرلدبلقت هللغ هراهناکنح و كرد وم اما

 هلغعان وا یبا رلهناکنح . رازاب هلوا لئاز یلقع ندهلوک دلرابجاشام
 رب. رارافآ رادو نوک اک مزانوا کراتو هد

 رارقا هلا هحنکشیا هدهنتسکیا ره بوتوط هلا یدو رت یتروغ هناکنح ۰

 همکشا یلسحت هنسا را هناکنح ۰ رداشا رب تی تبع یراهمر دتا مرج

 تشاسهززوآ تاشاو و یدوج « بورد شا سرت « بوردک

 . رلاق ندهلوک مدا هکرولوا دیلقت یوهو یاهرب هوا هدنراکدک نوما

 E هدضرا یور یر ندمدآ طوه کلب < دنا لا تان لک

 و . ردشمهلروک هدنزاسو هدنناوخ هلو هدنسهرباد تایر هارلناح نالوا

 . ردعیار ناخداسم ةص وصخ تز و تنطلس

 كبة رو .( ۵9 تارف -- ناذلقم ناب تضک شرخ یاتسا

 هقرف یکیا مدآ یب رکو ص ندکد تیا دیش یییاه لباق ۰ ردهقرف رب ےدق
 مارا لیاه موالظم هد یهر کید « لباق لتاف ی 9

 ثار یر هقرف کیا یه ندشنیدلوا ناق هدنرلارا كلرانوب . یدرلروسدبا

 ترضح ندنا . یدرردا و وداق یراوطاو زرطومذ یراتساندو تسخ "

 ییسوم ترضح هدنساحم نوعرف دلقمرما ( ماه هدننامز ( م ع) یسوم

 یمیاک بانج ۰ داش یراینوعرف بودبا دیاق - ندشیدلوا كلب یلید -
  لبج < ءدقح روضح یسوم ترضح نوک رب رخآ . یدردبا دولا بضع
 ی ماه هدنسلحم نوعرف ! یرب» نکردآ تاگ دانا یراب نان هدروط
 هغو اد شاخ کد ا مأتمكی ندنکیدتبا دیلقت
 عاضوا هل كنهدبا دیلقت یتس هدبوبعا دا ییوعرف ! ممیلک بیبح «َ

 یدیاقت [۱] نوحکدنوک وا پود دیلقت اکس . ردع نع لوقم یراوطاو

 . ردروطسم هددرثک بتک . ردشهروس « مدلبا بیصت .تنج ا.

 هل راقم دن انک یواک ڪا یاملع ندنغیدلوا مدق كب داق یدما

 هلتیرثک !بولوا كعد كمتاديلقت ینتکرحرب كانبرب هلبایرع فاک : كءوکوا [۱]"
 . یک كيوکوا رغآ . روایناللوق هدندیلقت زوس



 ناشیرب یرا و کد ع نام میری ردفا مح فلز هلوغم ؛ هلوغرع

 یدیلفت ی روک ناوجگاو a رولوا رامراتلقع كراقشاع نروک هدقدلوا

 ردا نرو هرابدشا داحما

 )٩( یجرهاوج نکاس هدهطاغ رانوب . ۲۰۰ فن س لوق یهاوج <

 مود یدارفا . رلربد ( لوق اوج ) ندنرافدلوا راینمراو مور یحوف

 هزاترب ؛ رلرد (ارقصال ) ناولم هسرلهمشخ رس . ردرلهدانهارح یتمراو

 ردقمتکیرابا هدقل زام دملا وارده « هدقلزاب هئافح ۰ ردرلد راک نماوح

 یدیلقت هناکنچ یلغوا لیساو . رددلقمرب كلویب ینمرا یییوکبسا یشادنرق
 دن زر رب ناما وحر هاشنالسرا هله . رداتتسمكی يراهم . راپا
 هع رب یک نالسزا یراتسود بون نالوا بلاط هنندص . ردنارقحاص

 ميس. هنادنوا تلخ نواب ردا راکش هنارنغ ی رالکوک 4تيبلاص هاکت

 رکد یحارخ مور رب رانوب . ردرابو بج یلزوک سکرت لحکم « هدنرپ مچ
 دیدم رخت کو دا 0

 هل یدرتسیا بودا اربسا ! لکد باق ادف مدلیا مرس هدنهر قشع هدازفم

 ردرلشعد .

 هن اما . ARES رفت E E لعوا قاب (6۰ (

 یرلهدنزاس صوصخاب . ردرلداتسا ار هرلل وراس اعقاو هند رله خشم

 ..!! ردقوب یرانآ هکهراجهن ۰ ردلکد گءدیراصاقر ؛ ردروپشم كب

 زا كلوقوب . ردرابدوم هلم هدرلنو س لوق هوشاخ (۱۱)
 لئارساهله بولوا لزوک كب وقابروینس « وقنشود ۰ شاقرومس ندنراصاقر
 . یدیا هپ یدوهب رب شعبا ریسا یراناج هج

 رانو . ردیدوم یمهلج . ردرف ۲۰۰ -- یلوق شاقرومس (۱۲ )

 «رهم «هدنرپ . بش« شتآ « حدق «قازابهزوک « قلزابیارص . قلزابهقح
 زوحواهدرب . رد املا رھ كوس هدراتعنص یک قا زابهلک . هلق ۰ ینس

 مصخ هلرهناکنچ رانوب ۰ راردبا تعانق هشورغزوب هدهجیکرب . راردیا للصف
 .رولوااشاټ بیرغ هسرلردبا لصف هنامغر بولک هیارآ رب یسکیا ندنراقدلوا



 ار یانصا لوتاتسا

 روس هن خم هللا وه یادص ند هشوکه . رولوا ناربحو هلاو رلهداتفا ن

 . رولوا رورسرب

 یوص « وف ییران « هلق یدب « رب . رفن ۳۰۰ س یلوف دز ()

 زدراشلوا-لوقرب بوکیرب يرانالغوا ریش ۰ زارا . یرامور رتمانم
 یک ارتعید ) لحکم یلازغ مثج < یلجاص همربق ۰ ینوبحزقاس ندنراصاقر اما

 نبرلهح كرهریو هبهلولو یلویناتسا رهث رل هجبغم مان ( یک انب « یک ارش
 هرام ور راو . ردراشموق زجاع هدتسوا ارو یروق بوس یلانمو لام

 مور « هدنرادیلقت یعارا شموک < یحاووب ۰ یحارخ « یجتمس قلعتم
 . ردام هدهموقوا یناعب ی

 هربلدرب ىلج یسهمشچرس كرانوب . رقن ۲۰۰ س یلوف یلج (۷)
 اردا فلت یامضرم و لاب هلق نشت ندا و

 هنادبم لوق رب بولبا ادم رلهدنزاس و هدئناوخ سهام « داتسا هدنف یه

 ه هاشلاط هاش نا : یی وکلا تارا صاف وا .
 یک رح رب ( هاش ازم ) ندرانوبهله . ردهاش تفسو « هاش هنقف « هاش مرخ

 ترهش هدلوناتسا ران و . ىدا لز و ەد ۸4 ابقخاب یدا یعالع

 . ردراشلوا ماعنا تاور كردم لصف هدنروضح ناخ دا ولو

 «بتاک.سعاش ( بوبا ناول ) نالوا یراراکرس  یلوق هدیقع (۸)
 یراتافتلاءهراکوب كنقلخ لوبناتسا . یدباحاسو هدنناوخ « فیرط ۰ فراع

 فلالاک دحاو هک ی دتا ادب لوقرب بودما لاما لار كس چوا كرهروک

 هنشاب قراعم باب را هله ندنشدلوا لودسم نوع تفلا نسح + ردندنلیق

 ,یم ولصعم كناخ مهار دنر 1 یدرتک. هلوصح ارگ تو نونزوح

 یراهدنناوخ لماک داتسانفرازه ء فراعم بابرا ناسللاحیصف ارز .یدلوا

 « هاشدومم . هاش نولکوس ًاصوصخ . ردراو یرازاونحور برطمو كحضم
 ۰ فابرز « ببشو ابد یراناوج هرابهم یک فسوب یلزان « هاش سکرچ

 نالوج یک مرا غاب سوواط هدتحم نادیم هلا رلکلکتا بابقراح « رودرر

 كشر ره . رولوا نوتفم مداوا بولوا هتسد مد مدآ هدنراکدتا راتفرو



  « IERIE)یک ۳۳)

 .بواسوا نوک شا نوکیا « هجرکر هدرلروسون بولک هارا رب
 ناو ایرو دز[ ی وغ هک رب نو با ا نج اردن هخهک سه

 شو كس هدروس ضب كد هحاص بودا اسراپ هليا هراد ندافص نارا

 لوق هتیرافنص بولوا ردق زویحوا رانو . ردراو رللماک داتسا ندا ادیب
 داهحو ییدلوا نروظنم یرانو . ردموقرب اشام ناباش . راردبا هیمست

NIRAN ن 

 .هنادىم در ناحوق هما « نابرطم همان شیاتس» دل هسسبا كما فصو

 : ردلوق ییا نوا فانصاوب . رولک

 رنک | ككرانوب . ۳۰۰ فن  یلوق لوبراپ ناول یر هشجرس (۱)
 ناهجدنریال رب مالکلاوبا .ردبرا هناکنح ائزدلو كنسهلحم هاشطالب یدارفا

 . ردرازاب هدصل

 رمشق . را هدطالب هدرلنو . ۳۰۰ رف س یوف دا ( ۲ )
 < هاش زاونا یل هوک « هاش مولظم ۰ ردنراصاقر لاثم باتفا « ندنرلانزدلو

 : هاشمارم یکی داش یم ندا نا كح و هاش-ناضمر خاص

 < یاح هصق وب « نسح ناشید یراراک شیب . رایدیا ندنرامالغ زابهش
 . رایدبا رامدا رصع هناک هدنرانف ناول دا یحاص لوق یرازاب هناغج

 . ردرفن (4۰۰)  یلوق نع یلغوا یج هق یالغوا رهش (۳)
 ةف اط .رابعورع كجوک < ناهجدنر یالا رب . قوب هناکنح الصا هدرلنو

 هکردرلدلقم هدنزاسو هدنناوخ رمصع هناك یره . ردبرلنالغوا رهش راکم

 . رولوا نابز یو لال هدنناب ككرلنوب یرلامدق ناهج
 < یدوم <« مور « هناکنح هدرلنو ۳۰۰ شن : یوق یورن (۶)

 رد رپ ینو یر یا شمن یر یھ هکردزاو یرلهدامارح ینمرا

 ردتراعندنرانالغوا رهش « هناکنح ۲۰۰ رفن س یلوق یلزان اب ( ) ٥

 ہدندیاقت مساق تو وانرا غوا . ردناهج ناطیش هدننووا ناستشک یلزان اب

 هاش نولکوس « هاش رکش « هاش رک اح ندنراصاقر ۰ رد مالک بحاص دلقمرب

 ,یب رلکلکتا فابرزو بیش یربره . ردرلروهشم یعولعم هاشداپ رامالغ مان

 " هدنرلکدتیانالوجو صقر هد هنامج زرط هلبرا هیبراج هدنبحم نادیم بوناشوق



 2 قاتصا لو اا

 مدآ زوحواو .ردانس لعوایدحوم ا ف للبرقص هوا ۳ ۰

 .رلردیک هدمح را نابایخابوک هکرارد:ا روعع ردا نوک انوک دایرفیک لب

 نت کا هدارا ر تاضکلیم دن زا ن
 .ناسحا ه یاب یحلعشمو ماکع بولوا ذذلتمو ظوظح هس هدایز ناخ داح

 ردغلابءرب شم یعوحم كفانصا نالوا قاع * یئ هدنزاس . یدتا ناوارخ
 یدلو ماتخ هدارو هد صوت كرل هدنناوخ « هلراحزاسو زاس هتشبا

 ندهرن یبرادجوم «یرلزاس ردقو » هاب ی یایلوا ریصقترپ ریقح رک |

 م « برع : هک مرید هنازجاعهسرولوا قج هلیروس لاؤس ود « ؟ كدنرکوا
 هدنراتسالو هقصناد « هقراعاد  زقرق :. نود « هج <« هل  هسع . چوسا

 كمکیدیارک ذوب اهدهدانئا کیدلیا راذکو تشک هدنرلیارس كن رالارقلر لب اوت

 تماقو لوط « ینرادآ هردبا فداصت هرازاس عاونا یلثم كم نوا « كيب

 هجهداسرلنوت . مرازاب هدنررللحم هلااشنا هک مدنرکوا نرادجوم « یراسنجو

 : هتفلا بولوا قشع رحم صاوغ نامزز هدر و . ردرانالو هدمالا هدلوناتسا
 راحادم «رمشق « برطم « هدنزاس « هدنناوخ عیج ندزمکیدتا كل هتفشاو

 ید اون ی یانداوب اریز . كدنرکوا رازوس « رازاس كردبا طالتخا هليا

 . یدشمالاقوریک ندفراعمبایرا بون یلها لبت قر هلوا یحرصحب نامزرب

 ادات . هلبا "فراع کاب ۰.۰ تام ردفو ینروک یودتا
 یافرع هنر كنيشک . رولوا ماظ هلا كمروکنرثا

 قوجرب - هاش رط لالدتسا هرّوم ندرئا - ید ریقحهح ومضم كتم

 تالیصفت هدایز اهد هدنصوصح رازاسو . ردشلوا فوقو باب هرهم ندقراعم
 همان زاس كن( یلح قامن) ارش ناطلس ناتتسا قلا هفاش هرعاو

 یراسالا تک فرات الا تا
 دوخا « نواه روسر هدلوناتسا نو ی نازاب هدمش قانصا

 ینیدلوا یاتخاو هبجوت روس كنسرب ندفارشاو نابعا اب ۰ ینانامداش حتف

 ثحضم « نانز هراد ناراک هش « راصاقر « رلبراعم < رل هدنناوخ رلنامز

 یرانالغوا ره شک ندنربنچ فاکلف « ندساط شمت ۰ رارمتق . راداقمو
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 ( ها تاوه د ره تب یی هرونظ جا دواس

 یراذاشوا هلو سور .ردراو ید هدهتروا .ردندریمد .ردشلدا داحشا هدنس

 ددع نوا نانلوا ریرح هدالاب . راردبا روبع قر هاسوا « قارالاح یرانو

 ورشم هدورو - « بولوا هدرب كب یس هلج ناجروس ین ناکدنزاس

 هاتزوسهدیواهر ماقم . رارولوا ورب هتیراربرپ یس هفرفر ره - ندنغیدلوا
 لير « لیرت قرهلوا تشهدقرغتسم ناسنا هدنرلکدتسا روبع كر هدا یلص

Eهتمارت ندرانو اما . رونلوا نظ ردشمتشیا یلفارسا روص اب وک  » 

 و و ر ا رورو زیلکنا « نابروطول « نونغرا
 . ردا شوهدمو تسم یناسنا

 قرح .رد (یئاط مصاع) یرارپ ۳۲۰۰ رق س یلبد ماح هدنزاس

 . یدر ر دلاق هروحس هلا كرد

 لمت . ردشلدا داحا هدرصمو ۵۰۰ رف کلید كلموج ةدنزاس

 . زونلاح هد هدسالا فیرش
 هک یک هراد یرب "ثلید یر ۱ رس -"یلید نک هراس

EEرارالاح راماکع هدارآ رب یتسکیا 
 

 هدهلوبناتسا .راربریدلاح یسافرش هکم ۱۳ رف س یلبد هقرقم هدنزاس
 . رایدک هدمالآ ندنراقدلوا شلک

 شوق . ردشلاح ىت لیعاسا یو ادا ٩۰۰ رفن س زاب لبط هدنزاس

 1 وز اس ود لرواد
 .ناوله رب ۲ هدمح یو ۷۰۰ رفت س زاب هناغفح ةدنزاس

 .« ردرمشم هدهدمور اما ۰ ردشعا داحا

 ناعم) یو هدنه هاش نواه روس . ٩۰۰ رها س ناحلف هدنزاس

 + ردزاسرب امت ربع . ردشعا داحشا ( یدنه

 .لطلاخ ( یرتشش خش ) یو . ۱۰۰ ره س رامنم شماق ةدنزاس

 ۰ ردزاسرب شلراب میلید ۰ میلید ندشماق . ردشمتا داجحا نوجما
 ردراشعا داجما یرامالغ رهشینوب ۰.۱۰۰ رف - یرامنمقرط هدنزاس

 ردطاص هدّکعا ینصف یورشب



 3 ٰفانصا لوناتسا

DE,یو )یو )یو ۵  KED RIEیوم  EE DEDE EDE NIE KEDE EDE KEDE DDE 

 هابوب رانروک هکراردبا لصف « كودودرپ هدهاکس ماقم قرلوا ورم هنر یر

 هدرانوب .رلریدردشمهما ارقبب نانح : اراد ندنکسا «دیشج ۰ مج یلصفرب
 ودقاتفا سوآ

 هل .ردرل هدنزاس ترابع ندفانصا روا هدرلنوب - یال نابجانروژ
 : یورپ اح ما مدار هم کا همون ماقم بوما ر کک

 -رلورشب لب هداز قالوص <« از هفوکش ءرصعلا دش « یورشبناح نس

 هحونرب دلردبا ادا هلرلاصف ییرابعامس یناخ راتات "یورشب راذعلک قرهلاح

 اا ورو ا یرارادو راد كرارایدلا بو رغ هکر لردبا بی رع

 یالآ یخد هاشداپ ۰ رلرک هليا همیظع ٌةمزمز و هلولورب هب وب ندیرارهش
 ناسخ شورغ هسکر هرلنو ودنا ددلا بولد یرااصف»و نا

 و
 .ردشعا داجحا (ءاشنانس) یو . ۳۵ رف - یسورو نونا ةدنزاس

 . ردقحورورب یلکحلد یحما ندشماق

 ندب راد یک نارا و (۵۰۰) رف -- یسورو شورد ءدنزاس

 . ردندزوسو ۰ رارید ردشلاح بوبا یون نوجا راکشو دبص رهحوتم
 ناکوچ . ردکلدا داجا ر ر ا یو

 . ردورویر ند هشدش 4 یک

 ل (تاسارفا) هدنمزنارآ ¿ e ۶ نقل بس توو هدنزاس

 : روللاح هدن رد الا یرلناخ ےرق .رديداحا

 كن(قوحلس هاشنااسرابلا ) هدهنوق ٤۰ رفت  وروب جد دنا

 . رونلاح هدنیالآ نا لا ردیداحما

 داشا هدنس (اروطول ) كنملف ۱۰ رشت س یورو اروطول ةدنزاس

 . رازالاع ارات هدرابک . ردوو رتل
 .ردورورب یرک ۱ ندجنرب هدو . چد رش - ینورو ٌرلکتا هدئزاس

 یرازونیون كنيراسوماج نامالا ۱۵ ره - یسورو نورا ةدنزاس
 . رارالاح پوبوق رلاد ندلیت هجا بودل ها



BANANAS ورک( NIE IENE SIK IE 

 هددو هلغاغ « یوهو یاهرب هل وا كردنا رللصف ندنرلماقم زانهشو لانع
 . رتوا كنج . كنج كلف ساط ندهلولو هکرلردىا روع هلا

 ردمالسلاهاع یسوم یدجوم ۱۰۰ تارفن س نابوچ لارق ناکدنزاس
 . ررزاسرب یلکیلد زوقط ندتملعا . رارد

 زا ماش ھو او یو ر قم تار هافدقج اف ناکدنزاس
 . ردندنحاغا رشح . ردشعا

 2 ردیداجا تانیراابوچ مور ۳۲ تار س ودود یلل ودی را

 . ردکدود یک کیا هناب نا ندشماع

 . ردشلدا داحشا هدسلبان هدو . ۵۵ رق س كلودود ین رع هدنزاس

 ی رابهار هدتساسدلک ( همام ) هدسدق

 ردشلد اداحا ا هدون ٥ رفن س ودود هع عاحۀدنزاس

 ود از وا

 ردشعا داحشا بهارب هدلدرا هد قو ۱۵ رفن س کودود راج دنزاس

 . ردراو یرالت قرو هاش .هدنحما

 لج ردیداحما كن ( یسوطرصا ) ۰ ۳۵ رفن -- یودود رتهم ؛دنزاب
 ۱ 0 . رلردبا میلعت هلکنوب نارتهم

 (هدنویدیسع) [۱] هد (احمر) +6 تارغ - یودود نعزم هدنزاس
 رد دشماق هراب هراب . ردبداحشا كن

 داحا یراظال نوزبرط یو ۷۵ رف کودود e هدن زاس

 . ردشماقر یلکلد زوقط . ردراشعا

 ا (AON ه رف یک ودود و

 ۰ ۰ رلرالاح یرلن

 هدنرد (هماق ) هدسدق . ردشلدا داحا هدزاکنا س هطانرق سا

 59 ی

 هح یر هدنرزاس یودود ضا نانلوا رب رحم هدالاب و ۰ رواج

 هیجاترب كجويب مبات هنساضق بلدا هدنلخاد الو بلح : احر - اعرا [۱]

 زا قلب هل نی



HER 

 1٤١ ینانصا لود اتسا

NIK BIEوم و یوم موج ی مصوب  DEDEDE DEDEDEهوم یم) یوم یم میم و مم میم  

 ارا مد ندهاکود بولوا یحطا رب یحقلفا : هقرف ینکیا

 هب اص هک ردرابج هرونط هداسو یسحهروسط 4 ج هقرف یحنح وا

 : . رلرات | قابا

 راردبا ر ند یدسح ۰ ردیهملب ی ینعوص هف رف یحدرد

 . رلرولوا زاساون نداون بولوا یحزودهرق < یحراقنو : هقرف یحنب

 ندنلصف ع هک ردیمقاط یروک وح و یهدشح : هفرف یتا

 . ردرایخروکوجوب هدرلنالاح لزوک كلا . راردبا كلەدنزاس

 نع لا. ءرددھح یدحوم . ردرف (۱۰۰) = انروز اف هدنزاس

 ۱ . رثیلاح هدنرلبالآ كنسراناخ راتات « كنراهاشدا
 ۰ رینیلاح راز هلا لتط : ردب داشا دشنه .- ایروز اروح هدنزاس

 كاد راط کاخ مرسی کدرش کر ا شا
 : ردداحا كناغا فصا ىساغا

 كناذ مان ( دان ىلع ) هدماش . ردرف )٥٥( = انروز یرع ةدنزاس

 . ریسلاح هد رم و هدماش زاسو رد داحا ۱

 هدهسیا یک یسانروز یناثع . ردرفن )٩۰( = انزوز یمج ءدنزاس
 . ردنیلاق یسادصو لوق

 باش خسش هدنیمز برغم فو ۰ ٤ i) ره س انروز یناہش ہدنزاس

 ۰ رونلاح هدّنش ال و ساف . ردشما فلات

 ( یگ تراعب ) هلن اتش رخ یو وا لاک دا

 ۰ رواج هدن رل هوېق ناس ی ۰ نده داجما

 .ردشملیاداحا ( دادح ) هدنافصا یو . (۱۰) کک هدنزاس

 ونلاح هاب | سبس شماق ا

 . ردمش هتسادص راح یسادص ودار و یان رک د ۴

 ددع نوا ناشوا رب رحم هدالاب . یدربتک ندناور هلسناخ ناور ناخ دارم

 هلیرلنز هرقن ردق زویشب بولوا تهجکی « لدکی هل رلروس یناهدو یسضن



EIDE DEDEDE DUD RIDESدم وم صممج وم  

 هاشزوس ندرانالاح . ردزاسرب هنادنول مو هلن ران ات التم

 . ردنا ابحا یتعماس هکرداغا کب ندا ثاماقم یارحا

 e رربد یدلدا داحما هدنللا شع ص  نانجروښط ناکدنزاس

 ۰ راتو راه « لر لغ لد < رک اش یراداتما ردنزاس

 داحما ( ولغوا یلدتفا ) هدهبهاتوک یوا ناتج ر وظلت: ناکدنزاس
 هل هکردک انزوس ردقوا . ردیلهدرپ « یللت چوا

 دلرهکب رب هرلهرحم هكرلهزبت ( هلاخ - هلاه ) « یاب « انا هسلاح هدنسهرآ

 فسو كرت . ىلع یحوبق «الفسو الهش رانالاح هدبالآ ء ردررقم یرلهقاب
 . رددارفا ردقزوترد راسو

 : شلدا داحا هدنسهلغم اشتنم زاسو (۱6) تارفن س طررب ناکدنزاس

 رشک هدف طی |  رللت ی ردیک زوق ردلکد مولعم یدجوم هدهسلا

 ۰. ردتسح یهکرس یدما رم تاتو دز ابن + او یرللت رەد

 .كت ( یدسشر روصنم) هدرصم د ءا تار -- قلفا ناکدنزاس

 " رور دنا مور هدهسیاقوح هدناتسکرتو هدناتسرع زانو کیدتا داما
 یللیق جوا یک هچناک نامه قلفا ۰ ردشمری دتا بلج نوحا یالآ ناخ دارم

 E کد ندشخیداو ز دن تاق یطورت ا ردزابس رب تل وه یک
 . نمهلوا ور

 ا وو و )رک بس ران وس ناکدنزانس

 و 6 راو یک روکوج . ردمولعمان یدجوم هدهسیا شلدا داحما

 ,یراراکتعنصکهدلوبناتسا .ردصوصخهنرراب رطم درک «راو یلتریمدنوا هدنجما

 ء نافوط ید « نامود نه رای زظم ما یلردنوس یا « یلکوحو . یدل شاب

 . رادرلهدنزاس مان یلاب رکش «لکوک یلد

 ردزاس لت رزکب هانراح زاسو . ردرفن ( ۲۰۰ ) - قراش ناکدنزاس

 ناکدنزاسفنص ییانوا نالبدارکذ یرب ندرلبجروکوج . رارالاح راناکرت

 ۱ . رارک قرهلوا هقرف یتلا
 مرا رک ردنا اصق قارعبولوا ی ژاطیح ردنروس یقراش : هقررف ىح رب



 « کاخ ۰ یادک بلج ۰ ینطصم یقاق دلقم یراص « یک بلج ۰ لطف
 دمو اف یارت

 هدوب . رد ( هاشیلکنب ) یلکیالس یدجوم - نایجهدشج ناکدنزاس

 یرلهدرپهصق یلوق رودمو كجوک ینراقاما ردزاسرب یلشرک شب یکروکوچ
 . هدبوبا بوصآ هتیرازاغوب هلبا شياق یراهاکشچ طالب بک . ردقیص تیاغ
 « هناکنج لاک « ماسح یلد یراداتسا ء رارالاح هدنرارپ ریس راسو هدهناخدغاک
 ۱ ردحر یروز

 كدی اب هدازهش یدجوم . رد ( ه۰ ) رفن ب نایجتزودهرق ناکدنزاس
 رارف هم هليا هدازهش ندنسوقروق كناخ ناملس . رد ( یداهرف زودوق )
 یزاسنزودهراق ییلکش هروبنط كرهد ردمزال هحنلکا هد راد بودیا
 هکر دزاسرب بیر یل هدر, و یلهدوک یحارص شریک وا .ردشمتا داجناهدناهفصا

 . رارالاح یر لراکب یحجواب رنک ۱

 هکرد ( یلجیسمش) یدجوم . ردرفن ۵۰۰ = نایجراقنوب ناکدنزاس
 نیدلاسیش قآ یسدد . ردولغوا كتیلج یدح ,یحاص احیلز سو
 داجا زاس راقنوب قرهلوا هدولآ هليا قشع بویمتک هن رط كنبراترضح
 یزاسو ۰ ردبا صلخت ناهجسمش ۰ ردراو یراعشا هناقشاعوهزبک اب . یدابا
 دواد یجنائوط : رانالاح هدیهاشداپ یالآ اما . رارالاح یاوغآ اشاب اراک |

 ندهریاسو كب حوصن قالوص کر لع یلت ,یسلع 4 ینایلس اشاپ

 ارد دا و کردم

 هرونط ناه . ردندتناعرتم یاج یسمش هدو بس ناحمتلب هدنزاس

 لئر ام یراشرک روا یعاب يا . هصق یو نکل رده دنس هر

 .محاراوتج لعیلکیالس ترون + یراحی .ردراد وا ی 1
 . ردیئایوص نیسح

 یاح یناهن هدهسیا شلدا داحا هداسنغم س نابجیغوم ناکدنزاس

 رب هرزوا همش ترد کی ډل نوا . ردفمزا یا ۲

 . اغيب هرق « ناخ وراص « نیدیآ . اسیتفم « هریت زاسوب . ردلشرک ترد



aê AFAیمهمانتحایس  

 هدهسیا زاسرب لکشم . ردندشدلوا یلاق ۳ یلدنل وا همست ( هناخشش )»

 رخ لکو كناثاب دمت هداز رتفد .سلس هللوا ارجا هلسودنک تاماقم هلم

 ` ۰تا دهم اهم هات

 ۱ i ات ۱ رک
aا ب  

۱۳ 

 ۱ 1 یووک ت یدنا"قاتس م هنیزاس ناک دا کد اغا دم

 ۱ ایا رس واو

 (اشادمح ا هداز كسیه) یدحوم ۰ تارف نایجزوف ناکدن زاس

 ۲ یرکا ۰ هح ق ۰ ندو « هتسو زاسو . ردندنسارزو حتفل اونا کرد

 . مدمروک یلثم هدیلوطانا . ردصوصخم هنسلاها دحرس یک راوشمط

 .ردلرات رحوا . رونلوا نظآ یسوروا كن هناخشش ناه هکردزاسرب هنادنول

 ء اغا بجر للام « اغا بارهس < اغا زاهش یلکنلج : راداتسا ی هدزاسو

 . ردنراع ندرلاغا وم قانشو

 نالاقشم ( هقرفیحترب ) بولوا هقرف ىلا راج زاس نانلوا ربرحت هدالا

 ندتسار نالوا ند اقم بولوا كنها كب هکردتراع ند نابناکو نانز یو.

 . زاملوا ربع کلر ردا لصفرب هدد یکشوک یالآ

 تولوا تراع ندرلهدنناوخ نزمودق : یرونط ۱ یک: : هقرف ینکنا

 ۲ راردبا رذک ندناهافصا ماتم

 . رارک ندرواشن ماقم بولوا ناداوعو نابنوناق : هرو یوا

 لصف رک ماقم بولوا نایجهضورو نامناطراح : هقرف یجندرد
 ۰ راردن۰

 .راراتوط یهاکح ماقم بولوا نابجهناخششو ناراتشش : هقرف یحنشب

 لصف ندنتاقاعت تسار بولوا نانزهرادو یحزووق : هقرف یتتلا

 رلردیا E روهام.

 هد ها وک هکرد (یابمرک توقعت )ل یهلا قشع دوا ندنراهاشدان نابمرک
 و یعرکب ؛ لسک و هه . یللق شب هادنول زاسو رانا هدنراغاب شکهرز

 ۰ ردصوصخ هنغاحوا یرحیکب یژنک | . ردزاتس رب هلوس یمهدوک لهدرب

 هرق یلصماذک ولغوا روق « نسحالم ء ولغوا مد رانالوا یراهم هدزاسو



 NY یانصا لوتاتسا

 .وس نالوا تفارظو تفاطل هدنرابارضم اما . ردراو یرللماک داتسا زو

 . رد راد وب نادمآ

 الع یحنوناق ) ندراداتسا روهشم یدجوم. ب ناک راف نک را
 -هرزوانوناق هک اقح كب ینطصمهداز هلاغج « كب ردح ازریناور . رد

 ر. نایب ا ی راجا عو ا
 رد( اغا دم داوع ) یزراداتسا حودم ۸ رفن س دوع نک درا

 هسیانارودو ناريس ندنرایکرت تابش یتیسومبوروا شادرف هنیدوع نع
 قرغ هبنادجو یافص یراندبا عاتسا بودیا روهظ دوع ُهحاررب ندندوع
 . ردنا بغار کمر دتا اهد لصفر رد

 .ردحلاک )هدمح رابد (راتراح) اطراح ۱۵ رفن  نااطراح ناکدنزاس

 : . یئاوححت :یرلبلترهش لا هدمور اما ,ردشلدا داحا هابمیلعت كن ( ینصخیش

 هداوبناتسا بوریتک ندناور هليا ناخنوک ريم ینوب ناخدایم - افا دارم مج
 - یاج ییطصم ناز ابال ؛ - ردایدعس ةدنزاسرب ییدتا ناکسا هدشاطکشب

 تحرک لخاطکش یل ناو ماشمداژ اغا داس رر
 . زد هفیلخ ناوضر بلح « هداز قالوص

 لک )ىر ماد تنا ود م ردا ی عرل
 اطراسلوات ره تیزاس لتر وو: د

 .« اغا سمع نوغیوط اغا ع . ردزاس هنادنول اما . ردل هدر یک ( داتراح )
 ندلنامام تلفو - ردندندشال در شورد دنا ها کک

 .(یزیربتناخ ییع) هدمجینوب مولعمان ینارف س نایرات شش ناکدنزاس
 ؛( راتشش) ندنخیدلوا یلت یتلا . ردزاسرب یل هدرب یک اطراح ؛ ردشمتا داجا
 اضر ۽ انا دم ریما بحاصم « اغا ینیس مح . ردزاسرب یلادص قرحم . رایدید
 . رلردندنرللماک لها كزاسوب ینسح هداز یز  شواح مرخ 6 یلح

 ۶( یاورشندلا ءاضر) یدج وم ۷۰ تارفن نا هناخفش ناکدنزاس

 ..نددوع لوف رد ر | یز لرب وغروب یک دوع ردب زاس لئو هوډ

 .: ردقوب یرل هدر اما . روک یعاعروق قلا ی رد هشوزوا



 «ندداتسا رولوا داتسا نالوا لیصحت لباق » : عارصم. ردیدرک اش كناغا١

 ناربح مدا ندا عاتسا ینمیسقت . رد یناکرب هلبوا یلج دمحا وب هعومضم

 . رلرد ( یلج دما « یلج نیسح یک ےب رولق

 نکیآ نابوج . ردمالسلاهیلع ین یسوم یدجوم -- نانز ین ناکدنزاس

 :یزارفرس كرانزیوب . رد هدنرق فیرش سدق یربق .راربد یدلاح لاوق
 یغیدلاج ین كفو شورد یولوم . رد یش كنس هناخ یولوم شاطکس

 رم ر برب . راردبا اکب یرورض هکرولوا لصاح بلق تقر ردقلوا هراندیشیا
 مساق - ناماس شیورد « دمت شیورد لهقك : یلج دما چارس ۰ یلج

 رني « هدد قلروط « كب دمحا هاس ۰ - ردیسشاب نزين كنس هناح ولوم اشاپ
 - هنامولومیموبق هلق - دمحا شیورد لوچوک ۰ مساق شیورد + اشاپ نسح
 . ردراو اهد نزن ردق شعلا زو هقشاب ندرانو - رد هدنس

 كمکح ثروغاثف الوا ینوب ۵۱ تارفن -- ناراقیسوم ناکدنزاس

 خروم « یرانلکورلبا كرانوب .ردشعا داجما ( یراقبسوم "یسوم ) یس هفیلخ
 ردندتتعاخ یرحیکب هکرذ ( هداز قالوص یراقیسوم ) شاقن ۰ لضاف « ماع
 فو یدنقا ها : - ردکولع فن هداز قالوص فو هلو
 . ردندندارفا هد لج دمحا قنرمح « وقا یدو « ب ردندنرلبتاک

 و سا یا وا زاسر کمد م ناکحت ناکدنزاب
 ناهاش اب کنج .ردیحاصالوط دب هک اقح هدراکوب اغا یامصم بلج کنج
 . ردندن رنک ورلبا كراکو هد ناضمر یللحاص کنج < ىلع اباب کنج

 ۳ .رد ( هاش كنشوه) یدحوم كمودق -- نانز مودف ناکدنزاس

 كلم ۰ یلج اص یلرادکسا ۰ یلج قداص « یلج یلع نز هراقن : یرانلک
 .ردیدبا د رف هدد لوصاو هدنفوب - ییز هراقن وکنز كنمدنفا اشاب دمحا

 ندنرللماک داتسا یدجوم كرونط ۳۰۰ رفت -- نایجرونط ناکدنزاس

 یدرک اش ك ( نسح الهش) ینذؤم هیناماس هليا ( دمحا ووزم یروبنط )ر
 فسوبهرق « نذّوم كجوک هداز انآ مساق ؛ یبلج فلو رد هفیخ ناجی
 ۱ و قیر الاكواب



 ۰۳ و یانصا ل وناتسا

 6 نرد) ندنف رط یاب ر فتاه نوحا كمر و حور همدا دی کردشلدا

NEرارق بورک ا دسح . یدلوا شوهدمو تسم ح ور  

 .یلاواق ندشماقیرا ٹروغاثشف ندامکح نالوافقاو هرثآتو هتشنا . یدتا

 .یاقثم راقسوم "یسوم ۰ یدریدلاح یسهحگ یافز رب كرمدا فیت

 .قرهنیلاح رانوب هدتوبن یصع . یدیاب یابد یاراف فاع . ینا فلات
 ماما هدهرونم هدم یسهنس یحثدرد كرم طقف . یدرا دنا برطو شاع

 .یدرک یتا بارش تمرح لره نمار تا هو

 .وروب ءانروز نو اكولم اما . یدلدیا عم یدزاس قرهلوا ندنجگاتن كنوبو
 .زوس زاس هحنلوق امکح . ردشلریو تصخر لس هغعلاح یان « مودق ۰ لبط

 العز رع كر یاد هسا لاحو بو . رابا مت و هرهدبا هت ینادوس

 . ردا ناوح هزات سدا كرەدىا

 ردافوس اباد و هکر وس افص ردانصوزاس یمهجنلک لکو

 كانمغ هلوا ماج هلاقوذ ناه كانحرف رسیلوا هللا قوذ یثک

 ..ناشع کش 4 اف

 ورم یرلرم . ردرف روش و لات (۱۷۰) = نانز هرت اد ناکدنزاس

 هرتادون لرل هدنزاس . ردشلاح فد هدنروس كنایهزلا همطاق ۳ هما نیا"

 هر ااصف .رولوا جوجه یرلاعف یک تعاسشلزو یصاقر هسلوایرلنانز

 1 . ردرلنانز هر اد .دنن لوصا نر و ماظتناو ماظن

 ۱ 1 هج هقشد ايا + . ردمزال لوصا هدملعیه

 .یغوا ءرق یلرکب داید « یلغوا لوبراپ « ینایرغ دمحا س رادنب لوصا
 - ردنز هرتادرب راثا رحس - اباب یلزان « یلغوا یجوباق ۰ یمج اب . وهآ اب
 كرانوب زنود هناکنح « غوا قاطا یدو « یلکنا مور « هداز مزالم

 . ردندناسق فل الاک دحاو هد را رش روضح یر یه

 رد ( ینایراف ) یدجوم ( ۸۰ ) تارفن  نایج هجثاع ناکدنزاسفانصا
 . دوم « اغا روشاع یناک . ینطصم یناک ) یرانالک یرلیا . راتاب ( هدناوحخن )

 .یناعصمیاک - یاج دا یک « یسیاع فراصم « هداز یجتوشروق ء یلچ



 زاهد آ وخت روپظو

 ,یلهطلغ هدتناوخ « یلج دوم كدر رک اذ یهبحتف « یلج نا

 ,ینشلک درک ذ نف ( یاج یاده رک اذ) یلج نایع هداز یدقا دوم

 بحاصرهد دیرف ( یلجدوم یمعا رک اذ) . یدیایرک اتو رکاذ كن رط
 دننام هدکلف سلطا ( یلچ نانع) هجوق یلاشایمساق . یدیا داتسا رب فبلأت
 مدا رب مصا ( رغاص یجوق هدنناوخ ) . یدیا لماک داتسا رس رب ماما كلم

 ءاهسا وا شع دروطو زمصوص ردقههحنل وا حابص هخالشاهلصف هرکرب هلغلوا
 ( ىلج ماما كوک هدنناوخ ) . یدراو یزاوا دنلب یدواد . یدزمتشیا

 . یندلکد هدنناوخ ( ییلج ماما كویب ماع یابب) . یدیا كلام هتوض نسح
 هدشش و راک ( یاج بجر هداز یشاط ) . یدیا یظس هدقسوم لغ

 فیصن ) . یدیا هتسب بحاص (نونف رپ "یلفس بجر . یدیا یایراق ایوک
 ها رداز بعلت ا ا )جدا یرصات هل رطع رع هداز اشا
 .دحالادع ( هداز هدد بح ) . یدا یحاص 0 دیس ( یاح

 تن( یلخب ادع لیوا) . یا ۳ ؟اشو یک اذ كندقا
 ۸ تن ارآ هلولو ( فسوبظفاح هداز ماما ) . یدیا كابی هدهموقوا

 كانبردپ ربقح . یدیاییلج تبح شوخ  مالکلاولح ۰ قولخ « رصعهناکی
 . ردیحاص ناوارف تامولعم ( یاج دما عنعن هدنناوخ ) . ردیسهدرک رظن

 :یداهتسبحاص « لماک داتسا للبف كانزوس ( یلج ناّعع . یلح یهو )

 سوگ یوا ااا هدنماع مر قدس كار .نیفورد نهواتسا
 كلف . تح شوخ ۰ كخضم « نذؤم مه . هدتناوخ مه ( ىلج ىلع

 ا او رو ظا یا ی رب هدازا

 قوجرب هقشاب ندنوب اهد هکلوا مولعم هیافصاب ناوخا . یدیا فیرشتاذرب
 مردن « شلوا رهظم هتابح هاشداب نمرلکدتارک دوب طقف . ردراو رلهدنناوخ

 رب راو یرغوط ه (۳۵۵) یددع هردناکدنناوخ نالوا نابعاو ارزو

 فلات ندنسادص حاورا مع یمادص هارازاس - ناکدنزاس فانصا



 ۳۳ ینانصا لوماتسا

 قراهمهدراماقم هلحخ . یدیانم ةحاوخ ید هدوعم ناک زا ا
 ایتماقم ماگ ییمط كرات رضح عیار دام ناطاس اما . یدا ناوارق

 ء تافنصت ؛ لحز < رک د ٤ تو شش : زاک ردقفوا هدهاس ۲

 .یدرد ا شخ قادواح ثأنخ همدا هیدروفوا تاقحرا . تافرش «
 3 یا راز هتسوب هدنلوصا ناور رود « هدیام ماقم

 سرو رخ ندناب رحس هسلک هراتفک یرورخ ندناپن رس یناهد كراي
 رب رب و مخ "ندناک و ربت یثاق « یی رک نامز متسر « ناماحرب وهسقاب هلیمشح

NAME 

 . یدردبا باطخ هد «! رد » یزاغ ناخ دارم هداتسا ون

 . یدیابیلدنع هليا سفن زيت ردنا زی هکاقح ( یلج بیلدنع هدنناوخ ) .

 . یدا لماک داتسا رب یلزاوآ دنلب ۰ یدواد نارق ظفاح

 داتسا یحاص سه كانزوس ۰ یلرحنخ ( هداز یحروس هدنناوخ )

 . یدیالدایرد
 . « ماقم هداز روس هدننج لفاحم هلبق » : رات هنتافو

 .یدیالماک هدنناوخرب هتل  قرقش ( لع هداز یحدوس هدنناوخ )

 ( ءهداز یک دشاوخ) یکایک ( هداز نر

 هدنافینصت ( ىلج نسح یلهبرق هدنناوخ ) . یدیا ریظن هدقموقوا دولوم
 داسا زر دل کی زاد( ایی و

 یحاص ہد لجز ۳ زدنل رکی راد ( ىلج یح هدنناوخ ) . ىدا تراهمرب

 داتا وب ی ۳ ردیدم [ ( ینشاح هدنناوخ ) . یدا لالح رحس

 .یدروفوا قاشع لوق لابی ندنسهدرب دواد ( یاحدما یک رنالاس ) . ید

 مظعا ردص ۰ ردلماک داتسا یحاص تایلک . ردیلاشپمساق ( لاقتروب ظفاح
 هرف هدنناوخ ) . یدا یداش مالاع هدنرصع ناخ دا صو اشاب دا ظفاح

 . یدبا داتسا رب دنن لوصا « لد ی ندنذیمالت یحم یدمآ ( نالغوا

 همورضراهدشا ا ندنآ هم هلا ندننا لادبع یا نسل

 . یدتسا ارجا یرللصف ارقس نیسح هدننا كناشاب دمت هداز رادرتفد كره

 سو مس



 یمهمانتحایس یلحایلوا ۳۲

BIE KDE NIE KDEیک یو وگو 9 یک  SIE RIE RSIS SDE RIEیک )یک  RIE RIDERS۵و )کیک  

 ردفو یراناکد یک رلداغرا هد رسما یمغل . ردارقف یالآ 7

 خوج خاسالدرآ بوجآ . ردراو زیراکرب هدروش » هدنالآ رابجمغلوب

 هلظافلا ینمرا ود « خاسپ ماداب . ردجآ زعراخ ؟ یدراخیح یعادایز راک

 « هلیرلثوام هقرخوا « هلا رلهمزج هابس لاشیاش هدنرلقاا كرهدا تالک

 تساحت . هلب رلکهروک نیط راب یالاب و رلهم زاق یداهرف هدنرلزوموا

 رلمغلاش « پروط « رلرایخ یراص یلکدرکج شمناموخت ندنجما یرللدرک
 هلا رصم اما راردثوام « مومذم هجرک . راردبا روسع كرهب بوراقبج
 كاب لوبناتسا هلیتمدخ كفنص ثولمو یتحا . ردرافنص ییموزل هدلوبناتسا

 ر ندسد یشوک یالا یخ كفاتصا نالوا ن رحم. هدالا - رولوا

 ۰ یراخش « یرلهفیلح رامعم هربص یدرآ ۰ رلردبا روع هلرلاقش 3

 یرادزا بوک حالسرب هدنرزوا راتآ نالیہک هل یرایجاعد « یراشواح
 هات سوم تف 8 هلیرانالغوا جب ا هلج هلیماشتحا بایسا یثاب رامعم هریص
 . ردددع ٤٤ رافانصا نالوا قاع هبیشاب رامعم . رک كرەربدكو د

 كلوناتسا فانصا و لصف و  ناصاقر ناب رطم ناک دنناوخ فانصا

 راک هشس « ناصاقر « نابرطم « هدنزاسو هدنناوخ ردقن هدنرب تولوم ترد

 ۱ یرادالعوارهش د انزدلو ردق هن .هسراونا رمشفو کام و نادلقم اوراد

 ا اا هرد ( یمس کب هزه ) ی رس هارلهدننا وح : رد اناس یرانآ هنزاو

 هليا لالب هدنروضح ترضح . ردیسجت رب یمرکی لرلریپ یفیدالغاب ینلب
 : الوا . ردهد ( فّلاط ) یربق . یدردیا توالت فرشتعن

 ( ینشلک رم شی ورد یلتاقوت ناک دنناوخ ناطلس یراب ریش بحاصم )
 قرف زو بولوا تحت مه و سلح مه هللا ناهع لا هاشدا ددع ید

 و مدنشارغ راونکس هدنرصع نا نایلس ناطلس:. ردععا لاقتنا هدنشاب
 0, راشعا همنخ مه هایردب ا

 بولوا باهرهب هلب راتب فرش كنب راترضح ینشلک مهاربا هدرصم
 ناخ دا . یدلوا هداحس بحاص هینشلک قیرط هدا میس رود هدمور

 هدزوا راودا لوق هدیقسوم لع نکیا هدصاخ مرح ربقح وب هدنرود عبار

(e: 



 ۳۹ ینانصا لویتاتسا
SEو  DEDEیوم وب وی وی یوم رک 60و صم ( 

 وید « ممدیک هیازغو هح » بودبا لیمحت هرلرطاق هتفچ ۰ هتذج یرلهفح
 WES رس نوک انوک هدزاحا هردنح اقا هر دلحم < هرلبجم مو ۳

 بودا نر هرز وا ی رل هناخیسس یراهردنحندن راج اغا قحا زوو هدنحال ايو

 رلهبارآ یرایحخرج یالودوص « ینمرکدتا « یترکد غاب . راردیا روبع
 هرلخرحرو دم هکد تا نارود یرلکل کت هیارآ بوتاب یراخرح هرزوا

 ینمرکد تآ « وراقیج [۱] هنت یمرکد غاب بودیاتباصا یرارب كرلکلرکت
 هرزوا رلقازقو هبارآ «رزاقحوص ندنرلبوک یرلبالودوص ۰ رودوکوانوا

 الا یدرزلوا ناور تول ود لوس هلت رر هراناورداشو ضرح

 اردا دنسا ولد « ردفنصت ییا » فاو ی را وچول هانشداب ننک

 دزژوا رلهارآ لیا نورد .. ردشقا ناسا شورخ هکر هفاتسا وا و
 . ردمزال نورف هدقانوقره همالسا یودرا ارز . رلرع قرهیاب یرلت ورف
 « قوب « مازاق وب وق هداروش » یراکهروکو یرلامزاق هدنرللا رایحمزاق وب وق

 هایاهرواشمود « راقیجقوب . زامقیجوص « ردیراص یار وط . مازاق هدنوش

 هدنوش یناراغم » هدرلیعا نزخم زولوط . راردبا روبع هدنلکش رازاق ویوق
 هدغاط یرللوب وص . رارک هلراکروکو امزاق هيد « ماب هداروب قوب « مها
 قزل خ اس راول ر ا ینکجهدیک وص هرهش ندرب رب بویزاق
 بنک :ییدلوت وص لا تا با ها یو جالوق ناسا

 ووق هدعدآ زو بوزاق ردقهرلر قانوق ش « ترد ندنیمز رعق . رردا

 وص نداروا ۰ رلراپاب ریکداب ندرلزب نکلپ هنیزغآ وبوق . راراجآ یرازعآ
 یرلوص ۰ رلردیا سفنت راداتسا یهدنیمز رعق كرهرک راک زور هنیرلونوق

 بیجع . رارروتک وص هلرلوزارتو ما هر یزد ات بودا
 . ردلکد مش رودقم و دو صوص رل ووا فنصو . ردتفرعم

 «لهشیلاح « لهیلشیا » هبرلابنز هفوک كرەروك < امزاف هدنرللا را رادرا

 ردا روبع هليا امزاق لهروک وید « /هشیراق هشیا هرکص « هشیراب هزمقح

 هعدام ناقح هدکنررب وروط « هعیلغاب ۰ هح و وق هرکوص ندقدللا یا ۱]

 . كرک هسلوا طلغ ند ( هبنحط ) هکرلرید



 یم همانتحارس یلحالوا ۱ ۴
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 ص صل اراناسد هدنرا هترآ ید رابنمریا یحاناداب . رلرک قرهالربا روت

 هدنجوا راش مع نوژوا هدنرللا هلنا هناداب صام شلوا بالج ندنجرک

 کت » قرهتراغآ یرلراود  یرلوا شمراراق هبراهحروف لبق زومود

 ناسو (هآ - اجخآ ) ( شم - شعای) . مردرغآ بولا یاجخآ
 بولا . رلردیا روبع كرهباب وس رلواب هایسهحبل یمرا ويد « زالوا
 هلراقالربف ۰ هلرللرط < هلرلورو شماق یترذاکد هرزوارلهبارا یرایاحو وا

 لتطیشدهمروک رازوک < هلراشوقوناح « هجناک « كالههودو فد هدرخ
 ۲ یللاقتصقآ هدنسال آ كفانصا وب . راردبا روع بودا نیز هلراقاحتوب وا

 < یلنیلعن نا ۰ لشوپهلک هدنشاب زوتوا شورطم « كرالج ییهمروس یزوک
 هس رللا هلرامد | یتیم لو تروع « یهفاط تروع هبمالس یسضهع

 یلهقات تروع نکردک هدیالا بوشیاب یرلردیو هدلاواب « یرلهیاد همزود
 ود « مهتسیا » دوخاب « مرهتسلا یعاحو وا و ن ! یدادآ » یلح هحوق

 « نلردا روسع قرالاح یرلکلهمود « یرالربط هدنرللا یسک قرهالغا

 -.رازاهدرلاواتف ود « ردح یناع | ارام »ام رد رل دلقم فانا ب سع

 : منصمهع 5 قرهباب یرهبارآ یجووو هن ردا هدنرازابتآ راج هبارآ

 دلرهر دکج هراشلک نوصمص یربا . هرلکشا مرا یرلهارا توج رک

 رانچ « باع « ریش « زوج « ورس رايج هح شی . راردیا روبع
 ء :شقنه الطم راج هامکسنا . راردبا روع قرهباب را هتحش شد ندنرل هتخح

 یترخا اع راتو ات . اذک یلیچشارف . رلرک قرەباب راهمکتسا كشم

 . رلرډیا روبع كرکح راتونات ورس نوزوا نوجا كمريدتا داب هنو رضاح

 تجر هللا . یدیا مدآ یبا ! اب » یرلکیپ هزانج هدنرلشابیاب كرابجتوبات
 ا ا لار وا ااو تود هلا تر ق ۰ هلن
 یرلقوجرب هدنرلکدتا روبع كردبا لاؤس هید « ؟ مازاق هدزب » رلنازاق روک

 رل لنک ک تروع راک د رلصفک رک ولا ترع ندنورخا عضووت

 قردپاب راناور تخت لکشم ۰ عنصم یرابجناور تخت حاج . رارک پوبهزب
 نرزم تفج هجرلکیب رلیجهفحم . زار كرهدهلک وب هرلرطاق یتسهعو



 WIE KESE یوم یوم موج جم یوم ویو NEE و یوم یوم )یوم یوم یوم مجیصمجیم موج یو

 رلیجاوبص . رارک دارهچم هتخن هرزوارلهبرع رابحبقح . رارک بوفس تر
 ناولا امتربع هن راناورهخت رایحماج . رلرک كردبا شقن بویاویص یراناک
 بوریوج ییرانمرکد یا هرزوا رله لع رانج یا ۰ رارک قرهقاط راماح

 یط قره نانسارخ هلب رانمرکد رانجناسارخ . راردبا رذک قرا یا

 . هنیرازوب بوقاب چریک هرزوا راهبرع رایجیفاب چریک هدغاط . رلردیا لحام
 هرزوا رلهناختسبس رابحچرک یلغاب .راردیا اقش بوکج چوک ضایب هتیراژوک

 رایج رک سیم . رارک هدنجنا چریک یراباونا هلج بوتلکوب چرک یلغاب
 یرا رات نوک رک رر ني ی اذک هدرابحج رک شاط فا اذک

 . راردیاروع قرهبابرلرانع كنسویراراتسدربق ندیم بوسزاق هرل ره ی

 بوریدشیراف هریرب یهشو یاب رزب هلا چ ریک شاط راتوواترآ یجنوکول

 ۳۹ رو هحووانرآ بوکود نوکول ها راقاش وط هرزوا رلهارآ

 . رازاراص یرنوک ول هب رارب ونک هنی رلکنوکو ص رابللو وص.رلرکګ#
 ِ رانض هدهفوصاما ی رل هناخراک . ردقاتسا لتا هزار ا

 . رد( بارتوبا ) یرلرپ ۶ ردیسانب حتتلاوبا کردعدق ٌهناخراکرب هدجا
 هززوآ رلهارا راضتمزک ردن وفدم هدنآ ردا دین

 یلروماح یلروءاع یرلزوک یرلزو قریب تمر « راریدلکو تیمارک
 كوچ راع هنایلس یان راک دارای رو ر
 هت رادنک ندور وق هتک نا رکود ران وسر وق هتک ارز وا لدا ا

 مظع رایجوتروا نوشروق . راردیا روبع قرهباب طاسبو باوا هتیراتآ و
 ناتووانرآ یجردلاق . رل رک كزەتروا نوشروق بوللکو هرلهازا یرلهق

 هدلکش ردبا ریمعت مربدلاق هدرللو هللا یرلوکسوک ریمد « یرلامزاق هدنرللا
 هد « هنبهناطاس هسفتباخ هتک اتروبا هجار هناطاس هنیزوتام هنالوتوا » : عرج

 . رارک بوبالریا هرزوا یناسل یراتووانرآ ( ناصللا ) یراعییم وب
 رشک داوا نانابنق هرزرا هارا یک لا
 زوبتلا . رایحکشا یجیکحشاط . ر رک تدارک را میظع هرزوا رلهبارآ

 مر اود وک ا ۰ شوج » راینمرایکشا ردق



 یمهمانتحایس یلحایلوا ۲۸

 : نایححرک لغا فانصا . (6۰۰) رف « (۵6) قاحوا : نابج چ

 رد ( ریصننب مساق ) یراریپ ( ۵۰ ) رفن ۷(۰) ناکد ء نایج ییج رک شاط
 ۰:۱۰ ) ناد : ناخ وک ول فانصا ۰ (۱۳۱) ناکد : ناربمیم فاضا
 یفانصا .(۳۰۰۱) ره« ۱ هناخراک : ناو وص فانصا . (۱۰۰) رفن

 یران کد : ناخ رک ینانصا .(6۰۰) رف ۰ (۳۵) ناکد : نابحتم هریک

 ..(۵۰) رفن ۰ ٩ ناکد نایشوشروف هتخش فانصا . (۱۰۰۰) رفن قوب
 تارفن : ناحردلاق فانصا . ( ۴٠۰۰ ) تارفن : یخ روا نوشروق فانصا

 هناخ راک : شاط فانصا .( ۱6۱ ) رفنو ناکد : ناحاغاق فانصا .(۸۰۰)

 «۷۲۰۰۰) رفن : ناش شاطفانصا .( ٠۰۰۰ ) تار ۰ (۱۰) هداشاب دواد

 -اشوب وا بونافانضا . ( ٤۰۰ ) تار : نابحانادابقفانصا . ( ٠۰۰ ) راح

 (۱۵) ناکد : نایعاهبرعفانصا . (۱۰6) رفن . (۱۰۰) ناکد : یس
 ۰0۸۰ ) رش 66(۰) ناکد : نایح هت شم فانصا . (۰) نش

 ناو ناخشارف فانصا .(ع۰) ناکد : نابخ هلمکسنا فاتصا

 : ناحنکر ک فانصا .(۵0) رش ۰ (۲۰) ناکد : ناحونات فانضا . (۱۲)رف
 ۹(0 ) ناکد : یساکتسد هحلح یابنطا .(۲۷۰) رفن ۰«( ناک
 فاتصا 0۷۰ ) ر . )٩( ناکد: ناجاور نک یاصا .(۲۰ )رش

 همرو قانصا . ( ۲۰ ) ره + ر E EA RS E ناسح هم

 1 : یسخرج یزابالودوص فاما , زدمدا رب ناخ هک ا

 جغل لفهم فانصا . (۱۰۰۰۰) تارف : ناداغرا یانصا . ردراسدنهم

 رک جم ) تار : اشیا
 ,قرهل واهداس < هدنرلناکد یراراک هدیبه كرلفاصا نالوا رب رحت هدالاب

 هدنرللا رارسک هدنرزوا راهب رع راراجت . رک لرهرتسوک یراعاتم بوب هلشبا
 و تک شاط و قرهاب راوتد ا ء رمد « تک دک ۱۰ رک هکر د
 كرد هرزوا راهبارا زابجهتسزک + رارک كرد « متک هنکت « تک روماح

 رخ ۰
9۹ 

1 

n" 

۳ ۹ 
 اک



 1۷ ینانصا لو اسا

 ارجا نرل تراهم هدروضح هاشدا یره كرلراک ترع فاضصاو

 فد هدراثوب . لکد لباق هلا قو لید ینیصوت هکراردبا روبع هلیوا كردپا
 ندنرلهلولو لوسناتسا هکرولوا یئدشردقوا یرابوهویا» . رونلاح مودقو

 یگادرتملصا کدو . ردقو یر هناخ راهم كراو ابا را

 رطاق یرلهناخ راک . ردفانصا قرق یم هل ۰ ردراذکد قاتا رروط هدربرب

 . ردرامدآ .حالسق یس هلج . ردیاخ
 یثاب ی همارغود هد رق افو یر ها رک تب نارام ناراحت فانصا

 یراداتسا هابراراستخا هلن ندندلوا قلاغا هلوسو اما . ردسس هناخ راک

 لوتاتسا یره کردراو یبا نم لیا رو کک

 . ادختک شم . ردرلرداق هفکاپ عماحرب یک هیناماسو هفوصابا « هعاقرب یک
 هرشط ندندودح بوشالوط یلوبناتسا هبا رانا: نوک نوت شوا رک

 هناخ قرهلوا هلاوح هنس هناخ رمقق و سعر دوخا  هرزوا ماع قدرطو

 ندتخ هد هدانا نایب , درر وشام هه یراوا بولک ندنقح ران ابا

 باح ) هدمایا عدق یرارپ . ردراو یرافاع قانصا ددع زویجوا . راریلک

 . ردشعاب یسودنک یتسفعلق هک امنا. ردنوفدم هد هک اطنا . یدنا ( را
 ( راجنلا دحاولا دبع مساقلاوبا ) یراربپ ی هدنرصع لوسر ترضح اما

 .ینهمرکم # حتفل ادعب . ردس هتسد ره یتکیآ قرف ناملس ترضح . رد

 ردشک اب تداعس باب یا هه رش تاب بودنا اس ادد تادو یییرش مرح "

 یدتیا دس یوق ی هدبرض بناح هليا بیرخت یب کم زاظ جام فسوب هدعب
 (ناوسا) ىرق كراحنلا مساقل اوبا . یدلاق العم بابر هدقرش بناح الاح

 . رد هدنراف نامعن ترضح هدنق رش كاس هعلق

 « تارف ( ٠٠٠۰ ) : ناباس فانصا هلح ( ۰۰۰ ) : ناراحت فانصا

 ناکد : ناحق فانصا « و زف « 4۵۵ ناد دم ناسا فا

 فانضصا . (۱۰۰۰) تارفن : نابجاوص فانصا (۱۰۰۰) رف ۰

 ۲۵(۰) ناکد : نابج ی فانصا .( 2۰۰ ) رقت ۰ (۷۱) ناکد : نانحاح

 فانصا ٤۰۰ )رف ۰( ۸8 ) ناکد : ناحاسارخ فاضا . (۵۰6 ) رقن



 ۱ یلهمانتحایس یلج ایلوا 1۳۹

 ةمشچ رس هلا فیرش طخ یاچ دم یلرادکسا ندیا قازاب نسر هدننادیم
 لب نما رانکو تک ااو قولا - یدیآ ناال
 ردرلهدا كس يا هسریاب با تاسح لخاد هد یرامادخ .ردرشن روکا هل

 . هنس هعلق رح دواد و . رد ( ساقلا یا نبا. یلسح دواد ) یرارم

 نسربوبالغاب نیلب ناماس ندنکیدتا تمدخ هنحتف بوقیچ هلبا قازاب نسر
 شیرق ساقلا یا یساباب . رد هد ( نادم ) یربق . ردشملبا ریپ هرلزاب
 یمددیرف كبرع یارعش یی ۰ یرعاشرب غیاب كا « حیصف كا كنس هلی
 تامالا هذه غیلبلا سقلا "ییال یدب۷

 هرسگنا :ءاتتشلا هاج اذا . ءاتقلا فیسلا ق ءرلا ىح

 « هرفک ۱ام ناسنالالتق » ۰  دنحاو لاح یضرب الو

 یمودنک ۰ ردععد هرژفا نآرف طفل نارقلا لوز :لق عرضم اوص

 . یدلوا توف هد ( یرصق ) بوراو هلارق لقرح ۹1 . یدا رفاک

 ی : زا ددیروک

 . رد ( یطساو رمع وبا) یرارپ ۷۰ رفت  نازاب شتا فانصا
 زمکیدروک كموقوب .رد هد ( موق ) یربق .ردیسهتسرگ یجنشب كک اپ ناماس
 ةيلمر) هدن راد ناتسحوقیسهنس ۸۷ هله .یراتفرعم اسرهلو هس « امت هقراخ

 ریرح هدنتحایس رصم هددلج یحنکیا یرابیاجم زمکیدروک هدنرهش ( لامل ا
 3 ردشماعا هو یلثم دزد تعصر هلوا . هنل وا تعحا ردشعلوا

 ! هلوا شا انیس یلعوبا نریو رامتشا هنقوب هکرکم
 لابخ ناولهپ نابجلط لایخ یی زاب بش ناناولهب : یعاونا كلراناولم

 «زابروز ناولهب « زابهلقوق شاب ناولهب « زاب هلقوق ناول ۰ نایجریوصت لظ
 ناولهب ءزاب هساک ناولهب ءزاب ینبس ناولہپ ءزاب قانچ ناولهب « زابهزوک ناولهب
 A ناو ها هم ناو ام زهر
 « زابراموق ناول « زابقلراووب ناولهب « زاب هک ناول « زابدغاک ناولم « زاب

 . زاب هلجاپ ناولهب « زاب ریشمش ناولهپ  زاب خرج ناولهب « زاب هنیآ ناول
 « زاب وب ناولهب « زاب كوك ناولهب « زاب نومیم ناولهب . زاب همروس ناولهب
 . زاب نالس ناولم ۰ زاب راح ناول



 o“ 1 یانصا ل وتاتسا

 را یودود AA کودود راح راک « هلودود ینع راک « ودود

 یسرو بوبا E کودود مولط 9 یودود اکناد و5 یودود رام سم

 باسارفاراک < یسرو ات هبنارت راک < ورود هشش راک < یسرو ناش ورد راک

 نیلکنا راک  یسیرو ناروطول راک . یسبرو رتهم ندحرب راک . یبرو
 ناحراک < یس هرونط زبغآ ندرمد راک + یس رو نونغرا راک < یساروت

 لطراک ۰ کلید هن رقم E یلبد ییع راک « کلید بونا اک یل هنود

 «رام ن شماق واک صاقر ی هراح را ی راش ناحلف واگن هناغح راک < زا

 زاهاختسس یس رال راقاتسا نالوا ر رک دالا د نفاق راک ا کک

 - رردبا روع قرها یرازاس نالوا رکذ هدراناکد هداس یمک هدزوا

 [] هناخ راهم تافرزکس بولوا ورب راج را داتناو ی ین
 یوهو یاهر ومردقوا قر هلاح یرازاس یرلفدباب راداتسا هلجو قر هللاح

 نالوا قاع اکو 1 ردیا نظ شما روهظ لاحد رانروک هکراردا روع هلا
 ۰۷۷ فانصا

 زابناح نانلوب رضاح هدلویناتنا س ناناولم نازابناح نازابزاب فانصا

 یزرغوط هک الفا قر هتآ دک ندا یربیه هکردرف جوا نوا راتاو م, 8
 رارویقیچ هبهلاکم هليا ناییورکو یسبعترضح هدالعا كلفهدنراکدنبا جورع

 یجاح ییردنکسا یصان یحاح یلبرغم « یلچ دم ییرادکسا ! ریایدبا نظ
 « هاجس هرق یلریک برع «یداق یل هسورب « ماسح یئاش یطوبرخ « ىلع

 زسوزارت « یلوزارت هدنروضح هاشداپ رلنوب . ناول زېق « یلغوآ رب 1
 هليا راح رز هدنرا هقرآ هيا یتسد درب هدنرللا یسک ها جوناب يا 8

 هنا ناذاب یزاب تل آ هراب زویکیا لصاحملاو « هليا جاق نیلا هدنرللا

 مدق هکدف بوط ی هدنسالعا هورذ ات كنس هلق هطلغ . ردبا تفرعم ضرع

 تا « هدنویاه روس . ردیرلناولب نم « دنه « مور « مج ۰ برع شمصاب
 صوصخم هراس ر كفانصالصا قّملاج هناخ رتهم تاق زکس هرص یم هقرا [۱]

 ییا قلاج هناخ رتهم هدلاحوا . رلردیک هالآ قرلوا قاع اکو یرلرکید ندننیدلوا

 یر یرب كرلفادنصا « یاود بیئرت لوصا و هکرذکعد هقراف هدنسارا فانصا لصا
 . ردبا ماهفا یتادنرشت لوصا كلاود « یرامدقت تیفک هنرزوا



N “۲یسهمانتحایس یلخایلوا ٤ 
SDE SDE KEDE NSTE NSIS RIE DIE RIEیک ( NDEیک  KEDE NEDE KDEیک  REDE NEDEای رک )یک )کی ( DIEعینک  

 هدقدلوا غاب هنشاب شب یعرکی تلاسر برضح . روللاج هد هدرا هناخم ولوم

 هنیرهش ( یرصب ) هلیتقفارم كنس هلوک مان (رسیم ) و یلام كناربك مدح
 ضع نوم دف هماش ترضح اما . یدتک هتراحت هن رهش ماش ندا

 ا ا یتا مدق » هربوا الاح « رک یدلاق هدنوسق لبج ینم هاا
 قرف انا هشدخ هتننوا . یدرب و باسح هلتماقتسا ه هشدخ كر هود هب هکم

 .یدلوا یسهحوکنم بودا تح هلوسر ترضح هدلاح ینیدلوا هلولحم هدنشاب

 در را رج سم یھی ازای یا« پاو + ودق قدهدفافز هل
 رثّوم . رونلاح ین هدر هناخعامس ادانتسا هتاوروب ۰ ردروطسم هلهجووت

 . رر و اقص هنحور كمدا . راو ینادصرب

 هدنرصع ناماس ترضح یو ٩۵ رفن ٩ ناکد س راقبسوم راک فانصا

 . ردشعا داحا یلاقثم ینعب یراقیسوم یسوم یس هنیاخ یدبحوت ثروغاثف

 . ردزاو یراعون یک تفرک < لاطب هد كتو . زدزاسرب دق

 . فد هدننامز ی ناماس ینو ۱۰ رفن ۷ ناکد -- ناحکنج ناراکزه

 + یللت قرق « تيه هفرط اما. ردشیا فیلأت میکح تروغانيف نوجا ادوس
 . ر زر و تابح دا: يسا و es لق

 لکشم ٩ رفنو ناکد س ناحکلید و زابلطو سوکو و مودق یاوهلها

 بوقاط هرناسو لیز ب وکج یماخ هود هی رلزوب كنهرقن هکر دتفررعمرب
 3 ۳ ..ردصوصخح همدآ رب هدلبا مزب ۰ ؛ ردبراک مدا ىوه لها . ردقلاح

 ۱ ف راک : ناداوع راک نایجروطناص راک ۰ نایجروبناط راک
 0 9 نابج هناخششراک < ناتزاتسش راک < نابج هضور راک « ناساط راج راک

 «نابحانروز هراق راک < نابجهدشح راک < ناجروکوح راک « ناجزو وق راک

 « نایج هروبنط لت راک « نابج یغوم راک « نایحمتلب راک « نایجراقنوب راک

 راک « نانجرادنوص راک « نابج هجشاک راک ء نابحیقلفا راک ۰ نابج طبر راک

 راک « انروز ۳۷ زاک ۰ انروز هروج راک < نابج ارور اف راک « ناحق رش

 راک « ریفنراک . نابلپ راک « انروز یرهث راک « انروز یمج راک « انروز ین رع

 هک رفح ۲۱ + كل ودود یا راک ء هلودود اف راک « نابیوح لاوف راک 3



 ۲۳ یانصا نودا

 هد هسشلاف ند ( یایراف هلادبع ) نیکلپا بایر- نایجنبر راک لها
 كنيقسوم هکردزاسرب مدق یلرات چوا . ردشملاج ید هدنروضح ین ناماس

 . یدلکد مارح زاس لوا ندلوسر ترضح . ریلم هنلوا ارحا هدنو یسهب

 ینغل یراتنا روز هليا زاسوب یت دواد : اج: تربع نونغرا ےدف راش

 زاد وصخ هناتکت رف هد ران دنشوم اتا ههقرق یراوا شما
 . رد ۳۰۰ ددع نونغرا

 هدنرزوالفحم ررب هبشهن رلافحم نذّوم.هدریدیه س نونغرا فی رعآرد
 ناهرروا کور رد دنسل رد سوماح یرلکوز وک .ددع یا . رول و

 وب هللا تمننص رب یرازاکزور ۰ زاقلاق یرکید هحشا هلوروکرب اک
 قامراب هروک هنس رلکلد دلزاسه . رالاح . رو وقود هسراخرح كرازاس

 هلرازاس زویجواو اما . ربریو ادص هلبا لوصا بوصاب هرلکلد رایش یک

 رلزاسو . روروا هراخرح < مر یراراکزور كرلکوروک نالوا کرح

 روبز بولوا تسم رانابهر هکدربو ادص ندنماقم یواهر هلا نیزح توص

 یرلدصقم .رلروق هنلاحیثاوط یبزا ودنکیرل هچ كرانوب .راروقوا راتبا
 رمشب رلنوب . ردکتا عنم ینس هنا هبلغ هم رایدنک كف هدنراقدراو هغولپ

 بوقیچ یراقاق تسوا هاربکوروک . بوقیج هنیرلرزوا كرلکوروک مش
 قراښا رور لیل: قفا هنرتغرا ها زاوآ شوت و

 نونغراوب . رولوا ناربحتسم تومرلندیشیا هدنرلفدوقوا هدنماقم یواهر

 هنماقم نوحیکیدتا داجلا هدنرهش ( هفروا - اهر ) دواد ترضح یزاس
 ا ) ع) هکردروهشم E کمروک + 71 #0 0

 نایت یوم ترنج نکا + ۱ ره < ناکد س ید ناز قاس

 تفرک < یان . كنها ود لاطب بولوا ندشماق رازاسو . ردشلاح لاوق نکیا
 نیا اه هک روس « كنهرس . یدواد لاط» . تتعآ هد ۰ روضتم هاش

 . ردرلشمر و تصخر لهس مور یاملع هزاسو . ردراو ی هنوک کیا نوا

 نالا یا ۰ ردشملاح هدنروصح كانال وم ترضح نالوا املعلا ناطلس ارز 1



 یمهمانتحایس یلج ایلوا ۳۳

 NIE )یو )یک ۵ ENS )2 ۱ و

 هدنزود ما كنسوبق نودوا . ۱ هناخراک قانو نارتهم فانضا

 ناع ۰ یراسوک هود تفجیللا زوب هدنجا هکرد هناخراک مظعر, هدرابحیقح

 ماجربیربیه ۰ ردراو یراسوک لبف کیدروتک هنیرفس نیتوخ كنيناث ناخ
 « هدرلنوناه روس « هدنرلنوک مارب هدنرل هحنک مارب . نلکردق .یسهق

 دعر یرلادص « روللاح و هدن راکدشل رب یرلبحابا تا و هک نوا

 «نایناقاخ سوک » نوحکنا . ردنج ناقاغ یرلرب . رولوا هتسوس هجوا راو

 كیدنوس ابی ) نالاح هراقنو سوک هدنرلازغ هانتلاسر ترضح اما . رلزید

 هد ( لصوم) یربق . ردیس هتسب رک كنافصاپ ؟زح ترضح هکرد ( یدنه

TTC CR EF 
 یدحوم هدا و 2۰ رفن ۷ ناکد - نابجانروز رووا فاتصا

 هدنلاحرا هلبا مالسا . رد هدنعدق رهش ( قولوصاا ) یربق . رد ( ۰ 5

 یخد لط دنا داحشا ددج "یشرب هنشاب ا ردراو فالتخا

 .:یدزالاح
 نارا لوواد نکلیا هدنانع,لا نادناخ تس نایطوواد فانصا

 یلوتروایزمرق هدنرزوا یربقی هد ( هسورب ) الاح هکرد ( یزاغ ناخروا ).

 یحاف یر | هدندودخ ت هت ٩۰۰۰ كاطو . رروط لصا رک لطرب
 . ردتشمو یوم هلبا هنعنع ینیدنلاح ندنردق دن مع ۱

 و نکلیا هرناد ۵8 رف ۹4 ناو ےن ناس ةر اد فأتضا
 ا کا نوا مزاد هد وعملا ی هک یافت كتقلب ها

 شوخ كترضح « ورم اباب هدفافز هلل . یدنلوا حاکن هب ىلع ترضح نکیا
 كرانز هرئاد نوجکنآ . رایدتیا روس بولاج هرئاد ( متب نب هزه ) یناوخ

 لوسرترضح : هحلک هنسلوا لالح كن هرادون . زد ( راع ورم )"یرس _

 هرئاد هدناتسرع نوحکن آ . ردراشمروس ( فافدلاب ولو فافزلا اونلعا و
 هدنحاءلرک .زدرسلجالج اما  رارالاح هام ةرادبحوت یتح . ردلالح قلاح
 هدراروسهدنرارب یک ۱ ات ر هلوا یراکفدض هتک رک هلوایرا هقلح -

 . ردیعرش قفلاح مودقو فد هدرالحم كج هیریو تاکز « هدرلناتخ.



 ۱ ینانصا لوساتسا

 )وز یو بوک )ورم و )یوم ویو و نوک RIE NEI )وکیوم وگو

 .مدقم ین ۷ كرل سهم همش دما 0 نارتسهم رس هد . ردک رک قملو ید

 .یدنلوا نابرف كم ۶
 . رددیشحیرارب .رد (۳۰۰۱) رفن (۱) هناخراک د- نارتهم جیلاح

 .مالسالها رلنوب .ردقو یرابقیقح رپ ندنفلدعلاح انروز هدنرصع ترضح

 راکتخ یر هناخ راک . رایدم هلو هحرف درو ردق هسرود رابوما هد

 .هدنسهتروا . ردمظع ةناخراکرب هدشیرق وق ربمد هدنرل وق هاب كنبارمس

 .« لصف چوا اشعلا دعب هحکره . ردراو یمیظع "هلقرب هشوک راح ۰ دنا

 چوا هحاص « هدنراتقو رحس . راردبا اعد ههاشداب بولاح رح نجر

 .نوجما قمردنابوا هتالص ی هلو هناوید یاود بابرا « هدشدلاقردق تعاس

 .نوتاق « ریرپو تابح هرانالوا رادس هکرلردا فیطل لصف هرک چوا هتم

 تارا .ودرمغآ یر هفولع . ردرثفانصا ززعمو تفتلم تاف رانو . ردنشاهع

 . نوجا هن نارتهموب هسلوالئات هب یلاع بصنمر یر ندنابحا هم زوناود
 .هناخ بحاص رک | . رلردبا لصف تبون چوا بوراو هنس هناخ كبصنم لها

 . راردیک بولاج لصفر, هنتیب لها هسلکد رضاح
 حایصلایلعوءاشعل ادعب هدرانوب . ٠۰ تارفن س هلق یدنارتهم هناخراک

 « هدنرب تیولوم ترد كلوبناتسا . ردحتفلاوبا نوناق . رلردبا لصف چوا

 "هدنراصح لبا مور ۰ شاطکشب « هد هناشوط « هد هطلغ « هداشاپ مساق ۰ هدیوبا
 هدزوف كلی « هدنراصح یی قاوق ء هدنواصح ید لیا مور . هدر 9
 .هدنراتقورحسو اشع هنب یخد « هدنس هلق زق « هدرادکسا « هدنراصحیوطانا

 رادیب كنيرارامود ناوید ؛ كرابضاق ۰ كرایشابوص ۰ یسعاچ رل هناخ رتهم
 هدنمکح .دحرس رلارو هدحاف رصع  کنوح . ردحتلاوا نوناف یقو

 .نارتهمهدر تبولوم ترد .رددحرس هلن زونه هسنلوا رظن هنتفقح . یدا

 قحا . ردقوب یرل هفولع ندنرل هناخراک هاشداپ كرانو ۱۰۰۰ رفن نورب

 «(زوقرت) « هدنیوک ( سوردل ) یغوج . رلردبا راک بودپا:لصف هدراروس
 :وروسرت اردن وسم ره یشاب نهم ییلج . روزانک و (طا

 . رارولآ نذا بودیا مدقت هیدهرب هبیئاب رتهم را هستیک



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۳۰

 جی2 )یک )هک کیک ۱ KETE SIE NIE BLI BRIE SDE KDE DIE KDE کوک RSE هک )کوک

 یرارب . رد (۳۵) تارفنو (۸) ناکد س نابح هتسدرز قفانصا

 E هدنراناکد رابج هتسدرزوب .ردب رتهک دالوا كرم را لوو ردمساف

 ۱۳ ا نا خب اول قرط دشا
 تاق زکنس بولوا السرب هلیرکسع هدن رک یشاب یامارغود ندنا ٤ رلرک
 رل ردىا روع قر لاح نرل هناخ شتهم

 روضح كنس هاط یاب رامعم هلا هفاظو س یشاب یحانروز فانصا

 : یدک یرل هثحامو هلداح میظع هلتروص وش هدهناهاش

 دیش راخانروز زیک هحوک رام حزب مهاشد ات کا اجو

 < زردا ات رلیارس همهاشداب زب . ردموق لاحد یالارب ی و نی

 هدنحتف رل هعلق . زردا اس را هست ناار رب دقرح یراعماخ نیطالس

 هکوا ز , هلتهجو . ردراو زعوزل هدمالتسا یودروا نوجا ممر و رمل <

 ۶ لا الا

 هجوتم هناجر ندمزالرابره ههاشدابزمتمدخ مر: یشاب تهم باوج
 لطضیئراق همشد « هتسود نوجا ترهش « تمالاص « نوش « تاهم هسل وا

 ا د رد تاج لیمو رک كرد ود یھ ء مونق

 هغمروارل هرط هرابناقاخ سوکو هناط كنج ندلوق یعرکی زوب نوجا بیغرت
 ندشرب مهاشدان .زرولوا بس هغمر دلاق کس یمالسا رکسع قرهالاشاب هفص .

 تر یخ رک « هعش ترد یعرک  ماقم یا نوا هدنروضح هدقدل وا هدز جا

 . زردیا رورسم یزمهاشداپ بودیا یلصف یتسوم بیکرت زکس قرق « لوصا
 اق هتخور كمدا بوح « هدنناوخ  زوس « زاس هحللوق امدق یامکح

 هلج كسبشاب رامعم هکنس . زندرافاصا یحمرب و ادغ هحور هدزب . ررو

 هله . زد را و وص 1 یجنوک ول رد را هناکنح و یمراو مور كفانصا

 . ردراسوحنمو مومذم كفانصا هاج هک ردراو هدرافرح یلسحتو یحمتال

 یعاحوا هناخ رتهم هل .زب همریدتا ردصت هزعرزوا ینانصاو زب ! مهاشدای.

 هزعیالا تارشح یالآ رب هکردیقوب یهاشداپ ضرع . زردبا باکترا یفلربق
 نامع لآ لنط هداروا هسلوا هلا لوسر لع هدر هکصوصخاب + رل مدیا مدت



 AAA ینانصا لواتسا
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 بودا نيز هلرل هقودنصو هتح شیپ یبیراکرسب دنه یراناکد راتوب . رد
 . رتردنا روع

 .(۰۰6) تارفنو (۵۰۰:) ناکد -- ناشرقح یعب نطارخ فانصا

 .ینچوآ قرف یس هتسبرک كک اب ناملس . رد ( طارخ دنبعوبا) یراریپ رد
 .زاجما رحس کرد ( مهدا ميهارا) ترضح نرو ترهش هراکو اما . ردرپپ

 .نوک انوک یراناکد هرزوا رلناور تخت هد فانصا وب .یدراشبایشاا قیرقبح

 . راردبا روبع كر هب هلشیا بودیا نیزت هلیراراک یغرقیچ -
 .هترضح . رد هنع هللا یضر نسح ماما یرارپ س نایطاله فاسنصا

 ردهدنعش هر ونم همدم لرش راق .ردروطسم هدحشراوت ییدربتک اباده لاله :

 هن عا ندنغدلوا یدالوا یس هع رک بونلغا لود ترضح تاذلا خر

 ۰ ردشمصاب

 .یرارب . رد (۱۰۰۰) تارفنو ( ۳۰۰ ) ناکد -ناحقشاف فانصا
RAكرهب دل رام س . یدا قو [۱ هقلعم هدنداعس نامز . رد ( یمج  

 .یدلیا میدن بوباب قیشافرب هترضح یمجح تتوب . یدراردبا لوانت هلیرللا عاص
 . یدلعاب نیاب اب ناملس یردارب

 .مرخیرلرپ .رد (۱۰۰۰) رف (۱۰۰) ناکد -- نایجوطوق فانصا

 .شبح یربق . یداغاب رک یفرقلا سیو ندننیدلوا نک اس دن .ردیدنه
 .. ناردنارونع تود: نیز هلراوطوق یراتاکد راس هدرانو ر

 .هدنوتفرب .نفانسا.یطوراو . ردمولعا يور تن نا وراو فا

 .لوراو ندنرل هتخت ماچ « ورس « جدرا هرزوا راناور تخت رانو . كدمروک
 . رارک هلی هماج لیدبت قر هباب رالووک

 :یرلرم : رد:(۱۰۸) تارفو (۱۳) ناکف فیس ناسحلعل نفاتا

 بینا وا دع ییساباب .رد ( راحل دحاولادبع مساقلا وبا نا هللا عصر

 .هدرانو . رد هد هفوک یربق . یدراباب نالعن ید یلغوا . یدیا یرب كرل

 « ناردیآ روبع یر و
 قیشاق هفلعم [۱]
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 «( ینننیدلا ماسح ) یرلریپ ۱۰۵ رفن ٩۰ ناکد س نایج هنیآ فانصا
 یزاناکد هدرانوب . ردهدالبرک نادس یرق یدلغاب نالب نیسح ماما . رد

 . را بودیا نيز هليا نوزوم نیا كيب هچن
 ۰ ردرف (۸۰۰) و ناکد (۵۰۰) = نایجاوب یی ناغایص فانصا

 قرق كلوا یغثدلغاب .نیلب كک اب ناملس ۰ ردغاصلا ةللادع ن عاع یرلرم
 رنو . رد هدنع یرق . ردشعا تافو هدنشاب ترد زوتوا . رد یسحد

 . راردیا روع كر هربس هراسا توبایوت ران ناولا هدنراناکد هرزوا هب رع

 رفنو ( ۱۰۰ ) ناکد س یسیغاشوت یجایوب یب راک ریخ رباص لها
 ور منا سوت ار e چ روتر مو
 رم ایکو یا شب رام هه وک و اتش دارم
 ت راردبا رذک قر ه هلقاموط ۳ هدن ران کد ی هدنرزوا هه ع هدران ون

 نوشروقو یبوقریمد ترد یک هعلقهدو  هطلغ ناتسدبنارجاتفانصا

 ردناتسدبربنیتم یللالد ددع یللا « یینابساپ ددعزوب « بالود زویکیا «یل هق
 لوبناتتسا هدارو . ردراو یالود ید زوب بولوا زویکیا ینارفن هل

 زقاسشاموق < هقوج یرلعاتم . زلوا یرشو عیب تمیق یذ یک یراناتسدب
 ا راسد۲ توت درام 8دنرامارسلا ارج */یسعد:نقانن : یناخک

 ارز . رلردا رونع كر هدا هماح لید هلسارقن دیدخ ناتسد قرهلوا

 رد نامو را زج یش رک
 . راناکد a ردرفن ( ٠۰۰ ) و ناکد (۷۰ ) - ناجداز فانصا

 «راردبا روبع بودیا نایزت هللا تانیهد ویشوخ قوچرپ اهد « كسم « دايز
 . رارک هلبا هنلخ لتهم تاق زکس یراق و یراخبش ناتسدب یی وده

 یسهبرتلغوا یک هدنبرق افو یرل هناخراک --نابجاماضود فانصا

 ین یئاب یجامارغود . ردمیظع ناخ راکرب یسانب ناخ ناملس هکرد هدنبرق
 1۰۰ تارفن رولوا نک اس هدنآ یثاب یجراکفدص

 بیعش ) یرلرم رد (۵۰۰0) رنو (۱۰۰) - نابجراکفدص فانصا

 هد ( بیدنرس ) هریزج هددنه یربق یدلغاب نیلب كاپ ناماس . رد ( یدنه



 TV“ لقانصا لوتاتسا

 .۰۳۰۰ تارفن . قوب ناکد س یراژاب ناجنابم راعلها

 یرایجاعد « یرلیقن « یرلخبش قیتعناتسدب هرکوصندنرلبال | كرلنوب
 هتثفح هدنرلهقرا.. نلردک یار یک ټا هاد بکر ا ا

 رارک هناخرتپم تاقرزکس هلا رلکحوک

 . ردیسانب كناخ دم ناطلس حاف هدوب -- دیدج ناتسدب تعاج فانصا

 ناتسد کسا ن ناه یمانولکش هدكنو . ردس رق ردقےدآ زو هناتسد یسا

 . ریلیقیج هلبا نابدرن شاط همدقینلا هتسومق یاانز هنناح لایق شارپ رد

 :رولبجا یسوق راحات هفرش + یسود رایجرداح هبونج < یسوبق رلکاکح هرظ

 . ردهق ییئنوشروق ایارس . ردبوق یرامز رز هدكنوت . ردرا وق زسنابدرت

 قستع ناتسد هدنواما . ردنارقن ددع كم هلح ء لالد رو ىلا هلمح هدنحما

 ههرخاف هسلاو هر رح هل. زملبتاص اشا یبهلوقم اوج تمنقیذ یک
 . رووا عيب رلعاتم قلعتم

 راج كلام هنوراق لام . ۱۰۰۰ هلج -- ناتسد ناکحاوخ یا

 . یاحلص تاغ اما . رداصحمالو دعلال یاسح كن رللام 4 کر دراو ندعاق

 یک ام ین راناکد « بوند « هللا باح بساكلا « ا هسک ندتوا

 . رردا روع هناشحو بدءوم كردا نیز

 . رد ( ادنلاوا) یزاس ۷۰ ددع -دیدج .ناتسد نالالد فتص

 . نحو حلسم بویلوا سقم هنیرالالد ناتسدب سا رالالدو . یدشملنید
 .رارولاقهدنربح رابجاشام لج هکرلردا یالا هللا راباوا یراع تمق یذو

 . یدشملد رد ( یدنه رفع ) یرلرپ ۵۰  دیدج ناتسدب ناساب

 . عنبصم هج هدنررلکوا هلا بات شتا ریشمنش هدنربلب  هبرحو هتلاب هدنرالا

 . ناردیا زوبع كردبا دایرفهبد رود | رود انآ » توتا ا واو
 رایج هقرآ رانو . ردیلع ماغس یرلرب ۳۰۰ ت دیدج ناتسدب نالا "

 راردیا روع هللا یوه یاهرب لروروک نخ راقودنص ناتسدب

 هدنرانتک. . رہ (ادنلاوا) یرارب -ب نورم ناد نا فاتشا

 رلردبا لحام یط هلرل هسلا تمیق یذ قاشورخ كيب هڪ
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 رانو . ۷۰۰ رفا ۰ ۰ دک ورخ ماشو هربت نانجهجال ا فانصا

 ضرع قرهبوقوط ی رلهجالآ دنهو ماش كنبراناکد یهدنرزوا رلهناخسیس
 ۱ . رلرک بودیا تراهم

 همشح قزق یر هناخراک . 2۰۰ رهن ۰۱ هناخراک س نامطاتشب بک لها

 . رلردکبودیا نیز هلبرالاتشی مق قرق ییراناکد . ردمیظع هناخراکرب هدنبرق
 ۱ را ندا یاس ات اا

 0: 2 رم نود ناتو نارا
 « نوزب رط « هحفرس رانو . ۰۰ رفت ء 6۰۰ ناکد  نابحزرب قانصا

 . رلرک قرهبوقوط یرلزب رادصا و ۰ یرلزپ لوبناتسا
 رانو . ۲۰۰ تارق ۰۲۰ هناخراک س ناسی.ههغو نازازب فانصا

 تفاب یرلزب نوک ارگ: لساطاو یاس یاتخ « یحور + یروفکت

 ۱ ۰ رلرک كردا

 كرل وقود زن رنو ۰۱۰۰۰ زف ۰ ۱۷۰۰ نافد  نازاز نارحات

 ردقهبیدمش . رلرک هلیایرازب یدوم . دابآ دحا تمیقیذعیج . ردب رجات
 هالا هدکلرپ هکردراو یرلرجات هدتاقررب هلرابعوقود عاتم نانلوا ریرحت

 . ردفانصا ۷۰ ینهلج . ررولک

 یراناکد یهدنرزوا هبرع ۰۱۱۱ رفت ۰ ٤۰ ناکد -- نابحللاخ فانصا
 روع بودا نر ز هان راهحیلاق ناهفصا « رصم « هلوق « قاشع  كئالس
 . رلردنا

 ۰۷۰۰ رفت ۳۰۰ ناکدب- نابحاع فانضا

 ۰۷۰۰ ف ۱۰۰ ناکات: ناچ هک فاتصا
 و یه مریم نکو ت وو ناجا جم افاتصا

 مه ن غ ناد ت ناو فاتضا

 ۰ ۸: رفق < 6+ ناکد-- یزازا هاس قانضا ۲
 . ۷۰۰ رف ۰ 4۰۰ ناکد س یرازاتس راکهلبح فانصا

 ۰.۰ ۳۰۰ فن . ردهدنرل ربارب یراناکد س یرازاپ تروع راک لها
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 هقورش كس » هلراعاتن یههنرازوموآ هدرانو ردولو یره دم

 . رارک كرەد « منافتسا هشورغكيبکیا «ممتاشوق رهاوج
 یادهلاوا) یرلرب . ۱۰۷ تار ۰ ناکد - نایجهقوج عیانصلها

 رادصابكسهج هرزوا هبارآ رانو . ردهداکم یربق . ردنناملس . رد ( یلح

 ز توقا: هلرام: سر هتک نوت فا
 ءقلشورغكس 1 لا » بوللهزادنا یراهقوح لح شخ < دارکشا . هرودنول
 . لوک دلرهبد .« قلشورغ كسا لآ

 روصنم) یرلربپ ۰ ۳۰۰ ضن ۰۱۶۵ ناکد س نایحسالطا فارصلها
 . ردرلیدوم یژک | موقو « لکد مولعم یربق . ردنناملس . رد ( یسلدنا

 عطق داره وا هرزوا راناور تخت هدنراناکد یراهرخاف هشقا نا
 : نلرسا لا

 هرزوا راناور تخت رانو ۰۲۵6 رش ۰۱٩ ناکد - ناچاپ د فانصا

 . . رلردا روبع حاسم بودبا نيز رلکنرس فابرز بیش زودنارز

 هدنرلناکد هدرانو ۱۰۰ تار ۰۷۰ ناکد - ناسجهفطق راک لقا

 . رلردبا روبع كلردیا ضرع یرلعاتمو تعنص بویوقوط هفیطق
 ندرام . 2۰۰ رف ۱۰۰ ناکد س هفطقو كنرس نایگدصا فانصا

 تودهژب ی راناکد هلا راف دصاب كنرسو هفطق یلهم < یراک هسروب  یراک

 . رارک حلسم
 یخ راناکد هدهقرف و . ۵۰۰ رف ۰۱۰۰ ناکد  ناحماراد قفانصا

 . رارداروع قرهوقوط ر رح بودنانیز هلرلیاش « یدالو < یاراد

 (قاقاشوق) هرصزوب ۰ ۱۰۵ رفن ۰  ناکد -- ریرح نایجتعلخ فانصا
 نیز یرلنتعلخ قرهیوقود یرلیهاشداپ تملخ تیا یدب یرلکدنا ریمآ
 ۰ رلرع بودیا

 قینمرف را راک هشس و . ع۰ رق ۷ ناکد - نام فانصا 4

 لردبا نیز هلرلنآ ی راناکد بودبا تفاپ یرافاشوق مدقم نکا

 و ۰ رلردبا روع
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 یحاص بالودیه . ردیالود كس يا هل تاق تاق . ردناکد زو ىلا هل

 ا ها ا ا ورد نودا اف
 تو را رد کرد ج ر اینا رکو قلشوف ندا

 .یدراو راتکیزب كلام هم رشکا کک مو یوو داما
 . كهاشداب .یرلرطان كرادو ۰۷۰ فا -- قبتع ناتسد ناساب فاصا

 یا نایت یاس لیک ونو نده یادت رک

 ۵ رد(یدنهریقع) یراریپ .راراقاب بودیاناغارچ یرالیدنق یهدنجاناتسزازب
eSرد ایفا دمتعم هل وا رانو . ردهدرصم یرق . ردنسهتسل  

 قلا یباسح ۰ یسهنیزخ رصم هج بولاق قیچا رابالود نالوا هدناتسدب
 دی عض و التصا هدلاح ید هدنادبم تاعصص « تارهوحم رولس یراب

 . راردا روع كرهد « یاههتود هردراشا » هلا یراسوناف هدنرالا . رازعا

 سعا یرلیدنک هکنوج . رازاشراق هرانابساپ كسقرق یهدلوبناتسا رانوب اما
 لولحیرلرب بول | هفولع ندننیمارهش . ردرانابهدید یحاص كدک هلیایهاشداپ
 . رول وا هبجوت هنیراقحتسم كرالاح ناتسدب هدقدل وا

 ه رد ( ىلع ماغس ) یرارب ۰ ۳۰۰ رف ک ناتسد نالاج یانصا

 كناتسدب . رلردیا تمدخ هدنجراخ ناتسد رلنو . ردهدزربت . ردیناملس

 تمدخهرلفانصا کهدهرمشط قحا. :رلنمریک یرحا ندنسوق ییربجحتز ترد

 ا تناتشدپ ر اط یازاعامو قودنص درافاضا هک نهد رار
 . یلاق شو راناکد هرشط . رلردا فتسا ندنسوقروق قیرح هسرلذ زخم

 هملصت ندنرلرا ید رللاحو .رولوا هدرارب دصب یرابحاص ناکدیه ارز

 . راردبا رونع هلایراحیلف هدنرللب و یرللح هدنرللاو یرلرمس

 هدرلنو . رد (ادنلاوا) یرلرب س نوردنا ناتسدب نالالد فانصا

 تمدخ هدنجا ناتسدب هکر درامدآ دمتعم « مشت . یحاص كدک . یتارب یلا
 ۱ مراتب سلف تم ر ارج تالا ییالم م رازاباقح طراز
 نوع ارونو لا راباوتا تق ید یر كر

 ..ردلکد لار یرللا ۲۰۰ هح - نورب ناتسدب نالالد فانصا



 32 یک DIE DIE )یک NIE )ورک یک )بوک RIDE RIDER او
1 SDE NAE RSD ۰۰6۲۲۰ RSI 

 راد ر ودعقم ء راقدصب باقرح زودرز هراکو نابعا هالکوو ارزو یراک
 رکج مرژوا سلطا « ناتکخ» ارگ ۱.

 وک وا نی كن هم رص . ردک یقع كئءروک هک راراتعنا

 هبسرزوا یراناکد ی هدنرزوا راناور تخت . ردتعنص كلاب هدو . ریلهریخ "
 . رردنا روع بودبا نیز یراعاتم

 -جارس ) یرلرپ ۰ ۷ تارف ۰ 1 -- ناحقلعب ناشاقت قانصا

 هرزوا از نوک نوک نانو . ردههنیرق ماش یربق رد ال رو(

 .راردباروبع حالسرپ كردا ضرع ییراتعنص هدراتوب . راردبا راکرلماق هایس

 هناخ تم تاقزکس هلیرابجاعدو بیقن و خبش « یشابشاقن ءرکوص ندرافانصاوب
 . ردفاصا ید نوا هله قاع هیشابشاقن . راردبا روع قرهلاح

 تاناهعلا.مدنز هدن زکو ماعدزا فا وتناتسا یک نایسزار وا

 « كرفس باب وا عی ۰ ردامقهق علق ابوک هکردناتسزازب رب یمیظع هنیزخ
 یرلنزخم یوق مد زو ه هدنمز رب ز هکردهدنوو یرالام كنابعاو رازو

 وک هکردیسانب كنب زاغ دمع ناطلس حتفلاوبا هدنخش رات ۸۵۷ هتس . ردراو
 رایج هقاتو فاح ۰ رابجهک هدنسهرشطظ یبهعیرا تناح . ردات رب یدادش

 هدنسهشوک راح . ردطاح هلا رابحوبق و رایچهمرمصو نادیلق ۰ رایحصاغوت

 ۰ یسود راذاح رظان هلامش ۰ ردراو یرلوف رتمد یوف « ناتم یک یرلو وک هعاق

 هفرش ۰ یسوسش رلزانع حوتفم هونج <« یسود ر راج هفت a هد ع

 شوقر بنهم شما یرادانف هرزوا وفو را او یسو ورد رل وق هداشک

 یرلکدید راکوسک » ما سح ندکعا شه هب وق یروصو . ردراو قروص

 دیصهلتک ازت رب یشوقوب رکا . ردشوقرب یشحو ردبا ناریط بولوا اوهر
 اما . ردکعا ماهفا یتحیصت « تكسربلسهدنا راک هدناتسزازب وب كاهسریاسهدنا

 ةدعز هرززوا نان کرک رکا ناس و . ردتهوو ضد تع
 لقاق یبمد.هدنسمب را بناب :دکردراوهمظع قرم لا نوک ساز
 یرلقاق مد بوزک رلمدا هدنرافارطا هق رادام اراد . ردراو رادر

 یرانیوناغ .كغافوس ترد هارهاش_ییدناتسدب دراو ياغ ی



 یس همانتحایس ینج وا 1۱۲

 یک KEIR KIER No TIE NEDE RIE رک یک یک نوک 26 DIE DIE IERIE دیک )یر یو همی جوک ۲

 ندلالحرحس یراقدیوا هکردرللماک فانصاربیتفرعمم كن ( یاجنفرازه )
 هدراد و . رونلافاص یک زب نع ناور هدنحا اک راهع وا رب رو و

 قر هر دشیباب هرزوا دغاک و قرهوا هع وا هلا ضارقم هدراناور تحت

 ۳ 1 رلردا روع

 رسم ) یرارم ۰ ۵۵ رفت « چ ناکد -- نواهروس نابحلق فانصا

 ی رلن اکدهل ران وب . یدالعاب یبلب سنا . ردبمداخ كنماناهحدخ . رد ( یمزا

 ثانسوق نودوا ۰ رد هدهعلقلاتحت « هدیارسقآ « هدشناب ینورف هقصوق

 ۱ هدیالآ ویراتوب . ردنناکد كنشاب یحلقت ناکدهدنسهلباقم هناخهعمش هدنزوبم |

 ندنرابروفاک كنراکنر كنموم لاب یهدنم یسهرانمهیناماس هللام ینیما رهش
 ا امت رب لا نادیام میگیرم هحوا نر قرو همشو

 رلنایدراوبوکح یرلنزباب هناوارقهناسرت رزوب مشکیا « رزوب ییربره بویلیا
 . راردبا روبع قرهلاح یرلکودود یسبس وند « كکح هلوص ۽ هغاص »

 دک درا یک ناضمر ناتو م نفن س یاو یل یاسا

 - راپا رابموق ندموم ضایو یطوط ندُموملاب لیشی نوجا راموصعم
 . راردبا روبع هيد « قاب « مکحیلع » هدنجا راقجوجو

 داراشاقن یرلرپ . 6۵ ره ۱۵ ناکد ۳ ناجهمصاب فانصا

 صمد سره يماخ.طزط يراناکدا كراو د ردساع لضف نالوا یری

 + رادرفس « راقدصاب شقن» هللا رابوب نوک اتوک ینارطقو یلدقن یراراک
 ردقن هکر دراک نيتم اما . راراتاص.هدنراناکد بوصاب یرازب مرطش « رلهدرپ
 ار هرم تسوک قیرات هدرلنوب < زالوا راخت شقن لهساس

 لضف هن یرارب ۰۱۰۰ رف ۰۲۵ ناکد - تبح ناحهمهاب فانصا

 مچ ۰ یراینمرا ساویس « داقوت هدنرلهطوا هناخ راکپ اینک | رانو . ردسابع

 لابخ هکراراصب رلهدرپ « رافشراح « یرازوبناغروب ۰ ردبرلیجهمصاب یدنهو

 . رردبا روبع حالسرپ كلردا عاتم ص ص هدرا:و . رددنسش

 مدنرلهناخ یمه اما . ۲۵ ین ۰ ۲۰ ناکد س نازود رز ناشاهقت فانصا

 كرانوب . ردهد نادم یربف .. ردیناماس .. رد ( حرسیا ) یراریپ . راراشیا



 1۱ قاتما لوا
 )و ۱996 RIE )یک )و96 )ورک یک SDE نیک یک نیک SDE DDE DEDE SIE NIE XIE یک NIK Die DE NIE یو )یوع

 اهم ههل هنن راربرب یسنه نروک هکر اردا ریوصت هوا یرانالسرا ك ۱
 ۰ ( هداز قلوص یلاقثم ) یسهمشحرس اراروصمو . ردا نط راروسروط

 . رایداینأث دازمب هدکما ریوصت هاکتج یتروص رلهعلق ( یلچ نا ی ابرت
 ناور كنارروو رادرس راها شدا ( ییعناولم زاب ساط ) یهدوق قمراب

 یخد هدنونف یربغو . یدا یک ( لوا ناحیلو ) هدهمزاب خرلکنج دادع و

 0 . یدبا رصع "یا دیش
 دنس وشراب اغا دوم در هو ناک 2 روت ۳

 ندتمایاحلد ۰ یدراو تاذرب رارد ( یلحت دنشهحاوخ ) نکاس هدناکدرب

 زب رحت هدالاب . یدشلوآ فرم هایی كلاغ نال بولو۲ هک کک
 زسلاسح « كراریمغس لس هح « كن راهاشداب فلس « كراناولم نانلوا

 مانالئاوا .كنسراهلناقم تروص هزات هدایرد كن رانادحو ك هر لهملق

 قتبط لوبناتسا یر هلی راملق یلهینک هدیدنسپ ردق زاجا رجس كنمراداتسا
 نورد دلج « دلج ییرلهخسن كنب رارب وصت شلزاب هرزوا یرامرج دغاک

 . یدراراتود علاط بورپ و هارب بولک راهدنورو هدنسآ . یدراصا هتناکد

 راک یاخلز فسوب ۰ یلادجو كنج « یدراحا برب ندراریوصتو هدوا

 بحاص فلس دوخاب « ریلک یهاش لک قرو . نیریش داهرف « نونحم یی
 هسرواک هنره ؟ ریلک یعیراترمشعو شبعو همصاخ نالوا هلیربرب كنمران | رق
 : هنلک داهرف الثم . یدرایوس راب یدنع سانم ۱

 داشاد هدنس تاسرولوا هلقمشیلاح . داهرف هتشيا یدلک هنیسا لافوت

 هرزوا یلاورتخحت هدو . یدردک ههاشداب هلراتروصو هحیهاک . یدرد

 هدا یرارلقم لوتات سا الع . یدردگ ههل توزوت ی

 ییراراوطاو عاضوانوک انوکو یرالزغ تایدنع كنسیاف رب وصتوب یرایضعب
 . رولوا رامالک كحضم ای هکراردنا دستت

 نهرلادسع ) یرلرس . ۲۰ تارف ۰٩ یورو تش ناسح.هع وا فانصا

 .ردیشادنرقدوس كمساق یرتہک لجن كوسر ترضح . رد( ناسحرعاشنبا
 ندناشبذ ناشی ورد شو . رد هدنرهش ( ناتسربط )ل هدس رق سدق یرق



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۰

 هددب زاب ناطلس یرلناکد كرلنوب . ردهدنحطب کم یربق .یدالغابینیلب سنا
 ناطاساص وصخ ااا هدنرادنا وح و تاتسدارفا اما. - ردهدراخک س
 ۰ زدروپشم تاغ یکم ڭا داق یکم هد رق هم شح ی هدف ماس

 : رابتاکعاش هدنقح كن | یتح ۰ ردروهشم هدفا ید .هدوهدقلصوم لزقو
 العا هلتاغ کهدقولصوم لزق اما ةدلو-اتسا ردقوح بک ح

 فرا
 ارز . ردقوب یرلرب . ع۰ رفت ۰ £ ناکد.- ناروصم ناشاقن فانصا

 یتسهعلقریبخ هان تلاسر ترمضح نکل . ردعونم هدزمتععرش قمزاب تروص

 تالصوتباهم . یدشلآ تمسغ قاحنس یئروص دسار ندا بودا حتف

 ک١ یدالوسر رادملع یراصنا بواابا یعاحنس یلتروص دسالوا نوما

 بوبا یردب بریشاط ( هلاةما یدس) یرتهم دلو هرکص . یدشمریو

 ۱۲ رو نشو رم هزار ادفاس نولقا دیش ها رک هد روح ناظلس

 ندقاحنسلوا ترضح . ردهدالبرک نادبم -"ندنیدلوا ناسحماما رادقارب
 - یرلشاه مور ۳ رد ژر و تصخر هغم زا ر وصل « هنروص یربع

 قرهلاق ناربح همالسا نیبم نید ترهشو دن ریش یر لدغ امط اد

 ییدلبا لادجو كنج هرزوا راتآ هليا ( نیپرز ) كنافصاب ةزح ترضح

 نروک هکراردیا ریوصت ینکیدلک بلاغ كردیا دنبودیق ی ( نیدز) و یتروص
 ء دلو ن دلاخ « ددعسء دعس ییافصاب ءزمح ترضح . ردا نظ حوریذ

 نامهدن . یعویه هناود < ترک ین ۰ هراس خش « حارحطا ةديبع

 نامزلاعیدب نارق بحاص - هللا اق نیلعل هدنسهقرا یملسمرت هدنلا « نادعس

 هبجو رفغمو هرز یرانارق بحاص قوجرب اهد ۰ یرمض هیما ورم ترضح
 هدنرزوا لاشم دالا تانقاص ناسح هدلاح یرلفدلوا قرغتسم هنشوجو

 رانارق بحاص هدردق هن ندد تما » مالسا لها نروک هکر لاردا زیوصت

 همانش ) ... رولوا ین را هغل وا هللا لیبس دهام كرههد « ! شمراو

 « از ناک را ماس ندن ران اولم فلس نالوا روطسم هد ( یسودرف

 < هواک ی رمد 3 نود رف 3 رهحونم 6 نرم 3 تاتسارفا 3 تو رک
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 ا و هدقدلوا فرشم هلمالسا فرش ناهع ترضح هدعل < بولک هرزوا

 داراحهدمالاح .یدایابهدمو هحولرس بودا مظعنآ رق یادتا یه رش

 + ردهدنعیقب هرونم ٌةنيدم یربق « راقیچ هنیرونلاوذ ناثع ترضح یسهلسلس
 : رارک كردبا تهدت ی ایا ناسف تنع مالک هدن رلناک د هدرلن وب

 ( یمشهللادع ) یرلرب ۰۳۰۰ تارفن ۰ ناکد س نادلح واتا

 . زدلصقم ءدننالآ ییالتمومرا راقا و ۲
 . ندقومن یاب قانا اوز ۷۸4 یف ۹ نک ناقص يا

 . ردهدعش .یرف ۰ یدالعاب یاب كاب ناملس . رد ( یرافغ رذابا ) یرلرب

 ترضح ندنفیدلوا رادلام رب یحنش نوا . ردشعا لقن هدنشاب شع زو

 قرف ندلوسر ترضح . ۳ ردشمر و ینشل « رذابا » هتسودنک اد

 ډه بودا نز هلراباتک كس هڪ یراناکد هدرانو . ردا تاور

 تقبرط بودا تفثک یفاسشک اما . راومررغررد « قتلم و یرافات یا

 . راردبا روبع هلراباتک هبروط < هبروط وید « ردباتکییا كيالریآ ند هدم
 ترضح یرارپ ۰ ۲۰۵ تارفن ۰ ۲۰۰ ناکد ناج دعا فای

 رهناخسسهد ران و ۰ یدالعا رک . ردهدعش یربف . ردلوسر مک سابع

 بودا نیز هبرلدغاک ییاقردنو . هنسو « قط لونناتسا یراناکد هرزوا

 نددغاک هنا راتسد مظع < هفرخ < هدحومو هحارف نددغاکضاس ىلج

 بویلرهم رادغاک هدنرلناکد بودبا نایزت یراودنک هلا راهالک نوک رک
 . راردبا ناکمیط حاللسرپ هلرلهسلا ضایب |

 یرارب ۰ ۱۰۵ تارف ۰ 0 ناکد - نابت ود روق اوقم فانصا

 ران و . رد هدحطا یرف : ردت رک ا اف ( لج ن ذاعم )

 حاللس رپ بودا ندرت هلا رلتاود شقنمو تهدمو رود نو او شو

 ۰ راردا روع

 . ردشمک هدالاب یرکذ ن ناحوتکم یانصاو نالامر فانصا
 هرد (ثراح ند زا) یرلارس ٩۵ تارف ۰ ناکد -- ناک س فانصا

 هبنکوت هنساب اب ندنفبدلوا هحکح وک هد لغرا كرذابا .ردکعد یا راق 1 ۳

 . لکد نوجا ینیدلوا رادلام هسقوب . ردشلربو



eیس همانتحایس یلچایلوا  

  NK BIE NIE DIE NSE DIE SDE NEI NSE BIE BIENSIK NIENSIENSIENSIEبوک  NDE BIE KDE RKوک ۱ک ۱

 قاب یزاقغرذأا دد یهود وص هرزوا لوسر كرام تنم کردیا مع

 ینارح كن هیم| عماح هدماشم تنح ماش یرق . ردشعا رب هرلشاق تون الغاب

 ردهدنناب رلرمغس دیش كس ییا نوا هدنزوب ما كنسوف رایت هدنید ربنم

 رر تاغ یماع ن لضف یر رلشاقنوب نمّولا دع ند هوما لآ

 ا بوس بیعت ا نو انک
 بوشود یرابغ رک هنیزوک ندهق نکرریدتبا شقن هشاقن ریپوب یقاط دنلب
 . یدلاق نامزرب ین قر هلوا كاله بوشود ندنسهبلاع ةورذ كنانىم هقات

 نفد هناخاد یسوق رلببت یتسودنک ندتتبحم هرپ وب هسیا نمولا دبع
 هلمکساو رلباب هرزوا رلناور تخت هدرلشاقنوب . هلع هللا ةحر یدربدتا
 اوا ارا منع لو : یو ماش بودا قب هیات شارف
 ع زاحا رحس دارلداتسا نامان هاش ناح « رونس كنرف « یلام « دازم

 هفراعم لها بودیا نییزت یفرط ترد كنبرلناکد مهیرانوع تربع نوملقوب
 . راک كر هریدتا اشاع

 رپ ۷۰ رفن « ۵6 ناکد -- رلیجوکود نوتلا یی نایب وکرز فانصا
 نوا یرلتآ روز نالوا لزا ندقح لق . رد دواد ترضح یرلقبتع

 ترضح دلروز ۰ یدردبا یل هحولرس بهذم ین هفت ره بوکود نوتلا
 ۲ سرت ( زر دوام او نسل a نزا مداد

 . ردشمگت هنس قرق ,زوبتلا كيب ردق هی هجن هنب رع ترضح ند دواد
 « زلشاقت ی هدنددص یریمعل و ميمرتكن هک هرکوص ندقدن وا حتف هم رک 0

 شلوکودهترضح ( هلادبع نب رصن نب نزطاوبا ) نکردبا شقنی هعک یربپ
 نذا هدعب .رلیدلیا بهذمو الطم هلکنا ی همرکم هک بوریستک صلاخ رز

 هدرلنوب . یدلبا ریپ هرابوکرز بویالغاب ینلب ك ( نزاوبا ) ناملس هلتلاسر
 .راردبا رونع رکود نوتلا هدنجما یرلناکد یلماح ی هدنرزوا رلناور تخت

 ترضحا) یرلرب ۱۰۵ تار ۰ ۰ نود تب نایک بعذم یفانصا

 هل اناما لی ربح ترضح هدک ډک توب هدنشاقرف هتلاسرترضح هک رد (ناڼع

 قم وا ةزعلا بر غیلب غیلر ىيا ( كبر مس ارقا ندميظع نآرق ادشبا



 ¥ یفانصا لوناتسا

  NIE DIE NIE DDE RIE RKSIENIERIERNIERIENKIE)یک  RIE REM DDE NDE NIE NIEیک  NIEیک یک ۱2۲

 رذ e هلا .رلساعن یراکفدص ا یش بولوا < قالبح

 . رارولوا ناربح بودا هدنخ قلخ هله دن راکت

 . 6۰۰ تارش ۳ ۰ ناکد سم نایج ربشهماح ینعب نایوش هماح فانصا

 رلردما روع كر هرس بوناقس باوئا هرلناکد ی هدنرزوا هارآ را

 دیزباب یرلناکد كرلنوب ۷۰ تارف ۰۱۰ نود  ناج کل فا ا
 باغ ی هکل بودیا جالعرب اک | هسلوا عقاو کل هب هسلارب . رد هدننادیم

 . زامزو ییور كنر كباوثا تمق یذ هردتعنص از . راودبا

 ماحضمب رانوب ۰ 6۰ تارفن س رایج همزرخ یخی نایج هرون فانصا
 ی هدنرل هقرا هدرانوب . رردارتف یالآ رب زسناکد راتاص همزرح هدنرلوق

 دایرف هيد « زردیا رون نودیا كاپ هليا هرون » بوناص هرو هللا رل هبروط "
 بودیا رونع حالسرپ هلج هللا یراقاب رای جامحوب . راردیا روبع كردي
 هرزوارلتا نالیک به یرلشاب ىجا « یرلشواح « یراق ۰ یرلخش
 . هدرالوب ۰ رلردیا روبع حاسم هلی رل هناخ رتهم تاق نکس هرس قرار

 تار بوقا 3 هدنحما بواب راما ند هک هدرلرب راح « عاب « غاط

 . ردراو یعاع فانصا.یتلا كرایحاجوب .راردا لس قیا
 كنهناخ نالسرآ_.ردراو ناشاقن رس ةناخراکرب -- ناهح ناشاش فا 8

 ناداتسا ناشاقن می هکردرل هر انب رکراک تاق تاق یرل هقبط تسوا

 - هناخاما .. ردددع زو یرلناکد کمد را یربغ . دورانک هد هناخراکوت

 كدا دش یراّزب , ردزرف كس هلح یرلشاق للام یارس نت اس

 رل ردردربمغیب اکوب یرلخ رات یطبق .رد ( مخارمش ) ندا شقن یمرا غاب
 قلشاقو كالریمغس هد ه ( اخر فصا ) یرب زو كناماس ترضح نتو

 هجرلبطبق . رارید شما شقنو یسقلب رصقو ناماس تخت دلردا دانسا

 زوسو . روند « طارق نیرشعو عدا یک اخو شه » هشقنر هدیدنس

 ی ( كنژرا شف ) یرل عاش مورو مجم اما . ردشمک هنکح لثم ی

 هلیمیطح فیرش ةمک هدنرصع ترضح « یریپ كفانصاوب . رلردبا حدم

 نا یی ( سابع ترضح ن. .لضف ) ندیا شفت ینیرش تی دودا وا



Eیس همانتحابس یلجابلوا  

 جی۵ یوک)یوک )جیم ۷ DEE KESE DED KEDE IED DIDIEDSE ک

 هک رد ( لیربج ) یرلرس ٤۰ رفن ۰ ۱۷ ناکد ناشراص فانصا

 یراناکد دلرانوب . یلوسر هما هدعب : یدربتک لوا هترضح ییاینا جات

 نابزیب ینوج . ردراناکد لصتم هنیارس ناطاس ابق هدنکوا یعماج هبفوصایآ
 ۰« یداف < یناشیرب : یوالق « یملس ؛ هزوحم هناود لها . رد رایراتسد

 ماما هل رثیخراص نالوا هدنام هرق اما  رلراراص رلقراص یعظعا ء یتاک

 رارارا مدا ويد مهدبا راکرابره . رلراراص ینامعن راتسد فرع « یحات مظعا

 هرزوا راهاحښس هقرفو ۰ راراراص راتسد هسراتونات انوم هحناو یرتشم

 یشاب ربرب هرکوص ندرلنوب . راردبا روبع بودیا نیز ییراقراص روک ذم
 لزانم یط قرهلاح هناخرنهم تاق زکس بودبا روبع حلسم هابناریلد هله

 . ردفانصا یدب یا كنيشاب ربریوب . راردبا
 یللازو هدنر تیولوم ترد كلومناتسا  نامهاط نابعامح یانصا

 هدننالا فانصاو . 9 وا یک ذ هدننحم راترامع هدالاب یتیدنلوب مامح ردق -

 - هسمک طاص « مظتنم «اقنع . رردبا روع حالسرپ هل هد یعاح یللا زوب

 TT زا

 ٠ بولواراوس هرلتآ نالیک رایجاحوب .ردشم هبا ریپ یجنزکس قر هیالغاب یب
 بولیانایزت هلرلماح هرونم بودا رلماج ند هک هرزوا رل هارآ یرلمادخ
 ماج ىلج !آ روک «ماخ هنمامح نیداق یحاح ءاهریک < متاح هنماحافو ! | لک»

 ۱ رارک هردیا ادن و نیمیس هد « مناطلس

 2( ی رم دعا یرا ۷۸۰۰ لح تار ناال فائضا

  (ابک ةفارق ) هدرصم یربق . ردشلوا ریپ یجندب بویالغاب یب كاپ ناملس .
 ییرللک اک یناربلد یللاتشیپ ميشيربا بولوا نایرع هلج رلک الدوب ۰ رد هد
 . نوباص كسعو یسوم كنس یهدنرللب  هسک یوق یءدنرللا كلردباناشیرپ
 . راردبا رذک كر هروس نویاصو هسک هتسراربرب هليا

 ناملس . .رد ( مساقنب روصنم ) یرلر ٩۰۰۰ تارفن -- نارطان فانصا

 . رد هدناسل لج هدنرف ( كالع ) یرف . ردرم ید یدالغا یلب

 یرذلاب یرلقاا بوناشوق ییراحلق هرزوا لاتشس ی هدنرللب هدرارطانو
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۹ ۳ 2 
 ۰ ۵ یانصا لوعتاتسا

 )تشک Ke I No KEDE یک KE > NEI BEJE KEDE شک DIE NDE DEE )یک )کوکو ویو یو هو

  بودا ئز یراناکد هرزوا 1 تخت هدهفاطو . ردک اب نامل

 نامالا ټس هغو ها راه او یل نادر یراص لا راما نو

 .لاهشیب دش زودرزو شیر. ا كاب هدنرلاب بود هزب برا هحاکد هایرا هروطسوا

 .رارک هزدیارل هقش یراناوج رر یک تاقا ها

 نقاو-اوبا ) یزلارس ۰۰ رق ۲۰ ناو لات زا

 .فرشمهلبا مالسا . یدالغاب یناب كاب ناملس کرد ( هلادعن هحلط ن دم

 مسو ةلع يلاعن هللالص مرک ۳ تحاسف اما : یدردنا تنس یا اک

 نیننع بودا دلو لتس هلارماب ندنوتاخ ( هنما) یرل هدلاو یرات رمح

 . .كدح نقاوطاوبا نالوا یر رای دباتنس .ردراشحوط لحکم یراهرش

 یردصملرارتخا هزیک اپ رتخد یخد ( دومسم نب هللادبع تن هعبار ) ینوتاخ
 . یدردا تنس توس یا مان ( كد یعرق ) ی هدنس هتروآ

 .بوسکیم لوا كردبا بضغ هبانا ( رجاه ) نالوا یسیراق ميهاربا ترضح

 .صوصخ هناتسرع كما تنس یرلزق یر ندنامز وا نوحکیدسا تا
 زيف کردزاو موق رب ربسد ( یرضح ) هدرصم الح . ردشلاق یک لاحرب ۱

 .یتقولح عصو كنتسوب هناوسن . راردبا قلنامداش كوب هدنسهحیک یزاتاس
 شعا رولوا ین هدناف ه همروغوط ناسآ

 .بودا نیز هلرل هروطسوا نوک انوک یراناکد هرزوا رهناخسسهدرازوب

 ۰ راردبا روع هدلکش ردیاتاس هلا مو هدق و كل هند هدن راناکد یرامالع ضع

 ردناملسیرم ۲ ۰ ۰ ۰ تار قو یرلناکد --.ناکداس نارر فانضا

 . ار هک اپ
 عتفلاولا) یر ۱:۰ رش 2 ناو نهروطسوا نا

 یک ی لرکت هبارآ هدرانوب . یدیا یریپ كرابخاج کرد ( یرصنلا هللادبع
 .رارک هرهلب هرزطسوا هدراخرچ

 حتفلاوناهس یرارپ 4۰ رفن ۰۱۲ ناکد بس نایغوربوقهروطسوا فانصا
 .ی رابأاص هرروطس وا هدن راناکد ی هشززوآ نایت رد ىرصنلا ةلادع

 . رلردبا لحام یط حالسرب قر هاب یرافورپوق هروطسواو
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RIE KEE NIE NIE NEDEN RIESEو ( REI RoE NSE REKیو  KEENE NDE KDE NIRSنوک کوک  

 نب همرکع ۰ ارو نب لیدب « مازح نب مکح ۰ نایفنس وبا هدقدرویب حتا
 فرمشم هلیا مالسا فرش بولک هفاحقیا یردب كرکبوبا ترضح « لهجوبا
 هک اب ناملس ناه بولوا ینامداش و رورس قیرغ تلاسر ترضح ۰. رلیدلوا

 اب ناملس ھر لرلو ر هدلاحوا .یدروس ما یلدا شازتكکرامم رس

 » هدنزاتک ره برق هدادش . یدالغا یاب لع ترضح . رولوا شلوا

 تلا لها انم ناملس ل لوسر ترضح هدنقح . ردنوفدم هدایلع هناتسا

 6 تارعسخمو لكف ناملس ىلا قاشنت ها ناو نرخالاو نیل والا ع كردا

 ۰ ردشمروس

 هليا تنج هشاکع ترضح هدر كاب ناملس ون رب هقشاب ندهرشم ةرشع

 بوب العاب یناب كک اپ ناملس هلیالوسر نذا ىلع ترضح .ردراشلروس ریش"
 تلاسر ترضح نردهتج عج بولوا رمعم قوچاكب ناماس . ردشعا رپ
 ء یدوقو طورش كن هس تاولص « ناکرا لیدعت . ءوضو دیدح كهاتب

 كتامولعم اد هنیرلکدهاشبالصن یناولص مزاولیکتاجاو « تاحتسم « ناس
 . ردراشم ها ساتتا ی ود درنگ ۷

 یراترضح مظعا ماما یکینیداوا ن رک اس هدداآ تشه دادخب یسزافناماس

 ها راتتح فرش بوی نوت كم هجا ندناملس ندنکیدشت هداروا یخد

 هرزوا هللا لوسر تنس بولوا لصاو هنرخا و نیل وا مولع هلغلوا فرمشم

 یسن ندانا - رد تباث نب نامعن هک - مظعا ماما اما . یدلوا بهذم بحاص

 - راترضح « داخ » . یدالآ ندناملسیهذم .رولوا یهتنم ه ( ناورشونا ),

 هدوا  ند ( یی مهارپا ) هدوا < ند (همقلع)) هدوا < یدلآ ند

 لیریح هدوا « نده رگ اوسر ترضح هدوا « ند ( ساع نب هللادع )»

 ندنرامرک هيام یب كن ( هلالج لج ) نیلاعلابر ترضح هدوا ۰ ندنیما
 نالوا ندیخذم شفا یا پولوا دحوم نمم . ردراشملبا ذخا
 زالوا را ینداهش هسملب یکیدلیا ذخا ندمک كمظعا ماما یهذم
 هلهج وو یتغیدلوا فرشم هلا باحا یربغو ناملس كمظعا ماماو . راشعد:

 ا مهار ترضح لوا یریپ كرلرب رب هک ردل وا مالک لأم . راشمزاب
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IE BEDI KD DIE DIED DIDIERهک  DIEکوک  DDEشک  IE KEI KDE96 96  ` _ 

 .. رلردیا روبع بودهزب ی راناکد هلی رلاشا . رد ( یورصب هللادبع ن
 ردق هبهجناک همیهاربا ترضح ند ( ع) مدا طوبه س ناربرب فانصا

 تزع بانج . یدرلزملیب چیه ؟ ردهن ربرب بولوا رادوسک مدآ ی عیج
 -ندکدتنا جحیادا هدقدرویب نامرف نوحیسما انب یهمک همیهاربا ترشح

 .مهاربا ترضح ۰ یدلیا ما هدکمولوب ییرلوسک هدنرازاپ هنیم هرکص
 مهاربا تنس شارت هلهجووب .یدلیا شارت هدیتحساو لیعاسا یرلاغوا
 خراب ہد یر نواوا رادو تما یس هک ندا رب یا

 ردى میهاربا نالوا ریپ هرلر رب بودیا شارتشاب ادتبا . یدرلرودولوب
 عيه ارز . یدبا زادوسک نامز کیدلک توبن هدنشاب قرق هتلاسر ترضح

 .العاض ندمازک تاداس هن الاخ ردا رادوسک ناف ا
 اراک رادوسک هسک مان ( همهلا لح ) ندنس هو شزف ی ۷

 رم ترضح . یدشمراقیچ ییزوک كنببارعار, . یدیا دودعم ندبرع
 همیلا لح هدنک,دانا نامرف هتلقمرافصت یزرک كن ( ا

 توراو «( لیقرخ ) لارق نانو هدهک اطنا . یدلبا رارف ندنسوقروق

 هدنداروا .رلربد ( هیلج ) هتکنامینیداوا رفاسمالاح .یدنلکا هدرلبحاوت وا
 كنرف بولوا نکاس هدنراغاط ابنولوآ ]٩[ هدنک اخ هبناسا بودا رارف

 :یدتا ثاذدحا یابل دوانزا نلک هلوضح ندنحارخا كتاب بر

 .یسهلج یکی رکدروک ندنرلدادجاو اب .رلربد ( شاایروق ) هموق لوا الاح
 لرد مریض لسا كرلدوارا ه يروا نو را

 الح . راربد یدلوا دتر اکو اما . ردنوفدم هدشرق ناصلیا همملالبج

 .نادوس «ناتسربرب هدنسهربزج رصم .ردزادوسک قیرط لهآ هک هدهدرلزپ

 .یشح « یت رانران . یرانس . یوالقد . قسن هه < قنامرف . ونرو « وقا

 .یلچاص قجریوق یرلقلخ هلج لسم ريغ و مسم كنبرلموق ینایناب  یلیز
 .هدرللیاوب ینغوجلا كرامدا یلجاص هدرلرم کیدتا تحایس ریقح .ردرامدا

 .یاکم تلاسر ترضح هرزوا یتادنلوب روطسم هدنرلباتک ریس . مدروک

 م قحهلوا تروج كدنو کسا یهدنرب كنايلاسا ییدمش ییدید هیناسا [۱1) ۰
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KIKI 5 IESEیوم یموم  

 ۳۱۰ و ی ۶ ی دراو ی وه رم كيال کرد (یدح

 : . رارک كرديا ضرع یراعاتء الطم تمیق
 رد( عاصق لولم ) یرلرب . ۱۵۳ رفت ۰. ۰ ناکد -- ناجهکنت فانصا

 . راردا روبع ككرهد هزب ییرلن کد هابرلهعصق ۰ ردهدناج یرق

 ا ر يو تروفاعف ) يرو كلا نایحوفا فا
 ندیا لوانت نویفا هکاقح . ردب رمض هما نب ورم یرارپ ی هدنرصع
 هدلاحترب یسلابحاو هابراناکد راتو .رولوا فیرظ «نادهتکن .سانش یمض

 ۰ شمراقیچ وراشیط ییلید یک هلادنع نم بولصم یسمک هکراردیا روم
 فی دات اقا ےک یا یره یاه یسنک ۰ قا یک

 رلردبا روع قرهلاط هتلفغ

 كر هلوک كره كنب هدرلنو . ۰ رق ۹ ناکد د- ناک فانصا

 ۱ ۱ رارع كردبا هقش

  ردنامقل ترضح یرلرپ --ناجیلوب توا ینی نابرابحنسا فانصا

 بوریو ناسل هنسهلج هسیدلبا قلخ تابن ردقهن تع بانج هدضرا یور
 5 هدن عت رمح ردم وس هنامقل ترمضخ ود < ماود هدردنالف نب »

 ییرگ یاب هلینذا كترضح .رد ( یرصم نونلایذ نب هلایاده ) یرارپ
 - وشود تاتان . رد هدنرلغاط زاخ یرق . ردشملبا رب هرابحش وا بوبالغاب

 تافو ردق هبهجنشپربا هلاعم ندرهش ۰ شقوص نالی یتسیدنک نکریر
 کوکروتناسل . کوک كيهنوک « کوک ادیل بوروق رازاپ رلبحتواوب .ردشمتا
 ی راتوا اود هجرلکم اهد ۰ کوک رتعز . کوک ناسیم « کوک نوه راغ
 . رازاتاص بودا عج

 - رزاب لوس رانو . ۵۰۰ رف ۰۳۰۰ نزح -- نادعاص هوهق فانصا

 هجرلکم . ردراو یرلقاتروا هدنساعنص نع  هدرصم كسرب یه . راردناک

 هکنوج . ردمولعمان یرلرب ۰ رارک قرهروا هراراطنق یراهوبق .راطتق

 . یدلاق ندیلذاش خش كع هوهف اما . رددهعلابرف یداحشا كنهوهق

 معاد یراتع تعدد شن ۷و نقد --ب نادوس ناراطع یاتضا



 1۰۱ یانصا لواتسا

NSE RIDE RSE DEE KEE RoE NSIS RENEرک ( NIE NIK NIE NSE NIK NDE NIE REE NEDE RSEخوک  

 ناردک بوک بودا تعانق تولدنک یراناجتف شرو

 یرلرم .رد 0۰۰ تارفاو ۳۸۸ نود ناکا یر اغ ۲

 یغانج . ردیسهتسب رک یجتزوقطقرق كکاپ ناملس ۰ رد ( یندم رافغلادبع )
 همدم توروس لاحترا هدنشاب ینا شهلا زو .ردشلوا س هراحکلموح

 هسک هزر نوک ترک نان : ندشلوا رتسف رار دک کک

 . رارذیا روع حراسرپ بودا نیو ا ۷
 كرل . ردرف ع+۰ و ناکد ۳۸۰ بس ناکامو هناخراک فاصا

 قانح ندقطا هرزوا رلهرع هدرلنو . ردندم رافغلادع یخد یرارب

 .٠ رلردبا روبع قراپب كاموجو
 . ردزفن ۵۵ « ناکد ع+ بس نا رک فانضا

 همدا رب قمراقیج ینابتیرک یک مظعاریسک ۱ = نابعرک نهد فانصا
 یسوم ترضح . رارد یدراقح ( نوراق ) یرک نهد ادتا . ردصوصخم

 هن و ردشمراقبح یاب ت رک نکروشلاح هبامک نوراق ادسا ا

 رعق ا یعاب تم رد وا : رد قم ر رعق چ تفرعموا

 . ر رتک بوراقخ ندنمز

 نونلایذ ) مکح یرلریپ ۸ رفت ۰ ۳ ناکد -- مرا نابجاب راطع فانصا
 . ردهدرصم یرف .ردشمهللا رب بوب العاب یناپ ىلع ترضح . رد ( یرصم

 .رددشمه یرارم فلا ۱۰۵ تارف ۳ زا ناخ ةت یانصا

 . رد ( انیس یلع وبا) هرکص
 یرلرم هد لر لت وب . ۳۰۰ رفن . ۲۰۰ ناکد س هشش نارحات فانصا

 ۱ ارد ( انس لو
 یا ) یرارب . ۳۰۰ تارفن .قوب یرااکد - ناراس ناراطغ فانصا

 دو هب ودا عج هدا راس ذاا رلا .ردهدسدق یرف .رد ( یرافغ رذ

 یالآ وید « ۱ !اه حرح » بوزید یرلقاحمو وا قحوح هفارطا پولوا

 رر

 راسفغلا دت ( یرلرم ۰ ۳۰ ۰ رقن 3 ۱۰ 4 ناکد س نانخا فاصا
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 ترضح . زدهر هوا ناب تسم ندنسیرد یک ادا هدنفیدلوا تبس حسم

 ی و ا ا ف لدو تات قریرع ثمارک هبا تاجو
 قلرشرق . ردراشمروس هد هرب هوا هدکدروک یتحتباغ هبیدک هدکناذو
 تیاورثیدح قوحرب . ردهدنناحعماحرب هدنجما قلامروخ هدنسهزبج رصم

 . ندناطلس ولوا شملنا

 : یو اه < تم بت نایک فانا

 رلرم ۰ ردنارف ۰ و اف ناحکسا نافافخ فانصا

 ۰ ردندرلرپ یتیدلغاب نیلپ یحنج وا زوتوا كک اپ ناملس . رد ( رساب ن رام )
 یرلریپ . رد ۱۰۵ تارفن ۱۰۵ ناکم س ماج باب نازود هن فانصا

 ردقجهلوا زودهبنب رب هتیلا هدنسوق مامه هدلونناتسا . ردرساد نب رام هنب

 نانلوب هدرللحم هقشب . رلریشیلاح نوجما سفن فافک هکردرلریقف یجیکسا ینعی
 ناطلوو هدنراشاب هدیالا یسهلج كراو . رلردارقف ددع كس رابجکسا

 . ردفانصا یلمزال هدرفس اما . رلزدیا روبع كردکید جوباپ کسا هلیرلهنکیا
 هدلوناتسا . ردقو یرلناکد رلردرفن ۵۰۰ س نافافخ نالالد نافانصا

 . رلردبا راک بودا قللالد هدنا ردراو یسوشراح هناخفافخ هدرب زوقط

 یشابتا یشابیجقمشاب یئاب فافخ رونلاح یناتعلبط ندنهقرآ كرافانصا وب
 ۱ . ,رلددیا روم ریارب

 یرلرب . ردرفن ۳۰۰۵ ناکد ۲۰۰۰ ناب راطع ناکجاوخ فانصا "

 ناراطعو . ردهدنناب رهش محع یرونمرق .رد ( یورص هللادبع نب ماسح )

 نب راناکد بوریدنلو هدنرانا یتسیژنک ۱  رددوجوم اشا هح هدنسههز

 لدا دوغ ك رەد نایت

 دوع یت راناکد بولوارفن ۱۰۰ «ناکد ۳۵ هدرلنوب س ناجربنع فانصا
 . رلرک بودا نییزت هلیا ربنعو

 ام و کم ام هارو یاتما
 . رلردبا رذک بودبا نببزت هلبا ین روخت « یانخ « لبنس

 رلنوب . ردرفن ۲۰ ناکد ۱۰ - نابجتنک ناجنق تعانق لها فانصا

 سو



 ۹۹ ینانصا لوناتسا

 «جوباب شملکید هدر تیولوم ترد رانو: نافافخ ناکات فانصا
 . راراتاص رلکلرت ۰ راقاموط ناولا ناولا اهد . لاتسو « قاغثا « همزح

 « هناتوک هرجا رارلسط یرللالد بودا نیز ن راناکد هرزوا هناخ سس

 زوش «قرق زوج وایرلکلرتو جوباپ .زکزور «هطرول . هنانز ۰ یادرکرز
 هرزوا باسحر نالوا مولعم هحرلودنک وډ زویشكس ۰ یللا زون ۰ یللا

 هسباشلا هشورغ جاقرهامآ ردلکد رادربخ ندملعو یرتشم . رالشاب هتفاص
 دللادرش الع نامز یجهدبا تخورف هرلیرتشم بوزاب هلبا مر یتاسف هنتلا

 یالازن لکد یضار هفعاص ها راک هثآ شب یعواب یه . راردبا عانفا ود

 هغ . ردموق فاصنای یلهمروس یرازوک ۰ ( شارت - شارط ) ین
 یقاطیش یو هسلو ردادلا قاکدآ زنسهلنسب لوا زا

 . شمنلیوس هدنقح كرانوب بوک ی
 یمارح یرتشم قوح . رابراح یک ناطیش ردالعاناق هیرتشم هدناسح

 هرکصندکدتک یرتشم . رارولوا رادتفرک هنب راه ماد ةه زا باکترا

 . ردراناسنا لاظ . ردیا رخافت هدهید میهقاب یآ یدک
 زوتوا كکاب ناملس رد یم رکا دج یرلرب کب فا

 هدنسالانافافخ هرات و . ردهدنندع نع یرونمرق .ردرب یییدلعابدش یز

 زات شا ندهرکص رگقوب یرپ القتسم رافافخاما . رلردک قرهلوا قاب
 رکا دم زمر راهشبا هداحس بحاص یەک ر نکل .ردهفلاط رب شلوب
 1 . رردرفن (۰۰۰۱) . رردا اعد هد یک

 رار .ناردرف 6۱و ناد ړو ناف نارا

 هدنبرق قیتع ناتسدب یراناکد كرانوب . رد ( یی یک ا دمحم نب مالسلاوبا

 راردا روع هدنروص نططمر یندرانو ردوشراحز هدنشاب همشح ۳

 ناکد ( ۱۰۰ ) ۰ رد ( ین رک ادم هنب ) یراریپ س نایجهمزیچ فانا
 ودر

 وا یرلرس . ردرفن (۵۰۰) و ناکد (۱۰۰) - ناحتسم فاصا
 : ۱ چ

 واو ا اا . ردشمارم هرابحتسم بودن اد لع ترصح نرم .رددر ا
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 د 0 اتد فا نح مایا .ینلوا رم هراخرمس بولغا

 رانالپو رلرمس هدرخ هجا بودیا لیمحت هرزوا راهب رع یرارمس نوکانوک
 نان وا رکذ هدالاب ۰ راردک هلرهدیا عاتم ضرع بوریدلوط نیراناکد ها
 . ادختک.« اشم ۰ یرارکسع هح كنشاب جارس ندنسهقزآ كرلەرز

 یاب جارو یرلیحکب هناخراک « یرللالد + راشواج یرلمدق شیپ « رابقن

 .رلردیاروبع هللا ناجارس بولم شلوا قرن هرامریص هرزوا تآ نالیک
 ردق كس زکس ینارفنو (۳۵۰۰) یراهناخراک .- ناحجواب فانصا

 یراراکب ییج واب هدنسهله . ردراو هناخ راک یدهدنشوفوت ناحص . ردراو

 یتح .رازلوا بولغم الصا بولوا روسج تیاغ . ردهدامآ و دوجوم حالسرپ

 مرب ریدریق هنب راراکب یججوباپ یزس هدکدتیا بضغ هرایرجکی ناخ ناماس
 عاونا نیرلناکد بولوا حالسرپ هدرانوب . یدتسا رو یسهاکح شعا رد

 . رلردبا روع بودبا نیزت هلا راج وباب

 ندنغاعوا یر a هدهنس یدب -- نامالغ ۀمرشکود هفاط فانضا

 بوقیجهنیراد یلیامور هليا رفن زوبیلاشب یجابروچ رب ندنراتعاج یئابهاب
 ندنرلهحضممور  برص « دووانرا « راغلب اناوت . بوسحم ندناصقو ارق یه
 یشاتکب یحاح ملعت < یزاغ ناخرزوا نوناق كملنا حج ردقكس ین ید

 کنج و « ناداا ینعرف هدنرهش توا هنس هل كەمرىش ويد و . ردیلو

 بش یزوک هرق لظ لابخ ندهک ینمرق هنشاب « اع یدحوم یلجامطرب

 هلبارتفد هغاحوا رر یتسهج . رنک اا وردک راه یک کیهالک

 لصحم تفرعم ۰ لا مع هدرانادناخ و هدفاحوا یه . را عیزوت

 ..رلمایزاب یرانالغوا یمح هلباقللب هقوحمراب « ها رشیمرکی هرکصندک دتنا

 رغآ اربز . ررربو هغاحوا یجناتسو « هناخهبج < هناحشوط نیسهدیززک كا
 یدعاروح ( همرقود د هع شکود ) هدننالا ودزاوم ر رد راتمدخ, هاشدا

 رذک هدنمالا یراراکب یججوباب هلب راهالک بش لاکشا بودیا عمح یرانوب
 تاق زکس بولوا هباکر باکر یماغا یشاب همریشود و یشابراکپ ندنا .رلردبا
 ی رم هلا هناخرتهم
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 با رلایشا تمیقیذ هج اهدو رلرک | هفطق « رلهرطم الطم ۰ رلتخر میس

 راردک بودیا نیز .
  0قرا فال ام ها رد داف

 / راردرفن زویجوا ناکد زوب . رلرذپا روبع بودبا نیب زت .
 رجف ادل ن روا هزم ترضح یرلرب بس نان فانصا

 رارک هلرهدبا تفرعم ضرع ید راحشک ر وب . یدناشوق ( ع) لسر .
 راردرف شعلاو ناد زوتوا . 7

 و ناکد ۷ ب- نابحیلهدک فانصا ٩۲ افصا رمح یرلرس . ردرفن

 رلردبا روع قرهناب >هدک هدرانوب . ردهدناتع یرف . رازی هو .

 یرلناکد یرانوب . ردرفن (۱۰۵) و ناکد (عع) = نایجیتلکت فانصا

 راردبا روبع بولیق نرم هليا رابتلکت هفیطق یلهمزح هرزوا .
 هدراتب رد( تار و (م) نا

 بودا نيز هلیارانادغاب ندنماخ هود ۰ غاب جودو ۰ هبد هنو هګ ییراناکد
 راردا روع . 0

 ناکد س نایجهرفص فانصا ) ٥۰ ( نوک انوک . رد (۳۰۰ ) تارفن
 یرلهناخ سېس بوباب رلابشا هګ یرلهرفس موم و هرفس ۰ طاس ندنیئالت

 راردبا رذک بوبوق هرزوا .

 هدنسهصز راجارس ۰ ردهقرف رب هقشب رانوب -- نایجرالوب فاتصا
 رلردبا روع هلا یرالو الواط هدرانوب . ردنا رذک هلبا راک رب سکه .

  ۰راودرف ۱۰۰ و ناکد ` ۱

 : هدرانو .رد (۳۶۵) تارفنو( ۱۰۵ ) ناکد - نایدنصتبس فانصا

 رار ردبا نیز هلا راقودنص تبس نوک انوک ییراناکد .
 هنس نوک انوک . رد (۲۰) رفنو ( ۱۲ ) ناکد س نایجیماق فانصا

 .راردیا نت نم نرانکد هاب راقادبش راتات < یرلیماق اقس لاتح همروا .

 . یرلرس . رد (۱۰۰۵) رف ۰( ۵۰۰ ) ناکد نازود نالا فانصا

 نرکهدنروضح رع ترنج یراترضح رافعرذاا . رد ( ید
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 ۍرلرب . رد (۱۰۰۵) تارفو ( .٤۰۰ هناخراک س نابجهع فانصا

 دق ص . ردرم یشدالعا دش یحنشب نوا كناملس . رد ( یراتلادىعسو ا )

 .یدبزب قوج ۰ ردشلوا دیپش ربارب هللا ناسح ماما . ردهدالب رک یراونارپ

 رردا نع ود ( نوجا نوک یرانا دعس و۱ ) هدن راد م ى لتف

 « كردید هک هرزوا رلناور تخت هدرایج هک وب . ردعیشو یلزتعم هاکتراز

 . راردیا روبع قرهالجالاح یعاس
 «۱۰۰) بولوا یراناکد ( ٤۰ ) هدنرازاب تآ -- نانکروب دنلد فانصا

 نوک انوک هرزوآ هع . رددمس وا یربپ ید كرلنوب . ردراو یرارف

 . راردک قره یرافلرومغپ اسنغم هراب كب ندهکو یرلکروب دند

 یرارپ ۰ ردرف )٩۰( و ناکد (۱۰) د یرحیکی نایجهک فانصا
 هدرانوب رونلوت هدنبرق عماح هتررا « هدرلهدوایب یراناکد . رددیسوبا هن

 .رلردیا روبعحالسرپ بودا نییزت هليا یرلفوکسا یرلهک یرحیکب یتراناکد

 رود انظ ف تب رفح رم را زارع یرلرم ناقاس وم لماک لهایانصا

 . ریغو ناونشوب « نالوق « هبروط « یرللوج تآ نوک انوک نیرلناکد هدرلنو

 . رلرک بودیا نبیزت ككرهزید هرزوا رلق ربص یرلایشا عنصم
 ,ناماس . ردیحرزح یدسع ندعس یرلرب -- ناطم نارحات فانصا

 . رلردبا نوع قرهتاص ناتم رانو . ردهداز رهش یربق . یدلغا ناب

 .شمناشیا ولرد ولرد هرجا رلوشراح هدرلنوب -- ناغابد نارجات فانصا

 را رک بودیا نیز نیرلناکد هلیارلنایتخس
 .نابتخاسو نیشم هدنسوشراح ناح ص س نارجات ناجهراب فانصا

 هناخرتپم هس ندنرلهفرا كفاتصا نالوا رکذ یرندالا . ردرلارقف ناتاص
 . رلردیا روع قرهنلاح

 .. رد (۰ تارف و (۱۰۸۶) اب نالوقم ناعارتم ززع«فانصا

 ,ینیدلغاب دش یجنکیا زوئوا كک اب ناملس . ردیدادغب مناخ ربصلاوبا یرارپ

 ۰ رولوا لصاو اکا یسهلسلس كراجارس هلم هدنراوج دادقب یریق ۰ ردرپ

 ,شمنلشا ۰ یرلهنادزوح یلهمزح نیتالت ی راناکد هدرلنوب . ردناطاس ولوا
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 بودنا ناست رادجاحو رامدآ هدهاشداب . راشملبا رم هنهاشداب هد رومر و

 بوراورابجاح . ردیا نامرف هید زکیریتک بودیادنبودبق ندنناکد یاب یهآ
 (نروا) رب ندا كنناکد نکزدیا دنبودیق بولوب هدشناکد یناباب یهآ

 روح هزارف هد رر بفدالخرا جف د

 نایقوجلس هليا ( نروا) بولوا صالخ ندنلا كرللاظ اباب یهآ . رارولوا
 ( نرؤا) وب مک هقروق » اباب یهآ بودیا بجعت هاشداپ هدنکبدلک هنکوا
 نفد كراجاح بورو تلست هد « ردمشادنرقو ٤ ترخاواید مب

 توت ود نداروا تونل وا لوف هرزوا شاب ناح یار . ردنا احر ینهلوا ۱

 . راربد ( ناروایها ) هنافص) اعرک تاذوب هنیرزو وب . ردانفدیرلحاح

 نالوا یصاخ كناطلس اف مز هد لوطا . ودشملنا تر ده
 نوحکنا . ردن وقدم هدمظع هناتسا ر هدنسمزآ راغا ( هدنزهخ لرد ۲

 رم هدنروضح ترشح یخ ام. لرد ردا را زا
 « ولاتفش لوک « اا ۰ یاوه ن رلناکد هدران و . ردددنه دز نالوا

 7 دل رلت و را هلا رلنابتخس كلر یتش « یراص < ‹ ینعرق

 یاو هرزوا قیربص رب لش هدوا . ردراو یراش كحهدیا راختفا رب

 ناخ یهدنک وا هل ي کها و6 ) یرد قسا و . رد راقارا ندرد

 هد ردوا یقاراب و یدنا شک وشراق ک اتش یا فرا کک
 هباغلاقوف هظفح اما . روئلو هدنرللا هدقارباب وسشا . رلردبا راختفا تاغ
 . راردا نقد.

 یرارفن (۱۳) یراناکد .رلروللو هدنناق نوا -- نابجغاص فانصا
 ردراشک هلوا قاع هرلعاید یربندمأبا عدق هدرانو . رد (۱۰۰)

 ران و . رد (۳۰۰۱) تارفو (۸۰ ) هناخ راک نارروک فان

 رلهناخ سيس . راردیدوم یسهلح بولوا هدنتمس اشاپ هجوق یرلهناخ راک
 . راردک قرهاب یرروک هرزوا

 هدرلن و . رد (۱۰۵۱) تارقو (۲۰) ناب رب لب نابحهشرم یانصا

 . رارک ردنا نایزت هلرلهشرت كنر اکنز ی راثاک»
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 طخ هدن لا . ردرلیح وا .یخروک لو ناف ناجوا فانصا

 « یشوق اقتس . وغوق هدنرالوک زوقرت . ردرلناملسم فاعم هليا فیرش
 هبیئاب یکروک نب رلزاغوب بوروا ككدروا هجالا ۰ لدروا ۰ شاب لیشی

 . رلرک هلبراراکش هدرلنوب . رلرریو هبیشابیشوا نیراداقو

 شوموکو نوتلا نیراسراپ كهاشداپ هدرانوب س یاب جسراپ فانصا
 یدموروب « مسراپ یدمهل ا » هلبا رلاصع نارازبح هدنرللاو ءلرهکح هارلربحز

 7 . رلردیا رذک هد « مسراپ

 ع بلاغلاهلادسا ) ترضح یرلربپ -- ناجالسرا یادختک فانصا

 . ردشمروس رازوب هنیاک اخ هیشحو تاناوبح هلج هکرد (بلاط ینا نا

  eقلدنا « دروق وا ء نالف < اترا ( یحنالسرآ ‹

 ردژا یربره بوکج ناشک رب ناشک هلا رلربحز یراناوبح مان ( نالط

 ناوبح راسو نالق و نالسرا رانوب . راردبا هله هرزوا راناسنا لاثم

 نامرف هس ا یالا هدننالا یعروک ندنرلکدتا تعاد ی راتسوب

 : یحوآ بولوا حالسرپ یرارلد ناملسمو مور هل ایکروک . ردشلوا یهاشدا

 باکر هلبا راماشتحا یشاب یک روک « یشاب یجنالسرا ۰ یشاب یسراپ « یثاب

 . رونلاح هناخرتمم تاقزکس ندنرلهقرا ر ار هما ما ۲ هب اکر

 غد هدهل ییا نوا هدنر تولوم ترد كلوماتسا س ناغابد فانصا

 ردیساهردژامدآ هکردراوراحشیا زابپشه هدنجا رانو . ردراو یرلهناخراک

 . رازمتا میلست هکاح الصا هنشود یعارحرب دوخابو یلناقرب هنیراجما رکا
 نامدا یس كب وک یهراع . نمهلوا ید صالخ ندنلا كرنا یناقلوا

 یحاص راکرب تیاهن بولوا رهاطو بئات نمهتسا رتسیا . راردبا نیست کما
 E یارفن (۳۰۰۰) بولوا زوبید یرلهناخراک غابد هلمج . رولوا

 . یدلعاب نیلب كاب ناملس هدنروضح ترضح . رد ( یدنه دز ) یرلرب

 نده رصىق یر رپ ا رابه | ءرلغاید هدنسام مور اما .رداوشس رب یع وا

 . ردشلو ترش هلا ناروا ها بولوا مهاظ

 رشع نکیا نکاس هدهرصق هدنرصع رایقوجاس اباب یهآ : هیاکح
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 ىا ر ) یر رک و
 هڪ ى راناکد هرزوا رلنا ور تح رو . ردرس یحشدردنوا ِ یدلعاب نلب

 .یسهجایرومس .باحنس .راسکص « اوادرز «قشو ۰ رومسقلشورغ كزوب
 یکلت « یزاغو یشوقاقس «یزاغوب وغوق «یزاغوب كدروا «ماق .یسافق رومس

 ندنسوشراج اشایدومم هدعب . راردیا نییزت هليا رلکروک رتاس اهدو یزاغوب
 بوک سرت یرلکروکز وب هج هلبا ملذع یالآ رب هقشب یرایگروک مور
 ۰ نالسرا . نالق ایارس هدینوج رو رلهالک هع هدنرلتسو یی آ هدنرلشاب

 قرغتسم هسرابرد تاناوبح هلباراجات قابلاق رومس هدنرلشاب راشع راص دروق

 یرلمدا ناس شلراص هت. رلیرد تاناوبح هت یسهقرف رب < رارک قرهلوا

 :رمشب ینیرب یه ۰ رولوا كاج یرلءرهز كرامدا نروک اقاع مہللا ےک رلمایما
 هدفارطااضم . شمشعاب مدا رشتلارش هدندنرب یه بویلغاب هلباحشز رمشتلا

 یوهو یاه رب هرجا قلخ . راردبا موش یرامدا ناسوب هرلبجاشاع نالو
 . زاملوا رعت هلیا لید مکر شود

 نوک رسیئاب هداوه یرلقابا هکردراو یرلتروصیرپ ۰ ويد انوکز وبه

 لاکشا هجنو . رنردیا موج هرزوا قلخ , رارزک ها رلقاا یا هدنمز تیبا
 ردقوب . ردیک ندنشاب یلقع كمدا نروک هعفد یجنرب هکر لراباب رلنج هیجع
 بورك هنیرراتسوب نالبف « نالسرا < وا یزلهجو . رولوا یلتشهدو بیهم

 رلشک ربحنز هدکدنتلپ هکمنا هل هرزوا سان هدرلنا نکردک هلا قابا ترد
 دلو و درلو شا لا طخ هوا

 . رلردا روع ندنک وا راکنخ قرهقارب هدنجما تشهد یرابجاشا

 یرلریپ ۰ ردرفن (۱۰۵) « ناکد (۸۰ ) -- نایغابلاق رومس فانصا
 .رلردیک بودیا نيز هلبا رلقالاق رومس ولرد نیرلناکد هدرانوب . مولعمان

 ینه كراو . رلردرف ( ۱۰۰۰ ) - رومس ناکرزاب فانصا

 ااترس هکر درامور یالا رب نا اس هدنرلرهش هیرسک « هنیرولف « هجیفرس

 نییزت ی رلناور تخت یثید نولکوس یرلکدتا ریعت یشید قلاب « هلرومس
 ۳ را ردنا
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 قرهفار ۳ هال را EL هلا هوشو ر دا راتو . رووا دادجا اسد رمص

 . رلردنا راتفر ai لاص هنسلاص

  ۷۲ ea N TEAداران ون . رد .

 ثا را عاونا ی راناکد هدهش اطوب . ردراو یراوشراج هقشب هدننج ناتسدب

 زلردبا رذک كرەدىا هماح لیدر بودنا نیز ها

 هدیعوحرب . ر ۰ » ٩ ۰ 9 ناکد 66 تبسم E فا ناک یانحا

 ودیا نیز هلا a وو ا ی اد شا ا
 یرلشواحو یراق و هرافاصا وو . رلردنا روع داره هاشیا

 رلردبا رونع قرهنلاح هناخرتپم تاق رزکس هبا یرابجاعدو یراخبشو

 ۲ زدم ادا دیبخ یرداح ادا  نایچرداح ینعب یهمیخ فانصا

 نلب كاب ناملس . رد( ماضایلاهللادع نب رصان ) یرلس هدنرصع ترضح

 ۱ ردشعاب همخ ندمارحا هترضح . یدلبا رب هرلبجرداح توبلغاب

 .بوروف راهسمنخ نوع تربع ۰ شقنم هرزوا راناور تخ رایج همخ و

 رر هلرمدبا رلاقش هنر ر « كرەلشلا یاریئد یس رداج هدنجا

 از ها رلکلسآ نوک نوک ی راد و تن ناسا ق

 ۱ 13 : راردک بوک بودبا

 هنس یراربپ ۰ رد ( ۱۰۵ ) تار ۰ (6۵) ناکد - نایحشالوق فانصا
 "بودیا نییزت یرلناکد هدهفل اطوب . ردرابط ناف یربت كاا

 «یرلبقت :یرلشواح « یرلسقت « یرلخببش « یرکسعهدب زک كندشانیخرداح
Eتاق رک ندن رلهفرا . رلردا روع رار ی یرلاغا <  

 راردما رذک هلرلکلنش قرهنلاح هناخرتهُم

  هدرانوب . رد (۱۰۰۰) ار و ی ار دا

 E 1 ردمالسلاهلع سردا یرلم دقرم ندن رلکدسا راک هلا هنکا

 ناویحلوا هدراغاط بوبیک یبرلبردناویح ارز . رد (هاش كشوه نایک "
 بوک هلروک هدب راهتشب هرکص . یدردبا راکش هلسرقتو رزک هدم
 0 . رطداشاب کما افص



 یدلغابنیلب سنا . رد ( یشحتهلاءاطع ) یرلرپ - نابحوروا فانصا

 موح ص ەدن ا بودیک هشبح هليا ناڼع ترضح . ردهدنلیز شبح یییرشرق
 الح . ردشعا نفد بودا لسع ناهع ترضح تاذلاب ینسهزانج . یدلوا

 یعاجطرخ هدنید ییماح ناحیح یراناکد كرابحوروا و . ردمانا هاکترابز

 یسهلوقم مارحا اراخ « سلطا « دنلود . لاش یرمشک یرلراک .ردهدنک وآ

 رادهتخرلوا رانو هدنکیدنلد هاتسر هقشب دوخابو بو وقوط هراف هراآ
 راهناخ سبس .هدرانوب ردراک عنصم .زلوا مولعمالصا راردب ابلاغ بوروا لح
 : رلردنا روع لرهدا كاحوروا هرزوا

 نکل . نیش تر یراوت ادا نکو لیک لایک

 راتاورتخت مدوانوب .ردستس رک لا ناملس یرارب ید تر

 . راردبا روع قرابوقوط زب هدنراهاکتسد هرزوا"

 رار ۰ رد (۸۰۱) رف )٤٥( ناکد - هقوح نابجار فانصا

 ندنذمالت كت بولوا كلام کلام نب سنا . رد ( ناسا نا یدهلاوا )ب

 هششا نراناکد هدرلنو . ردهدنراوج دادغب یرق كنادبلاوا . یدلوا

 ۰ شرق بودا نیز هایرلهراب هفوحو

 . رد (0۰۰) رفنو (۲۵۵) ناکد - ناجکلسا لاک لهآ فاقطا
 .ردهدن رهشهرانس هدناتسح وق یرف . ردسهدرورپ كلامن سنا یر كراو

 . رارک بودبا نیز هلرلکلسا ناولا ناولا یراناکد هدفانصا و
 ران وب . ردطلغ هدهسیا رارید یلارغ ماما یرلربپ - نازایغ فانصا

 یعرکب كناملتس هک ردرانط رفح نب ادع یرازف ید رع تر ۳

 هاوج نیراناکد هرزوا راناورتخت رازآزغوب . ردیسهتسرک یجنزوقط
 همربض نوک نوک : هبا راقاشوق دمت هک موص « هرخناف هششا . تامص

 یسوشراج كححناک هدهسرون ایوک هکر لردیا نییزت ها راهزئوآ و راشیا موربم

 هکرارالبیق نیم هلیوا ییرلودنک یرلناوج زازغ هزیک ابو كاپ . ردشلوا نیز
 حدم ناربلد هدنسورجا لوبناتسا ارز . روللوانظ یقبقح ناملغر یره "

 یراسرفلدزانغ اثاث « یرلبوسحیجهقات ابناث « یرلربلد یغوواقالوا هسنلوا
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 كرانوب .رد ( ۲۰ه ) تارفنو (۱۰۵) ناکد س ناحشو هلک فانصا

 . بودیا نیز نیراشوپ هلک هرزوا را هناخ سدس . ردبرلمور یللدم یعوچ
 . راردبا روبع هليا هماج یلیدبت ید رلودنک

 نلب كلام نب سنا .رد ( یدنه لماک) یرلر - ناحاغرو فانصا

 ها رازاهج كن رضح رع فا رخت موشک ما ۰ هقرت«یرهرااهمطاف ییا
 هدرلبحاف روو . رد هداج رش هدنراد ن یرق . ردشعا تمدخ قوح

 بودیا نیز هلا راناغروب اراحوب « كنرس <« ادد «سلطا هرزوا راناور تخت

 ۽ نودا رو اج یبملج
 راریب (4۰) تارف (۲۰) ناکد د یبجوتوا فجنز فانصا

 یهعواو فز العا هرزوا ص رم هدنلکشرطنم هدنرلناکد رنو . ردمولعما

 . رلردبا رذک قرابا یرلتعلخ املع

 ا رعد اه یاس دن نالو  تعاق هات فاتتصا

 یسکلوا كا رانااب كلموك بویوقوط زر بوربک | هنپ ۰ ردمالسلهلع
 ترضح یرلرپ یهدنرصع ترضح . ردنیما لیربج هدیریب كنآ . ردوب

 یمهمرتح رک . ردیردپنیاق كزمدفا تادوجوم رخفم هکرد ( هعزح )»
 ندهشیاع تسو یربک هشدخ هعزحوب . ردشمریو هلوسر ترضح ینیزتس
 .:یدرابا كلموک بولآ كلسا

 ارد : لوبناتسا یلزانک قآ نوک انوک نیرلناکد ید راکم کو

 شعوقوط زسشکید بودیا نییزت هلیرلکلموک نوزبرط « هتمالق « هجیفرس
 .راردبا روبع كرهدبا الگ ضرع بورس هراقربص هدیرلکلموک ندزب یلالح -

 هنیرهش یرصب هک ردنااکرخف تاذلاب یراریپ س نایجدنلود فانصا
 .ردراشمراصراتسد ضایبهدیراودنک .ردراشملیاعس بوروتوک قیراصندهکم .
 اتم ها یاس ا لع ت رخ یولوا رادو فرخ

 كناملس ترضح نایلسشا همرحم « قلغاب ادتبا - نایحقلعاب یانصا
 هن راقاغاب یارس « ناطلسایق نوک انوک نیرلناکد رانوب . ردانا سقلب ینوتاخ
 . راردک ردیا نییزت
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 درک یوم رک یوم REE DESE جو DIK DEDE HEE یوم یوم و DEDE KESK KM DEI مم صمیمی ومحوصع

 نوک ااو ی راد ردبنماط دواد یرم دارو نایجاماق اا

 . راردک ردیا نز هلبا رلتماخ همانقو رارخاف سا |
 . یرارب . رد (۳۰۰) تارفلو (۱۰ع) ناکد س هش ناحالح فانصا

 ۱ یجنکیانوا س كلاب ناملس هدنروضح ترضح کرد ( ناطقلا دهاز روصم)

 لاو | یس ها ك راحالاح هج .ردشملا لس نالب بس هوروا قلوا ره

 . رد هددادغل یرق رولوا 3

۳ 

 قاشوط هنیرلاترو كنیرلناک هلیا كنهآ لوصا هدنراناکد یخد رلثوب ۱

 . قاراتا هپ هدنلوصا كسد ود ( هقط قطر ظر ط قطرط هقطرط ) بوروا

 نوا هو رد «رلزوب وطد هښ ناو !ا هدنناکد كرانورارع قو اسوا بولوک "

 نه ا انار رام اهد یک ناف ناز راندا لو |

 .ردشملپاب ندهنپ هني یسوارب كلريحشزو شلدیا دنب هلرارجتز ربمد هدنالسرا "
 رلهفاشعا ون او ار هد « ر وک نالسرا ند هد ناقاص « یرلفراع جالح 2

 ا یرلکدتا نک هرظنمرب :فیطل كم قر هاي

 ا و :.(۵۵) ناکد س نانز نایج هات فاټا

 .- هددادعل یر .ردنس ةتسن رک تامل ردرم یحنح وا نوا .ردطساو هللادىع ۰

 هملشاو هلا رلهبقات هراب راکن 3 رافایرز 3 بش 3 اسد یی راناکد راد وب ۰ ردا

 حالسرپ خد یرلناوج یجهقات هج  بودیا نيز هلبا راهفیطقو . راسویر "
 . راردا روع

 یرازم . رد ( ٤٤۰ ) تارفنو (۱۰6) ناد ناشوواف فاتصا

 کم یرق ۰ یدردا تمدخ هنحات كو رخ (دعس کب كادى

 هده اطوت . زدنس دک را كر كلام نن نسا تولوا هدا ا

 ید یزاناوج یش وواق بودا نز هلا راقوواق هقوح . هفیطق راک "

 .رارلیا رذک گردبا راونا قرفتسم یرایجاشاع اسآ باتقآ هلرا هرخاف هشفا

 رل هفطل نو ؟ تودبا ىل قل زادنا فرح هراناوح وب یسافرطلوبناتسا ضم 3

 ند هفنطل رلناوح صع) کنوح یدزاب هل وا اطخ بس هعفدر طرف . رازی .

 ایام را رد ندکما هفطا ك نالوا م ولعمان و ۰ رازعا طب" 4
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 و یافت اا ود راد رر و اتباع عبط بحاص هداز ارزوو

 ا هدرلنو ۰ رولوا لصاع ادغ هنراحور ندنم هلا رازه دلرازه بودا

 اوکرلااب کا ی هدننورد هللا یرلسضق لباب شلوروا لا نع ققعو وحا زو

 یکیدتباناتف و دایرفلشزوس یک ردیا توالت فیرش صالخاو هفبرش تاولص
 یا « یا شکناک یخد ۷ ندنرو ص كفونصو . رردا روع هذلاح

 ندنرل هقرآ هرکص . رارک قر هصاب قر هروق یراباب هبا راب | هل یاب.
 . راردیا تکرح هللا رلکلنش عاونا قرهنلاج هناخ هم تاق زکس

 - هدنلاصلاهناخ نالسرا یر تولوا یرل هناخ راک ییا ناطاخفانصا

 یژاغ هکرد هدنس هلباقم یشوک یالآ یرکید . ردسانب حتفلاوبا یزاغ هکرد

 اما . زدراو رف زوسش هدمظع هناخراک ناو . ردشعا اب ناخ ناماس

 . قارقنو ردکس جوا یرلناکد كرلیزرت هقشب هدنرب تیولوم ترد ثلویمالنا

 ناوسا رد هدتنجو غاص الاح . ردمالسسلا هیلع سیردا یراریپ ۰ ردك

 ردشعا جورع ندنرهش ناوسارخآ بودیا توعد هند یتلخ بودک هنیرابد
 هریقحوب ندنروقوح كنسراه رشمدق هداف ک هدنرزوا هراغم ییدتا جورع

 هدير ندرلریمغس نالوا غاص الاح . ردشلوا رسم كما شون تر با

 یرظدتنا سبح یسودنکمدنرپش نلیان 6ردهالسلا هلع یسع ترمضح .

 ا ورشا فن رش مخ هد هراغم لو ردشعا جوع هنانا ند هراغم .

 ناملس . رد ( ییهاط دواد ) یرارس یهدنرصع تلاسر ترضح

 تعلخیبرلناکد یخد یفانصا یزرت وشا . ردیس هتس رک یجنرب نوا كسراف
 بولوا حالسرپ ید یرارلد یزرتو الک ضرع هللا نیت هلا رل هرخاف

 . راردما روبع هلرهدبا لاح ضرع

 و هلو نالوا هدصاخ یارس -- نابج هلود ناطاخ فانصا

 هدنبرقناتسدب رلنوب .ردیراک كفانصاوب هکرلریک هلوط "الماک یراناملغهطوا
 هلا رل هحارف < هلود هقوح یترلناکد هرزوا رل هناخ سنس رلبح هلود هلجح

 یجهلود یثاب یزرت .راردبا رورع بولوا حالسرپ یرایدنک بودیا نییزت
 . ردیشابرادهنبزخ راکنخ هد رارظان .ردبرالوق هاشدای بهتارفت زوبتل | ویشاب
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 ..ردمومذمو موش یسهاس اما . ردشمتا قلخ كرز ییجرکوک ابرک بانج

 یرانوب . هلوا ( ینیجرکوک طوق یلریشقاج یی .یلهبن یزمرق) رکم "
 زمسکیوضاب ىلع ترضح نوجا نیسح ماماو نسح ماما . ردتنس كم هلسب

 .ندنشیدلوا شملسب ماهیلریشقاجیم هبت لاتجینمرق هلا سورخ یلکا لاتح
 یرادالوا ارز .ردعونع كمهلسیتسرعع اما ردلز وک كمهلس ید یر و

 .یخد یسههاطظ زا شوفوت . ردمزال زا رجا تغ زراقچ نت
 .ییشوکنم یغالوق البا رارتوک نشلوا رستم هدنراشاب ء هدنرللا هدنالارگ

 . ردا رذک هداج یاد وا راول لز ر یللاخیلخ یاب

 .هید لالا سار یغوواط ادتبا هکردنوراق یرارپ - ناغوواط یانصا

 .هدرصم .ردشلاق هدارگ یراقوواط درک دی دق هوا ییدنک رم و

 نیمروک ین وب هک ردشملبا داجما نوراق یتمریدنراقح قوواط هدنسورحما شف

 .هدقاصوارصم هدزم اتکدلج یوا .رد هدنمکح شمامزوکیشرپ چیه مو
 .ر هناخ سس هدنالا راشوا یخد هفاطو . هلوا رظن ردشملوا رب رګ

 .قیلبا رمشکباو یلکیا لاتجو یلزونیوب ضعبو رل هجاجد سفق سفق هرزوا
 . راردیا زوبع هلا رافوواط شمناس رمو ا

 .غاب بوسلوا یراناکد كرلنوب -- ناغم یربغو هجرس داص فابنصا
 « هنرولف . هتکسا  هجرس) بوروق ییراخزودو ماد هدنرانک را هحفلو

 لورق نا قورق كرف . هلشا  یشوق اقص .زونسا . هرق ندشاب

 .یشوققحسا < لاقب زوب « یشوق رقنم ۰ رازه  یایوک لیلب « لب هحیاقو
 فسو نارق یخ « كس هکوا « یوق ناوراک . قوواط هرف . همصا یراص

 دیص یرلاون شوخ ناغ ی هدنرلمان ( ورعوق ضا ۰ یدلتاص هدرصم
 کک یراسفق يراشوق اقبس . ارد سج هرجا راضق و

 شون ندافغوف نوک وص هل اوراقم هلا رار رف ا

 رر یره كراشوق راسو قر هبشاط رقنم هرجا سفق ید یشوف قو
 . راردنا روع كر هدنا قاناوخاوت ی

 وان هدراهاش اب رک |. ردوو یزد دراو - ناس لب فاتسا
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 یمهمانتحایس یلحایلوا ۸5
 IERIE ۲ KDE SIE یک KDE یک RIE یک ورک یو

 یدلوا رونرپ ناهج بولبجا اوه هرکصندکدتا ماود تعاس ترد یعرکی
 مراحم ندنرلکهملبا تدوع هتیراناشا یول کوک ك هداز یدعس هدهسیا

 - مظع هجنسودنک ی شباوا باغ دارانیجرکوکوب . یدتیک ندنشاب یلقع كمدآ
 باكر هم هدا رارق هرجا هسرو ندنراکفاو قام بولوا نورد غادرب

 ا و تنک یاهج زدق هننس ید . یدزدهلرارف ییا تجارت یو

 هلیسافرظو فراعم بابرا بوراو هنتیالو رئازج هدیرفم راد هرکصندکدتا
 باغ یربند هنس یدب کیدقاب رایدتیک هناتسآ رب نوکرب . یدلشاب هکمنا طالتخا
 هتک ازن هب هناخ بحاص هدمالک یاننا هداروا یرانیجر کوک ییدتنا بت

 هڪ هاسوزرا قلو یردیذ ( غصو بولوا ثانسودنک رانیجرکوک وا

 باوج یحاص هناخ هدنک یه یکتا تحایسو رود لو یرتدرلاب

 قرهلوا :

 العا مداز یدعس هدکدید هليا تاما هسیا كنسرک | مولعم ند هب

 یرزوا ماشقا بول | كسموران یلتلک . یدراو هیوشراح بود مردبا تابثا

 هننحاص هناخ هدقدلوا حاص یدرباب هدنجما كسم هحیک واو ید هناد یران

 یرلاووب ا کوک هداز یدعس هدلاح یراقدلوا رضاح نارابهلج .یدراو

 یرلهادران 0 « بح بحود » هرزوا یس هع دق تداع قر هجا یسوق

 ا ا ل او رو ایدز وغ وه هدب ورا لک کوو هک ښا را
 هرکصتدکدرتس یرلهتاد ران .رلیداشاب کلا لواتت هغ ا ناح هنس هناد ران

 هلن [ راس کوک یحاض ها .نایداوا تا هداوخ توفدا دودص هنایبآ

 كراش وف هداز یافت هد هسا نرو تیمها"چسه بوتو هدندما رولک

 یدالک | یرلکدکح هب هسرو یرغوط ندنفیذلوا فقاو هلمماع هنسراتداع .

 راک هدنوک شم كر هدا عادو ندریازج بودبا رارکش هعفد رازه هبادخ
 ند هله . یدلو دوحوم هدنناشا یراشوف هج یدلوا لصاو هب هسرو هلا

 ین هلن ع یتنیدلوا شلک یرارکید هدعب بولک رایج رکوک ( یدادغب ) لوا
 هات هک هب هسروب ندرازح هاساسح هداز یدعس .رابدر و رخ ندنفرط

 هدنجنا راشوق عیج . ردشوق یلتقیقح یدادغب هک اقح ردققحم یراکدلک



 ۵ ۸ ۵ یانصا لوناتسا

IK NIE Ns JE KEJE KEDE نوک )یوک RIE DEI رک REDE نو یوم HEI KESE REI RIE DSK یجیو )یوم و< 

 شبح « ی راک روس هقوق . یراجوغروس یسجابروج یرحکب .یرللتاه -

 راردبا روم بودا نیز هلیرللت اع تربعو یراکلب یعوواط "

 كراو. ردرف (..) و ناکد (6۰۰) -- نازاب شوق فانصا

 یک یزاف ندالتف یزابزاموف ۰ یزاشوقراتا هدنفح رنو . ردقو یر

 ردموفمومدم موش . یالآ رب شمن بوس ناز ویش

 ناساطروع ی ندنتلایمانآ یرلیدبثاربم كنسراسلح لومناتا

 جو رع تانا هلسامرو هدقدراقبح یرواب روقهنتلا ىح و ۲ یدک فلآ

 :رولوا الهبوشودهرب ېسضم هدکدتا لوزت همر هادا القاط بودآ

 ۰ یزیوح . رش « زایالقاط ) : کردراو یعون قوحر هلرارتوک و

 : لرالط ..هیاص کمد ۰ ننواترام ء هرالآ ید

 اجا نوقەداس الا رکن ء الا رق الا لف راو لا و

 ىربتعمو لوبقم كا طقف . ردشهاوا میسوت هليرامان ( توق ىل ریشقاج « توق "
 نکدتاسر نس هنال هر هر زاناو رام ھر داد ۱۱

 هن هسلوا ئاغ تدم هنس نوا i زهاباووب اللصا هر ر هش و

 : رولو ید ناقل ۲
 ن E ن یدبا زاشوق یحاقرب كار راناراب ۱

 جوا كدابا دازآ ندسفق هرکصندکدسا ادا زام هعج بوروتک هب رو

 هلوهالسا هدن! لوا کم ید وا لی یا بفدآ بورع هناممآ

 تازیمقآفآ ر وشم E هداز یدعس تو ۰ هیاکح . شنو ینس هال بولک و

 تفج كس لر هدا فرصشورغ كس نوا بولوا زاشوف - یدبا ندرایدب

 هنیراوتوک : یدیا شوا یولمم لس تاماشراپ ترضح شدا م 8
 یمر و یس هناد ران شم هلهحیک هدا كم ده مدمسوم ییدنلو را دج 6

 E اس لنا اغ نری اک هد بتا 8

 شک > هدنرلکدتیا جوع r جوا بوروجوا ندنرلنایشا یامرو

 لصاو هدح لوا قانارق .یدالشاب هغمقاش رلکشمش تونل اق تایلظرب یناسا

 . یدلشا هعزفو ناغف قلخ یدلوا نهروک یعدآ مدآ هدنشا هسروب کیدلوا
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 یسهمانتح ایس یلچایلوا ۸

DUNS NIE NENNموم و موم جم جم  NEH DE RSI Nیم  KEE Ke DEDE KESK NEDمیم  

 هرایغ وا یبرلکلب یشوق وقوق « کای یشوق یوط « یلب لانراق . کلب
 . ردمولعءان یرلرب .راردبا روبع حالسرپ قرهلوا قاع E او و

 هلا شوق ۰ یشوق هدغارو غابو غاط رلنوب - نایجوآ ناصانق فانصا

 هتنالا ی وا ید رانو نیر دن که رام وا ی رلکلب تودا دص

  رارولوا قاع

 شوق یشوق نوجا عوج عفد هکرد لیعاما ترضح یراریپ یکادتبا
 هلبا شوقرب لوا لا . ردشملق حابم هنسیدنک تع بانج کما دیص هلبا

 نیسح ماما هدنرصع ترضح . ردلبعاسا ترضح ندا دیص یشوقرب رکید

 ییدهلسب نیجرکوک طوق یلربشقاح یزمرق و بوبالوآ ناغوط . هجیمآ
 و شرف « لرو رد رم نسمابا اداب نوحکمآ  ردررح هدرلت وتف

 دمشمو شمردنوک هرصم دیزم یب دیزب یتداعس سار پولوا هدنبرق دادفب
 رلت | نالک ناداص هه اط وشا ردتثم ییادلوا شمریدتسا نفد هدنسح ,

 یرلناغوط لاد.۰ یرانافوط لیدآ هدنرللا هدلاح یرلقدلوا کار هرزوا

 شاط « رقاج ۰ نابالب ۰ سوتعار « نیهاش . افیجزاق « نوغیوط ۰ روعنوص
 رلءرط هشیرازاب لبط هلیرازاب مان زوک هرق . هجا ۰ شوق هرق ۰ كلوت
 نولکوس « جاروط « هئروط « زاق یرلکدتبا راکشو دیص هدنرابکرت قرهروا

 هلیرلوآ قاتاب هرق « یوط ۰ لیحقلاب ۰ باخرش . كدروا « لج « كلکک

 راردبا .تکرح هناروقو ندنید کشوک یال ا
 یراریپ . رلریدرف ۱۰۵ - نابج هزاسلب یی نایج هحوم فانصا

 .ردشمروتک ( هزابلی ) هحوم ندنکلبشوق هترضح هکرد (ینئاطبوقمی)
 رانوب . ردهدلصوم یرق . یدتا داشرا بویلغاب دش هنلب كلام نب سنا

 نییزت هلرلءزاسلپ لومعم ندنرلکلب شوق عاونا هرزوا رلهناخ سبس كراناكد

 ۱ . راردبا روبع بودا

 ادتبایرارپ ۰ ردرفن ناسکسو ناکدقرق س ناجوغروس اغانوا فانصا
 یر رابما مدرک توقف . ندمولعما یر ی هرکبض,+ رم (ماس)

 ؛لیحقلاب « انروط « هفیج « نیهاش « جوغروس نیرلناکد هرزوا رلهناخ سيس



 ورم ) ضح یرلرم . ردراو رانا ول یغارطم هک ناشوا یحاص ناکد

 یل لع: ترضح +: رد رم داراشارطم و را رطاش. ۰ زد ( یرمض ها ۲

 كرلوزاب هدسالآ و ودرا هفاطو . ردهدنرهش ( ضم ) یرق . ردشمالغاب

 بورتسوک تباپم و تعاجحش رسر, بودیا قلزاقارطم هناناولهب بویاوص
 . رردیا روع

 دوز زو هج . ردرفن ۷۰ ناکد ۱۲ س نازاب زرک ناناولم فانصا
 ."ردرلنالوا یرابحاص هناخ راک رف شع و . ردراو راناولم زا زرک روآ

 هلا کو هک زن ا عج ءدهناخ راک راناولموب
 : هجشراو هرازرک. راطنق رشکیا ندرازرک بوط شش . بوط زاح « قلاص

 .CR رد ( یزاع موروه ) یراغراب هره ترضح یرلریپ . راردبا نامدا

 ا قرەلوا هداس ید رلنون . یدالغاب هزه ترضح هن ید

 ۱ ا روع هناتسر كرهردن ود لیرف لیرف هرزوا یرلشاب یرلهملاد و یرازرک"

 كحوک یر ېد ییا یرهکم ناک کک ناو فاقا

 عاحش ناولهب هدنلباقم یورف ورس هدنرزوا یهار یاسق نوا هدنبرف رازاب

 روعناولهم هدنغابآ یشوقون كرز ید یرب . ردکسزاغ حتفلاوبا هک یسکت

 لاح نسح ( نسخ ابب) ینیشن هکت هدنجنا .ردرومعم هکنوب الاح ردیسهکت
 . هکراو ني روز ناولې زویجوا هرجا هو رغ ور و

 ` بوبک نیراتوسک راناولهب تفیج یللازو زوب . ردنابژ ریشر اوک یر یش
 هنب راز رب لوبا لونا یک یساهردژا مدآ بونلغا هلبعا نعور ربش یراص

 «یزارش همسک دارمتسوک یی راغب ارل .راسناقا یو را کک

 هع وب .یسامراص رعازج < هکر س * هشانا « هضق شم تا ۰ نده

 فرط و رارک ندنید یشوک یالآ دلرهدیا ارجا یرانویوا شوق هرق _

 دوم ) ترضح یرم لول وا فطلت ها ناسجا قوجزب ندهاشداب

 SE هیت رک هزم ترضح . ردیل و ( راب ریپ
 نکوجوک ندنرلکلب شوق نازو . راردرفل ۰+۵ ناداه فان"
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 DDE DENIED و6 RIED BIE DEDE RIK میس یو RIE RIDDEN صمیمی صک

 راتعاحش هناتسر بولوا یرلقوا هروک اک او یرلباب یکی نیردن ویب ربغیص یوق
 ا ا کا یر ا کو هیات یک كرا زارا
 . ردشلوا رداصفرش راش رش ثيدح قوحر "اد هتشدل وا فر رش تنس

 یرلهناخ راک ق جنا ردقویراناکد كرانو س نازادنارعت ناناولم فانصا

 را | هدننادم قواو یسهناخملعت یرحکی هدننادم تآ و یراهناخمیلعت

 دعس ید یریپ كرانوب . ردراک برض ناولهپ زویزکس یسهلج ردیسهکت
 ولوط هليا وص و هراناقلاق « هراقوصوطو هراناوشقن دالوب .ردصاقو یا نا

 راردباروع كرل هد بوروا برش هراهنیآ .هرللیدق شمابیلیصآ و هرهیش
 بوروا برص هنیرلهتحت ریشهش هلبرالفترق هفوکشو هرالک ید یسهقرفرب
 بوتوط للا ءدکدنا هنکوا بوت آ هناوه یزاقوا هدسهقرفرب .راردبا رذک

 لماک داتسا ناتسد ( هدازابا) ندرانو .رلرک هلردبا ارجا راقلناولم انوکهح
 دیو قوا نا تو رک قوا تند ی یار دنر وشح دانم ناطلاس

 رته زارا بوروا هب رض هدنزوموا لوص قوار هدنزوموا عاص قوارب
 نونقبحاص هدراکوب .ردیج تفرعم قران الا نوت ا هکر بودم

 . ردداتسا كناخ قالوص یراض یلمىلس ناطلسو یعاما یارس ی <سا

 ناملس ۔ رد ( یصق دیعس ن, لاغش ) یراریپ -- نایجریکهز فانصا
 هد « ردشل آ نالسزا هدنسهلح دادغب » هدارک همانتوتف . ردشمالغاب یلب كاب
 ربغص « یثید قلاب « یهام مش یترلثاکد هرزوا راهناخ سس رلذو شمزا

 ندنزازوشو جوف قالبا ۰ یزونیو نادرکرک « یتورب سوتق « یزونو

 . ردا رذک بودا نز.هلا ر لرکهز
x 

 اما . ود (۳۰۱) تارف و (۱۰) ناکد - ڼياښارطم ناول فانصا

 طوری فطل اروا لر تراز دهد ةفاسم ماعو
 كوي هلس هد هناخ رب تح . ردرلشه وا و

 . ردقوح ینیدنلو یک ییا هدمانو هد صاقو ث فا هتک 2 نر

 هکر دن وفدم هدنرزوا ر هنیکید تياغو نیش هنسپ هدنک ید یر همرتحم هرعه

 هحقدمشپاب هرم هلرالا هدیرب یرنک اید رلناسنا هتشب ندقدمهل والباق قملقح هلاناویح

 . رلص هل وا قفوم هد وعص



 ی قاری لو اا
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 اب ) یراری یکم یه رکص كرازابهش زاب نایصو ۰ ردشلوا لزان یا € كلما

 ردشملبا كاح نی راد یهز كل راب ربیخ هلح کرد ( ورم .

 دعس ) یرلزپ (۵۰) تارفن ( ع۵) نکد س نابجهناخمیاعآ فانصا

 دنسازع رد . ردسهتسا ر ؟ كلام نر سنا . رد ( یر تک نیل

 تخت را هناخبلعت و . ردشعلوا نفد هدننح یسادهش رد بولوا دیهش"

 نکیا شب قوا نارادناک ضم بودبا اشنا راهناخبامت روا

 رارادناک رارروط هیوشراق وشراق بولوا هقرف کیا هدرا هسمک چاقر ندنرلکوس

 یخد هقرف ینکیا « « رب ندللا قوا » هقرف یجنرب هدنراقدنآ قوا یجشرب

 قوا یحنکیاو . راریشیاح هلا زاوا دناب هد « ره نالوا هلاک نیسهریا»

 «یسكقوا مزال اکس» هات هفرف «.« ییا ندنلا قوا » یلواهقرف داق

 هدیجشدرد « جوک كلراوزاب نوسمروک «چواهدنلا قوا » » هدحنحوا . رارید

 ا دا ۱ قوا » هدیجینشل ۰ « درد هننرعاب تنمشد ۰ ترد ندا قوا »

 ماه ماما یا نوا هدفدراو هفوا ینکیا نوا بود « شا « رر كسەلوا

 یاهرب یسلا بجاو پوند یدلوا مات زکیراقوا هنقشع هلوا داش 2 یراحور

 *. راردبا ردد ک ها یوه

 رد( صاقو یا نب دعس ) یرلریپ .راردرفن ۳۰۰۰ سس ناشکناک فا

 هدننام فرشسدق هلبا ماش ینئرش ربق ردن ددم اورو ند ر

 میظع E حت سہ را بوقعل رس هلا ۳ بح هدنلبا نا

 1 ردەدىلاع هق 3 :

 بو وق E تولا مک یکه ردراو قوا كس زو ه هک هج

 رو افا یماحر ردراو .ینارقف هک ھه ا

 چا كنیرضخا باب كنس هعلق و یسبردنکسا رصم و هدنبرق هرونم ةد
 مدسا تراز لحر هلیرا ود صاقو یا نا دعس نازادنارت رم هدنزو "

 اشک ریتوب | معا هللا .یدمهلوا مولعم ینیدلوانوفدمهد ق . رداشاع بیع

 قحلم هتالو ززعلاةرومعم « هدنلخاد یساضق هعلق مور میان هنن الو تلح [ ۱1

 صاخ .ردن وفدم هدبلاع هقرب یم هرزوا هر كحوک رشود هد ودح یماضق یت
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 یمهمانتع ایست یلجاوا ۱ 1

 هک DE. YE AE REK EDK NIE دهم FEE NEDE NIE RIE RSET NSE RIENCE DENIER ۱۵م تل

 هرابنوص هتجنا هنب بودا مرت هدشت | یواهرق رلنوب . رلرلیب رل هروتسوا
 هدنرلکدتبا لاعتتسا رایځاج و رلیجییلف هک راراپا هرهسوک یلخراچ قرب
 E 3 رل ردیاروع قرار هس وک هد رلن ود رول وا سصاطشتا

 ۱ . ردئانسا چ وا یا ںک قزهریدلاح اا ف یک

 .دنش یرلربب . زد (۵۰۰) رف (۲۰۰۱) ناکد -.یشاب یاب فانصا

 .یلع ترضح ییدش هدنروضح لوسر ترمضح هک ردرکب یا ترضح نب رکا

 لصقم هدرا اقتوط یسءءقو . 0 دار افت وطو رايح ردشعاشوق

 تن رلناکد لر و ۰ ردهدتناب نم لاند هدرصم یرق . ردشلدا کد
 : فردا <« راک عود هظلع ود انادان هددن زاب ناطلس یعوح

 .مرخ « ییرلیاب كنا یدیا یجاب تاذلاب دیزیاب نالعاش . رولوب یدهدنسوق
 .ۍا بوزيد همراناکد یراباب داه رف لد « ناراپوقزوطو هاحبش «ییرلیاب هتسوا
 تر ۱ . رل رد روع قرابد

 .یرلرم د (C5 ره و( ۲۰ 3 ناکد س یا یوا اا

eندرفنو ںیجاط یاو یفرا كن راج تولوا 6 ساوقلا ن رم نب  
 قرف ثاکاب ناهاس . رد هدنرهش نکا یرف . یدراا قوا هدقدل وا غ

 یر اهبلک هرزوا رلهناخ سيس ..ردرکسع كاپ رایو اوب .ردیسهتسب رک
 EE م کرا + كندخ ایا دو ر نیلام ا اط و ایج

 روع بودنا نیر هلرلقوا لومعم ندرلءح ناوا ناوا للمسا راس « زک

 تیپ ار

 ی

 رلردنا

 ی رظر ت و یک اد ترانس ناک كرمز تفایصا

 ردک ص ندتعام هل رف هطوارب هدنغاجوا یرخکپ .ردیسهناخمناعت كرهبنز

 رک وب ت رمح ۰۰:۰۰ ئ رل ر ردزاو تاره ۸۰ ناکد ۱۰ هدد رشط

 ۵ قوا بوروق شر هدر ۳۱ نی وا ییق ردبس هنس

 ی 5

 واو ت رب را دم ۳ (م۱) ناکد (۳) = نایحابص فانصا

 هللا داتا و تولاح .دواد لتقو و هنکیدلبا لتق هناص یتولاح کرد مالسلاهلع
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 قاحم رانو . رد (۷۰۰)-رف و (۱۰۵) نا6د ناکا فاصا

 یگوبف . رارک بودا نر یی رلناکد . ردقاما هب یشابیجوبق. . رد رایحنخ

 هلرهدیا رومع هنامشتحم یرلیشابتیکب یرلادختک ۰ یتیرط بحاص ۰ یبقت یثاب
 هکر باکر هلا ناب ا ینا یخ ءان اقا دیش ها ۲

 یاب یحوسق ندندرآ . رلردبا رذک هلیرلکجوک ناربلد هتفج رشکیانوا
 روز ورز ورهاوج یلرکا حص یسیدنک بودک نارلد حالاسرپ هدنکوا

 هدنرلمادقو شیو هدنراسبو نک تولوا راوس هراتفراص سا رب لتخر
 . رلردیا روبع هليا مظع ُهماکنهرب قرهنلاج هناخرتپم تاق زکس لماک

 وشراخ یهدننلا یعماح هناملس یرلهناخراک -- یشاب یهود فانصا

 رللاق امت ربع یربعو یرلبلاق هر جوت كنس رلعماح نطالس هله . ردهدنحما

 لوا ندنمرها یتصماح یدنک ناخ ناماس . رونلوا لاتا هدهناخراک وب

 ردن اسهدنو اُماد یشابیح هود . ردا نا یهناخراکوب نالوا ندتمزاول

۹۰ 

 نح ارز . ردراو یار ( ۱۳۰۰ ) و ناکد ( ۱۰۰۰۱ هدر تولوم ترد

 نکیا لوغشم هلبا امک هک ردنوراقالوا یرلرب - ردقاما هرلنوب هدرا و |
 ( هلادبع نب هحلط ) یرلریپ یهدنرصع ترضح . یدلوب یلوب كنەعاب اب جوت
 جوت. یدلوا ندهرشم ءربشع تولوا فرشم هلاناعا هدهرونم هنیدم کرد

 نا .ردهدسرق ۶ هدماشیربو . یدراباب رلساطشوت و ران

  رلردا یط كرهدبا راک هدنرراناکد هرزوا ناورتخ

 یرلرب + (۷::) رو(: ) نادر نا یا
 .ردهدنس ( هلج ) نم یرق - یدلغاب نیلب ناملس .رد.راصنالابهاولاوا

 قرایا رلهجشوق یالاقو رلهکود یالاق هدنرلناکد هرزوا راهنخسس رلنوو
 ۱ . راردنا تکرح

 همانتوتف . ردلکد مولعم یرلرس بس ناجهرهسوک ربرب نوشروق فانصا

 یداصت هس رق هدهدرلرب زمکیدتا تحاس یک کیدو ا هدر

 .ردراکر امترع جاق .رږ وا تم ب۳
 رارترپ هک رلراپاب هر سوک كرهديا ج نح هدرب رپ نهرابنوص هللا نوشروق



 NIY سد سا سس تی سس سو

 یربغ . شمرلروق هنیرلمولط یسیزد كوك نداروا . شمرالوط هرلهرفح

 هدشتآ ۷ رلهطوب ینهوبجوب رلیحویف . شعا قوب یلاعحا قامروط هدرپ
 يک نوشروق ضاس بووق یرلنوتلا قرو شلدیا قحس هجا بورش
 هد هرزوا ش 1 یوتلا یاویج نالوا صرف لوا هدعب . رلردا لح

 هلو هویج . رلردیا یلزیدلاب نوتلا بوروس هرلقا و رحنخ « ءرلجیلق
 بورییآ ندرلراطع یشاب یجوبق هلبانامرف یرلبجهویج وب . ردندعم رب
 . اردنا روع هرزوا رلهناخنس هدرلنو . ردرلشعا قاع هراودنک

 تفع و .۱۱(۰) رف (۱) ناکد س شرب یراص ناحورو فانصا

 هن ولغوا یتسهدعاق . ردلکد رداق کم دا هسک یرغ . ردص وصح همدآ رب

 اما . ردمور رب بصعتم هدنمان یزابرک راشیا هدنناق نوا . نعرتسوک هلس

 ترضخ . ردشعاداحا لوا یمحع یانهرک هکردناسارفا یرب ۰ ردلماکداتسا
 1 تا دربی لوک ی ها دا قوب ور وسو یا مدن مع

 ید یزاب رک یحوروو . یدرلکح ید كنالک بونلاح مودقو و

 . ردا روع كرر و كنها هب ورو هدنناکد هناخ ساس هدننالآ راى وىق

 | تنج کرد ما لبربج ترضح یراروپ نوک و نایحتاود فانصا
 هراحزاب بورتک هسیردا ترضح یملقو تاود قرهلوا هعفد كلبا نداوأم

 یراص یحوبفر, مان ( یفاحوبا ) هدنرصع ترضح . ردشعا ریپ هرابزرتو
 ید تادوجوم رخف شعا میدقت هلوسر ترضح قرایاب تاودرب ندجریپ
 هدنع یرق یدلغاب ینلب ناملس . ردشما هه ههواعم نالوا یتاک یو
 ۱ یا ادعا یا اه یر« زدهدنربغ ( لومد)

 قدنص یفافو یللوف ج وا کرد ( یلج ینطصم ولعوا لوف هبهلج ) یرلنالک
 سبسهدرلنوب .رولآ یتح راک شور زوب هداس رایاب رلتاود رو شوموک یک

 . رلردیاروع بودا نیزهلبا رل ( تیود - تاود ) نیراناکد هرزوا رلهناخ

 (۳۰۰) و رفن (۳۰۵) ردمولصما یرلریپ  نابجکنت فانصا
 رلراناصاکتت رپ « هکتت « مد یلیالاق ندنرابدزیلکنا « هچ ء هل رلنوب . ردناکد
 . رارک بودا نز هلباکنت یراناکدو
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 :oV قاتصا لونا
 رک ۱۰۰ )یک ورک NDE )یک NDE RSD NEDE Ne یر )۳۰0 BIE ۳و9 RODEN TENSE SSE RD NS DE RE ا

 قارپو یک یرلهالک ناشیورد ریک ۰ ریغص بودبا ریمخت یکن وجعم ا م

 .رارد الق ي نوا و بون وق هرجا شا راعوق : رای رلهطوب

 هک رص وو هزابجهطوب وب راک و . زا لمحت هشنآ راهطوب نوک یک 1

 . ردک ندلویناتسا عوج هدءرارابد اب راک «یرغ 6

 هکرازاباهزوب هرابموبق رانو . ۱۰ رف ۰ ۲ ناکد س نابحهرو فانصا

 E هرزوا مل رابح وف نوما قمر , دشلاب هنر یرب یش هلی هراب ی

 رووا درک ياا لضم هسرار ر نڪو یا اک ر

 .ردندعمر ضام , یک چ 5 راغ هدنیب ها اخشموک مورضرا 6 هدمحع 3 ۳ 7

 ردا ۸+ هک هلوساتسا تورودکو ود هرابلاق لک هلک یک یسەلک ىف a و

 جافساو نامالاو نیدوباما ۰ ردندعم ر تیخع . را درب و ر

 ها
 ر رک بودا نیز هل زور .هرول یراناکد 1

% 

 هر ون یرادم وف رصم امآ . مدروک ی رک دنا هروب ندنا وکو ریصح هدنرابد

 نالوا ل صاح هدر یدک هنیمزرمق هللام كنوراق هدنتبالو هربحم هشرپ

 ۰ ۱ هرزوا هحرص رایجهشبش یورطن . اردا املا يورط
 هن انس نا ییورطن و . رر و توقف هشنا بودا وص یهحرص لاحرد "

 وتلا نوراق تودانف هد وص با رب یو ا هداروا . رلرروتک 9

 ینورطن رصم هلراداتسا لاعضمب هدمتحایس یهدهقراعاداما . راردیا لصاح

 یصاحاما < راقبح ی وتلا كن و رطن هد وص بازم « هدیکن دل یلاوحا

 ی ر ۳ وناتسا ء اید د ) هل وا هداف ىا شروتکیحرچ

 و . ردمولءعما یرلرب ۰ ۱۰ ره « ه ناکد س ناجهوبج فانصا

 ۰۷۱ هما . لک ندنس کسا (اتصناد) )ا منصابکردندعم 1
 بودر :اذکج ارخ یاتسراجم لدرا هلا ( اشایدمجا ید ) موحسم هدنخرات 3
 هناك ) قراووف هروتوب « هتح رقحو هنس رنک دتیا لتف ی ( یغوقار) 2

 ندر ل رسا < كدروک هناخچ رک رب نکراناب مرک اا یسهعلق ( ردزا

 ا روک شا ہدلح لوا رک. با لاوس و یاسر را

 بوق | هویج هدنرراکدتبا شتآ هرلنا شملغس یکر کر اغاط یشاطنمرکد د شا
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 هفوکش هو یظفل « هللا لوسر دم هللاالاهلال » هرجا هباتک مث رپ یراص

 بولوا نوذأم ندلوسر ترضح . یدتیا قاراکملق كرديا رب رحت ییرالکش
 وا اش اط ناراکملقو ۰ زد هدزارش یرق  ردسنم یک لع ترشح
 لق بوریو نسح هنیراشیا رایج رهاوجو لرابجویق و را

 ۱۳ اردن هم 6اک ب ردنا لشق هوک اسو تاوضو
 ناغع لا هک یدا « لئاخبم مور یلغوا یحتمس » هدنناق نوا یراداتسا
  یحلخ : یرافرط تعاس اتم هرکوص ندنفیدلوا :یمولعم كننراهاشداب

 هنفراعم بایرا كراد یریغو هنهاش مج و هنیرلهاشداپ دنه "اکربت ییراجیلقو

 یرباماکداتسا هدهجردینکیا . یدرولک اباده هلٌشاخبموب ندرلنا بوردنوک .

 نادا « دک وا ناتسد ندا . ىدا « روداحخ یمرا » هدنناف نوا

 هدرصم هدعب . یدیا « یلج ناْیع دووانرا » یروبنط راکملقو « ینمریا

 نکیآ یسیلاورتطم « اشاپنجرلادبع) هدنحرات ۱۰۰2 هنس نکیا یثاب نزاکس
 دراراکملقو . یدلاقنونلا هنسح هکسكسقرق ناههنیرادالوا بولواموح ی
 ی رلن کد هرزوا رلهناخسس هدرلنو . یدبا رللکد رداق راکرنه د سرب هنب راک

 ۱ . راردا روع ككردبا قلراکملق بودا نیز هلبرلعنصم راک

 ا یرودکسا قانصاو ۱ - تارک ےک ناشکهمرص فاتما
 ارا نامرف راها الا هقشاب كنانما نکل . ىدا رلشلک هلوا قاع
 .. ردشمللق ناس یرلکدتنا روغ هدسالا ینما هناخ شکهمرص

 ناتسدب ی رلن و . ٩۰6 رق ۰ ناگخب هنب ناشک نها: لئ فانصا

 ندنیدالوا زسرلنوب یسهفااط یجوبق . رارلشیا هدقاوسا یریغ و هدنید
 ندجربیراص هلبا رلخرج هرزوا رلهناخسس بولواقاع هرلنا رلیحلت ریمد

 - راردیاروبع هلیرلناکد كردکج یرللت هروبنط قیقرو یرللت یکهمرص ققر
 4( یندلا رافغلادع») یرلرب ۲۰ رفا ۰ نود تش نا ها فانصا

 بودبالاقتنا هدنشاب کیا شما زوب . ردیریپ كرلعاب كاموجو قانچ هکرد
 هنوک هحم هبارت هنوکرب رلیجهطوب وب . ردشلدیا نفد هنعیق هرونم ۀنیدم
 ندکدتیا قحس هرجا رلناوه بوریدشراق یرلبارتلامر « یرلهدرخ ناجلف



 ۵۷ ۵ یقانصا لو-اتسا

 سالاو . ردراشلوا لومو زب نع بولوارهظم هنمسا زب نعاب ندعم او

 كرددبا كاب ساملا هلا رابالوط یلخرح هرزوا یراناور تخت یرلکاکح

 ٍ .' راردنا روبع

 كاکح یرلریپ ۰ رد (۱۰۵) رفنو ( ۳۰ ) ناکد ناک اکح فانصا
 هلسااده هلوسر ترضح . ردسهتسل رک كيو ق هللادبع

 (رف) هدنع یربق . یدلوا لوسر لوبقم یلهتسب رک ندینرقلاسیو بولک
 كح یشاط مثیو هزورپ ۰ نالیس قیقع هدنرلناکد هدرانوب 9 9

 . راردا روع كردى

 یللا و رفن (۸۰) ۰ ردناهع ترضح یرارم ےس ناک بم تا ٩

 ؛ یلج دوم یراداتسا نالک یرابا یهدنرصع ناخ دار كرانوب . ردناکو

 هشورغزویشب ندشوضزوب یربمرب هکددرلاماک مان یلج دیرف ۰ یلج اضر
 . رازاق رلنوب هدیررپم ارزو . رارازاب ردق

 ربزاقتاعسلطو رہم شوموک رانوب لک ابهو مس نانک رہم فانصا " ۱
 راداتسا هدنراسام كرلنوب . رلنهس راق یی قیقع ۰ ردفانصا رب هقش

 تیا هک ابوک « رارازاب رامسلط یناحمر . هعقر . خست ۰ قلعت هکردراو |

 ترضح . ردهشاکع ترضح یرلرم . 2۰ رفتن ۵ یرلناکد . ردہللا تانج "

 ذوعا » هراعورصم « هراموصعم بوروک ینوبن رهم کەدنرہظ كنلاسو "
 . یدالشاب هغمزاق هرزوا ساح یراصو هغمزاب ی زرح « تاماتلا هللا تاملک

 مسا ۰ یدزاق هرزوا دالوب . یدزاب یتساعد مظعا مسا هلی رشنذا كترضح
 « لا ... رشالافورعماب رفظل |عی رساب رضخ | مظعاب هللاممپ » : ردوب مظعا

 . ردشعوا یلوبن رہم یهدنرهظ كلوسر . یدالغاب ترضح تاذلاب یی رم

 را هناحسس یخ درانکر مم مسو. ردهدهبن رب هرم هدنسرق شعص یرف

 «رایناب زرح و راقفوو رادکیهو رارممنوک انوک بودیا نیز ییراناکد هرزوا

 . رلردبا روع هلباالاو یالآ بود هزب ییراهناخهناخراک هلا رامسلطم دوق
 یهاط) یرلرب . ۳۰۰ رف ۲۰۰ ناکد س نابحوق ناراکملق فانصا

 هرزوا یسهحولوق ینافف شوک كنسالعم باب كنم حتفلادمب هکرد ( یمج
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 شرلتشید هللا بآ ر رللدنح ] . رولوا ءا یرافانیطو رک« ینمرق-
 یا زوئوا هدنرلجما هکرلزابو هرلکتر راس « لبشب < یس رف < یراص

 : هسانم هیاکح [ رول وب رلمدا نالوا كنررب یربیه كنشيد
 یشاب یحاتسو وا نافلا هدنس هلع یدو هدلونناتسا هحیکرب

 رلب رحیکی و یحناتسود جاقرب . رلیدشوق هکمریدنوس هلیرلتیعم یماغا یرحیکیو .

 زویکیا هرزوا رلفار رلنوسروک هن . رلرربک هننرب كنس هناخراک ىجا زبتوب

 6ما شول ندنس رب یر یه هد ددم هر . یرل هشنش بارش وارد ولرد ردق

 بوقیج هرشط هرجا نعلا ةفرط یرلقاصریغابو رکج كنيرفن نوا . رالشاب
 نوعامربهیوا با زیتوب .رولیسک بآ ریت اباتربس یرلدوجو . رلرولوا موحیم
 ترک هرزوا رلئاور تحس هدرلدوم . ردمزال تاغ هر اک زدن

 . راردیا روبع قر هراقیچ تیرکو وص رها
 یرلناکد . رد (۳۰۰۱) رقو (۱۰۰۱) ناکد - نارادسفف فانضصا

 « رحنخ . قاچ نوک انوک هرجا راسفق لت رپ . رد هدنبرق یعماج دیزیاب .

 :. رلردبا روع قراناص یناوا شوموک . قاشوق .

 یراناکد . رد (۱۰۲ ) رق و ۰ ناو دک: نان رف سصهوح فانصا

 مزال هوح رب هتلود هکر دزاو یرایشاب حرهاوج . زد هدنفارطا ناتسدب

 ٠ ٠ رزدنوک پولوب راتوب هسلوا
 ندشاطهرق رانو . رد (4۵) رفنو (۷) هناخراک -- رب سالا فانصا

 هرچا راشفرد یلنوشزوف یتسهچراپ ره بوراقج هراب هواب یصاخ سالا <
 ندنوشروف هن بوب وق هرزوا رابالود رر وح مدآ یرلن و هرکص . رروف -

 . رولوا قارب هديا هدا رود هرزوا راخزح یرهدار سالا هد راخرح

 ,رارذنا یار هرزوا توانا و ةدیتتهج رکید هزکض ندقداوا قار یتاحرب

 یر یکم بجز لغات يلوا هاخوا هغوك راس:
 . ر دبا كح ندعمر نیمرت یک نوشروق یسالا نالوا كرو نیکس ردقلوا .

 ا ار و ندا الا : ردتراتا رت اتم نوا ااا لاو
 . رولوا كلی هدشتآ هدنوتلآ . رولوا قارب هقدروط هدشتآ . ردرادتمیق -



 ۷۳ یانصا لوداتسا

 : 226 926 )۷:96 NEDE )یک RIDE Lo VDE چک کیک < )بک < )کوک )کیک و

 2 همت ا خاص + 7 ناما تب ناک ها برص ا

 . راردبا روبع هللا

 .هدنراناکد .ردرابدوم ردرفن ۰ ناکد ۰ - ناچ وف ناماقفانصا

 ۲ رلردیا روع كر هدا لاق شوم

 ۱ .دیشحو نوراقیرلرب ردرفن ۱۰۵ ناکد ٤١ سس ناج هام توت

 .شوگندبالاقو رقابو ندراشوموک قلا و ندک اشاخو راخ رلنوب .ردنونفرپ

 . راردبا روبع قرهراقیچ

 . .هرلن و سا یه ازم رد ره س- ناحدامر فانصا

 .كرلبحتعاس كرل وق . رارد یدو . رار د یدامر هدنحالطصا رل وف

 ر شوموک پورو وس هکر هدلس ی اتو را نک
 .شوموکو نوتلآ یرلقدلوب هدنجما بوباقلاح هدر هنکت هدرلنآ . راراتاص

 « غالا دامر » هلی رالاوچ ی هدن راهقرآ زدی نا رلردنا لاق ی را هراب

 . ترک لر هدا دایرف هند

 ۱۰۰) رفنو ( ۲۲ ) هناخراک -- صااخ رز میس نا نیا زی اا

 ردهدن رهش مجهم كنع یرف .ردس هدرورب ناماس کرد, دنهریصت یرلرب رد

 هدنوشروقو هدرفاب دوخاب < نوا هدشومرک یرلعتا  رارد یدو و

 .هلبا هدنر یرلنوب -- یک ینیدلوا هدرلالطم میدق راک هنسلوا شوموک

 هنا هشبش نوجا قمریآ ندنرب رب هرکص . رلروق هنلکش زوت قر هب یزاق
 .كاهشیش بولوا یکیرل هناد شاخشاخ نوتلآ .رلریدانباق هليا بآ زیت بویوق
 ..رارید ینوتلآوص هنوتل | عونوب . رولوا وص یخد شوموکو . رکوچ هند
 هرکص ردوا ر هدنکنر نارفعز ریلبزا هدنس هرآ قمراپ کیا یک یو
 "هند كنهشدش رل ردانیق قر هیوق بآ زيت عونرپ هد هنجما كشوم رک نالوا و

 .توبوگوبنایوا جحا هک لا هدر: یگرب شوک ات
 .زیتوب ۰ ردشوموک عونرب صلاخ ند همریص یيلبزا هدلا ۰ رلرید یشوموک وص
 ندکللک بوروس هرللک نالوا زو وا لر هديا داجا نال ترضح ۴

 لیشی یرللاقص كرلیدوهب ندیا لامعا ینا ندنس هحار دب . شمردیا صالخ
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 < ورتپ ناح «هسلارف «ایابسا < ناطا چ رلذاکد ۰ ردنا فقوت هغاوا انشآ

 م راردا روع كردبا ناب زت هلب راتعاس یلچ فسو « لسلب « رشق و

 ترضح یرلرم ۰۱۰۰ رش یتعم . ردتوا را بن یثاب نز هکس فانصا

 لوسر دم لا الا هلال ) هک کج تلاسر ترضح . رد ( هه یضر) ناهع

 . زدشهزاق هزوا دندح طقف . ردشمزاب ( هللا

 ندنرایجوقهصاخ هرزوا یناوحخن دالوب" یه هک یفج هسزاق یشابنز هکس
 2 ناراق دنر ن اهدا ناملسم ام ددع چوا رابتخا ۰ نیدتم

 هی و او یی یا کرا زا یک لا شا رکاب

 هلي رایفوصهلق + هلبعباوت یشاب نز هکسوب . رلردیا میلسآ هلیا رتفد هپ هناخ برض-
 . ردراو یرل هرج هجوربآ هدنس هناخ راک یشاب یحافع ككرلنو . زدنا زوبع:

 هنسهناخراک یشاب عوق .ردمظع یر هناخراک س یئاب یجاغت فانصا

 یثاب یحاضع . رد هناغراکرب ی هروصقُم ۰ یلماسح و لدا ۰ عاب لصتم

 یارفطنوحا یناواشوک نت هلشبا رار وو ت افا زفر
 دارم » هدنجشاكنارغط . ردلکد یک یسکس اغا . اردراو هکس یواحینارغب

 ردا تراظن هد هرات وف یشاب نتا 4 9 وکحم یسهلج طب ناخ

 رراقبج هلبا هتفج ران | هشتا بوک هحرایرب ندنناوا شوموک .رلاغم یرلشبا

 : هقآ یتلا نداره قر هروا یهاش یافت هسيا ( صرف ) ضخابب صلاخ رک ۲

 یرابفوص هلق . ردصوصخ هب رافوص هلق هدیج واو- هنسودنک یوا کرولا

 . ردا نابعتو بصن ینس هقشب هسرارب بوروا ییرانووب هسیا راردا تنابخ

 هللا ېکج  هسلوا هاب ثاهاشداپ  هسراقبج كوک موک ندشتا شيا
 و قشپ راق مھل AE ررو هنحاص كلر هدا شاخ هدرخ

 و . یدبا یحاغعو. نز هکس ناخ میلس هکنوج . ردناخ میلس نوناق یخدوپ

 . ردنارخ كن یسهناخراک یشاب یحاقعب
 رول است وا ناف یدندآ ر دی ناتخوف ةر لها قاما

 هفطو نم فرط كرءهدا. دقت تاشف هب یاوا و نونل ۲

 . رولآ یس هسعم»



 9۷۱ ۱ فانصا لویناتسا
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 راهب جا را هناخ دب هدرانو , ردشلسا لیصق هدننیصوت تا ق

 .نادپالک ۰ نادروخ رهوج « رک رهوجم . رجنخ قاجم  هرزوا راناور تخت
 ی رلناکد  هلبا ايشا تمیق یذ راس اهدو « زویوط « هرادغ « چیلق  تخر

 . رلردنا روع حالسرپ بودا نز

 .هدراناخ .ردقوب یاران کد ) رف س نابجیهاوج ناکرزاب فانصا

 . رولس ادخ قحا یبددع كنبرارهاوج « ییاسح كنرالام . رارروطوا
 « نادوس كمسلا نبع . رواشن هزورب « ناشخدب لعل ۰ ناتسدنه ساما

 و . رددوجوم هدرانو یس هلج كرل رهوج یللثم ناجم ۰ نالیس توفقاب
 . راردبا روع كر هرس هنرزوا دغاک ییراهاوج راک بارا

 رانو ۱۰۰ رف ۰ ۽۰٤ ناکد س ناصبخا یعب ناجۇلۇل فانصا
 هرلکلسا یرامشرد : را اانمه هاد نوک ترک ررر

 .یسا رانو « ار بودهزب هلرلحا یک یعآ قلا یرافرطره بورد

 ت رپ ولوا هدنسوق ناتسدب

 رصن) یرارپ ۱۵6 رفن ۱۰۰ ناکد - نابجیهاوج نارکرژ فانسا "

 .یبهتسیزل كکاب نال .ردبشهب هالوا كنب لاو ق هکرد ( ةلادع نا
 . هوح نزلنا هرزوا رل هناخسس هدرانوب رد هدناهفصا یرق بولوا

 . رازدبا رذک حالسرپ كر هیلشبا ایشاو یناوا رهاوج بودیا نز هلرلاشا
 < موروا یلکب هدن نعا لوب ترد هدهطلغ « مور شاقرومس ۰ یدوم یلهوک

 ساقر ‹ هدکلبجیهاوج موروا یک اراقسسال یرلکدتا زیست یلوق یهاوج
 كموحیم ردب مزب هدنناق نوا . یدبا رصع هلاک هدقلراک هشس ناول

 . نايزا هلیوا هلیناعینصت یدنک. یتخت كناخ دارم ناطلس لغ زال یدرک اش
 .تخنوب .مدکدلک ینحلیا هاشژا رکن نوا دز هرخ رازوک ناقاب کر دشما

 . رولوبعوقو یهاشداپ سولج هلا تارادو تمظع هرزوا
 هزبج . ردمالسلا هلع فسو :ترضح یرلرب - ناحتعاس فانصا

 . ررد ردشعا تعاس ندموفو ندحاغا نکبا سو هدنادنز هدنر مش

 اع ردق و تقرعموت رداع صر زان هدنف وف رشا نردق تعنص ول
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 یعرکی كناملس هکرد ( هلدبع نب رصن ) یراریپ یکه دنرصع تلاسر ترضح
 .ترهش هنفاضا 0 . رد هدنندع نع  یدقص ردمس هتس رک یا

 .هاشدا قیاو کن کنوح . ردناخ ناملس ن راطاس ها لوا ملس ناطلس نرو

 كنناق نوا یتح . یدراشعا لصح قلص وق كر هلک هاند هدنوزرط 3

 ناطنط-قنوک رب ۰ یدبا یداتسا كناخ ناماسنطنطسق مور یحموقک هدنزو"

 وا هدر ما ه هدا زش  Eنیک هد « مروروا تاتکد كس

 . كس هنططسف نوجا كنمريدسا وفع ینمرح یس هدلاو كناخ ناس

  Eندهدح هناخ ناملس پولآ یرانوتلا و هسیا نططسف

 لا ینس هعوم تنه كنوبو . رریدنیا لت قویچ ژویشب كلر هریدکچ لت
 ندنتیع یس دیک هاهجوو ت روروا هنغارآ كناخ ناماس هرک کیا قره.

 روهشم هد ردشملبا صالخ ندنسازخ یخد یهدازهش یک ینیدلوتروق
 تیاکع لقا هسکه مدروک هرک چاقر, یہ یعوبق ریپ لوا ریقح یتح .ردقاقآ
 یعوبقهحل وا هاشداب ناخ ناملس . یدنا هتسوا هجوقرب یرب ندفللاکت ردنا

 یلغات هدریرب راداوه هدنکوا . یدخا اشنا ینسهمشح اقسس اتافتلا هراسشاب

 هتروایک هناخ ناوید نوزوا یل هعاقو یل هر ددعتم لماحو عماح یل هجا

 راکرب هتسارا هلرل هرج یکج هیلشیا كنبرل هفیاخ یحویق یفرط کیا. یللوب
 .ندراتناوا رفاب راسو هر « نازق زوش ۰ نح كم نوا نودا انن هناخ

 ندینامع هنیزخ كر هرو جرفترب هدلیب یعرکی هدرانوب . یدلبا فقو هنا
 نوک نوا لرهلدنا ناسحا یناقاخ سوک ۰ ناثع لا لط ها هسک نوا

 هدازیئاب یحوبق ريقح . یدلوا ناخ ناملس نوناق یراملیا هزنت هحیک نوا

 هقنوا هد رفت نان دار ناطلس یاد ا چوا ندمغیدلوا

 مدیا ریقح نالوا ناور كردا سو تسد . ۰

 راس لره ردن وک یرراشواح نارکرز الوا نوجا كلك هنادیم جرهو

 .كنسبه ندرلنوب ءریابدبا توعد هنجرفت هناخ دغاک راحموق نالوا هدتسالو

 لوح قوا .تسوب بعاص یر هنلخ دیشزو بش ندا لاف نیک
 دغاک یراجرفت تیفک كرلنوب .. رلرملک هب هناتس | قرهل  هراب شور كسرتوا
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 رابنارد بولکر اقولتوا هلا هارآ كس نوا ندهطاتح . ردنرطان روخاریم

 یک تانفاص یلرک | رهوحمرب بود تفاض ههاشداب روخارمما تقو ییدلدبا

 ردنا باا عارح هضاخ مرج یمالع ددع نواو كنك باده ت

 ربارب یشاب تآ یسیجابروج قولتواو ینیما قولتوا هلب رانارفن هدرانوب
 ۲ رردا روع

 خطم نیما وب . (۲۰۰) تارفن ۱(۰) اغا - ییما قوواط فانصا
 شم لالا لوه رخل ؛ هرقلام < یغادرکت نوجا ارا ندنفرط یا

 قوواطكزو هرکییانوا هنسره « رراو هرلارق یغاهغوواط هدر قاضاخ

 . ردتمدخ مقع 3 ردا لب هر ه صاع خسطم بودا عج

 خطم نیما . ردراو یرفن زوکیاو ینما رب -- ینما خیطم فانصا
 هللا كنو یفراصم كخیطم . رولوا نك اس هرزوا هفصرب هدنناب كنه ماع
 اشاد . ردیراناحیح رالک اما ردرلفاصا ربلد یباوت . ردتناما مظع رولوا

 . رارالروغوا موزوا ربا ندرالک

 . ریاتانآ رادلونصع اما د ردتباتک نیوتن وا قلا
 ریمعت هلسلا كنو یرلانبو ینامص یریم . رولوا هلیلا كننیما رهشوب یشره

 E ا یک كنا .رونل وا ۳2

 . ردا روع

 a هدران و ( ٥۰ )تارق 3 ینما قادراح فا ضا

 رازدیا یر و

 ی هدرلهطوا کسا . ردرلبرحیکب س یسجاب روج قادراح فانصا

 هجشاق هجن دیک ههاکجرفت یساغا یرحکی . رارید یسهطوا رایجشاق هنیرادروب
 هراتابهدنرق كنسهلکسا یناقنوا یراشاقو . رارروتوک یرلنوب هابرااق یلشاب
 اف ) ۱۰۰۰ ( رفت

 . ردب رازامع رازاب رانو ) هعراوت عم رفن سس یان قادراح فانصا

 ( رددقا لح رادقمر هدهخسن لصا ید هدارو )

 . رارد رد (دواد) ترضح زعرس كلبا رانو س ناجموف قانصا
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 یرابتاکو رظان ۰ ( ۳۰۰ ) تارفن ء ( ۱ ) نیما س ییما یادغب فانصا
 هدیرابنا یادغب .ردهدایرد بل ۰ هدنسهرشط كنسوقەجتاب رابنا . ردراو

 .ردن زخم یینوشروق ۰ یلهرانم ییدربدتیاانب ك ( زیزعلادبع نب رمت ) هدهطلع
 E یدامهلواقفوم هدهسلدتسا د| رص كما عماج یو عیار ناخ دا

 هدرابناوب بولک رابادفب یشیدهود ندرلتالو مان هر ود ۰ هبهدشب « نولوق
 هدرانون . رازدبا فرص هامل هحنجوم فخ «ءرزور ۰ رولوا نزخرد

 ۱ . رارک كردبا راثن یادش هسرزوا كقلخ ندلاوح هرزوا هبارا

 ..(۱۰۰) عیاوتعم تارفن ۱(۰) اغا - ییما یرابنا برا فانصا

 ؛یرلندب هدنسهعنرا بناح . ردکح هعلقرب هحهقش هدایردبل هدنکوانما رانا

 بولک هبرآ یک زوبجوا هدهنس . ردزاو وف ریمد رب رطان هلاش هدایرد بل
 يانوا  یرظان < ینما . رولدشالوا هتانست . رولوا لخاد هرابنا وب

 .رارور وک هساح هابااسّور عیج . ردراو یرارناود هحهقش ۰ یرابتاکددع

 . ردتنامارب لموزل هدرفس ."رلرک قرهحاص هرآ هدرانوب

 و يز را - یتمارالک فسا
 تاینرطق « تایتیز ۰ تایولح هدنحا هکر دمظع رالکرب هدنجراخ كنسوق

 ثكنسوبق نودوا . رارک حالسرپ هلیرلاغا ةدرانوب . ردصاخ رالیک : رونولوب
 لع هنج « یرابنا یادغب كدب زباب ناطلس هدنسهکسا یغاطربکت « هدنسهربشط
 و ید یرابنا یادغب كناخ ناماس لصتم هنیراوید هعلق هدنجراخ كنس وق

 ا 0 ها و را كما زالک
 0 را کک ی غا یا یرابنا نودوا

 هدیساغا لوبناتسا . رلردبا تمدخ یسجابروج یمحع هطوارب هلا ناما اعاد

 باب رابنا و . ردک ندارو ینودوا كنمصاع خمطم ارز . ردا یس رابرھ

 نودوایک زویشب هکردمیظع رابنارب هدالخاد یراوبدهملق هدنزوب ا كنوباه

 . رارک حالسرپ هلرانودوا هدنرلزوموا هدرانوب . ریل آ

 - ردراقولتوا نالوا شملتم یک راغاط هدنرهحاب راکتخ ۰ ردهدرب نشعس

rT 



 ه۷ یفانصا لوتاخنا 1

 هد( هوو ) یتزوقط « هد (هچ ر هرس ) هدهنسون هم هد اسو یز

 یینج و انوا «هدهف وص ینکیانوا «هد رس ن یحر نوا  هدناصلا یع وا

 جهت ی لا نوا ۰ هد ندوب ینشبنوا ۰ هددارغلب یجتدردنوا ۰ هدنیدیو

 بوروک یتساکس اما . ردبشعوا ترض مکس هدرار هج اهد لا

 . ردهناضت رض شهلا هلج , ردترابع ندزمراقدیاص وب راتبالو زمکیدلیب
 یرلهناخرمضقوجرب كرهد نوسلوابلقاکس طقف .یدبا هدایزاهد هدمدقتام

 . مدالقاص اکربت بولوب ۰ بوروک یتسیرثک | كرلهکسوب ریقح . رابدتیا وغل
 . ردیرل هناخش رض دادغبو لومناتسا رل ارض نهاشیا یاد الاح

 روبع كردیا تراهم ضرع < . كرهسک ها ليج هرزوا رلهبارآ هدرانوب
 . رلردیا

 یحوق هللا هناخرض یاماها شموک فاصا

 نارزبح یرللا ددعنوا ندنغاحوا یرحیکی ۰ ردبرهناخراک كزابشاب یحاغع و

 رظن هنسهسک كسکیه بوشالود لوق هدنحا لوبثاتسا هلیراشا دلو یلکنکد

 «؟كدلا ندمک» ترروتک هق اب ها قوت يارار یا ا

 حالصا هلرهسک ییرللا کیا بوکوب ینالق هجندیا ققحت مرج . راراروص وید
 هدلاح یراقدلوا مدا حاسم ردق زویجوا هدرلنو . راردبا بنص نوجا ماع

 . راردیا روبع وید « ےهقاب کەسیک ! شادرق » بورك هنجما كرایج ریس
 نیما وب (۱6۰ ) تارق ۰ (۱) ندا یراسا هوم نمایم

 ناسکس كنامعلا . ردیرطان هقوح هلبا رفن هطوا ییا ندنغاحوا یرحیک

 ءرکرب هدل ۰ راروق هرابنا وب یهقوج یوام نلکندکینالس هنسیرجیکی كيب
 . ینیمارابنا.« یرلافا قاجوا یمادضتک لو پولیجا رابناون هدردق 3

 هبراتارفن یرایشابهلج كنهطوا یکی شع ازوب بولوارضاح یسیجابروچ رابتا
 مومعلایلع هرزوا یهاشداپ نوناق كرهلک تعاج « تعاج . كولو ۰ كولوب
 هدنوک وا بولآ ی رلکدموک < ی لق راج ناسا« یراق و نوشرا یا

 . ردرابنا رب لاثم هعلق هشوکر اج هدنجا هنا رض رابناوب . رولوا ما شيا و

 . راردبا روبع ندنبید کشوک ی الآ عباوت ردقزوپ هدرانوب



 E سس زا بم

 ی ود نیک نکس یک یسک « جالج یمک .یجهدخ یمک
 یعِک « فارص یمک < ی یک ۰ یجمرآ ینیک « یهنزو یمیک

 . شع ردق ههحراو هى راذذومو ماما لماطاو یتخادرپ یمیک «نابددید ۱

 طخ ییطف هدنلا كنما هسرولوا رداص هلذ ر ندرلنو اما . ردموق یانصا

 99و ییوه ها ار قلا توهز و ناما « ردراو فرش

 RES تودا نا ع E درک هدشدلک ی رابحوروا زن اف روفار

 رافولخ سک .راریرو < رول آ هلساسح بوت راط هلا وزارت و یکم

 تاوو : ردس ور با تای لا (هناخ کس) و : ردهناخراک بو

 E دیوتک هو تزو هما کیا ناهع اکسس اک هدنابغ لا

  هیشاما ورم امام یا هاو( هج را یدک هدرارپش وش

 « ساویس + مورضرا « شعم « نوسفا برط « ( ینومطسق - تینا )

 « یقامش « ناوریش « ناور « ناوجخ « داقوت ۰ نامرق « هناخ شموک . هاج

 ء هرصب * دادغب ۰ ( رکیراید - دمآ ) « زیربتیمی ناجایرذا ۰ ناهدرا .هجنک
 سلبارط ۰ سنوت « بلح « ماش - قشمد « رصم  شبح « نه . هسط
 نا ی تواوا ف یا دیوان لوطا هسا هود ربازخ ۰ برقه
 : ردنراع ندرلرپش نالوا رک ذ رارهش

 هدنلبامور بولوا یعودخم كنزاغ ناخروا -- رلهناخ رض یهدنلبامور

 یزاغ اشاب ناماس ناق یزاع هعج « نریدریو الص ادتبا هدلحم مان الصمسا
 یناکسوب ربقح . ردشعا نشد همان یزاغ ناخروا یرد هداروا اکربت

 اا ناماس هدعب . رازاب « ۷۳۰ هنس الصبیا برض » هدنرزوا 4 مدروک

 .یدلوا منتفم هلعانغ لام بودا نوخیش ردق هزوقرت یلوبمالساو یغادربکت
 روستا بر یدزا .یین داش ناغوم هزافوت هدلع مان (رالو کعو
 ریالو 4 یدلوا موج بواوا رس 9 دو را توت رم ردق یاضتقم

 < هدهنردا یحنج وا « هد یلوسلک هکس ی کا :.ردنوفدم هدنعماح هدنهصق

 ی و اب واتر یحنشب ا درد

 ةردس ) كالس یجند «هدكیتالسیحشلا _ زدراو ۳ ۰۳
۳ 
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 یراتوراب .ردلتوراب هل یراهارهاش كرافرطوا ارز. نمهلوا رداق هک

 را رکو دموق یسولوطهبرع ءکوب تا هج رلکیب هماعقیرط هرکصندکدتبا نزخرد.
 لر هد اتباصادعر ههلقر هدنس ولج كناخ یطصماربز ءرلردبا زارتح اه ص وبات

 هدهفاسم تعا ترو یرلهجراب ضعب و شمروحوا هبا جوا ییراراو ورد

 هعق وو . شمشود هرادکسا هسا یسهلصور . ردشمشود هراهحمکح نانلوس

 . رلروق هرلهلق یربا یربا یراتوراب زارتحا یارب ندشنداوا دهملاب ره
 كرهکود رلتوراب نوک انوک هدرانواه هرزوا رلهب رع هدفانصا یجتوراب و
 . ردلوقم هدنامع لآ هدفانصاو « راردبا روع

 کردزن ییمناتتراک هرخآ لوناتسا نا غ لآ هاش نیا یا

 یحاص ایمک هدنرصع هرفک . ردمظع نا رض هدنب رق دی زیاب ناطاس
 مظع رد رب یتساروا هلا ایمیک لام هدمب . یدیا یراوللاراد كسااب رب

 هناحشرض هدنر بوردقس یهناخو یرد ناخ دم ناطلبس . شعوف هللاح

 ینما . ردلاتم هلق یس را باج . رو دوشم زد راتآ ال 6
 کس بولوا سواج هدلحم لوا ارز . رولوا رپ زو نشنهف نامز ضع
 بونلشبا نولآ راطق رب و د راق نوا همو. تقو یتادلوا حیحصت

 : هدنطخ عبار ناخ دمع ناطاس هرارید ( ین رش )هنو [ رویت

 نا ناخ دح ناطلسلا ناطلسلان ناطلسلا نرحلانافاخو نرلاناطلس »

 هلا لحو ۰۰۰۰ 0۱۰۵۸ هنس هنططسقیف برض هرضن نع ناخ مهار

 هینیطنطسق یف برض هرصن نع ناخ مهاربانبا ناخ دمت ناطلس » : هدنسکس

 رادرتفد كح وک ینما هسزاملوا یتقو سولج ...... رولب زا « ۱۰6۸ هنس

 :اذختک ہدهاخرک راک رقم داف نوا شوم ناف ےىد٨در
  ردرامادخ هار سور یملج راتشاب نزاکس راتگ:

 . ردرلمدآ میقتسم تیا اما . رف ۳۰۰ --هرفک نایجنکس

 . رد دوم به رانو ۱۰۰ تارفنا تب نامطاق فانصا

 نوچ راکدسک هدرخ «هدرخ یلبت شملکج رانوپ -- نایح هلهک فانصا ا
 « یجابت یمیک ۰ یجشالود یمیک كفانصاوب . رارید « رایج نیک ہیرا



 یسهمانتحایس یلح بل وا ۹
 ۰۵ یک )کیک یک )یو XIE یک ورک KDE KDE یک یک یک یک نیک )یک KIS یک DIE )یک یک SIE وه

 .كنهزح ترضح ندنخدلوا هللا لس یف دهاح لبد . ردشلوا فرشم

 ا قد هوم ره تیقم  نولوا دی فار دچا نا «ردنسهتس رک
 :هناخرمسایراناکد . رد (۲۰۰۰۱) تارف س نابجیسا ناکرزان فانصا

 ه ناتتشزاا < ناحماد « ناتسلرکم ناتن روک هه اط وا . ردرورخ
 نیراوحو ناملغ شفلوا ماستغاو شک هلام ازغ نده رقو ناتسسکرج

 یشوک یالآ هجهداس بوریدرو هلا لا وروس وروس یرانا لرهبهلسوس
 هزایا ویحروک یلاثم باقا ددعزو هاشداب ولتدامس نکرریدا روع ندسد
 ..یدتباناسحا غلبامآفلب هننرابحاص بولآ هصاخ یارس یرامالغ سکر جو
 یا یوم یر زا قوا مرارخ اه سال یو ییا ه اتتسا م کم

 رونم . ولزوک نولکوس « یرازبف ربسا هزیکاپ و كاپ كبه ءرکص ندنآ
 .فاص فاص بولا هنکوا رارطاش ین راناملغ ریسا نارود بوح .ولزوب
 4 رلردىا روع

 مظعو لوقم . یدنلوا ریرح هاسرقت هناحکعا س ینمازوط فانصا

 مدنسهزا كنسوق یرازای قلاب هلسوق نادنز یسهناخراک كننما . ردرکسع

 . ردمظع “قر شمکج رس هیس جوا هدنشاب رایجیبج
 ,یسح رب .. ردهدرب شل هدلوناتسا یرلهاخراک -- هناخ توراب نمافانصا

 هرلپرحکی هدننادیم تا یسحنکیا « ردنواه نوا هدهناخ كفوت هدناقنوا

 مرایغهج هدتها هناخهح مدهفوصاا ینحنح وا ء ردهناختوراب صوصخ

 كنتیما .توراب هدنب رق یسوشراچ یجنوجعم یسیتدرد ۰ ردموصخ
 .. ردهناخ راکیظع ررودنود راتآ یبراخرح . ردنواه زوتوا هکردسهناخ راک

 . هلومناتساهکر دات ربع هناخراکر مظعمانب ولوترو| نوشروق هدهناخ دغاک یسجنشب

 . .توراب نالوا لصاح هدرهناخراکوب . یدشهلوا ریرحت ییاصوا هابراهربسم

 راتوراب نالوا لصاح هدرصم « دارفلب « كنالس هدهناشوط ادعامندراهاس

 ,یتسوا ردقهن هدنراوید هعلق ردق هبوقکی ندنسوق یرویلس هدکدلک هتل ودرد

 رنوا رش هدنرب ره رابدیا نزخم رد هرلنا هسیا راو رهق هشوک راج ولوتروا
 لنکمحا ناخد هدږلر بيرق هلحموا < هدنفارطا . رد راو رابجهج ظفحتسم



 ى

 ( ناهام ) یرق . یدالغاب یاب هدنس هلع روضح كاب ناملس . رد ( راتولآ

 یزاناور تخت هدرانو . ږدنپنم اک ١١ ین هلسلس كراج رک ر

 .: راردیا روبع هطزوک ب ودیا نیز
 . رد (۸۰۰) تارف و (م.) ناکد ن نارحا ا

 .رد ( یراثولاریصن نرم ) هنی یراریپ ۰ راراتاص یتجشا بوبا شیریکران وہ

 . راردبا روبع بودیا نيز هليا راشیریک نیراناکد یخد هف اطوب
 یرلرم . رد (۳۰۰۱) تارفن .(ع۰ ) هناخراک س ناسطاقتوط فانصا

 یخدلاقتوط ندنتیدلوا یربپ كلرابحاب . رد ( قیدصلارکبوا نب رکا دمت )ب
 دعا بو نیک یس ر ا

 نی هنیراترضح نیدباعلانیز هدنبرق یرارک وص یروغ هدرصم ینیرشرق
 لاقتوط .هرزوا رلناور تخت یخد هفلاطوب . ردهدنجما یلاع ةقرب هرزوا موک

 . رازدنا روع قرهبای

 هرخالاب یدقون ید هدهخبن لصا . ردراو صفاو ضم هدارو )

 ( ردکجهلیدبا عبط هجمربا هدنکیدک هلا
 . رد (4۰۰) قارق و (۱) یماغا س هناخربسا تناما فانصا

 هلبانوباهسور یی ۰ ردراو یرللالد ریسا « یراشواح « خیش یسادختک
 هعلق هدنرازاب قوواط یراهناخ ۰ ردمازتلا ههسک زوب یونس . راردیا طض |

 هدد كنسوباق دنلک ریمد . ردرلهطوا یناقوف « یاتح لەر زوبح وا ناب

 ۰ وا رفع ناب راوحو مالغ نا وا ارشو ۳ بولوا ندا نیما

 هکیدبا ناکرزاب رب مان ( مسن ماح ) ندلینارسا ی یربپ كلبا كرایجریسا
 هرمصلا زب نع بوروتوک هرصم قرهراقیچ هلا اغوق ندوبوق ینسوب ترشح
 هاب انک رشم هدب وین رع هرکس ..ینلاق نها قکاتمیسآ فتا + یدشعاص

 ندمارک هبا ندنکیدلدا تاراقو به دالواو لاوما هدرهورغ نا اک
 یسک كنهزج ترضح داور بت رده اص رسا ( ارو ن لید )

 یتنانع؛با ارو نب: لیپ هدکدشود نسبتا هدننسازغ رد اع ی

 هبا مالسافرش قرهلآ نوتاص یسنض یدنک هالام یدنک هدوا شا ۰



 نویق یدقا ىلع یبما كرک رد (۲۰۰۰) رفن . راردکلام هبوروس كيب
 كم زوب هرک شهلا هداحضا دیع هدنرب تیولوم ترد كلوتناتسا نکیا ینیما
 کیو سما ا ا یدال ضرق بار نا داس ییا نارق نوک

 لخاد یهاشداپ خسطمو یرلتاننست یرکسع . روللوا مذ نویق كيب ید
 بیج . رولوا شلدا .مذ نویق کس و ز وا وآ هبوب هتسوول وا یاس

 ییدرپو تاعیاض ردقوبو ینیدروغوط هرک رب هدلیب نیویق ۵ردادخ تمکح
 ی ی هک اف روو اط اط وت دل

 قلوط هليا ریزنخو بلک ناهج ردق هب یدمش هروک هبابحوب . رلکینا روا
 .رولوا لئا هتحر هر ندشدلوا زیخرحس نوق هللاماب اما . یدردا اضتقا

 نامزوا داراب هللا نرو یز ردق هرحس هسیا ریزتخ . رشود تاکرب هللاسناو

 یتروب یتقو رجس بوبولوا ردق هنیرابراب هحیک هدیلک . رالاط هتلذ باوخ

 یرعكنبربروا نوا كنو .رو وا لشبم لشىم قاراقوص هنتلا یعوریوق

 وواو زا

 "یسژنک | ۰ ردرلناکرزاب اقنع هدرلنو س ربغص نایجامر.دصاپ فانصا
 چوا نوجما یتمینغ كنقلخ لونناتسا هدمساق . ردیسهرفک نادغیو قالفا

 کیا هدنرانک قدنخ هدنس هرمشط كنسوق هلق بوربتک رنغیص كيب زوب هرک

 رل | ینجاب اغا یلع ینما امر داب ۰ رازابا امریدصاب هدنسارا هم راصح

 9 رازدبا روبع تو .رلکید یرلاوعد یدنفایسح یان امر دصا و

 . راردرفن
 یرااکد .رد 2۰۰ تارفو ۱۰۰ ناکد س امریدصاب نارحا فانصا

 امریدصاپ وروق بولوا هد هناخشوط « هد هطلغ ۰ هدنس هرشط كنوق نودوا
 یدما لا هبردما بوش یر ا راد رتو ینا .نلراناص

 . رلردا روع ود
 اااه رو دج ارشد رر داوا تب ناشی رک قاتما

 ء هدیوا . هدهلقیدب یرا هناخراک . ردراشلرب و قاع هراحشا هاسهطساو

 ریصن رم ) یرارپپ . ردتعنص جوک یلهحاردب ۰ رد هدرادکسا « هد هناخوط
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 .یطصضول رد هقش .رولوا کاتو تسمه هدقدن وص هننروب یا نالبح لیداد

 . ردلکد نکم

 هاش طلب ناطاس یسهلمح . ردرلیطبق زسرپپ لاو ب ناچ یا فانصا

 . لیلک هال ا: ندنرلقدلوا بوسنم هراشاب یوا . اردک اتش نت

 یغوا وزاب ۰ تکرب كس « كاحارود هراوا « یدغاب راق بولوا ردق شمت .
 ابو دا لا هر یرلآ رل هلاک مان لغوا وروس ۰ لغوا ناوح

 دهد اتم ا هلا هاو

 لصف تیا یششخم لا لصاو اي یدیک هدقلاق
 رلیدناشسوا هد ییآ رلیدتوط ندغاط ینس
 ران وسروک هدنودهدنس رلود بالوط هد هاب

 هتشيا . رلردیا روبع ندنید کشوک یالآ كرهلیوس رلظفل لمهم یک
 یالا و نکرد روع هلسهرص یاتصا ر زوتوا نالوا یاو ین او

 درسا کت ندنو و . یدلبا ناسحا هسک شد بولک شوخ ههاشداب

 . یدلل وا نامرف یا یالآ

 .هدنامز سا یرلرپو ( ۵۰۰ ) رفن ٩۰( ) ناکد .- نایحشاب فانصا
 .نالوایسهققع ( یضر) كننح ماما هدنرصع لوسر ترضح .یدبا سواکک

 هيلع ) هلوسر روضح بولیدبا خبط هلقاسمراصو هکرس یسهچایو هلک كنویق
 نب سنا. یدلبا اعد هنیدلا فس هدکدتبا لک | ترضح .یدلربتک ( مالسلا

 .هثدلواالتبم هعادصلوسر ترضح . یدلیا رب هرلیحشاب بویلغاب نلب كلام
 الح . یدردیا لک | بوروتک شاب نیما فیسوب . راقیج هسیق یا لبج
 .یندرب بوبب یس هلک نویق هدروک ذم لبج جا كيب هم هيد ردلوسر تنس
 . ردشلوا رپ هلرلکک شاب غاطوا نوجما كنوب .رل مروک رس عادص

 - راصهجیل هکرس هجیلغاب ماج » بودیا نیز هلراشاب رل هبرع هدرلنوب
 . رلردنا روع لر هدبا "مالک ضر هد « هحیلقاسم

 .نادغب قالفا . ردرلناکرزب اقنع رلنوب س منغ ناك بیل فا

 هڪ هک ردراو یراقاتروا هدنکرت ء یلوطانا « هروم « هلاحرت « كينالس هلاوق



 یمهمانتحایس یلجایلوا 1۰

 حالسر هدرلنو ۲۰۰ رفا ۷۰ هناخراک هلقیدب نایجاراق فانصا

 3 رو یا تارو نو هنر یرلروطاتس هدنزللا
 هلا نارفغز ییرلندب ڭتبران وق هدنرزوا یرلناکد یعنص هلبایراقاجم یلشموک

 ۱ . راردبا روبع حالسرپ بویلاتق

 .ردصوصخ هبیهاشداب خبطم رلارانقوب - یموقهحاب نایجارانق فانصا
 . رلردا روع رطاش « نش هدرلنو ۲۰۰ رف ۱۰۰ هناخراک

 6 رفن ۱ هناخراک. ردصوصخ هرلبرحیکب س ینادیمتآ ةناعدورابفانصا

 . رلردیا روبع حالسرپ بوبالاهایس ییرلناکد هلبا دوراب
 دنغاحوا یرحیک هناخراکو ۷۵ هناغراک س یادم تا نایحوم فانصا

 هدینیرازرض .راربریو هب هغ ا رب یعوم چوا هرابرحکب تقوره . ردصوصخ
 ۱ . ردو یناماس نوناق . رلرل ا نداشاب رادرتفد

 ۱ را را بافت فتا نایک یار دات فاتسا
 هک رلراکب ییراسوماح یریم هلیرایشاب هطواو تارفن هدهطوارپ هدنبرق
  نیرایدنک هلیا راحالس راسو رارجنخ هدرانوب . ردردق ۱۰۰۰۰ راسوماجوب
 كرهروشود هنیرل هقرآ ییراکب لیصا غیحشو قرهریقاح راکرت بودیا نیز
 . راردبا روع

 . ۰ ردزوب یرفن بولوا ددعرب هناخراک -- نابجتالسرا ةناخراک فانصا
 ها ا غورا زرا روع هدسالا دراناوحو ءارابجوآ هدزانوب
 9 نا عرارم :ردتاصقا یرا ره ی وک دارا ر كنشاب یکتووک

 بولک رنالتسرآ هلم هکرد ( یضر) بلاطوبا نب ( یلع) ترضح بلاقلا
 لاح ناز بولوا سنوم هنیرایدنک راناویح ینحوو شمروس زوب هنیاک اخ
 قانوق ش هددادف (د) یلعرق . رارند ردراشملبا لالا فام ضرع هلبا
 یسغراقدادفیو زانوخفم لیراذو لنوفا ندننا نالبج هدنزرللا .ردهدعقومرب
 ؛ نالسرا ددع نوا ناک رز ترد هدنفلتنلاق هقنارب هدنرلزاخوب هلرلاصع

 یار الاقج .کلت ,نالتربص .دروق هعاهد .نالق ددعکیانوا ۰ رب ددعشب
 یهدنلا یالسرآ هنشا موحهرزوا قلخ بولک هضع نالسزا رب .رلردا روع



 ا یفانصا لوساتسا
 KDE KEI یک BIE بک یک BIE DEDE )ورک یک IE DEDE نایک RIE یک RS DEE NDE oD KEDE )یک

 د: ردیف (۵0۰۰) و هناخراک (هوم) E نانو ات
 ٠ یراریپ . رلردقماب هرلباصق ندنرافقدلوا جاتح هنیرلغاب ما كرلباصف رنو

 . ردهدالبرک یربق ردیهتسبرگ كلام ن سنا ترضح |
 هدنزوب جا كنسوقنودوا . ردهناع راک ت یال لع عمش هناخ راک

 .ردراویارفن ددع زوب ۰ ییما « یساغا . ردهناخ راک مظع هرجا رلیخ ادنوق

 یارسو هدیدج یارسو قیتع یارسو هرلناطاسو هنیرلعماح نیطالس هله
 : یتاموم رتاساما . رولوا لصاح ندهناخراکوب لسع عمش هراکو ناعاو ارزو

 شقنم هتسد كس هڪ نراناکد هدنرزوا رله رع یرلفرح لها كن رهناخراک

 كيب هج و بوقاب راموم هراسوناف شقنم هو بودا نی زت هلا راموم
 ردق كرد یخد هدا رایالا بودانود هلا یرلموم غاب یرزوا كرل رص

 داقا كنشفو موم عاونا هرزوا رلهبزع بوقا یرلموم لاب ااطمو شقم
 . راردناروع هج هوو . راردبا راحود هتشخو فوخ یرلیجاتاع كرودب۱

 نادنز یرلناکد ( ۱۰۰ )رفن ( ۵6 ) ناکد -- لسععمشنارجات فانصا

 رز یرلناکد هرزوا ناورتخت . ردمالسا به یدارفا ۰ ردهرشط ندنسوق

 هناخهعمش هلن یشاب یوم . راردبا روبع حالم رب نودا ناب لا روو
 یرهمكنءا وب هدنرز وایم وم لاب نالکود . رازدک هباکر باکر هدینماورظات

 .راردبایرجت ینیحاص بودیاطیض كرهبدیلهلبح یرازسرهم . ردطرشقهلو
 مور كنبرب« رلنو ۸۰ تارفت ۲۰ ناکد س یادم تا ناباصق فانصا ۱

 یرچکبینوصوط هسل وا لول . ردکیدک ینورعوط كنيربره .ردب راباصق
 كس هنغاعوا یرخیکی نوک نه رلنوب . رونلوا ناسحا هسرکید هذا كتساعا

 هه | جوا هرلهطوا رلنو ینسهقوا كتا هدلویناتسا . رارریو یا نوبق هقوا

 نالا تا ندزلباضقو . رارولآ نداشا رادرتفد رار رض هآ ندا بور و

 رلیحشآ ی هدرلهطوا وب . رول وا رعت یرلهظوا ( مدرکس) هدهرلهطوا

 یرلنویوق زیمس کوب هناخسیس ناسکس شم یهدنرلارانق هلةیدب یتقو رحس
 قرهلچ روکج یرلعاش هدرارب هاو هلبا مظع یالآ هدرلنوب . راردوتک

 راردنا روع حالسرپ



 یسهمنتحارس يلچایلوا هه ج

 دوسهلاصاب ندهنکتوب نکیاهدیلح کاج ( یابترک) هدنرصع ناطلس یروغ

 ردق هفدنخ كنهعلقا هقشپ ندفدقبح هرشط ندعماح . ردشمالشاب هغمشاط.

 لدوس ردقهنامز کیدتیا حتف یتسهملق بلح ناخ ملس ناطلس . رده

 كرابحرتس وب هدن رصع ترضحاما . ردندهحبض تاور کیدا ماود هدناارج-

 . ردهدحابوم یربق . یدلعابناب كلام ن سنا . رد ( یرصیف دیز ) یرب
 . رلردیا رذک شابرضاح هليا یراحالس یخد هنئاطوب

 مهار هن یرلرم (۱۰۰۱) تار (ع۰) ناکد - ناحقعاق فانصا

 نیز نیراناکد هلبا راقاعاق هلبط زوب هح ید رانوب . رد رصیق دز هلا ین
 . راردا رو دارءدیا لب هقلْخ بود

 یرلهناخراک رب . راردرفن ۱۰۰  یئاب یجدروغو هناخراک فانصا

 . ردبیرق هنهار وق یدالناح هدنتلا یماح دمحا ناطاس یخدوا بولوا
 . ردهناخراک صوصخم ههاشدا

 .رد (۱۹۰۰) تارفو (6۰۰) هناخراک - ناحدروغو هلحقانصا

 هلرامارب . ردشقنمو نم تباغ هکر دراو هناخراک ردقزو هدنوا ندنوب

 . رلردبا لوانت یاعاقو دروغوب بولوا عمح افص باحا هدنرانوک یحنجوا
 هدرللحم راس یعاعاقو دروغو ذیذل ردقوب راناحضعب یتح . رولوا ذیذل تیاغا

 . رلردا لح هنتمارک كسرلترضح ناطاسبوبا هالا ینو ندنرلقدمهلوب

 . ردناج یدروغوب نسح یحاح هدنبرق یماج یشاب كريز هداوبناتساو
 یراقاباقو دروغوب هدکنیرافرط رادکسا « یوکهتروا ۰ اشاپمماق . هجیادوس

 رلنوب . رد رصيف دیز هليا ميهارا ترضح یریب ید كلرانوب . ردروپهشم
 هدنراشاب یرادروغو صلاخ هرجا ینیچ هساکو ینابترمو یروفنف كە
 . راردبا روع هلایالا بوروتوک هرجا را هامط-

 یوچ  ردقوب یراناکد بولوا رفنزویچوا رلنوب -- نایجهملت فانصا
 راق رص بوریدلوط یرارتسهمات هرجا رلهریوطضاب . ردی-هماط دوبانرآ
 . رولوا ذیذل تیاغ . رلردبا دابرف هد رتمهسمات هدنرازوموا بویءاغاب هرزوا

 . زمن ندنداط هسرونلوب قاحیع هدزبزع نان و رولوا طولخم هدهلبا لاب رک ۱



 ۵۷ یفانضا لوا
 س

 روا هدنر یه . ردیراقات نویق راصو یکو ربغص هرجا رانامروا و راغاط

 .( برک یدعم ) یری یخد كرلنوب . ردزاپش:یسهلمج . راو یرانالغوا رت
 ۰ رد رات رضح

 .تلاسر ترضح . یدا یسوم ترضح یرارم امدقم س نادعار قانصا

 ,,یدالغاب .یتلب كاب ناملس - رد (یعارلا نداش ن نوع) یزارب هدر
 : . ردهدنک یرف

 ..رد (۱۰۰۰) تارقن (۲۰۰ ) هناخ راک س هروش ناجدوس قانصا

 وروس .ردهدهکم یرق . یدالعا ینلب ناملس . رد ( یروث ناشس ) یرارم

 -. راردیا روبع قرهریغاب هد سوماج نبل قرهغاص یبدوس كراربنص وروس
 كراو (۸۰۰) تارفن (۳۰۰) هناخ راک س منع نایجدوس فانصا

 دارو دع ) هدنرصع ترضح اما .ردمالسلاهبللع ( سعش ) ترضح یرارب

 با هزم . یدبا ناول عیحش « یدالغاب ینلب هزم ترضح . رد ( یال

 رسارس:یرلتونوق ۰ لکا نو : ردنوفدم هدنلید دخا لبخ بولوا دو

 -« صلاخ دوسصلاخ .براشلل اغلاس اصلاخ ال » یرهغاصدوس .بودیا نیز
 . رردبا روع هید

 كرلنو . ردرف (۵۰۰) و هناخراک ( ۰۰ ) = ناسحرس فانصا

 زاو کتیا ضاسرپ نکیآ نک اس هدیلح کرد ( مهار ) ترضح اعدق یری
 قاعاف ۰ تروغل دوس بوعاص نو یدرازبد ( تبشلا روت یدا

 هام كانمابضاس لوا: . یدردمآ مارک | هسررفاسم توا یاب هر روس

 کرازید هضان تپش ههمئاص تلخ نوح ردد ءا وا
 :لوا كنهارا ترضح الاح : زواوا كعد ریش دعا ها

 كياح.( یسهنکت دوس) ییدتنا قدصت هیارقف بوغاص نیدوس كکتیاضایب "
 رب . رروط هدنتلا كربنم نالوا هاربا ماقم هدنجا عما یهدنسهعلق ما
 باب بل هنب رریدشالوا دوس هقلخ عج ندنجما كنهنکتوب . ردهنکت شاط

 هدحاو ؛رطق هدلاح ینیدلبقیفتسم نددوس یییاهاهلج ۰ یدبا رروط یلوط

 .یتح . یدشمنا ناسحا لیلخ تاکرب هبوب ترع.بانج . یدیا زملسک |



oیم همانتحایس الوا  

 زامسهدراتوب .ردنوفدم هدنکم یدلغاب لب للع ترضح . ردن روث نابفسیرهپ

 . راردا روع هلایالا كرهدبا نزن نراناکد هابرلتا ریفص

 كناملسم رانو ۲۰۰ تارفن ۵۵ ناکد س نادوم ناباصق فانصا

 ی راودنک امر هرلباصق راس اما . ربقو یرارب « رازع یتا ینیدالزاغو

 . رلردبا روبع كرهدبا رلاقتش ندسایغو . راردا نیب زت هداعلاقوف

 هدنراهرق یلتفح دنول « هدنفارطا لوناتسا  ناحهردنام فانصا

 راو نوع وروتس واک ربع ةد ورش نولوا هردنام (۲۷۰۰۰)

 . راردا روبع حالسرپ یراظفاح

 فولوإ كلتفح شيلا كس هدنفارطا كلوتناتسا د ناکلتفح فانصا

 حالسرب ۰ رولوا رفن زویتلآ كس نوا هسلوا مدا روا هدنرهب ككرلنوب
 ۲ رلردیا روع

 او لغا كس يا هدنفارطا تاونات دم ناحلغآ فانصا
 هرلوزوق هدسابلا رضخ .ردرلهلک عاطرب رولوا رومعم یا یتل | هرجا راغاط

 رارتس هزات .زالوا هدهسمک چیه افصو قوذ نالوا هدرانوب هدنکیداریو خرت

 اهدو یا هر < یره هملت ۰ نغا « كيمسک ترو « نمهلوک . راقاعاق
 ترد وفا تام کا و: ردد كلام هاشدام کزولو" یراتممن نابوجب را
 یدعم) ترضح یرب هلراحاغا و كرابحهریدنام . ردراو یالغوا رت كس

 هسرونلوا تمينغ سوماج . ریغص « وزوق . نوبوق ردقهن ندازغ .دد ( برک
 هریدنام « كلتفج ادتبا . یدرلردبا ماست هتیراترضح یک ید نیس

 ندبرک یدعم قعوق رانالغوا رت هنیراجما بوباب تاقوط ۰ لغآ « كركا
 كترضح .یدا مارک باح منم تیاغ .ردشلوارب هنسهلج هلتهجو .ردشلاق

 ردامو میحش تیاغ . یذالغاب برم افصاب هزج ترضح ینطصم مع هلینذا

 كلام نب سنا ۰ رد ( یورصب عاحش رصن ) یریپ كنب رانالعوا رت . یدنا

 2 2 تراز جاج هکرد ( هدارقلا یداو ) یرق.. ردسهتسل 3

 . ردن وفدم هدکح هقرب هرزوا

  ردراو ۳ زو زکس دنفارطا تاوناتسا ناک و یا



 یانصا لوداتسا ۵ ۵ ۵-

  EDE DEI DEDE RED DIE HIE DKهوم وب  DDEدوم  DUD DEDEو یوم وکیوم جو نوع  EDE NEDEو رم 2

 هکرد ( ی رولاوبا) يريپ بولوا رفن رب -- یشاب ناکرزاب فانصا -
 یربق بولوا موحم امومسسم نوجما یلام هددکم یدلغاب نیلب یرقلاسیو
 هلا تشاش بود الک ضرع انوکرب یو یه هدکر افانصاو هتشپا . ردهدحطنا

 .. راردا روبع

 ناکد ٩۹۹۹٩( ) هدنر تب ولوم ترد كلوساتسا س نابیاصق فانصا

 دوج ( باصق) ترضح یرلرب . رد ( ۱۷۰۰ ) ینارفن هلم بولوا
 یرق . یدلغا نیلب ىلع ترضح هدنروضح لوسر ترضح . ردیاد

 هدنرزوا دلناور تخ رانو ددر یرخ چ ازک ا هه اطو ۰ رد 8

 ندنرلنویق قحامع هدهسروب ۰ جیلاخییم .ناکرت . نامءهرق ریلکهیقرشللا رقرق
 هنرزوا غاب ضاس هنندوجو بوزون هلبرلهجایو هلک یرانویوق بیو زیمس

 . میس قرو نی رازونو بودبا شقت هليا رانارفغز یراص « راک نوک لعل
 یلهفک حرب یراص یرلروتاص هدنرللا بودا الطم هللا صلاخ بهذ قرو

 هکرل ردیاروع هلا یوه یاهو تراطش لاک دلرهدیا نزو م هليا یزاوزارت
 ۱ ۱ ۱ 0 . ماتم مر

 هکر دهللالیلخ میهارا ترضح یریب كرانوب  نایجهناخخلس فانصا

 بانج نکیا كجهدیا نابرق هنلوب هللا یلیعامسا ترمذح یلغوا هلبا یبملا نامرف
 ین میهاربا بوردنوک شیک ر ندستنج هلا نیما لی ربج لدب هلیعایسا تع
 درعوج باصق . ردشلوا رب هراناالزاغوب نویق.هلج ندنکیدابا مد قآ
 نب ملح ) ترضخ رب هدقمالزافو طقف . ردرم هد اس نو وف شهلزاغو

 هدوقب وا میلح ترضح . یدلغاب نیاب كلام نب سنا . رد ( ینئاط رازج
 لانصبا هتدابش ةجرد هلبا مذ ینسودنک هنوعلم قج هل وا یلها نیا
 نیز نی راناکد هلبا رلنویق نوک انوک رلنوب . رد هدنندع نم یربق . ردشملبا
 هت یراقاحم باصق یرحنزو نشوموک یر هدنرللید هدنرللا بودا

 یرثناکد بولوا رف كيب . راردبا روبع هدلاوحار بیهم كلرهزوب یرانوی وق
 . ردزوکیا

 كنهفاطو .(۷۲۰۰) تارقن (۱۰۰) ناکد - رغص ناباصق فاصا



oofیس همانتح ایس یلجایلوا  

IENE DIE NIEیک یک ( KDE NIE KEDE NSE NDE KDE KEDE KEDE KEDE IE NIE IE KDE KDE RIE RIE9  

 اح )ی ریپ كرلنوب رد ( ۳۰۰ ) رق (۷۰ ) ناکد س ناحسدع فانصا

 هد كنا رح هعلق هد رق هفارج ۰ ی شهر اهل رد ( یسدع

E Eردن وقدم  . 

 .ماما) یرم BS ر )٠٥١( ناکد س نابحانح فانصا

 . ردندن دمال كکلام ن سنا رد ( سساب راطع

 كن هفاطوب رد ( 4۵ ) رفن ( ۲۰ ) ناکد -- رصم نایجریصح فانصا
 . ردناماس ترضح یرلرم

 تلف وعادسا یرلزب )ر تارف (۱۵) ناف س نابحگاتک فاصا
 كنا . یدلوا ناک "هدشذراووص هلا هلدس بوک | هننمز ی هن .ردهاش

 .ةمدخ ) ترضح یراریپ کهرکص . رزکب هنس هحار كدي ىس هحشار نوجا
 رلرډ یناناتک همشدخ الاح هدمطاف "یداو . ردنم هدلاو اهنعهللایضر ( یرک

 . ردراو قلناتکوت

 نیسح یرلریپ . رد (۱۰۰) رقت (۷۰) ناکد  نایجرکش فانصا
 هلابناماس .ردروهشم یابولح هرهنوحکنا .رد هد هرصن یرق .ردرصت نا

 . یدلعا نلب هدنروضح ( ر) ىلع ترضح

 :یرارب - زد( ۱۰۰ ) رش (66) نادا ناجح هوهف راک فاتصا

 نیرگ ( ینرقلا سیوا ) هلیتذا ترضح . ردیراترضح ( یلذاش خیش)
 .ردنوفدمهدنع هنی . یدیا ندنمادخ ینرقلاسیوا هدنع . یدلوارب بویلغا

 هتیهدهسیا شمامهلوا لئان هنفرش كمشروک هلبا تلاسر ترضح ینرقلا سیوا

 یرب . ردشملبا ریپ بویلغاب نیلب كنشک شم هبا یسیایغ ما كترضح
 . رونلوا ناب هکدلک

 رفنرب . رداتماقاهدنناخ یناقلاب ردق و یاکد س رب رق ردنسهاشفانصا

 .بونج كرصم یربق . رد ( ضرافلا نب رمع ) اقنع همشحرس یّربب . رداغا
 هسیلو رلالتمو احلصو اهلعو ارزو عي . ردهدننرق یفاش ماما هدنفرط
 تاغ . ردهدفرصآ هضق كنو یراجن كراد هل بولواهدنتمذخ یرادغاک

 . ردیاد رم سم



 oor قانصا :لوداتسا

 . رد هدنرب هڅول هد هطلغ یراناکد دغ زکد قا نازوقنام فاتصا

 ` . ردرفن زوسد -- یرازوقنام قباقو همرب فانصا

 ۰ ردرفن ( ۸۰ ) = نابح هووام قانصا

 . راردرفن كسب یدب - ناجه اف یانصا

 a 4 251۳ یر همر . راردرف كس نکس س نابج همر فانصا

 .. راردبا روبع بوکح ییراهمر و قیاق رافانصا ی هدالابوب
 دارم مجد یر ج هیت لاو برا

 لب یمازغ نیتوخ مساق یجاح هدننابق لاب ندرلناکرزب كویب هدنرصع ناخ
 ..رلربد ردکلام هب هسک كس یللا یدشمتق | نوشروق هسدیلک كنزخم ید
 رثواللا ةمعن جاا ۰ داهرف جاحلا ؛ راونا یجاح هیهاد ناکرزاب هک ن

 كس رشللا رق رق لئام هرلنو اهدورلردکلام هناخ هراب رمشیدب ۰ هنوبلق هراب
 ۰ تبع « نع ..دنه كسر یه زا راناکرزاب اقنع هڪ .كلام هبة

 رومس مومعلا ىلع رانو . رولو, یراقاتروا قوجرب هدناتسکنررف ۰ مج

 راردبا رذک هدایب حالسرپ یرامادخ رشاللا رقرف بولوا قرفتسم هرا هحال

 هلرارهاوج عصر « توقاب « لعل ی رنکدهرزواراناور تخت یرامادخضم
 هرلاسدو ریرح رلاسز مالغ هع اسا باتفا نالوا هد هشاکدره بودا نییزت
 ندیالاج یاشامهدننیفرط كهایهاش هلبا رانادمالک نهاوج هدنررللا بون هزب

 هرم رهوحم و .راردیاراثن بالک كر هديا لاج ضرع -- هرزوا ناقاشع

 رطعمیراغامد كلراجاشام هکرلردیا رویعقرهقاب ربنعو دوع هرجا رانادروخم
 هسسلا بولوا سلم, یزرط ارزو هراکر باکر را اکرزا ندنآ 4 رولوا

 ترضحهدراصعا لئاوا یرلرب روحا رو لور دور ھا ی راهص وص

 تاولصلا لضفا هبلع تاناکرخف ترضح :تاذلاب یرلرم هرکص هد ا
 و . رد صدقا

 . ردباسح یب یرامداخ امآ .رلردرفن ٤۰١ س نایجیجت رب ناکرزاب: فاتصا
 . یدرلرروتک مت رب هترضح ندناتسیدنه رابره هک ردیدنه ناوفص یرل ریپ
 . مدنا تراز اما رد هدناتسدنه یربف . یدلغاب ینلب كلب نامل



 یمهمانتحایس یلحایلوا ۱ ور
 )یو

 نمک ۱یوک DOE IERIE RIEREIE KEI DSIE NIE KIER یک

 نمهلح زابو كسراربق نس یزمهلج مزباب . شمکج هدیا مدقت راباصق یلناق
 زکد ءرق زعرلنارقا مزب . رولوا قلماندب هدکتلود رود . ژراربق یرلباصق

 « زب هدرا هدک یرلیا هلزکنامرف لنا . ردیرلکجوک یجشحو یرلنادوسق
 هلیتمعل رصم یلوبناتساو زمکیدتبا تمدخ هکیرصمو هتسوق « هنیدم « هکم
 هکرد هن زعروصق هدلاح زنکیدریتک بوروتک جا كسب شمت بودیا تمينغ
 حالصا ین رانبام هاشداپ ولتداعس هدنراکدید « رلودبا مدقت هزعرزوا رلپاضق
 یک یرلکدتیا تمینغ یلوبناتسا رلنادوق هک اقح » هک رلیدروس نوجا

 میظع یالآ رلنوب ردرلیزاغ لالییسف دهاحم یالآ رو . رد ین حون یرلریپ
 ورو تفرش طخ هد راو شا روع نااصق ندنا لوک الوا هلبا
 ۱ . رابدلوت ناح هزات نارقالا نیب رانادوق

 قا + ردرلشعا یالا یل هتطنط گك رنو تس دیفس رع نامر فانصا

 . نادوبق رفعج یجروک رودوب « نادومق یلاب یل هسورپ ندنرلنادونق زکد
 واس مر لاعوط «قالوصیزاص ؛یلو یراص + نادوق یی لناتمرف
 < یلارغط ۰ یتنج . هجاوخ هرق  یلغوا نارطق + یلغوا لیطراق «.یلغوا
 ینادومق هناوءرقیدب نوا هلج ها رانادوق مان یک ارگ . یک ارتعد ۰ کان
 < لیوط همرتتاب تاق. همشکیا ۰ ییرابنا تاق رش ردرد یربیه هکردرلنوبلاق

 ۰ ,ردرلهناو هرق لنامرکد لا یلماح یل هاب هدنحقو یلحیق هروالب تاق رشب

 رلپوط مليا چوا هدننورب یارس رانوب . ریلاشوب رالوط هدیآ رشب یربیه
 « یقلشق یمرق ۰ یلکنقت رازج حالس لاد ردق كيب زکس قرعتا
 ؛یاناموغ « یاقنتسا «ییلزاق . یجابا .یکدروج ۰ یکلود «یعنکلپ
 . رلردبا زوبع هد هللا هللا رلساد ريدم هدنراتعنص یحانناموق

 یدک شد ددعنوا نکردا رو ندنسد یشوکیالآ رانوب 0

 هاس دود فایرد یور کراردبا مظع كنحرب قر هت | كنقت بوط بودا

 دو دق یتسهفلاط بولآ ناتمینغ ندنرایک نمشد نیملسم تاغ . راپق
 (۲۰۰۰) لسمهرقوهشاش ( ۰۰۰ ) نوبلاقو ( ۳۰۰۰ ) نادوف . راردیا

 . رد (۲۷۰۰۰) تارقو



 © ۵ ٩ ۰ یانصا لواتسا

XDI 326 )۵ یک یک یک نیک یک ( NSE۳:۹ ۱۰:  

 مه ردشم ر دتا دو هلحس هد رصع وا م وح ص نده دراو هب ور هحرد هعقو ول

 رلکنېنوب !ردراو هدراصاوغ هلنوب یکی نیدلوا راکم هبوب هدایرد مالک ةصالخ

 یحاحو هلا سنو تزضح اما . رازامهلوا صالخ ؛ راراتوب یعدآ كسب هڪ

  یحاعهدلاح ره .ردقافآ رومشم یر هعقو هکردشلوا روا یهملا فطل هرصان

 < نایرع هدالآ غلا دو اما . رولوا شلوا سنو ترضح یربپ كرصان

 : راردباروع در هد« تاغا . صاوغاب » یک یموق تاد رغ نادم لار
 هناخ تافالاق هد هطلع - ردقو یرلن6د - یرلاغا ین نوک قایتتا

 نرم رف او ههاشاف نولقر یراشا  روررف ۵:۶ ۰ ررولو
 رسان برام کرا د و

 ورکا ارد لری با دود بروا ها راطالخ ناد
 ۰ بنج. و رکخ لو ندعا یراص ین یک یک غاط د

 مادی و و صحت ترا رد ( یطرف هللا عنص ) یرارپ ! ! ردم صر و یک

 حالسرپ هدنال | لباس هی .رد هدسا دنا یرو ۰ یدالعاب یلب كاب ناملس

 در هردشا رود یراطافروجو هرز وا راقازبق یحاغآ ماح هدنرللا بولوا

 E . رلردبا روع هند « ! هللا ددم طاغرا یحوو »

 ۱ ET نا را فا
 رابنا بول روج وا ندنرللا یرابادش یزد .ردرلشعا دابرب یا

 موش . رلردیا رس هلا طارق هدد رص کیدلک هنس هج رد اللغو طح . راردنا

 نکاس هد ها رصم و هدنناف نوا انزنک ۱ رد زاموق  مومذم

 . رارولوا
 ینارفو ( ۲۰۰۰ ) یرانزخو ناکد -- زکد هرق یاقنعناکرزاب فانصا

 یدا هللا لبسق دهاحمو راجت هک ردنلاسر ترضح تاذلا یرلرم ( ۸۰۰۰ )

 كرهدنا ال6 ضرع بوز. ی رلعاتم هدنرزوا راناور یخد تح هفتاطوب
 . رردیا روع حالسرپ

 یرلنادوقزکد قا یک هدبا روم ا ت
 هزعرزوا مزب كدتیا عاسا مهاشداپ » بوراو هنروضح ناخن دام هشدشیا
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 امد 5. یون کد تفو رده | ی8 ند رح یراقاصرغاب
 .هعراقولب وا هللا هد ؟ ردلاح هنو ! یراب . یدالشاب هکعرا قلاب غیدلوا هدنجما

 كغلاب نکیآ هدندب توق دل . یددک مشاب لقع هخالشاب هغیوق مراتا مدشبا
 !لظم هنب رپ غیدقیج « طقف . مدقیج هرشط كاب یب بوراو ورغوط هنیزغآ
 ضعب ۰ نادیم رب عساو یک یسهناخناوید مظع یارسرب مدالقوب یمناب ترد

 تا ا ییا تر یا ۶ افا عا دو رط م ارگ دنر

 هلل وح ناج . یدزاب هديا كاله ی وقوق لزوکر ب یک یسهحمار كسم مدتبا
 .هدو هک مدل . ردرب قځ رص رب ۰ هکمدروک . مدالشاب کم رک هرزوا قابا

 ءردبرد ها « ردنراق لح غيدروط » بولک بلاغ همشاب داوس ناه . ردقلاب

 بوتتیص هہللا ناه بود « ماقچ بوراب ییاروب «سیا ندهمقیج ندنزغا
 بولبراب یراق ندنتدش هکمدروا رب هنفرط اشا كعلاب هبا قا یهدلا
 هلحاس كردا كلروانش هدایرد یور هللا قاح یهدلا ۰ مدشود هنجا ارد

 هدایرد قلاب هکمدروک یآ نکراتب هدنرزوا موق لاج یو بات یب . مدلک

 ءرلوص یک رهن ندنرلکیلد یک یسوق ناخ كننروب قرهبارحص هخنوب هرانم
 هفرط اشاب غطصم یلراتوم ورغوط هلنتعرسهغرداقرب قرهراقبح راناورداش
 مکیدلک تسار هدنب . ۱ ! شمشود ههرق هدقدراو هاروا . یدلوا ناور

 هد (اوواقرح ) نوک یستریا قریلمراص یعیدنک هلبا هک ۰ ابعبونیبهبیکرب
 ,یسهلج مدتیا لقن هداک | یک کیدلیوس هزس یمتشذکر س .مدلک هیاشاب ینطصم
 مکیدشود رکم .رفیدالشاب هکمناجالع .رایدروکیرلرب نالبزوب .رایدلاقهدنربح

 ! شعا هجیکرب نوکرب یی كناشاپ ندرب
 هبهرق هليا بیرقترب بوراو هتناب كغلابههبرکسع هله اشا هننرزوا كنوب

 !شعوب قلاب كویبوب هد کنون ناتو یب هکرایدروک هجندبا هراپ هراپ .یدکج

 ینیدل وایرغوط كم هعقوو متدفچ بورا هلبا یاچ یتراق ثعل ابدلوس هتشیا
 هلرا هنگ قوحر هد وا قرح) هقشطاق . یدنلوا تاتا اهو و

 یتراقلرضان اح .رایدابوس یک یس هدافا لرنصان یحاح قط . مدشوروک

 ید هدندنع اشا ییطصم یلراطسوم . رابدایوس یبرلکدروک یاب ینیدراب
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 وود اته یب یک راصاوغ نارافیج وجا رلصاوغوب اما . رلرب رنو

 هایرد رعق جالوق شمت قرهریدلوط یاب نوتیز هتیرلغآ هدننسایرد نعره
 . راربراقیج یوا رولوا رونم ارد حلعس هجنروکسوب یغاب نوتیز بولاط
 بوراقبح وجا هدنسارد نعره ( ییامع دلاخ خش ۱) یناعم صاوغ یرلرم

 . رد هدنسهرب زج ( عوصم ) هدنشبح یرف . یدرربتک باده هت لها

 تاغ هدنرالا یراضم كرافلاطوب . ردشملوا رسام یترایز هرک ید هربقق
 تار کن ا قلا  هدارد رف هدو .رارشاط قا لفرط

 . ردنوجما قلوا لادج هلفاچ وا هسرولک

 هکردبا هناکح تاذ وا .یدزاو زمتسود صاوغر هدنمان ( رصانیاح )

 لینامرف ( اشاپ ینطصم یلراتسوم ) هدنکوا ( یساووا قرح شبح  هرکرب »
 لاثم ردژا نیزمذ | ۰ یدبا هدلا هدمنا مدلاط هارد نوجا قمراقبح وخ

 هرجا یمایرد زوب رب هکناص . یدنوب ی كرهیمریو ناما الصا بولک كنهنرپ
 . مدلاکوب مدمشود هتیشخو فوخ چیه یلاعت هتیانب اما . مدرک هرررب لظم
 مدوجو طقف . یدزاملآ سفن هلو هدایرد . مدرب و بولآ سفت هداروا ایادو

 تدورب یراتعیط كنتاقولخ ارد تقبقح . یدالشاب هکع را ندنندش كتدورب

 ادتبا . غجهلوا وح هقدلاق هدننراق كغلابوب هک دایب تیاهن . رویلوا هززوا

 ندع ورد . یدالشاب هغلو وص یراب رد كمراقولب وا افو « مراقانق دعقم
 تکرح الصا هدننراق كفلاب . مدلبا حر یمصالخ بودبا هحوت هقلطم ضاخ

 نکرروط بوبالقوب هليا یقاج یک هدمرللا کیا یر قحتربص عساو رب بویما
 مدن وط هلتناتم لاک هللا يا یاص كنفاح 1 یدهلروک یک دعر یراق كغلا

 كغلاب یکی واهرکص نامزرب .لدتیک نامزرب یراقوب هاک . یغاشآ شاب ہاک
 ء یرا رکعت كخلا طف ء یدالشاب هفملقص مناج مدلوا ںاح هدرسآ
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 0 و و ی نیوی ی

 هلبا رلهمولط یلوص نالوب :هدیتشک نورد تقو ینیدلوط وص هنجما هدیولوا
 ۱ ما کیررک شا هظفاح ندقلوا قرض نیم بوک

 .ترضح یرارب يسا . رد ٤٥ تاره ۱۶ ایا ایشو فاا ۱

 . رد ( ییرعم میهارا ) تقوم یرارپ ی هدنرصع ترضح . رد (ابروغ)
 هدنمرح كعماج ولوا هدرحبلا عینی یربق . یدیا ریظن یب هد ( كلف ٍلع)

 تكنعماج دیزیاب ییرلهلصوب هدرانوب < ردهاکسرایز هجوتم هتهلبق هلیساع هلق
 ه رارداروبع قراراووص يرام ام هلق نوک یال |. رلردما هر هدننارحم

 ا هدر دو و کد تناصعاسموق فاضا

 ا موق نوک ک انوک هرژوا رلناور تخت قرملوا قاع هدنرلبال | ندنراقدلوا

 . رردبا روع قرهالعا

 كملبب یاقوا نکیا هدوسیق ۰ رد ( ع) فسوب ترضح یرارپ کسا
 «یردبعن هحلط )ی راربپ هدیوبنرصع .ردشعاا داجما یتعاسموق وبشانوجا
 "ی یدیا یصتعاس كنو رپ

 - یلعو هناسل چاقرب راتو:. رد ۸ ناکد ۱۵ رف س نابجهطبرخ فانضا
 ندنتافلأت ته ع تانهفلاس یامکح + رلربد انشآ لمکم ههحننال ضوصلا

 مدضزا یور قرموقوا یرلباتک یک اتنوم ابا « افارفخ + رونیم ییاظا

 یراحبلخ « یرللوک ۰ یراقمرا :دیروفاطد یرارهم « یرازدد نالوا

 .تراشا هدرلهطیرخ یرلقدباب یرارب قلایق ۰ قاتب « لاصموق یهدنجا ارد
 روا هاو یو ا وداع رازاباس هراختف یزلنآ . زلردا

 ور ا روزک ور الب ارو فج
 .ردشبلیا ذخا ندنرذپ یملعوب . ردشلوا قرشم هلمالسا فرش ینوک هکم
 . یدیا هد دنحو هدف تله

 هو هداشاب مساق ی ۰ ردقو یرلناکد بس رحم ناصاوع یانصا

 ا هد رف یسهزب زج سودر هدیهسقرز و < 1

 ,یفاقوا كنعماح یهداروا تولوا یی ناماسناطلس هریزج 8 ردساباعر



 9:۷ یانصا لوناتسا

 DIESER TIER NIE RIE RIE NEDE KEE RIE دوو یک و هو ویو وجوه یوم صک

 تزضح هلتمجو . شعا لسانت ندناباونح زوسدب وا هدرلناوبح « ندمدآ ۱

 نوجا یییدبا حون ترضج نیک كلبا ہدنزو رب .ردشنلسد یا مدآ هحو

 یرارب, هدنرصع ربمغس ترضح . ردیهنم اک | یرلهلسلس كرلزوقام
 هراید ندع يقرهاب د هدنس هلکسا هدجن کرد ( یطاون ناب خیشلا

 دلرک هلیتاکرب یوبن یاعذ . ردشمزونک اباده هلوسر ترضحو شا رقس
 یرف . ردشلاق ردف هنئامز كللا دسع ندرلبوما یش لک و ۳۹

 هلرلسرح .رازح هرتسدو رسک هدنرللا بولوا السرب هدهف اطوب .ردهدهدج

 ردا روع قرها یک هوزوآ رلواربف

 وا ىد هاتو ین نایحناغروا فتا

 نگ .:رد ( لح هللادبع خيش ) یرلرپ . ردرف ۰ روا یک ینادیم

 رامالب ءهنهوع ناراتروق ناح هدنفدنخ هطلع راتوب .ردنوفدم هدنس (۱ )

 یراسا یننارطق یک طالخ لاسم . هنجراصا ندربدنک و یل امروخ

 . ردککوب یرامالب پوط یراراک هدازغ كرانوب . رارکو
 تارظ وه نزاع وی رد ی تاک دم نایک کک

 . رازی تخورف یک رنک و یا زب فک: و

 نوک کا اک هم نایک و ما را اب فاش

 یرایک بوچ رانکلب یم هولکج . هتکنرت « اتاروبلا « رینج «هریسیام
 هبارا هدرانو . رد ( ع) تبش ترضح هدقموقوط زب یرارپ ۰ راریدانود

 .راردیاروع قرهالنوشرا زب متالسرپ هدلکش رانا نک هریک جوک هرزواا
 هدرانوب . ردرفن ۱۱۰ و ناکد ۷۰ - نایجشارطقو ناحتفز فانصا

 قرهتاص نارطق ۰ یزقاس ماع . هنیحر « تفز هرزوا راناکد حالسرپ
 ۱ . راردبا روبع هلقلهرخسم

 اشا مساق یراناکد . رد ۳۰۰ تارفن و ۲۰۰ ناکد  ناحن رس فانصا

 یک كورك كود: نر نامه ی توت نا
 .راراتاص رلهتسرک یک هیون « شورو «نیاق « ایلوجهرپ «هملسودوب « هتخت

 رادهنخر مهم رادو .رد ۸۰ تارق و۷ نک نابح هم ولط فانصا



 هدایرد رعق قرهلوا قغ هدنامع رحم رخآ .ردبرب هراس رو ناستشک هلح

 " نوک هنلکش یک قازاق ییک چاقرب لوا نذالآ رارکتعو .ردشع وط ماتم

 قرهلآ هنیرلکدب یرایهوا بودک هدیرابدنک هرکص . رازردنوک هزکد هرق
 کنج براش یازاق با را قو تاع دایک ت شوک یالآ -
 رفط و حتف قرهبالغاب ینسهفااط بودا عتق یرلن | یرلبق مالسا . رلزشیرک

 . راردبا روع قرەت ا راپوط قرهلاح یرلءهراقن

 :قدالغا ینلب ناملتس .رد ( دسعن دعس ) یرلرم س ناحاقلق فانصا

 هد بوق ا ی رای قم ۵ یاب انا اراک یاسا وب
 4 1 « یرلهنجاو یرلقاقوط هدنرللا كردبا تافلق یرایک هرزوا راقازبق حالسرپ .

 « یرلباونا قیشالوب هلا نارطف و تفز هدنرلهفرا . یرلاطهالام « یرلالام

 هاا دغ دیک وا یر رس لچک رمدو راد ر وەک ) هدرا

 . راردبا روع هدلاح یراقدالغاب یرایک قرلوا یسهدق هکروس كنبراغاط

 هجشول هداسشاپ مساق « هدهناخشوط « هدهطلغ رانو -- نازوقنایم فانصا

 كنرف مور «مالسا .ردرفن ۳۰۰۰ « راردبراذاتنایک عونرب روللوب هدنرارب

 نوجا صالخ ندنافوط هکرد مالسلاهیلع ( حون ) ترضح یرلرپ .ردقشیراق
 . یتدنبا اشنا یمرب هروک هنکیک یسکوک كزاق هلبا لیربج میلعتو قح ضا

 (معساواب) هتیرارابنا ۰( رفظلاعیرساب إل هنیرلکروک ۰ ( ظیفحاب ) هنکهرید
 هران ریکهبیک .یدزاب شیرامسا ( میقتسلا طسقماب ال هتمود ۰ ( یوقاب ) هنشا
 . یدنلوا نامرف تعا توالت یتسهیرک تآ ( اهیسمو اهرم ناب إل

 هدنافوط بوریک تاناویح سنج زوییدبو مدا یدب شمت هبیک هليا ین حونو
 صن < ۰. یدزلا لع یوتساو ) هدننوک اروشاع بوزک رد یا یا یک

 یتابورشمو تالوک ام سکیه . ینلوب رارق هدنغاط یدوج هرزوا لیاج

 نکل . یدلنید اروشاع هنوک لوا ندنرلکدیشس بوبوق هناغزاق رب به

 قرغ بویمریک هب یک كرهدیا رفک یلغوا مان (نامنک ) كحون ترضح
 .ردشلدبا نقد هراغرب هدنآ بوق هراک هدنرابد رصم یدسج . یدلوا

 شمت نانلوب ریارب هليا حون راناسنا یهدایند . ردیهاکترابز كرابطق هکرارید



۰ 

 et وب لوماتسا

 جا یاب و شروط . یشاب یکعا هرکص ندنوب ۰ ردیا ناشیرپ ینلقع. "

 «یسشا اقس یرحیکب هربصیدرآ . راردیاروع هدزرطر فارط هلنانالعوا

 هباک ر باکد ینیما تایکپ «ینیما زوط « یشاب یجناممک, . یسبشاب اقس راکنخ

 یراشواح یرابقن یراخبش یسادختک راحکع | هزیس یراوزآ < رارداروبع

 هرصب موغوب رشیدب نوا هدنرللا یرلنالغوا ما كرانوبو یرابشاب تکی
 ییا نوا كناع لا هریصیرادرآ . رتردبا رونعهلبا راقار نعو هب رح .یسعراق

 سوک هدع ناک هدنرزوآ لود اس رخ یک ی ا

 مانتخ هداروا ینالا یئاب یکعا . راردبا روبع قرهدوا ٍبرض رابناقاخ .

 . ردفانصا زوقط یرکی نالب زاب ( قامای - قاع ) هب یشاب کما . رولو
 نکل, رایدتسیا كتا روبع یفانصا جار هرکسندنالا یشاب ىکا

 سکع هناخ دار ناطلسشیا . هلوا ترتف هکیدلاقزآ بودیا ولغ راحتو راک
 نورا هاست نود تروم ها فاضا عاشمو راک یاملعهدکدتا

 رایجیک ییادفب هریحکعا هکنوچ . یدروک لوقعم ین راما یالا هرکص
 .ردچدقك هنا واتضح یرارمو :زدراو یرااشسا و

 راسو . یدلزیو فیرشطخ هنیرللا كراج كرد نوستیا یالآ رات آهتبلا
 ۱ : يردن یاش نو او

 ینیخیگز کدءرف 4۰۰ ۰ هدن زصعداناظلس س ایر را فاتسا

 یلهکد ییا ییرابنا کیا ۰یسهقاش یلعیحاح یلهجوا صوصخاب . یدیا راو
Eیسهقاش ولعوالطربف «یسههاش مان (قروز وروق ) كناغالع ینما . 

 . یسهشاش للعوا یحابع : یس .ههاش ینطصم هخحدسوف < یسهاش ىلع

 « یلسم هرق یحشا ۰ یلسص رق ولغوا نارطاف ۰ یسهقاش ولغوا ت
 ۰ ا5ج < لسیمهرق ءانرز , هاش كس هڪ اهد < لسصهرق وحبج ِ

 ردق ۲۰۰۰ یارف را و . یدردبا كلروانش مدرک دم رابکیک هلک 3

 . رد ( ع) حون ترضح یرلریپ یکسا . راردرکسع ردامو یطاق حلسم كا
 فرش بولک نکیآ ردیا كاجیگ هدننسابرد شیوس یزارپ ی هدیوبن رصع
 :یدالغاب ییلب كلام نم سنا . رد (یناعنسحم او ) نالوا فر ثم هلبامالسا

۳ 

2 1 
me 

e 



otfیمهمانتحایس یلحایلوا ۱  
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 اویع هیلنولا ملهلف مودنروتک چ رد لیوطالطم هندن وک

 فی رش لګ . رول رب دباب ندربجنز شوموکی مال .رولوقوص رللتهنشاب . ریلیدیا
 كل . روقوا فی رشحتف ندنماقم هاکس هلا نالا شوخ موصحم رب هدا

 ماکع ما . يبدانود هم راحیلق كباحا اسو نیزک راب راح قرط ترد

 EE . رازدیا روبع هدلاح یفیدلوا هدنلا كرایجاعشمو

 - زد ( یدنپلایداش ) یرارب . ردرفن 5 --:ناماکع فانضا

 . ردنا صاخ یدنه ندنکیدتا تحاسقوح هناتسدنه .ردماش یطقسم لصا

 ییلبكلام نی سنا ۰ ردنوفدم هدنبنج هللاب ردتقلا هدنسهعاق ( كرك ) هدسدق
 - رلرید رد نمر راع ورم كريما راماکع ۰ ردندمارک هبات . یدلغاب

 بودیا نیب زت ی رایدنک راماکع . یدیا کیپ كاوسر ترضح هسا وا
 لا قبلا لاق رو هتسودق هند ( ناطلیلارضتم هلا هدنناب .تفیرشلح
 زوبع ندد شوک یالآ هللا یوه یاه ر .قرهبالربا لاوام قرهب ریج

 : شش هحوا یرابس هکراردبا

 سامش ننا هللادع ) یر . ردرفن ۳۰۸۰ - نایحاعشم فاصا

 هدنکوا یارم كن ( یعماح اشا نسح سوروا) هدنندع نع . رد ( یندع
 زمر هلتهج یراقدشاط هروتناقو یراقدلوا شکناظ هفل اطو . ردنوفدم

 ناحرو هلال ناوغراو لی نوک نوک هن هنجا یرللعشم . .رارید ردرایعورمت

 ۶ نوراص هلراساطا یتراپاص لعشم بوریداوط
 5 . رردنا روع هد هللا هللا

 يرض یدرا كه رش

۱ REE: 

 . راحو « یلملعبوط « یلزیدلا نوتل | یحارص هرزوا هف هشوک راح یرویسو

 ۱ ا كرطاش رد ( یزیمضهیماورم ) یرلریپ  نارطاش ناورهرفاصا

 ا ا رانوت د هد (صح) یرق ردن کا یسهلسلس

 اور ین راتدنک راتو ء رکواو یرطاش ردق قرف كناخدایم هدانم

 لاردا راقر یک مرا غاب س واط هتفح هتفح ها رام بت یک

 ی E a aN مشتح ندرانوب هدنجن مالسا یودرا
 داران روک هکردراو ناربلد رر ورخ ندیهلا رون هدن راج اک اقح ۰ ردبانایرج



 ۳۳ یفانصا لوتاتسا

 دامکپ ضایب صاخ هدنرزوا راهبارآ بولوا السد هدرانوب . ردهدیوک یکی" ۱

 یراتامکی دارح « رارح بودما نابزت هلبا قلراکس ییراناکد < تورا
 کا نر هرزوا یاس هک عساوو ۰ رلردبا روبع كرهلبا لذب هقلخ

 هدكنانصاو . راردنایال | بودروتک هسرللاحقیرمع یزادایکب یکتا

 بوقم) یزارب ی هدتامز یم تری وه روند د:

 .ردسهتسل نابم ید كسنا . یدالعاب یاب كلامن سنا ۰ رد ( یرضح

 نالا لا .ردلوسو تنس فیکح.یمرک د لا . ردراه ی
 ندهرکوص ۰ ردراو ةهلاداسع كم هج رتافافک هلنمرکد لا هدهنندمو کم
 ناخ نامش هک وص ردفا باعا راستا مدناتخن و ی

 ا نداروا هتشبا ء قدرت ی وصر هدهعلق نکردا حتف یدو

 كنسرلعاتمو یشاب یکم هرکوص ندکدتیا روبع رافانصاوب . ردشما لاقتنا

 ضایب و كما ضاسب و صاخ هلبط هجرلکی . رالشاب کما روبع کوص
 یلاح قیریص رنوا ردق یخرج نمرکد و یشاط نمرکد رب یرب یهو هقلح

 راناورتختو هفص هتحت ماجو رلهقلح شلزپد هنب راق ربص ماج نوزوا . زروتک
 ینارفغزو یلیتوا كروج و یلنوسینا و شاضشخو یلمداب یتسوا هرزوا
 نوزوا < ور و ىلاح قبرص رشت و رب ۽ هک یرلهدس ناصمرآ

 « شفلوا نيز هلراراب نوک انوک یتسوا یک شاط لیکید هرزوا راه

 رتواینکوب ره هکرلکروج یلهطروموپ < یلیجن وک ۰ یلیتوا لروج « ینارفغز
 هرروا یرا رلهفص مظع . راردیا روبع' هلغاقو هردبا لسمح هنلاح قیربص

 یینص ردقیللا زوب هدنرزوا رلهبارآ . رونلوب یرلنوموص هموک هموک شمش
 ندنورف بوباغیص یرلاوق رایج ریشیپو كرهریشب كعا صاخ هرجا ران ورف
 یرلکهروک نورف یهدنر زوموا یرلهشاط یربغ و قراراقیح كما

 هنیراپاص كلراتالآ یکرابرباک یرلکجهکج شتآ ندنورف و یرارکنوسو
 . رارک هلایوهو یاه ردنا رلهقش نوک انوک بوزاص فابرزو بنشواسد

 هرص۵# ردسهناخراب كن رضح هللا لوسر جروه فرشل فاصوا

 . هشوک راح « هملشیادودنا رز هرزوا یسوتروا همک هاس .رروط هدنرانیما
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 ۲ یرایورف هتلسعا یراناکد هد ك روا  نایعاقلاح یادش فانصا

 و رد راعالف رضم هدرلنو ۰ ردردق رف مهم هل - ردررلنمرک.دو

 ۰ هبرآ « یاد هدرولفرب کارد را تفرعم لے هج هاب وا راهش اط

 یرلنوب هلنرلرنه هساوا شلریدشراق رلیش یکیراد « جثرب.« هلقاب « كمح رم

 ندنرب یر یغاریوط هلبا یادفب یرللماک داتسا ضع . راردبا درمآ ررب درب

 راکرت یک ( ۰.۰ یفاک اب « یفاشاب) ۰ ( ةلاالاهللال ) هضراندیادخ ۰ نکرریآ
 3 یالغا ف ناملس . رد ( اس یلع) یرارس ! ردتفرعم تی . زازا

 یرلع كرتا یهدرب یربغو < هدیناطلس لطصا یرلراک یهدرفس ككرانوب
 هیرآ و یادغب هلی رارولاقو قرلوا حالسرپ هدرلنوب . ردکعا كاپ بوباقلاج
 ۱ . راردا رونع قرهاقلاح

 روناق ندرایرد رلنو . ۳۰۰ رفن ۰۷۰۰ ناکد س ناجروبلاق فانصا

 هلرهروا رلروللاق هرزوا رلهمارا ۰ رلردیغاع كلراحکعا هدرلنوب ۰ زارا

 3 و372 ی ناملس هکرد ( یصا نن نیدلادعس ) یرلرب . راردبا رونع

 . ردتفرحر ییموزل تاغ تعنصو . رد هد (مدا هرق ) یرق

 نابدف خمشلا) یرلرم . ۵۰۰ رفن ۰ ۲۳۵ ناکد -- نایحکلا فانا
 یودزا هدرلنوب . رلرروا رلکلا ندربرحو ندنلبق تا رانوب ۰ رد ( یمح
 زوح واچ ۰ راردا روع هدننالا راحکعا - رارذندنرامدآ لبموزا :تانملاسم

 یلردیا دایرف هید « مری.
 ` یرلرس كرلنود ۰ ۷۰۰ تارفن ۰۳۰۰ هناخراک س نابحهتساشن فانصا

 قرهناص و قرب هتساشن هدنرزوا رلهارآ هدهفاط وب . ردلکد مولعم

 . ناردیا :ووبع
 .یدالعانینلل ناملس . رد( رم یاولح ) یرلر س ناححالک فانصا

 . رلردیا روبع حالسرپ قرهتاصو قره ج الك هرزوا رلهناخ سیلس رلنوب

 راد تاج ام ار مد ناهار

 ۵ جای ا ا ساب قنا نافاس ماتا
 « هد همشح قرف « هدهطاغ یرلهناخراک . ۱۰۰۰ - تارق ۰۱۰6 نورف



 ا قاتما لوا
RE SNIDERهک  NIE DIEهک )هک  RIE DEI NM NSD RADE NIEهو ( NIE RIDE326  

 هبایند كرهليدا عارتخا ینمرکد تآ هدننامز [۱] ( هللاصاپ کاح ) ہدرصم
 ۰ ردفا e کک E ر e ردشملساب

 ۲ کا e 0 فینصت یو

 روع ةر و رودوکو ا نوا كرهنود بون وقود هکلرکت یرلخرح
 زو هلام وږ ردنا راهقش كرهرس رلتزا هن راتسوا ها کا لا

 رلن و .ردهناد ترڏ یم کد ونص. رک ردا لد 0

 هکر نود نکردیا نابرج یلتوق یرانوک شبق غیا كنهمشچقرق هدلوبناتسا
 .ددع ترد هدنجا رلهناخ هدنرافرط لوصو غاص كنغاقوص ( یاجحت ) یعاشا

 . .یرامزاول بولک یرابحاص وا هجدبا نایغط وص نیشق . ردرلنمرکد عنصم
 تاغ اما. ردلکد صوصخ هماوع هبقوت . رازودوت وا هدازو نوا

 ee هقشابندنوب هیلویناتسا . ردیهابوشلا یرلقرا . ردرلنمرکدلزوک

 فرطوا متمس كربقح اما ۰ رازملیب هدیتاخ لوبناتسا یو لاتحا . ردقو

 . ردشلوا مروظنم رلهرکقوح ییدتا نارود هلغلوآ

 ,یعوحرب كنرلناکد ٩۰۰ - تارفت م ٤٠۰ ناکد ناىحوا فانصا "

 یاس درک ا وا یسهرفک ی 2وا . ردعقاو هدنزو ما كنناق نوا

 .زدرل هرفک میقتسماما .ردیانظ یسهظاش كزوكە رق لط یلایخ ندوک راک
 N هسرلرزوا كقلخو قرهناص نوا ضام دززوا ل هدرلنو

 . رلردبا روبع حاللسرپ دره رس نوا

 هج ارش .ندرلنورفو رل رکو یادش نا ااو

 .یرازوب بولواحالسرپ . ردیحالف رصم یسیژثک | كرلنوب . زدردق ۰
 هرزوا رلهارآ قرهلوا نوا ضاس هلج یرلباوئاو یرلزوک و یرلزوکو

 هرهد ( ناطلسلارمع دع ناطساارصم هللا) یرالد ۰ یرلکلا نوا هدنرالا

 . ردشمالغاب ینیلب ناملس . رد ( یلذاش ناضمر) یرارپ ۰ راردبا روبع
 . ردهدنرهش (ارقلایداو ) یرف

 م رد ( روصنم هناا کا ) یمسا لصا < ردییحنتل آ كنبرل هفیلخ یطان [۱]



 ۳ ات و ا او

  ETیسهمانتحایس یلچایلوا ١
NOE NIEبوک یوم »یو  NSE NENE26) و6 ::- EN XJا  

 . ردیحاصكيدک هکردیشاباقس یابروجرب ندرایشاكواب هدنغاجوا یرچکی
 4 رولوا اغا رضح و یرادختک بولک هلو

 0 و ا راردنرلاقتس رهش راو ب رهش نااقس فانصا

 تآ وت . ردهدهفوصانا یراهناخراک . رد یو ناملس) یرارب هدالرات و
 6 هل رلل اد لبشل نوک راز خرد هد لرلو ۰ ردردق ۱ ۰ ۰ یرلاقس

 . راردیاروبع هارهیلبا لذب یفاصام هنیرافرطییا قرهلوا نیز هلراهفوکشو . ,
 یوکلاوا) یرارس هارو یو ستار -- یناقس هفرا قاتا

 تشدنادهش . ردشعا رس بوالغا ینلب یسراف ناملس رد ( یدرکلاداش

 رایدیزب نک ر دبا لذب وص هدالبرپ یالبرک ناکج نوخ نادیم نوجا البرک

 .ردهدالتا نادیموا یرق . رابدلبا دیهش هدنسح ماما روضح یز نع لوا

 ` قرەلوا هدا به فاتصا و . ردیسشاب اقس راکتخ یرلاغا هدكنهس اط و

 بّولوا ترابع ندرلهلود كشم هان یرهسلا هلی رله رق نانالت هدنرلهقرآ

 «رولب ۰ ماج باتخت هدنرللا « راهفوکش نوک انوک و رللت هغیجغیج هدنراشاب
 ا لام الام ناب بآ ءرجما راساطواو « رارزک ناو ساظ فخ
 ا ااا ایم هایم نا هک
 :٠ راضعب . رتردبا تابح

 ۲ «ءالا » هنقشع البرک نیسح ندادخ رولآ ضيف هنشتلد نجما

 ( وکلا كانیطعاانا إل رایضعبو « 6 اروهطابارش ممبر مہقسو إل رایضمب .رارید
 ندهار هاش رلنو . رارانوص كود ( یح یشلک ءالانمو ل را و

 یرادرآ ۰ راردباراثن یک ترفغم ناراب یتربآ هرلیجاشا نکردبا روبع
 . دارب یثاب تآ یسیشاباقس راکنخ ۰ یسیشاباقس یتاجوا یرجکی هریص
 ایا دو جال رار تو

 ۱9۸۰۰ تا 8۳۵ تسا نامرکد هناتنراک ا ناحمنم کدفانصا

 ۱ ۳ ور یدقو یرارپ هد تنامز ارم ترش و
 ۱ ات 0 را شد و کوس اید ارنا یا



 ۳۹ قانصا لوتاتسا

 .په هکر کچ سوماح تفج رشکیا رلروق هرزوا رلقازقو هلیبط یرلکروج
 نانکرو ..راردا زوبع كرمدا ناسحا هراحاشاع رولر ٩
 هدنراناکد نالوا هدنرزوا هبرعو هدنراشاب ن رلکرو ماش نوک انوک ید

 كلذک یج«بییارغ ۰ یکروک . یجاکو . راردیا روبع كرهدیا لذب هقاخ
 هدنرزوا هبرع یخد رابحتمس . راردبا روعلرهدیا لذ نیرلعاتم هدنراناکد "

 لذب هقالخ هلج یرلتیمیس ردق کلرکت هبرع بودا نیز نی راناکد نالوا
 كنراکنرو نوک انوک یخد راحف اطق . راردا روع كرهدا ناسحاو

 روح كرهدىا اطعاو لذب هقلخ بودا نییزت نیرلهحناکد هاب راهتشر فّلاطف

 ,ol و اس راناکد هرزوا راهناخ ْنسلس یخو راج همقل . راردیا

 كرهدیا لدب همقل یللاب یلهقلح بودبا نيز هللا راقبط یابت عو یروفغف
 هدن ران اکدی-هلز وکو یحهمقلوناما . ردهلبوا یځدراجهلزوکو . راردبا روبع

 راناملاسم . رارب یاب .نفوریش رایدومم ارز . ردراو نابهدید یدو درب "
 رازلا ندناکدوا رایدورم هسرلروق غاب یراص دیاش . رارب غاب یراص هسیا

 بج . ردنوجما قمالکا یتیدلباب هلیاغاب یناه نابهدید وا هتشيا . رارع و
 تمه هاناطع لد وللثم یرللاشما ید راجه رش .ردرامدا بصعت+ "

 . رازرد

  یرحیکب ددعییا شعلا زوب هل - یعهاکرد نامرحیکب نایاقسفانصا

 ناال لات ء مادنا کک یاد یر سه . ردراو یرلاقس زو ید كن راهطوا

 كنب رانا بوتهلکوب یرلاغوق نتالتو یاکتشم نالت هتسرارزوا كنم راتآ

 هدنراشابو راقارغنجو لیذ نوک انوکو یلانق یراقوریوق ۰ ( یرالا) یرلهلب
 هل را هل ود كم هاسو ةمْرحهانس رلاقس < نم بارش وغروس قالب اب

 دلار نیز مد هارکح كنرکنز یرابآ و را د

 یهاط ءام هلبا راقاموص « رلهرطام همللاداع نالو هدفارطا . رلرع هالاح

 هد « لیبس نوچ راحاورا الب رک تشد ناد « لا لس » ا لذب
 (یر) یرق , یداغاب .نلب ناملس . ردفوک نا يراوب ۰ راز ۱ ۲

 یرلظیام كنافطوم ..یریبا را جا های رو



eK NERE RIE V-AENSIEN-IENSIENSIENSIENSIEN یوم مک )وک( NIE ویو هو 

 ا اد )ناد ( ۲۰۰۰ ی تار ناخروخفانصا

 . یدلغا نلب ناملس . ردنوفدم

 یرف كننرلرب ( ۵ )نک چوما )ر تارف - ناکرو فاضا

 . ردیسهدرورپ ناملس . ردهدهفوک

 .نا لقم) یرارب ( ۵۵ ) ناکد .(۲۰۰) تارفن ی ناک يوان

 هدنسهب رام نافص دو دم واما یرق . ا نا نا رد ( رگ نرز

 ۱ . رلرد یدلوا دش

 .بیعش یرلرب (۱۰۰) ناکد (۵۰۰) تارف س ناحاک قانصا

 ردهدنعلبز شبح یربق یداغاب ناب ناملس . ردیناروح

 یاولح ) یرلریپ ( ۵۰ ) ناکد (۱۰۰ )تارفن  نایجهیبا رغ فانصا
 . ردهدهرصل یرف « رد ( نم

 ناید ) یرل ریپ (۷۰ )ناکد (۳۰۰) تارفن -- نایجتیمیس یانصا
 .- ردهدننج محرلادبع هدنرهش اق هدنرااد رصم ینیرش رق . رد ( یدنه

 . زی زعلاهرسسدق

 نرادیشر ) یرلریپ ( ۵۰ ) ناکد( ۱۰۰ ) تارفن  نایجف اطق فانصا
 . یدلعاب نلب ناملس . ردهدسدق یرف . رد ( رمت یاولح

 ىلع ) یرلریپ (۱۰) ناخراک (۱۰۰) تارفن ےہ نابجهرهش فانصا
 ۱ رند مات ےک دا یدلقا نوای ناس (یاردنکسا

 ترضح یرلرب (۳۰۱) ناکد (۵۰۱) تارف -ناسحهمقل فانصا

 نلب ناملسو . ردشملدا سو نتوبن رهم كتلاسر ترضح . ردهشاکع

 . ندهلوا بیصت قرابز . ودهدشعیم یربق زدشیدح یوا. ردشمهلغان

 - رد (ادنلاوا ) یرلرم (1۰)ناکد(۱۰۵) تارفن -- نابح هلزوکیف انصا

 1 .وشا ۰ ردن وقدم هد ) سعسهعاق) هدهفاسم دعا اح صر هد وح ااش

 هدزوا رله رع یرلرفن بولوا راوس هرزوا رلتا هنامنتح یرلادنتک بش

 زوب هج رایکروج . راردیا نیز نیرلناکد هلرلایشا نوک انوک بوبا رانورف



8۳۷ 

tenan sS : 

 رب ۰ یایروج رب . ردمیظع ةناخراکرب هدننب یرلهطوا یرانالغوا یمیک "
 لولب یسادختکر و یسبشاب کما ربو یرادمتعم ددع یدیو یک هروطف

 . نواو قراپب كعا هدنرلناکد هرزوا رلهبرع ید رلثوت . ردراو یرلیشاب 1

 یلهالک یروسرپ یسهلج . رلردیا لدپ هرلیجاشاع یراکعا مظع كربلا
 یناک هروطفو یشاب یکعا بولوا فاص فاص حالس رپ یرانالغوا ی

 : . رلردا روبع هنامثتم یشاب یحابروچو
 ین میهاربا .ردهللالیلخ مهاربا ترضح یرارپ ا جزو

 مهاربا ترضح . یدلاق بارت قوج رب هرجا هحعم . یدایا اش یهمک

 , ۰ 5 یدتیا یراب بانج . یدتسا تحور ندیراب باج یباقم یی
 نابرع « ریو هبهجاوخ یکلغوا لهسرتسا تحرندنب رکا ميها رب و 3

 .هباتفایخ بویالپوط یراجآ هلم . هلبا سالا یعرالوق ارقف نالوا شلاق
 O میهدیا لصاح یبولطم

 مدیا ماعطا تونالب وط لصن یرلجا هله نا س مهار ترضح ا

 ۱ : ودک دید
 هنحعم كفدردشراق روماح مهاربا اب س یرلترضح اللع و لجقج

 یمسقر ۰ هه لغ ییمسق رس« هقرش یتمسقرب كفار وط نالوا نا هر

 لک ا- کب لزب م یادخ قولخ یا » بوتآ هبونج یمسق رب « هلامش
 . رلیدروس ثكسرولوا شما ماعطا یرلجا هلج ید « ردمتفاض .  زکیدیا
 قاری وط لوا ادخ صاب هدقدناب هلوا نادزب صا بجومرپ میهارا ترضخ

 . یدلوا زوط هدر ییدشود راغ یه ادخ تمکح . یدلغاط همز یو
 بجت . راردبا لوانت ندنزوط لیلخ میهاربا ادخ قولخم عیج نالا اذم لا ۱

 .یدبا ( ی حالموا) ترضح ناناصزوط هدنرصع ترضحاما . ردتنکح "

 اعنص هدنع هني یربق . یدلوا ریپ هرلیجزوط هج بویلغاب نیرگ ناملس
 . زلوا رسزوط كعا ارز . ردقاما هب یکم هدفانصا و . ر

 قرهراطزوط ران اکد زوط هززوا ران اور تخت بولوا حاللسرپ یو نان فا |
 E < نل را روع لرد « نوحقح كعا زوط و

1 PET Og 
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 یمهمانتحابس یلجایوا وب ۳۹

 نیصو) یی وکیوم جوک نوک )وکیوم ۱ موم یو

 . ردشمطا عوج عفد هاساروح یادش الوا هدنطوه هضرا یور ی مدآ

 ريد مهب لهجا یسایروج ابب هستیاتوعد مدا رب هنسهناخا هسکرب نوجا كنا ]

 ینادغب ین مدآ هلیمیلعت نیما لیربج هدمب [ زید لهيب هزولاپ یرکس « یلح
 عوج عقد بودی لوانت نکیآ یسا . یدریشپ كما بوپاب یخ بودیا نوا
 . ناح هزات هناسنا یسهلاحص هلصوصخ كما هزات ندسو : یدراردا

 0 0010000 070002 ي ر2 7 هدا تبار, تن مع ررر

 تزاحا بوبلغاب دش هنلب هدنروضح ىلع ترضح كاب ناملس . ردشملوا

 یریفبودیا لقت هدنشاب ید ناسکس . ردوا یرم هل راحکع !الاح . یدربو

 هدانتهذرآ فرخ لها . یدلوا رسمیرابز ور رب . ردهدنعش هرونم هدم

 كنفتص نازاخ و . ردسینجنوا كرر دتا هتسن رگ ككا ناملس

 رلهبرع رلنون . ردکبنوا ینارفت بولوا زوقط ناسقط زوب زوقط یرلناکح

 هرلیجزیس .ریریشیب یمِک ردباقلراکریخ یمِک بوبا یراناکد کما هرزوا
 صاخ یلتوا لهروح یتسوا ردقیسهق ماج هکر لرریدشال وا نانهجهدروخ

 یرب یه . رلریدهکوب هرزوا رلقازقو رلهبرعو راناورتح بولوا ضاسو
 نانکس شمت یرلکعا نالوا هرزوا رلقازق . ردرلکعا ربلک راطتق رشللا

 یرلکعا یک وب نکل . رارایب كما میظع هلب وب هج . رکج سوماج تفچ
 لوک هنب راتتسوا بورا یک قدنخ یر ندلکد نکم كمربشم هدنورف

 ا ی تار یافت انآ ینا تاخ بیکود

 هشاولو یرلنوموصو یرلهدناضمر شام هنوکهج هدنرلناکدو . ردجاتحم
 یشوک یالا ینسهنادجاقرب كلرلکعآ لوس روک ذم . رولوا یرلکما هقفوب

 ایش هدنسهناغ یسالنم لوبناتسا هدینسهنادجاقربو هدنروضح هاشداپ هدد
 .زاردا تدوع هسرلهناخ یکره نولو تای هدنا یرلبالا ولر ودا

 . یجتهلج . ردرفن زویچوا هناخراک رب -- یفانصا یبحکعا رلیرجیکی
 هنارقف رکم + رل ربو بیربغ رریو ناصت هنغاحوا یرحیکی . رد رلنالغوا
 ها رلهطوا کسا هناخراکوب . ردذیذل تیاغاما ۰ ردرل [۱]هروطف هایس هکهلوا

 یرتخا . هنس قحهجا جوروا حتفلاب روطفلا [۱]



 و

 2۳ یانصا لوساتسا
NIK KSI NSIENSIENSIENSIENSIENSIEN SIEیک ( IE RIK RIEجوک  

 ت یوم كوا ء هحل 6 عاب هدر تولوم ترد بس نابعاب فانصا

 ندمدآ رر هدعاییه . ردنانح هضور هک ا وک یربم هکرولوا لاب 2:۹۰

 .ردراو مدآ رنوا رشهدغاب ضعب اما . ردبا مدآ یللا زویوقط كسب چوا قرق
 ردقوب یراهاکتسدو ناکد كرلنو .ریراو هغوحكی یار ددع هدنروصوت

 انوک هدنرللا حالسرپ بولبریآ هلبتفرمم یکه رت یشک كيب قرق ندرلنوب
 رلهرتسد < راقارط اباح « رللت هدنراشابو رللب + رلابا 3 را اباح 9 رلهمزاق نوک و

 هنیرابالوط ناتسسوب یلهنیق كيب هجو یراتالآ نایغاب وارد ولرد رارسک
 روا تخر شا , مالی اه ید اهواد تونا نت یر

 كناغاب یه بودیا راناففو دابرف هید « ریو توق یلوماب « ریو تکرب یلوما
 بولو راهزاو هفوکش عاونا هدنرزوا یرلجات اقل هی یهدنراشابو هدنرللا

 یرارپ ۰ رزدبا رونع كردن لذ هفوکش هرابجاشاع ناروط هدفرط کیا

 ی اب یراق ناملیس ن رار و نرالا 4 رد( یدک ۲

 ..رداوشس س یر یللا . ردهدناتسدنه یرق
 ندتما :یاحلف برلوا ف و. ت قا ابیات هر راس

 هراتخ ردنالوا رمی یلاهنون ررب ندنسهدیزک كرحش یه هکردرامدآ كرام
 نول یعرکی هدننساصا مزوار ىح . رریو هوم رادنآ هرکص ۱ رارالرشآ

 یخدیجاغا تود::رولوالصاح زوکنا هوک رک . رازااشا لا ۲

 یرلریپ كرانوب ۰ رولوا لصاح تود ذیذل عوت زکس . رارالبشآ یک كنوب

 هلبط هلبط بویک رلهسبلا نوک انوک یندرانوب . ردیراترضح ( نتراباب ) هنی
 یراق هدنزللآ . رلردا لد هقاخ تور هتک ا

 : رلردنا روغ دلا شالوا یرللا یوغ ی ٩)
 نی رلناکد هرزوا رلهلط ۵۰۰ و ۵۰۰ تارفن س قانصا یجحماو هزبس

 نایت هليا قاق ۰ غاش ۰ پروط ۰ ناجلطاپ « رایخ ۰ سف اک سو

 كردي راثن خاشو هصارپو هرتو جاغا لزقو رابخ هزات هرزوا قل
 رد راترضح ( نراا ) هنب یرلرعن ۰ . رلردنا روبع

 کنوخ .. ردمالبلاهبلع موا تروح یرب كراو -- نارا يا
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 - نایرچیمک هبا راوطا و عاضوا ررب یربیه قەرەرق ریز لاثم ردژا
 هرزوا رلیخیس را مالک طلخ ناد یک . نالا ینک . نازک یمک
 «راردپا روغ لاک اهزدزآ هلرلءرعن قرهرنحاق ةو هو قاخبودا موج

 قهسلوا شمزا مات یرلراوطاو عاضوا نالوا کهدننوک یالآ وب كرلنوب

IENE 

 . رولوا دلج رب

 ردراومادخ ۷۰۰ هدهناخ زاج وصل ناتسرومو ناتسراع مادخ فانصا

 هیربق .یدالغاب نلب كا ناماس . رد ۰ ندنسزک ناجا یر ءارلنو
 . .بودیا راه یرللاح هتسخ هج هرزوا رلناور تخت هفاطوب . :ردلکد مولعم
 یرلهرتاس تافراصمو . رلردیا روبع هرزوا ناور تخت كرهرو اود < ماعط

 رلردما جالع هرانالوا جانمان هدازغ هار بونلوا هوست ندنفررطفاقوا لح

 زیلایمرکب هدرب تیولوم ترد اما ءردقوت .یرلناکذ ناجتفح فانصا

 ترضح یرلس . ردشعلوا دع یتفح ۰ تولوا رحت الرت كس

 ترضح یرلرپ هدنرصع نمدنفا هانتلاسر ترشح اما ۰ ردمالسلا«)2 مدآ

 ناروح یر . یدالغاب ییرک یلع ترشح ۰ رد ( ثارطا رم نب تابد)
 هم اطوب . ردیشاب یک رت ندنفرط یشاب یحاتسو یرلاغا . ردهدنسارح

 انوک « هلود ء ابق ء ابع هدنرلزوموا ۰ رلش راح هدنرلتابآ نکا ینبیناقهد

 بودا نیز هلا ربات عاونا هرزوا راجات هدنراشاب ۰ راهیمشپ هقرخ نوک

 بودیا الطم هليا قرو نول آ یی رازونیوب یراسوماحو یرلریفص كيب هج

 ریغص یل ەنبق كسب هح و رالوج ساطا كنرمسو رافاشوف رک هدننایم كرو رھ

 هدنرللا بوشوق هغوللوب .هنابصهتفیج هتفیچ بوریک قورودنوبوب هرلسوماح
 ۔وماج هلبا رلتلآ یللثم اغر .ینءهرک < هلوذوش « نرکد « هریدنکوا ۰ لودوت

 «ررو مهللا ریو ندنس تر قدنب ككا » بوروس یک وروس ناص یرلس

 قلخ ینمحت یادغب ىع هجاما (ابروط ابروط ) هدنرازاغوب كردیا دایرف هد
 ھد « رو لیلخ تاکرب یراب ! ردیلا اب مدآ لکد ما مد كره مس هرزوا
 راردن قو هوا مورد



 ۵ و یانصا لو اتسا

NDEI?هوم و « NIE EDENE OE Ke KEDE SIE IEزک ) یوک یوک)یوک ( IENE 

 نامهجوق یرلضعب ندرلنوب ۷۰ تارف ۽ ناکد س نایحالک فانصا
 .ردرلنوتاخ یلهنردا راتاصبالک هرحمارلناغزاق رقابردق پوک هدنرزوا رتسارپ

 ءام « دنناسع « ربع :ام * پالک : یداک مام « قو روح هدراناکد هدیمسقو

 راربپ .راددا تخنورف رلهمط ءام یمهلوقم یاب رطع وام نمساب ءام درو

  9ترضح .ردهدنرهش ( ید ) هدناتسدنه هن یرف . رد ( یدنه ندارم

 باده بالك امت اد نوا دل ندهسط هحمار نمدنفا لسر رق

 حالسرپ هف اطو . یذلوا ریپ یدلبا دنب یر ىلع ترضح . یدرارروتک

 راثن راحت ءامو بالک لراحاشاع نالوا هدفرط ییا کردا روع ا
  ۲نولوا رسم ءارهاش ها .

 .ردداز دمصلادبع یرلرم ۱2 تارش ۸ ناکد -- هودا ناهدا فانصا

 یتشلق (هنررف) هدنزابم دادش یرت ید ناب یر
 کرافخ تار ار ار یرف دمو ات هات را

 لغاب لوا هنیدوجو هدعب بونوروس هسک هدماج مدا رب نالوا لکو ماذج
 ورس ندمدان یراشبا كفانصا و . رولوا صالخ هللاحاب هسروس ندرت

 نوزاقج نادا نداشا نوک ارگ اهینو ندقدق دوو

 راردبا نر ی راناکد هرزوا راناور تحت بو وق هرحا راهشش زیمهرطقا .

 روبع كردبا لذب یراغاب كسملق ۰ ناحشرو لک لبنس « یتا نیمساب هقلخ
 راردا .

 نی و 9 هنسهلح كفانما و نوا نالوا رز دی

 .رلردا روع ردنا الک ضرع هارلهقاش نوک نوک هدد یشوک یالآ

 ۔رظن اب ناملس . رد ( موره هناوود) یرارب  نابجهناخ رام فاصا

  ۲هدهناخرامت دنعش نالوهدلوشاتسا ارد رلزافرا هرزهترضح .رد و

 | یزونحوا یک یرلنو رابجهناخ راع ددع روکنا هسیا راو هاود ردق

 شوکو نوتلآ یرلهناوید بوهلب « بوطربظ زملیب کوک ۰ یرب زواحتم

 هرجا راهشبش ی هدنرللا یرلهفیلخ یاب مکح ها راربز روم یلزیدلام
 رب هو , راحاص رم لالک بور و راهرشا قجهلوا یوادت هرات ون دوانه 
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 بولوا نيز هلرلرخاف سابل نوک انوک هرزوا رلناورتخت هفااطوب . ردوب
 نییزت نیرلناکد هليا راطاسب یتلعتم هلاک هاو رللمم هنوک هاو یرلوطوق لک

 نلردیا روع ككرهدنا جالع راقد لبلع دیو .

 رک ذلا فلاس هني یرلریپ ۱۰۰ تارفن - نایجابتوت ناکد ین فانصا
 * یسایتوت كحبح . یسایتوت قوروق هرجا رلوطوق رانوب . ردناذ نالوا
 . رلردکهالا كرد راک بوریدزک همروس ربمغی

 سدروغاثف یرلرب ۵۰۰ تارق ۰۳۰۰ ناکد - ناجوحعم فانصا

 ترضح یرلققح رس هدنرصع تلاسر ترضح اما . یدا یدیحوت

 دش هلا هزح ترضح .. یدالعا ناب یسراف ناملس . ردراطع دسع

 رلناورتخح ی هش اظ یحشوحعمو . ردنوفدم هدنلذ (دحا لبج ) بولوا

 خو EE بوزد ی رهقح و یرامسق ناجاعم كنراناکد هرزوا

 < ناحیلوح « هلوقاق « لفلفراد ۰ نیجراد . هبایک «هسابسب هرجا راناواه

 رلهقح شوک هرکس .راردبا راضحا بوکود ینهیودا یک لیبجتز ؛رهقلادوع
 ۲ . راردبا ناسحا هراراوخ نوحعم بودبا عضو هننورد

  ردباصقدسعوا )یرارم ۷۰۰ تار 4۰۰ ناکد س ناحارج فانصا

 بولوا حالسرپ هه اطو ۰ ردهد ( ص ) یربق . یدالغاب ناب كاب ناس

 < وکسوک « هنکنم « نادهلک قجهراقج شید هنیراناکد هرزوا رلناور تخت

 بوزید یهبحارج تالا نوجرب اهدو هکا ۰ طقلم ۰ راشنم ۰ هرا ۰ هرتسد

 . راردیا روبع هدلکش ردیا رایت ییراقیا ینیراشاب ییرللوق كرامدآ ضمب
 .ن ىلع سط یرل رم +۰۰ تارف ۰ ناکد اود ثابورشم فانصا

 ناطلس مرتک | ی راناکد هغ اط وب . رد هدنندع نع یرق . رد رو ناضس

 یراشیا . ردهدطلع  هدنسهلم قحادىم هدنىرق اشاب هجاوخ « هددب زاب

 بوراقیچ یقرع كنهبودا یک رتعز ۰ عنعن  رانکوک « ابدنه «روث نال
 هدازغ هتازغ هیودا وب . رلردپا نییزت یراناکد قرهیوق هرلهشیش نول انوک
 حالسرپ هللا ضرع یتفرعم یالاک یخد هش اط وب ندنغیدلوا یلموزل تاغ

 . رلردنا رۇىع



 ۰۱۳۱ یانصا لواتسا

 نتفرعمو لاک ربمغس ترضح . یدلوافرمشم هلاناعا هجشدیاهدهاشم نلاک اب
 هد «مداصفو بدبط قذاحو اع ۰ مرعاش « متاک» هدنرافدروسب لاوس

 بولوا اوشیپ ریپ هرلامکح هلج . یدلوا بایفرش هللا لوسر سوب تسد
 هک  طاطق رهش . یدلک هنسانغ رصم نوما مر هلص هللا صاعلانورم

 .یدلوا دېش بولوا حورح هللا كندخ هدنلم كنج هدنا . ردرصم کسا

 .ردهدیلاع هقرب هدنننج یتهج هقع خيش هدنفرط یفاش ماما هدرصمهنب یر

 . رولوا یبتنم اکا یراهلسلس كنابطا عی

 ناورتخت یتقویالارانو ۱۰۰۰ تارفن ۷۰۰ یرلناکد س امکحفانصا
 . رارزید یراهشدشبح نوک انوک . یرلهقح هرشاو تالا كنراناکد هرزوا

 و ۰ رارداروع هرمدا اود نوئوط یراضن كرامدا یلضارما ضمو
 لوالا ناملع ملا :  ردراشمروسب ثیدح لوسر ترضح هدنقح یانصا

 یهو هد هدلبیه هت ومضم فیرش ثیدح وب  نایدالا لع یاثلاو نادبالاع
 اعرش قفل وی .لماک حارج «. لماع داصف « قذاح مکحو کاح هدودروا

 . یدا نامقل ترضح یرلرم هدعدق نامز . ردعدق ۴ و نةما

 ۰ سلاطتسرا « طارقوس « طارقوب ۰ یهلا نوطالفا . یدیحوت سروعاتیخ
 . رلیدراب قرق لیق هليا یرللقع بولک امدق یامکح ما سون رع ۰ سونیلاح"
 لی داوا هناور هترخآ تونم و نامرد هتیدرد لا

 هدعدق نامز یرم كرانو ۸۰ تارف ۰ نکو دن نال اا

 كن یوم ترضح هعفدر . یدبا ینوتاخ یدوم رب هدنرصع یسوم ترضح ٠
 هني راز وک هکراوهنوناخلوا یسوماب » یراببانج .یدیرغآ یرازوک ( م۰ ع)
 یعااكنیسوم نوناخ لوا بوراو یسوم ترضح هدنرافدرومس « هديا جالع

 لاح و .. یداونافش لانداب هدکدک ١ هسراژوک كرام بولا يرا ندا
 د] رللاک هدنرصع تلاسر ترضح . یدلباقللاع هنس قوحرب نوناخ لوا

 .ردهدناهح فضن ناهفصا یرق . یدلغا نلبناماس ترضح ه6رد.... یرمآ

 بولا رابغ رادقمرب ندنف رش ربق تاذرب نالوا التم هنسپ غا زوک الاح
 دارم هکر ذرومشم ناهاسفص لک هدننبب ارعش . رولوب افش هسکج هنیرازوک
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 هدالبرک ینیرش دسج !! ؟راشعا نوعلم لصن رلنروک اور . زلروتک تقاط

 - ردنوک هرصم ندماش دیلپ دیزب یتداعس رس . ردنوفدم هدناتسا رب مظع
 هلاعهقرب هدنسح ماما دهشم هدنیرق لیلخ ناخ مدهرهاق رصم الاح هکردشم

 و یغ هه د واق ا ترم ناف یار « ردنوفدم هیت قرد

 بوداشوق ءرادوم لؤا یتسوتروا هایس كنهبمك هلفلوا شلروتک ندنمرح
 .رلردبا ترابز زدنوک هحکیسلاها رمعم هکرد هناتسا رب ولوا .رلرکید هدنآ

 بسا یسهمامت :لشب فارشالا بش ءرکص ندکدسا روج افرش مام هجم

 یرارضحو رادهقوج یرحیکی یرکسعضاق ودرا هدننناح عاص « هایسیزات
 رضح یرادهقوح یرحیکب «یشا محنم هدنغاص كنوب هليا یرلمادخ رتاسو

 زکس ندنرلهقرآ .یرلنالغوا چ۱ سبلم ندنهقرآ بودیا روبع هلبا یسیشاب
 . رلردبا روع ندسد کک یا قرهلاح یرللواضط هناخ رتمم تاق

 . رونلوب فانصا زکس زوتوا زوب هدنیال آ رکسعیضاقوب
 . ردکاح هلتبولوم هقازویشب یشاپیکح ۰ ردددعرب س ینابیکح فانصا

 یرچ یی ءیسجوباق راکنخ .یرارضح , یسیابع یلقاجنس .یتیفانصا فرع
 مکح روش ای وک ندا یاو جا ددع زوب « یرادقوچ

 کلم رصم . رد رصم نونلایذ یربپ كناسکح و ییلهبرآ كرایشاب
 دمای » لردرهدنوک یجلیا بودبا تبحم تیاغ هتلاسر ترضح ( سقوقم)

 فطل . روید ندلا الو . یدتا البتسا ییراید رصم یسهرفک مور
 هید « علوا كکب یوبرب تک هدنتلآ كلا هلیاحتف یعرصم هلرکسع مظع بودیا
 یطعف ددعنرد رطاقرب جلف لاتح رر ییرصم نوشنلایذو و یدزاب ها

 یرطاقو راقفلاوذ یعبلق ربمغب ترضح . یدردنوک هترضح هلبا هبراح

KINIK 

 ريزا خرب رکبابا ترضح ینرب كنهراح . یدریو هب لعترضح هد لد لد
 ا ی نهرلادع هک یدزب و هناسح یاش ووی رب هتموات روج

 ترضح یقهراح هبرام یسهریشم كنه راحوب ۰ یدلک هدوج و ندهراحوب

 یراملوا لا لوسر نیا میهار,ا ترضح بویوقیل| نوجا یرایدنک تلاسر
 لاج كرام ۰ نکلمرک بحاصوت كترضح . یدیا یدلک هدوجو ندهب راج



 ۹ یفانصا لوا
MUDDتمت  IERIE DENIED:یر بوک  HIE NSIERSDENSIE REDE RIEکوک ( 

 ینیاب ناملس ۰ رد ( فاص خیشلا ) یرلریپ . راردک بویهروط هدقدلوا
 ( رهتالف لئاسلااماو ) ندنملسم تانغ نلکنمازغ تاذوب ۰ یدالغا
 هد هرونم هدم : ىو هفدص هند / هل اتش » قره وقوا اچ صن

 : ی وفدم هدر( ن و
 ردقیسهق ماجیربیه كرلنوب . رد ۱۵ رفن س تاضرعلا خیش فانصا

 ك 2 زمنا لمحت یرلنادرک هکمروتک هک رلراراص رلقراص نوک انوک
 یمیک« راوس رخ یمک . رارروتک بونابط مدآ روا « رش یراتسد

 یر.ره ll 2 ر هقش ینلراص تولوا راوس رد کا ردراتفر

 . راردبا روع داودبا اعد بوحا لا لب زا راتسد انوک ررپ ۱

 شعاقو شعاب رساسحهدرلنو . ردددع ۱۲۷۰۰۰ لع بلاط فانصا

 هرزوایرلهالک هک انوک انوک هلی رامادخ و یشاب رگیمب کیا نوا .ردرلناسنا

 یرودق هدنرللا قرهلبق نیزم ییراتدامس رس بوقوص رلکبچ كنر كنر
 یرلناشهوج شمش هدن رال و ی رل یا شاو فا ورا را

 هزکاپ تایباو رامشا ضعب هلیا یرلاضق ماس و یرایاب یلشیرکو یرلنایاصو "
 یرلفدلوا راوس یزات بسا یرایشاب رگو هداس یبیه كردبا تارق راتفک

 اونهاحو) هدنند.یشوکیال | نکردبا زوبع یک ردا هک ادم سرد هد 1
 طظح ناخ دارم هدنراکدتبا ریسفت یه رش صن ( هداهج قح ها لییس یف
 ءادردوبا) افص بارا ةمشج رس یرارم .ردیا راثن نوتلا هسک چوا توال

 . رد ( ییماع :

 هللا ردو ۱۷۸۰ مان الا دیس یهاط قرع مارک تاداسفانصا 39

 بارا هلخ :مدقلوا ناباع هبا لوز دالوا راتسد یمیظع الا ت

 بابسا هل . رروا قرب یبلا رون نوک . رارید ( دم یلعلض ملا ) جرفا
 ماما یرارب كرلنوب . راردبا روع هتفیح « هتفیح راو بسا هلراماشتحا

 نسحاما .رد این الا ےتاخ یرلدح و ایهزلاهمطاف یراهدلاوو نیسح < ۱

 : یدلوا دېش هدم یدریو مس یلها ۰ ردنوفدم 0

 هنعا(سا و و د کردشملوا دش د ال در هدهفوک ناسح ماما
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 ,ماماونسح ماما تلاسر تربضح ارز .ردیمم هن اعلا بر RS ردنما

 نملعتمو . یدآ یراداتساو یسهدد كن( اممع . ر ) نیسح

 .نج هجرلکم لر هناخ عم وب .ردیتاربضح نیسح 3 نسح ماما هدیرلرم

 وک راهالک ن رددغاک باسحالب ی راناوخ دحا لفط اکو غص ا عا

 عاونا هلا سال ولردرب ینابص تاشکم رب سه ۳ eT هدنرللا

 : یسعکو . « ناطاسلا رصنب هللا» : یلمک كردبا
 نوختمرج یتافص كم ید نوجیتمرح ہلا كلوا ارغ

 كردي اعد هدنراداتسا .رارولوا یک راوتر وپ لفط کدو بود

 ..رلزدیا روبع بولواهورک. هورک یکی ؟یرکسع رویا جوف جوف «جوم «جوم

 .نوک انوک هرزوا یراهالک بش هدنراشاب یخد رادنسولد دنزرف هجرلکیب اهد
 هللا » هل رکابد بوناو مودقو فد هدنرالا بودا نیز ییرایدنک هلراغبج

 ,لفطوب ۰ روشیریا هناممآ یرلسس هکدتا قد یرالا ود « ناطلیلا رصتب
 .نورد شخ ترسم هدایز ندهلح كعا اشا یرلالاو یالا كرانزان

 موصعم یالا رب یلام هلتمصع رون یرلارالد یوز کنوسلوا لصن . زولوا
 . رلردک اب

 EAN تاق ضاا اعا + 99 دع :Vee س اا جوش فاض

 هد راسرغ رارک ء دارج الا رب شوا رهظم هنعطاق صن.( ن و

 هدنراشاب,« اال نوک انوک هدنرالا « یرلهقرخ هنيم شپ روب كنبرب یه

 هاه هل رش مسا (حاتفا ) هدلاح یتبدل وا یرلراتسد ندامرخ فاو ندایرو

 یمک < 2 فک رب اپ ؟ بوش ِِِ كنرلبرب یرب یرلامعا

 مک زیشابا 7 بن قم یک « جولفم یک ۰ سسعفا

 كيب هج هليا هلاع رب « هماکنه رب راو رام یمیک « نابرب یمیک ۰ نایرع
 .بودا اعد ید حس 3 بولا هاتروا یتحیش رارح وا كرافاراب

 -هجوا یرلادص هدنرلک دند ! نیما هلا هللا هللا ندنغا ر ارقف كس ید

 روبع ندنید یکشوک یالآ یغیش كرابجنابد هرزوا بیترتوب . رولوا هتسویپ
 رهظم هنماعناو ناسحا .. ردنا رلاعد ربخ ههاشداب بوروط هدلم نایدنا
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 رد( مادخ نیر ) یرارپ ۰ 4۱۵ رفن - عیانص لهاناشواج فانصا
 هلج .ردهدنبنج ( ینرقلا سيوا ) هدنب یربق . یدالغاب ییلب یسراف ناماس
 روشحلس كن راشواح ناریمریم ارزو اما .ردبرب كسرلشواح فرح لها

 . ردشهلوا رک ذ هدالاب کرد ( شا كلام ) یر ككرلبدنج و

 هرفس رانو . ردرف ۳۰۰  قلرط لهاو حیانص لها ناشارف قانصا

 .رد ( یدنه ریصن ) یرلریپ . رلردک هبالآ هليا یسالنم ودرا بولوا رومأم
 یرلب وراح هدنرللا هف اطوب . ردهدهرصب یربق . یدلغاب یتیلب یسراف ناملس

 هليا یرلهدیو هدنرازاغوب و یرکنوس یسهریزج یبموسو یراهناخشارفو
 . راردبا روع هرزوا تادا

 ورم ) یرارب . ردددع ٤٠۰ س نایوش هدو ا هزانح فانصا

 كفانصا وب . رد هد ( صح ) یربق ۰ یدالغاب قیرگ ترضح . رد ( رابع
 ادعام ندرلنوب ۰ ردکمنا لسغ یابرغو ادهش یراشیا یهدمالسا یودرا

 هکر دراو هدب رانذّومو یراماما كراكو نابعا « الکوو ارزو روا هرفس

 راوس هبیزات بسا هليا نوک نوک سابلو حالسرپ یسهلج .ردشمنابوس هدالاب
 اریز . رارذدا روبع قرهوقوا رلهدصق قلعتم هرفس هلبا زاوآ دنلب بولوا

 هدروضح یرانذّومو اطخ و ها كت رلعماح ارروو نیطالس ید 3

 یرافرعمو یرانذومو یرلماما ودرا.رومام هرفس نالوا رب رج هدالاب بوق

 قلبا ررپ هنیرب یه كنیرلکیپ هزانج . یرلنآ رق ظفاح « یراناوخ تمن
 یزانذوم راکشخ . اردک هرفس هدرا «راردا دادم تورو و ۳۲
 یرللام نانلوا لیصحت هقشب .رارولآ هصح ررب یرانذّوم مظعا ردص .رشیا

 نیک ارت تیس تک ندزافاتماو را م
 . ردلکد نکم یناسح كنارقف

 كناوخ دفا نانا ناوخ دنا نارس کم نکا

 ۱۹۵۳ یددع كرلهجاوخ :. ! هیابا نوزف ییراددع هللا .ردزسناکما ییاسح
 تادوجوم رخفمو تاساک هجاوخ یر كراملعمو اما . ۱۵۵۳ ددع بتکم

 چ یسهخ اوج تب .رد لسو هیلع ىلاعت هللا ىلص ینطصلا دم ترضح



~~. (۳ ۳ 

eدانا خال  
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 هانردق رمقلاو إل هکر دیلعماما یرلربپ. ردرفن ۷۰  نامجنم فانصا
 .یدلیا ناکیار یملعوب بویلیا ربسفت یتیآ ( میدقلا نوجرعلاک داعیتح لزانم۔

 دیهش نیمل مجلم نبا یرضحوا نکردیا تدابع هکرد هدهفوک ینیرنش دهشم
 «یبرلتاقیم « اع هلق « ییرلبالرتسا هرزوا ناورتخت یننص محنم وب . ردشملیا"

 هلیسپابع یلفاجنسو هلیتفاضا فرع یشابمجنم بوزید ییرلباتک میز ۰ موقت
 . ردیا روبع ربارب یشاب تآ هلرکسعیضاق.

  دلوا هدنيز املع هدرلنو .۳۰۰ تارف ۰ ۱۵ ناکد - نالامرفانصا

 لمرو هعرق یعلاط هتخح هرزوا راناور تخت با یالآ یکتسضاق ندن رلف»

 دصقم سوحنم علاط « نومیم دعس علاط بوبوق هت نادیم ییرلهتح-
 ترضحهس یرارب .راردبا روع#ردبا تالک هنالامر وید لهروک زرلما صو:

 ترضح ندیکسایرب كم رطو .ردعدق كب عو هردروشم لامر هکر دیلع

 ینسهزجعم هليا لمر بودیا لع لیصحت ندنیما لیربج رضح هکیدیا لایناد
 رح راهطا

 رباج ترضح یرلرپ . ردرفن زویچوا -- فرح لها نابقن فانصا
 مان ( یرلغاب هلمر ) هدنف رط قرش كنس ردنکسا رصم یرف ۶ رد راصن

 یسهوازر و ییماح بل هداروا ۰ رد هدهبل اع هسقر هدنرزوا ماع قبرط هدلح

 قیرط هلج هکردشمالتغاب ىلع ترضح یر هدنروضح ترضح . ردراو
 زن جو . ردیهتنم اک ۱ یسهلساس كننيرلیقت

 هبال هلرکسیضاق . ردرفن زوب زوقط س قیرط لها ناسیئر فانصا
 یعترضح . رد (یجزرخ دیبعوا) یرارب . ردرانوب باش خیش ناقیج

 یلوب هبک - رصم . ردشلوا ربپیجندب نواو شمالغاب ییلب هدنلاسر روضح
 فرح لها تاذو . ردهدنحا هقرب كحوک هدلح مان ( علا بیعش )ب هدنرزوا"

 هرلبراصنا یسیدنک لوسر ترضح اریز . ردیربپ كنیرلسیر قیرط لهاو
 ردندننیلک كامارک با یس نسر

 . ردناملس ترضح یرلرب . ۱۰۵ رق -- فرح لها ناحماشمفانصا

 . ردهددادغب یربق . یدالغاب شرک ىلع ترضح



Bs قفاتضا ا ١ 

 هملع هدسز اماع لنو سم تار و ن و
 هس هڪ هدنراناکد هرزوا راذاورتخ هدننالا رکلسعیخاق هلغلوا یرامادخ

Eیرف « یدالعاب یاب ناماس . رد ( یمیتیل اهللادبع 1 1 نم . رونو یرلب . . 

 . ردنوفدم هدنناح یطمناح هدنرهش ( یرص ) . ردهدسرف ماش

DE 

 ت تارق را من ۲ رکسعیضاق . ردددع ۸۰۰ - نارعاشقانصا

 هک ردب رلتریضخ ( تات ناسح ) یرارم . راردنا روع لا يا ۳
 یلب ناملس . ردیبحاص كن رب ندهقاعم هعسو ردبعاش كربمغس ترضح

 ۱ . ردپریپ كرا عاشهلح . یدالغاب
 ران اور تخت هت اطو .ردددع ۸۰ 2 ناعاو ارزو وناطلس ناحادمقانصا

 هرزوا تغالبو تحاصف بولوا راعوح هدنرالب . ناکوح هدنرالا هدنرژوا

 كتلاسر ترضح کرد( یعور تیهص) یرارم .رارد اروعقرهلوا ناوخهصق

 ۱ منت یهمانهزمج هدعن یدروقوا ( همانرتنع) هدنلاهح نامز تاذو .ردبحادم

 تاتو نآ قلات و ( لالاوا) هد ر شفا زوقنا رک
 . كردي ذاا تسرهف یدلج شل او مور ناحادم .یدشادلج شهلا بو و
 .هد ون روضح ( یعور بد ) . ردراشعاب همان هزم دلج شفا زویحوا

 . عزف سک تلاسر ترضحتهقدوفوا یرلارع ىج رو وب ۲
 . لوا ا هدراخالا سودرف هدنفح تیص . ید راردنا راناسحا هسمص رویا

 تیاور ین رش ثیدح ( یورلا بیہص یضوح نم یتس نم
 وا زو نوت سا یعور بص نور و و هدننوت تها ام

 نیا هدننسفرش بناح كسرپش ساوس یرف . ردشعا تافو ءدشاب

 . لع ترضح شر روضح . رد هدنجشا مع اتا ی هدنرزوا

 ۱ . ردشمالعاب

 . هدنون روضح . رد یمن نیوز یرلر ۳۰۰ رق سس ناکدننا وخقانصا

 . یرف , ندم کا یتهاساس كرلددتناوخ ی . یدردا قلناوخ شوخ

 .هدرایتس ناروقوا لیلا یل هرم اا یا و

 ..ندنبدیشوک یالا كرهدیا تئارق یتسمآا « زملوب هلا ناسا یداهاب مهللا »
 راردنا روع



 یمهمانتحایس یلجایلوا ته ید

DIE DEDE DIE Ne IE DIEووک یو  RIDE RIE KEDEوگو  NIE DEI SIEلک  RIE REK KE DDE96 )9ک  لک ( 

 هالارکسعیضاق هدرانوب :ردددع ۸۰۰ -اهریغو تحت رش ناباو فانصا

 املا ۱ رد (( هدش فال یرارپ < راراقرچ هبال | یم ک ردک هرفس یک

 ماست 2 رام هرکس یا لوسر ترضح بوبالغاب یناب یسراف

 یرب,لرلباوب هل . ردهدنرللا هکم حاتفم بولوا قاب ییرذ الاح . ردشمهلبا
 . ردهدننچ بلاطوب هدنسالعم کم یرق كنهبش نالوا

 یرلرب . ردددع ۲۷۰۰۰ -- ناىم لوسر عرش مک نیدیقم فانصا

 هفوک ۰. رد هد (دادنش ) یرق . رد ( لسقع) یردارب كنلع ترضح
 . ردشلوا دېش هدنسهنداح

 نب روصنم حش ) یرل رم . ردددع ۰۰  عماوج ناقرعم فانصا

 هاشداب هابا زاوا شوخ هش اطوب . ردهد ( فن ) یربق . ردیرلترضح ( ذاعم

 راردبا روبع هرجا یالا رکسعیخاق كردبا زلاعد همالسا
 هدر هدبصق یرارم . ردددع ۰۰۰ س هللالوسر ناوخ تعن فانصا

 ج ا جی تر یدک . رد ( یریصو دم خ خیشاا ) یحاص
 ۰ ردەدناح

 كس یتلاو a ی ردددع ۰ بس ےل ظع نا رق ناظفاح فانصا

 مه ) يرازب م . ردراو راهظفاح ناوس ید ردق كسحوا هقشاب ندظفاح۔

 كس نوا هدنرصع تلاسر ترضخ . یدالعا یلب ناملس . رد ( لقع نا

 و ییا هزک اب رتخد دار ترضح یتح . یدا راو نآرق ظفاح.

 یمیظع نآ رق هلبا ناثع ترضح نآ رقلاعماج . یدیا هظفاح یخد ( هصفح

 .رارید ( صفحتئارق ) هلغلافندنیداق هصفحوب ( یت ارق صفح ) بودیاعج
 را هظفاحو ظفاحوشا . رد ( هصفح تس ) و هدیرم كرانوتاخ نالوا هظفاح.

 کشوک یالآ لردبا توالت فیرش حتف هرزوا راتآ نالیهک موسمعلایع
 : راردیا زوع ندسد.

 هدرازابیو ودرا هش اطوب . 6۰۰ رف ۰۰ ناکد - ناحشزا قانصا

 ی مساق ) یراریپ . راردنا رر تبتاکمو لاحضرع هدنسوف مظعاردص ۰

 نههدج هد رق هدحیرف .یدالغعاب یاب یسراف ناملس . رد (قوکلاهلادع

 ردهدنناب اوح ترضح:



o یانصا لوئاتسا 

  DIE)و )وگو )یو )یو  NIE IE DIE DIE IED IE NIE DIEج92 ۱26 هک

 .هللاةسح هلرکسع یضاق هدرانوب , رد ٤۰۰  نیرسفمو حصان فانصا
 رقم هنر رصع هکردبانعنا ادع یر یار کک
 . ردهدنناح ( یتناود روصنم ) هدلحممان ( حطقا ) هدکمیربق . یدیا

 .یرارب . نزد کر هل رکسعیضاق هدرلنوب .رد ۰ س نئدحمقانصا

 .هرکرب هدل ۰ ردهدنرمش ( هزیج ) كرصم یربق . رد ( هریرهیا )بانج
 واوا .نونلوا توالت یال وم .مدنن هاا نوک رامدآ رو نوت

 .رابدک كسرو هدف نرسشرنارا مزون کندی وا
 ارد راهرو ناف

 الارماو ارزو وومأم هرفس یخ ردود.
 .لوابیرارم « راردکهالآ هلباینودزا رکیع یخاف لوا یل 0ک

 .هرانذومهلجو شمالغابیاب یلعترضح هدنروضح لوسرترضح . ردیشیح
 .. ردهماک | نانذوم هلساس .یدایذوم كلوسر ترضح تاذلاب .ردشلوارس

 ..ردهدن ریفصهقرب یلقلقمراپقارطا هدنزو ما كنسوق نوبق هدماشیرق

 . ردرب یححوا . رد رب ید كربهج وب

 مدد ,یملع رکسع یحاف هدرانوت . ردددع ٠۰ نوف فا
 .رد ( ی صاع ًادردلاوا ) یرارب . رلردنک هداهج نوجماقح بودادبحوت

 .لوسر نذا هبهفص باحا . ردرپ یتلا نوا . یدالعاب یلب ىلع ترضح

 .لوسر . رولو تاهل هدنا یرلهاساس كتضابر لها . یدیاهفیلخرمم هبا

 هلا لص لا لوسر لاق لاقهنا اع هلایضر ساعنا نع » هدنقح كلا ادخ
 یربق .ردشمروس « ءادردلاونا ةميقلاموب نم ةکئاللا حفاصب نملوا لسوهیلع

 . ردهد ( فح )

 .ندنراقداو| ءدننراظت کیع رخاف ىا اب تی
 ..ردهدنبرق یسالعماکم یربق , رد ( یروتنایفس ) یراریپ . راراقیچ هیالآ
 افنشلارادو هناخراع یسهدلاو كمار ناخ دمت ناطلس ینسهناخ هرجا کم

 ..هدیرالوااتاذ . ردراو یسوقرب رر وزا نبا ا هد یردفم ۷
 .. یدرارولو افش راضیرم نجما وص ندنسویق یرو نایفس بولک هبهناخوب

 ف
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oYیسهمانتخاپس یلچایلوا ۱  

 رطاش ۰ یدلغاب نالب یسراف ناملس هدنروضح یلع هکرد ( یرمضلا ةيما

 ی[۱] (كي) كلوسرترضح رد ا و یرق . ردرم دلرلتعاسو

 هدن رللب اپ هح هرزوا هاا رر هدنرلشات هب رح هدنرللا . ىدا

 ] هداس هدلاح یدلوا YJ] رانایاص یدواد « مب ليز « رل هرونتو رل هروتف

 : نلردپا روبع
 هداسب اصعررب هدنرللا ردرفنز ویکیا هدرلنو -- یفانصا یرلرضح النم

 . رلردیا روبع هدنکوا رارکسع یضاق قر هلوا
 . ردرفن زوبجوا رلنو  نابعا راسو نارمیم ۰ ارزوهمعا فانصا

 هکردن رونلایذ نامعءترضح یراربپ . راردددعزوبترد -- اطخ فانصا
 ۱ تلاااما ردا تال مترو تفلعاک نره لوسو تریضح

 . ردمالسلاهیلع ربمشیپ ترضح بیطخ
 ااو - ردروطسم هدالاب یاری ردرفت روی دن زلالم یضاق فانصا

 بصنمر لولح . راردکهرفس هدهدلاح یراقدلوا لوزعم نوجما ردقعافترا

 . روئا واهقدص هنیرابدنک هسر ولوایلاع

 دها ضوعالو ضرغالب رانو . ردددعزوبحوا س ماظع اشمفانصا

 نیلب یسرافناملس. . ردیرصب نسح یرارپ . راردیا ازغ بولوا هللالیبسف
 . رارید ( یطق ٌهلسلس) هرط كنا . ردشملیاریب هخشاشم هلج بوداشوق
 موح ص هدنشاب شوب . ردیبتنم هرانوب خماشم قیرط هرکص ندنیزکایراچ
 ۱ ۰ ردهداراش ینیرشرف . ردشلوا

 هنامثتحم هدننالآ یکسع یضاق هدرانو یم رس -- رهاظ ظعاو فاتصا

 نام بودا داشرا یتسیدنک ناملس . ردیرابرزپ لنک یرارخ .ررداروع

 ( لیک) هخشاشممسقوا هکردیهتنماکا یرلهلساس كخماشمضمب ۰ ردشملیادنب
 . ردهد هفوک یربق . ردشملیادیش اظجاخ یناذوب ۰ رارید

 یربخ كسب [۱]
E ۲[شاط درب رع ا  Eند هلهسوک یلغاب پ با هدنحوا کیا نوجا  

 . د تا یرلقد ای



 روع ا u ضع ندند و ؟ یالآ كر هدا اف ا

 / ۷ . راردب

Dg 

 .ردراو یتارفنزویجوا .ردتولوم هغ ا زویشب هرزوانوناق یسالنمودرا
 هلادع) نالوا یضاق اپتا هدنراتداعس نامز كنمدنفا هان تلاسر ترضح

 كلوسر ترضح . یدرو تزاحا بولعا نیاب ىلع ترضح . رد ( ۰

 ترضح ۰. یدردا قلیضاق بودا طض نرشع كلام اغ . یدا یتما

 هرکص . راقخ 6.1 یم هلم لس راضاقا من مش ء یدل و
 ک | رلیضاق الاح بولوا بهذم بحاص بواک هیابند مظعا ماما هدنحشرات ۰۰
 . نوسلوا یرلریپ مظعا ماما هک اشاح طقف ۰ رلرید ردنمرب كر هديا داتسا

 . یدنلوا فلک قلیضاف هنبودنک مدننامز وصف ند هساع یا کک

 ولرد ولرد بودا سح یافصلاردا تاذ لوا رالاظ نوحما ییدعا لوق

 هلعهلاه4حر یدروس اه راد لاحترا هدسحم تبان لا . رلبدتا رلافحو اذا

 ینا یاضق بونالتاق هرلاذا ردقوب لصاحا 1 ةعساو ةر

 . نایدمروم لوق

 .ددراو یرلقاحنسررپ كفانصازوب - نارادقاحتسو نارادیلع فا

 هنيه لوسر عرش ع هک اقح هکردفلکم ندنسهلج یغاجینس كنو و

 كلبا كلوسر ترضح . رد ( یلسالاةد ر ) ترضح ی كا
 یلع . رولو تیاهن هدنآ یس هلسلس كرارادقاحتس الاس یدیاوب یرادقا
 یجنشعلا یر .رد هدن رهش ( ور ) یرق . یدلغانلب نال و

 بولد ا لع هدننامز ,لوسر ترضح : هدنفلغاس نکل . یداوادیش

 لوناتبا مدننامز هواس ندرلوما هو . ینارا ريا و
 . یدنلوا نفد هد وا بولوا دش ندلاهسا هدنسه رصاح

 تارنغبولوا هدنمدخ یرلالمودرا نانو ع+« ره تب رلتعاسفاتسا

 نبا ورع) یرلرپ . ردرلرومآم هلاصیا هنیرلنطو یرابوتکم كنيماسم
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eیسهمانتحاپس یلچ ایلوا  

 . ردناعربق یرلرم .زدهوفر زىساسح راتو س نابرع ناسیاس فانصا

 ردیردغ رحنخ دیہش كملاظ اح هکردرنم اک | یرل هاسلس كراسیاس هل
 روعقر هروالاو كر هدا یغت ندنماةمزاشهدراسراسوب .ردنوفدم هددادغب

 هلن راناوج ن هزات هدنرلناب هدنرزوا ټا یرایشاب سیاس ارزو اما . اردا
 ۱ . رلردیا روع

 هراز صرع لع ناتو یراج ےہ راجا ر: یھ یراکمفانصا

 رل هفوکش نوک انوک یرلرمس . ردرفن كيب چوا . رارروتوک ءرهش ندرهش

 هلیرلادص كاج « لیز هجرازوب بودیا نییزتهلراهدیشوب فابرز « بیش ءاید
 . ردرلرکسعیلموزل هدرفسنیحبولوا یلع ربنق یریپ هدکرلنوب .راردیاروبع

 سم قاب و یو جم سا لونا يا یاسا

 یلکدک هکردبراناساپ دیدج ناتسدبو قیتع ناتسدب یرفت زویچوا رد هغلابم
 هرجا لوبناتسا كد هحاص هحکره یرانالاق یرک . ردرامدآ یی هفولع

 رود هدنبالآ و ودروا ندنفیدلوا عبات هب یئابوص فانصاوب . راراکب كشوک

 «"یراایوصیربمد یحوا هدنرللا بوقاب یرلسوناف نوک انوک هدنرللا هدنشور

 "بیت ۰ فوخم هدنراشاب بویک باولا ندسالپ هلیراناکریتو جیلق هدنرللب
 شمریجاق زسرخ قرهروا ابوص هرلرب هلا راهالک یرویس نوک انوکو رلجات
 .رارربدلوکیرایجاشام هلرایش یک « اه یدراو ءاه یدجاق هموقهربب »هدنلکش
 ندالا .ردهدتهج ( هسط) كنار یرق .رد ( وصلهناود )یرم كرانوب

 هدازغهمالسا یودروا قحا .ردقو یراهاکتسد دلرارکسع نالساص یرب

 هسلواک اح هدودرارب هکنوج . رلردک یرلبا نوجا ناما و نما بوجاآ رب
 ناطاسلاالول .  ردیناح كناهج کاح . رداطخ نبع كمرک هبودرا وا

 ییربر, قلخ هسلوا ؟اح هجتومضم ثیدحوب ( اضعب مهضمب سانلا لکال
 كمالسا یودرا هدرانابساب تودک هّماط یرکسع مدقم نوحکنا یو

 فانصا هل نانلوا ریرح وش هتشيا . رلردبا قلناهکت هدنس هعیرا بناخ

 رباربیشاب تا یاب جمال . یثابوص ۰ یاب سسع جوف جوف ۰ جوم جوم
 یشداواهدنسهقرآ كرانون رلهدنزاس هلمح . هناخ رتهم تاق زکس « هدورلبا لا



 ۱۹ 1 یفانصا لوناتسا

KDE XIE DIE NIE DIE IE IEرک ورک ( XIE NIE (926 (> NIE NIE DERINE DIESE Ke IE DIE 

 نفد هدارواو . ردشمنا لاحترا امومسم هدنرابد قارع بودی هللا كلحلبا
 ۱ . ردشعلوا

 ۱۱! هلوا یرلرب هکاشاح ۷۱۲ رھ س ناکحقنز یانصا

 .ردرلف رح رسرم ناعماسلانماشاح ۳۰ هرفن - ناهاباناکن وه یانصا

 کره امآ ر دریاب نایک و مد نه ج ناسا نا فا
 « نزسوخ « راک لا زع رافدزاب و . ردمولعما ند غندلوا هدنوا لوا

 هکردرلنریو ول ریو هبیشابوصو یثاب سسع هلرتفدهلج رازوسرون رازسروغوا
 شلک ند هرمشط هدنرارب ارک تیم« هدنرارازابووشراج ییماحدزا كلوبناتسا

 . رلربقارب دیلارفص قر هلاح ردق هیمروس یک هدنرازوک كرارایدلا بیرغ
 كنرلادختک هناسرت .ردرلزسرم ۱6۵ رفن یرامدقماشاپمساقفانصا

 هنسرارگرالاظوت هدنلم امت ود هد هناسرت .رلردموق یالا رب نيد ی هدنتلا ىلا

 « هناخهزون یرل یعالاک بیرغلا یلغاب یزوک بو وق شور رشیللا زوب زوی
 که روک كريد هلدس یربم لام ردقوټ بوروتوک هر هناخ راکت « هناخیم

 رک ۱۰ راردبا قالطا تورو ها كس هنلا هرکس آن رارردنوک
 .سیرغ : نارد لآ ها كب یا هد راپ لوا ها

 رادار ما قرەلو یارا ر مردم وقر ناهحرابعبحو

 . راردا راک قراشوق E 4 هروک هلهجووب ۱

 نازمخشودر هناخ یالاربرانو .ردرفن 6۰۰ -نارلد نازیخفانصا

 هدزونومالق « هدقوللباب بوملس یراتمقوردق یدنک هکر دفالحا یخهفولع
 هدهلواطاط . هدندرآ اسلک . هدقحنادیم ۰ هدولوساص < هدوقموق « هد هدنف

 نکرونلوا دص هنغلقوط یزاغو توز وروسوووین هدن رحم قسف راسو

 فانسا ها یکرلنو اهد هللابذوم . رارولوا ییرتفد بوشود هنماد كنشابوص
 یرایریغریلیب یئابوص یرلنوب .ریناتوا لق ندنفیصوتور_رحت 5 ردراو,نالمهم
 لر هدا را هقاش نوک انوک هلیشاب وص هدرافانصا لمهمو هالا زملع

 . راردبا رون :



 ینهماتعاس یاعالوا ۱۸
 SIKENDER نایک KK یک یک ب2 )یک یک یک نایک نیک Ke نیک نیک دمت

 اشاحاما .رد ( رابعو رمت ) یرلریپ هحشرامز كتارشحوب . ردراموق نوعلم
SSSI 

 .نالبیمراق ناملس . رد رصب بوبا یرلرب — ناما ف نادالح فانصا

 هدلوسر روضح هرزوا نیلاعلا بر عطاق صنو نابم لوسر عرش . یدلغاب

 ..ردشلوا یرم كرادالجنوجحما ییدتالتق هللا یلعفس یلتاقر تاذوب ادا

 هتسایس نادم بوریدتبا لسغ كاپ یرانالوا قحتسم هلتق هلبا عرش اناد

 رریدتایوسینسهگ تداهشالردریدتبا ناعادیدجت هلیارلیستنوک نوک .رردنوک
 توهم فیرح هدقد هفیصیتشاب هلیلاغاص هرکرب بوریوجهب هلق یتیوب هرکص
 ادج ندنتت یتسهک ثمرحم بوتوط ها بلا ییا یبلق هللا همس . رولوا
 .هنناب كلوتتم یراضح بودبا توالت هش رش هتاف نوجا یحورو . یدردا

 هدنیشاب ۱۸۰ . یدردبا تحصن و طعوود كلا تربع ندمدآ وب در هتک

 .هنرزواتلر هدا نفد هدنراوج كنارس اشاب هدماش هواعم یتیم ندنکیدلوا
 هدنآ یرتخا دنلب دنزرفرب كناشاب دا كلم نو . ردشمردبا هق

 لب ا یس هر كنآ ی نالوا قحتسم هلتف الاح . ردنوفدم

 .یراوزاب هکرد لع هرق یلماک داتسا كموقوب . ردماءوصاخ هاکترابز .راردیا

 هدنبشقن هدنب هرق ,هجنکشا راس بودیا دنب هنیرک یناتشتآ غبت بویافیص
 ود ا فضا وا ك مداد راز دک

 ء نامسلت < رکن وس نمس « لتفروح « راسم ءوغرو < نا هاک ند هحنکشا

 ییهز ولرد ولرد . ساط دالو . شارت نت. كج هزو یرد < تراک هه

 راس بوردشقاط هلا ییا یرلهطلاب صوصخم هقمرق قااو لا یراتل آ

 هنادم فس نیلا بور وتشز رار ا تال  هراب رشید ید یراهفللخ

 رون هدنسهرهح كن ر چیه هللاب دوعن اما . راردبا روع رهددا شنح

 . ردرامدا روخا یهزشماماق

 اما .رلرید ردرایع ورمع ریپ هدرانوب ۳۸+ رفن  یییسک نابفانصا

 زم ریپ زناهج رابع هدرانوب ۲۰۰ رفت -- یفانصا زسرخ هرق .اشاح مش اشاح
 هناتسچ روک هدنرود هب واعم موشعو هکرلرید ردموشع ولغوا رابعورمع
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 زکس هجنرابقعو یرانالغوا ج | هلج هربصیرادرآ و ایذا یشابوص یهاطو
 روضح و ندنید شوک یالا .كلردبا رلاقش « قرالاح ها اپ تاق

 كراو یسعا روبع ادتبا كنهغاط زوقط وب ۰ رلردیا روبع ندیهاشداپ
 یودراو ماعو صاخ < مالسا رکاسع هرکط بولوا مزلا نوجا یریهطت
 ::مرکسندنو . نارد روع نا

 ناطلسحت اف . یدقوب ندلوا هفل اطوب  یشاب سسع "یرکسع فانصا

 هاش هبا ع هطوار ندنرلهطوا كولب رانو . یدرومس ثادحا ناخ دم

 . ردیشاتکب عام یرارب بولوا مدارک تاره . ردا ا کک
 نداماحدزا هدنفرطیباكهارءاش .ردرارفن للفوکس واممنتح :یاصعیلارانوب

 سما ین رلیغاط یرکسعو کما عیسوت یماع قیرط بوجآ یرابجاشام
 ۱ . ردرلرومأم کما لتق هلا عرش

 ثادحا هدنرصع تلاسر ترضح هفاطو - یسشایوص رهش فانصا

 هدنرصغدارک | دجناطلس ندنسافلخ رصمنکل . ردقو یرار ندنکیدلد,۱

 فبات نوما هعبرا بهاذم هلج بوریک یمارح هنس هعموص كنمفاش ماما
 :ندیعفاش بع رخآ ۰ یدام هلو قراس هکیدسا تقرس یراباتک نالبدا
 هلا ماهسرولوا زکنامرفرک ۱» : ًاباطخ هدارک | ناطاس یحاص تسارفرب

 ماعولضافرب هدرصع لوارکم .رولوا نامرف .رید « هلو ورسم لاموب نب

 بودا مارتایتعذم یرفج هرزواقلوا تهذم یماخ مراد 3
 چاقرب هدنساواتف كنا . شما بیرت لئاسمیعرشان فلاخم هب هعیرا بهاذم
 بوصاب غوا كلمات لوا لاحرد ! شا ارتفا ب یفاش ماما هکرولو هلئسم
 یفاش بعذم نذا بودا لق اع قرهلو هدنآ یراباتک یفاش کک

 ردیفاشماما یراربپ هرزوایمز كراشابوص الاح . رونل وا بصن ینابوص هليا
 یغابوص .رد هدنراوج ییفاش هنب یربق .رد ( ىلع لووصاب )ب یشاب وص كاا
 : رک ا . رد رامدآ مرد « لایوص یرللا بو وا ۲۰۰ یارفن

 « هعاق « هک وط . ردرف ۲۰۲ رانو ناما ف 5 سدع فانصا

 ۱ ندر یر . رد رامدا دسو دو 3 همصات 3 ها نا  همررو)



 یس همانتحایس یلچایلوا ۰۱3۹

 )یک )یک )یک )یک NEDE )یک )یک یک ورک یک RoE یک NST یر ورک )ی RSI ۳۰ (> NIK یک XSI یو

 هاردبا شا « شا هليا تو یرلادرکو یراکروس نادیمو ریکهروکو همزاق

 وب . راردیا روبع بوروداود ءرا-بجفو هرالدرک بورویس ېرللوب اجناج
 هدشدیراوید رلنوب هدکدلنتسیا كملیدا حتف هعلقرب یشیا هدرلانغ كفانما

 ینهعاف كردبا اوهرب یراوبد هليا شنا یرهریدلوط دوراب هنا بوزاق رب رب
 ۲ را دف یا مارا اطر 2 روا

 E ی هل اس ارواح یا

 ماش یربق . ردیسهتدب رک كن یلع ترضح هکر د ( یزاغ برک) یرارپ
 چ هم یورو لو کس لا
 یاتسنامروا و ناتسلکنج هدنرللو رفس هقاطو ۰ ردندادهش ؛ ردهدنسهماق

 هنیروبع كرلپوط زی لابو كمالسا رکسع بورې دلوط یرارب قاناب بوربق
 یداهرفویرلهطلابو یک وا ریمد یرلکءروکو همزاقهدن رللا 1 راراعا لوت

 ا
 : س دوا

 < ردرفن ۱۰۰۰ هشاطو  یئاب یال نارادرت نارادلس فانصا

 یلب یساف ناماس هدنروضح یلع ترضح . رد ( ریصن ن مساق ) یرلرم

 ردقهن هدرلتنالو هل + ردهدسر اکا یسهاساس راکه و هل . ردشمالغاب

 .یرلوکسوکو یراهمزاق یداهرفهدنرللا بولوا حالسر هسيا راو سشکشاط

 بولبسا هللا یربت هدنرلاب ۰ یرلهفوک ۰ یرلکهروک « یرلاش < یراهبداٍوپپ
 یراشیا کهدانغ كرانوب ۰ راردبا روبع هلبا یوهو یاهرب هرزوا یعوصخم "

 .موفو شانه سه كاما روع ندنا و روئل وا تاو هرزوا الا ور

 كنهعلقرب ۰ راردبا تسار هرمدنوکرب یدنلب هوک لوا بودک مدقم نوکر
 و ع هدرانون . رلردبامده بوررک هنساسا راتو هسلکح تالکشم هدنحتف

 . ردنناتسدریز كنیشابوص هاط یل هلتهج یرلقدلوا ندنسهفاط

 .قرهلوا حالسرپ ۰ لمکمو فلکم نافانصا نالوا رکذ ردقهمارو هتشا

 و و ترشام کما ریهطت ردق هبه راو همارح تيان یرللو ندلویناتسا

 یاب جمال ۰ یلت | یرلرارشا « یرایشابزوب ۰ یرلاغا هلح هرزوا بولسا



 هدنراهقرا ورلهمزاق روهتاج هدنجوا راقرص نوزوا هدنرازومواو یراهالع
 رلکهروکو هکر وس هدنرللا كنیرایضعبو رلامزاق هدنرللاو رلهنکت جاغا رودم

 یوهو یاه رب هلا یراتس كاشاخو راخو رارارغو لسئز هدنرازوموا و
 : هرص یدرا كرنا .راردا روع هبایالا كردیا

 ارز: رد (لباق) یرارب هرکص ندعوا طوص ےک ناو روک فانصا

 شعا لتق بولوا بیقر نوجنا یجموزت زیق رب ی ( لباه ) یشادنرق لباق
 كلباق بولک ورهیس غازرب هکیدروک رخآ . یدشمریشاش یفجهیاهن ىنشەنو
 كبارغ لباق . یدموک كرهشا هلیراقنم یر, ییدنه زوج رب هدنسیشراق

 .یدموک ینشعن كباه بوزاق یبمز ناه هدیسودنک بوروک یغیدباب هلیوب
 مدا ارز . ردنوفدم هدشیمز ( یخبطم مدا ) هدنافرع لج « لبا الا
 هکردشمشل و هلا اوح هداف رع لنج نا ترشا هنسهطا سدنرس الوا ین

 باس اهدو یدصا زاوانش انکا ناسر : لی
 یلامبولوا یصاع هیسمدآ لباق هدمب . ردراشلک هانند هدنافرع ا
 . یکتا رارف هماش هم یدک يدا ت بت مدا دالوا راس
 رب هدنافع هدشاط ینندروا ییاه . ردهدراغ رب هدنغاد راقرق هدماش یرق

 نکودناق هر زسقح.ادتا هدنمزیور ,ردخاطر له نوا کک
 هدنزوب ر ادسا ۰ ردشلوا سس هرانآزق روکو هرانقرو هرالناق هام . رداباق
 اکو رانازف روک . ردشلاف ندندالوا لبافو لباه لاد لا

 « همزاقهدن رللا بولوا حالاس رب هرجا ودرا . ردرف ۷۰۰۸ هلم رایج را نح

 رک ردرلهسمک ندتما یاحلص . راردک ( هلازاحس ) هدنرالبد ا

 رانوب . ردکعانفد ییادهش هدازغ یشیا كنهفاطوب . راردبا روبع هنابدّوم

 : هربص صفرا رد راد ویا هرقس

 .رد ( ینعباق ) یرلرس .ردرف 0۰ هقن اط وب بن مگ اتصا رل حمال

 ( لمل ) یراکدربک همارحا كنجاجم نی یربق . ردشمالغاب ینیلب كاپزاملس
 كرب نوک انوک ییرابحف لاب لوس بواوا حالس رپ هغ اطوب . ردهدلحم مات

 هدن رالا بوروتګ هدنرلزوموا یرابحشف هاش رص بودهزب هلا نوک .ربضخ ۷



 بودا رادرس هماش یراترضح دلو ن دلاخ هانتلاسر ترضح هنس لوا

 ودقكس.قرق هدماش دلاخ تای . .ردوب .یمانغ مور كلبا هکردراشمردنوک
 ( لولسلا هللا فيس ]ل هدنقح دلاخ بانج لوسر تّرضح هدکدلک هلنا رسا

 كسرلنالغوا یمحع . رلیدلبا هیده همارک هبا یرربسا ۰ رایدروم

 ناخووا:اما ؛رواوا شلوا نهملسم تازغ یرارب هدلاحوا . رذون هدیلصارب

 شاتکبیجاح ترضح كب ناخروا یرلنالغوا زوب هج هدرلازغ یهدنرصع
 هرفس یزاغ ناخروا هن ردنا هسرت رک دوا . رایدلبا هه هیلو

 . یدتا هده ه یزاغ ناخروا هر بد ود رک یی ین یرحکب نکردک

 . شکشیپ هزس ۰ ردنمرلنالغوا یمجع مزب هلیا سابل رب هقشب فنص ربوب »
 یحاحیراریپ كنبرلنالغوا یمحعو كنبرحیکی هروک کوب .یدید « نوسلوا
 وب ۰ ردهد ( رهش ريق ) یرونم ربق . ردندنرلنرا ناسارخ . ردیلو شاتکپ
 اقل هبجع یرادقم كيب هدنبالآ كنيشاب وص رهاط یرلنالغوا یمجع
 قیرط هلرلکءروک و هکروس هدنرللا بولوا حالس رپ ۰ هالکج ک ۰ شورطم

 ۱ . هرص یدرا كرلنوب . راردبا زوبع كردبا كاب یرلماع

 سفن یراراک .ردبوسنم هنسیشابوصكابوچ هه اطوب - یفانصا نارا
 - :یللشز هسیا راو ذلاشاخوراتت هلب نه ردقن .هدراهارءاشو هدران ادناخ هدا وبناتنا

 رامسمو رغنامو ها هدنا بوبقس هرجا راهنکت هدنرانک ابرد بوشاط هلا

 جوغروصو نافتسا هدلحمضم اما . راربنلفافک بولوب ابشا هنوک یربغو

 یسهلوقم یهاوج شمنشود ندنراشاط مناخ تمیقیذ ۰ قاشوق ییرهاوجو
 یونس هبیئابوص یهاط هفئاط وب . زاملوا ریست هکر ارولوب رایش تمیق یذ
 یرلربپ . راردبا قلیحارآ هرجا لوبناتسا بورب و دناوع ها كس شقلا

 فرش بولک هنیروضح ترضح هليا یرصم نونلاوذ . رد ( یربرب دارو )
 بوبالعاب دش هتیلب یسراف ناملس هدیلع روضحو شلوا فرشم هلیا مالسا
 اما ۰ ردهدنجما غاب رب هد ( هیسابع ) یربق ۰ ردشلوا زیپ هرللابزو هراطاغربا
 رلهمزحهایس لاطب ردقهسراقصاق ان بولوا ردق رفن ۵۰۰ یفانصا یحارا و

 دیو هکت هدنراشاب هلا راناتفق نیشم هاسو یزعرق هدنرارزوا . رارک



 2۳ ۱ یفانصا لوس
LILIدوو مو موم وهم صوج مهمه هه و هوم ص هوم  

 گرو رب دناس یتسادص ) !نأح ساب ( بول وا قرغتسم و ها نو او

 . راردنا بیعت هالا یرکسعو رروط هرزوا هارهاش

 رب ندمارک باح یرلرپپ س یسیثاب وص كااپوچ یی یئاب وص رهاط
 عیدوت کا تاو ترصح ینسلوا كاب كنبرل رش هد ەو چ 4 ردناد ۱

 ناملس هدنر وضح يع تر صح .ردهدن راوح حیه هدهسدم یرف ۰ یدشعا

 1 ردم ام الب اس ا یاب و ۰ e E o هم 5 ۳

 .باتف | هم رر یر هبولوا قرغتسم ههرز ردنا هرز هرص یسهفرا كيهصاح

 ناملغو .راردا روع هدنزژوا زلتا یک دالا تافاص کردراباتهم نا 8

 اد ترصح اما یدا فس و ترضح هدع دق نو یرلرم كاا

 ناماس ترضحو كلام ن سنا ترضح یرلرورب رم كن هش اطوب هدن مصع

 . ردنا تاور ثب دح قوحر ندلوسر ترضح ۰ سنا ترضح . ردنسراف

 ةاور یراق ناجلتس ۰ یدردا تمدخ هنمرح گل وسر رد . ردهنبدم یرف

 یسرافناملس تلاست ترضح ید ردبا تمدن هدو رشط یدا رد .ردن دنا

 قاتش ةنلا ناو نرخاالاو نیل والا لع كرد تسلا لها انم ناماس و هدنقح

 كي .یبیدنک ۰ ردراشمروس ( تارم سخ للو موب لک یق ناماس یا
 شمشش هن اد وب مظعا ماما ترصح ۰ ردهدهفوک یرف . رایدلوا مود شم 9

 هد وفو لو شب یرلکدتا تاداعو ءوصو در دم هله> وه كنلاسرترض> 6 ۱

۳ 

1 

 . ردعع رکوا قرهروس نان ا 9
 حتف م دت هنس A كن ه ورد نر بس یرانالعغوا یم ا

 نب همرکع ء اترو نب دیزپ ۰ مازح نب مکحو برح نب نایفس وبا بواد 5

 هفاحق یا یردب رکيا تریضح « حرس ی دعب نم هللادب « لیوا

 فلکت ی هماللسا ه رانا قامت ا ۳ ۰ 0 فرشم ا

 همارک باا نوجا رانوسسل دبا هسرت هدب رلرب سا مرکا لور ندا 8
2 

۱ 
 هش . یدلاق UE ادا یرلن العوا یمحع هتشلا . یدروس حیدوت



 یسهمانتحایس یلجایلوا ۱۲
 اهم فهم اف مت وب وکیوم یو DEDE DIE ممد و موجی KESE یوم جیج<

 رلنالوا رومامهنعح كرانوب .ردفنص زوبكمب یوم بولوا للصف 6۷ فرح
 ۱ . هللامسب : مهبالشاب ندرلنوب الوا . ردیراشواج كنالکوو ارزو عیج

 :تاذو ماوع . راربد رد ( رتشا كلام ) یرارب -- یراشواح یالا

 ` هکردلوا قشح اما . رلربد رد ( ردژا ) یمسا ندنکیدردلوا ردژا رب هدنج

 .بولوا ح ورح هدازغ یرب كنزوک هرزوا یفیدزاب هد كن ( همان توتف )

 امر روس ها لغ تر اد لا فلام همتا دفلوا زالطرپ

 راد رس هرایزاغ و هرلکب هلج بولوا ىج رب نواو شعاشوق تش هیایرک
 هاو رللت هنشاب هدهدب رع ناح هلغل وا هک را و مج تاخ . ردشل وا

 فاص « رزود یالآ هدنکرعم نادیم بولا یناکوچ هتیلاو بوقاط رالبز
 اما . ردهدهفوک یربق . ردشلوا رب هتیراشواح یال |. هاتهجو . یدزازوب

 مد اهدنتهدخ ( ناخ یارک د ) هدنرابد مرق هدنځګ رات ٧۰۷٧٩ هنس ریقحوب

 دم هداروا هلغلوا هدلح مان ( درو کسا ) یرلربق كنيراناخ معرف هل

 انا قران ت داس عا اب ترا رادرب نوجا ییدنک ناخ یارک

 یان *کرتناسل هدنرزوا هکیدلوارهاظ عی ضاس هشوکراحرب نکرازاق

 یاق لوف نا ناو یاو : یدشغلوا ریرح هیوش هلا دق طخو

 ,یسهباخ لوش . رودولوا رتشا كلام ناقوص ینروواق لاصلصنسهبا یندق

 رایدنباخاسح یساماععرق « روددلج هکزویچوا یسهغاجو .رودندرابنشیک
 ,ندنکندخ كلاصلصو . راب ادد «شلوا لس شم زو یدب یلهلوا موحیم »
 . رابدد یدلوا دمهش

 .بودا تعارف ندقمر دنا هبرت هسدنک یتساروا ناخ یارک دمت هدعل

 ناخ رات هلبا طخ لج هرزوا یسالع هتع كرهریدا اشنا یلاع هفرب هنتسوا

 .كربقح ..یدتسا نات هقطو هسرارادهر بور دياب هبوازرب هدنناب .یدریدزاب

 . مالسلاو ردهدن ( یارس هحغب ) كلام ربق ینیدلوا یروظنم

 یتیدلوا یدواد درو هدنرللد « ناکوج هدنرللا یراشواح یالا هلج

 ۰ هاب راساط وص یرصوبو یراقمنب هراب رشیتلا بونب هرات | نالیک هدلاح
 ید یرلودنک بودهز یراتآ هلا هرادعو تخر رک هلرللیز نوک انوک



 ه١ فانصاو رک أاسع یهدلوناتسا

 هناخ شوق ۰ ۷۰ ییمناخ هوو هاه همش رم ۱
 ید ۰۰۱ هناخخاس ۰ ۱ هناخ قاطراح « ٩ هناخ هزبس باک ۰

 ها برطم ٩ هناخ رتق : ۸ هناع نوتشووق ۱ هاخ هبردسا و
 كم ۰.۱ همیخ هناخ هم : ۷ یه نیوکو ها وهم هک را و

 ۰۱ هناخ یو وص ۰٩ هناخ اقس ۰ ٩ هناخ همارضوط ۰۱ هناخ شاه ۰۱ هناخ

 راک یسهرع پوط ۰ ٩ هناخ هلوط یزرت ۰ ۱ هناخ یزرت . ۱ هناخ یجهگود
 ملعت یرحکی ۰۱ هناخکنشف ۰۱ یسهناخ راک یسبرع وجوق ۰۱ یسهناخ "

 ۰ یسهناخ یجغر یرحک ۰ یسهناخ نوصماص یرجکی < ٩ یسهناخ

 یزات رایجناتسوب ۰٩ یسهناخ یزات یرحکی ۰ ۱یسهناخ نوصماص یجناتسوب
 یحافع ۰۱ یسهناخ راک یشاب یمومق ۰ ۱ یبهناخ راک راحاغود ۰ ۱ یسهناخ

 یسهناخزاک ینا یهکود ۰ یسناخ راک ینا کار ۰۱ کک
 یثابرامعم ۰ ۱ یسهناخ راک یثاب یحماح ۰ ۱ یرمک هناخ راک یشاب جارس ۱

 یسهناخراک یثاب یحربصح : ۱ یسهناخراک یشاب یحهمارغود ۰۱ یسهناخراک

 یشاب ناکرزاب ۰ ۱ یسهناخ راک یاب یهرک + ۱ یسهناخ راک یثاب یمن

 یجوشروط .یسهناخ راک یشابجهکرس :۱یئاب هلقلهاو زکد هرقو زکد قا
 ۰ ۱ ۰.۱ یئ

 هدارو نوجا كنا . ردرمم راتناما هلحو راهناخراک نالوا ربرحو

 هدا هن دلرهاتسا و هناخراک ېه ناخ داریم نا اهل > رشت
 ردینسانت فلک .مدنراهاشذاب فا بولوا بواوا مقاو هرزوا ءارهاشو

 اس. رقح اما . رد شم دنا ر رک هرزوا هجو لصقم ردنادجا کک
 راکو هکنوج . مدعا ر رحت دمو رصتخم ازارتحا ندنسازوا كنمهمانتح "

 . ردیمولعم كنقلخ لوبناتسا به راهناخ

 فانصا و رکاسع نالو هدنمباوو لوبناتسا

 لها هه هدنرب تبولوم ترد ڭلوىناتسا هرز وا یهاشدا نامرف ال وا



 یسهمانتحایس یلچ ابلوا ۱
 )لک NIE RIE (> > RIE )هک NIE )و RIE NIE: IERIE NIE کوک )کو نوک هو هو

 یارس نابراک ۰ ٩۱ نیرفاسم هناخون ٩۰۰۰ هله ناشیورد هیواز ۷
 ناماسم "هل ۰1۸1 نوکی نادرح ناخ « ۵۵1 ناکجاوخ ناخ ۷۰

 ۷ نوک كنرف "هل ۰ ۵۷ نادوم لح ۰۳۰ مور لح . ۹۵۹۰ هلح

 صوصخ ناما ۰ 1۸۹۰۰ اماعونابعاو ارزو یارس ۰۲۷ هلج ینمرا هلحم

 صاخ همشح ۰ ۰۰۰ املعو ارزو یارس همشح ۰ ۱4۵۳۹ ارزو یارسب

 دم هعلق جراخ ناماج ۰٩۱ هعلق نورد ماعو صاخ ناماج ۰ ۹۹۵۵ ماعو.

 وص ۰۱۰۰ هروشوولح همزاا ۰۲۷۰۰ هناخ لس ۰ ۷۹۸۵ یرلقاصوم وص

 ۳۰۰۰ ناخ نزح ۰ ه٥ هلح یشرهص وص ۰ هلح یرلوف۰

 ۰۳۵ یرب» راطنق ۰۳۷ یربغ و قفد ناف ۰۳ هطاعو لوبناتسا ناتسدب
RNتناما ۰ ۱ هناحعمش تناما ۰ ۱ ر رح نازىم تام ۷۲ سمج  

 ا ا 2 ا يلا دوو تاما ا لاح سکس
 ۷ زوط تناما ۰۱ قلابتناما ۰ ۱ یناقخاع تناما ۰٩ كورم وك راق تناما

 اراک ت ودا ۰۱ هناختورابتاما * ٩ یهنمرختناما ۰ ٩ تامنکبتناما-

  AREاد یاس ما ۱

 یرابنا ناخ دیزیاب ۰۱ یاطلس رالک ۰۱ یرابا هیرا ۰ ۱ یرابنا ٩ ۰
 ینماخنطم ۰ ۱ یتاما نودوا ۰ ۱ یرابنانودوا ۰ ۱ یرابنا ناخناهلس ۰۱
 ینما قاطراح ۰۱۷ یتامارہش 0 هنا خاس تناما ۰ ۷ یتیم همر دصب ۰

 اود قفد ۰۱ یتاما یرازاب تا ۰۷ یاما هلانر ۰۱ یسهسزخ هناخ هبح

 باب لیطصا ۰ ۱ صاخ لبطصا ۰۱ یرابنا قلتوا صاخ ۰۱۷ یسهناض
 افو. نادبم لطصا ۱ روخآ  ۰٩نادنز  ع ناطاس یارسا نادنز

 یلؤورف كما . ۳ یتلراق یربم ۳ یناسلاد قلاب یربم ۰ ۽ نودم ۰.۰

N SAFO ۰۷ هدنرق همشحیروق ینامرکد وص . بیام ور 

 " یرحکیو یراهطوا یرحک سا ۰۱ ینما نو وق ۰۱ ینیما هناخ هزبس

 ینالغوا یمح ۰ ۱۰۲ یسهلمح یرلهطوا یرحکب ناکس و یرل هناخ

 یرلهناخ ٩  ۰هناخ زوار ۰ ۱ هناخ تافلق ۰ ۱ هناخ هج ٩ هناسرت ۰۱

 هناخ دغاک لاطب ۰ ۱ یسهناخ تروغب یربم ۰ ع هناحشولوم ۰ ۱ هاخ هربج ۰۱



 2 زنا

 8 ,۰ ۹ ۴ هنطنطق فاص وا

KIKI (> نوک RIE RIE KDE NIE Ne NDE ووک )یک( NDE XSI NIK یک HIE یک NIE SIK و9 )و 

 روف كب . یزل راصحزاقو « راصج ۰ شاطکش + نا و ط ۰ هطاع « اشاپمساق

 هک یماق_-یزاغ) وازادکسا « قجتوغ روق یو لی ٠ یر لا

 رکاسع هلحو یناتسزازبو نیک کد « یناتسبو غاب ناتسرامع هل ردقهتیوک
 بیترت ناوید نودمرب بودا رب رحت هدا چوا لماک ینایعاو فرح لها
 هبالعا رب رس هیاب هلهجوو و . رایدید ( هبنطنطسق فاصوا) هنمساو . رلیدابا

 .قالوص) خروم "ییاقثم نالو هدیهاشداب روضح زوروبش ا ضرع

 ىلا هلاك رع « یهلا » ندنسافصو ظح دام ناطاس هحندبا تئارق ( هداز

 دجا كم شهدنفا هدرصع وا ادخ تمکخ . یدرارروس « نارودلاضارقا
1 ۶ ۱ 

 حتفلادمب . یدشلوا بافرش هلیتمدخ ییارادحلس كنزاغ ناخ دام اشاب

 . رثا مان ( هنیطتطسق فاصوا ) هدقدلوا دنم هره هللکلبلاو یکب رادو دادش

 . بولا ابر ی یابلوا ریصقت رپ ریقحوب هدندرلنا . یدشلاق هداشاپ دمجا كلم

 : مدلبا مقرت هدلشوب یروص رب

 -_مممچوممم سس

 ۳ کردیا هب *یعاد هنکم ضیعهسوص یرلناونع تاد یاباع هتع»

 داب هرزوا یرلهدر تدامعس فر رشطخ كنب رلترضح مان مع هاشدا
 هرب رس هاب بونلوا رب رج هرزوا لاونم و هنط طق هسورحم ین هسط .

 رادتقالاوذ هاشداپ ولتکوش . ولتمظع نامرف . یدنآوا دقت و ضرع

 ۰ ردکتن ولت ق

 .ءاقشالاریمدنو ءادعالال وص نمهلاامظفح هنطنطسق ةداب فاصوا

 نملوسر عرش همکح یاضف نم زو ىلا E تیولوم ترد

 . مظعا رب زو عماوج “۷6 - ددع نامع لا ناطالش عماج ندنآ . ردراو

 نابعا عماوجو دحاسم ۰ 1۹۵۰ - نود یاش هل ۰۱۵۹/۸۵ د ددع

 .نایبص ةناخعم ۰ ٩ هاج ناتسراچ ۰ ۱۵ هلج ماعطا ترا ۰ ۵ -ناکو
 . هاقناخ ۱۳۵ تداراد هه .مظعلانآ رق ءارقلاراد ۰ ۱۹۵۹۳ ناوخ دجما



 یسهمانتخ ایس ینچایلوا ۵۰۸

 عماوج ۰ نیطالس عماح رادقمهن هدنجما لوبناتسا » وش هدهرصوا هقش اف

 هوا , ناییصهناخ لعم تدطاراد « ارقلاراد  هسردم « دجاسم « ارزو

 « ینارس راکونابعا « ییارس ارزو « یارس نابراک « یارسهلاک .ماج ۰ ناخ
 « یل مالا  یسویفوص ۰ یناصوموص « رلهناخ لیبس « یرلهمشج وص
 تیم « یورف درو « ینورف كمآ  اسلک « یرلهلحم یدوهمو نانتسرخ

 «هبریماتناما « ناق « ینامرکد وص ۰ یامرکدتآ ۰ ینورف تامسکب ۰ ینورف
 < رانایلاد «رانادناخ ردق هل هدرب تیولوم ترد هد لویناتسا رهش + لصاما

 . كسهددا ضرع دا ی بودا ر رحت هسراو رلاس یسهلوقم ترام

 فالخ هدزککیدتیا ریرحت . مرب ریدتبا شیتفت یخدرب هلرامدآ ضرغی اما
 لها هلح یقاصا یهناخهزو . مړدنا هرابترد یراندبا رب رح هسرونلوب

 .رانوسالوا هدعالسایودرا یرانعایهناخییم .رلنوستاروبع هرکصندفرح

 هدیالا نبح اما ۰ رلهلوا قاع هدیالآ یورو ها دادما رات هرو اما
 اغ ا زوسو ران ومراد را والاخ ها رتبه اف نکس ههاط وب
 هسراو یراشورفیم ردقهنو هسراو هناخیمو هاخهزو رادقمهنو . رلنوستا
 « یسالم لوبناتسا « هیاشاب مارب مظعا ریزو هد « نوسلوا مواه مولعم

 طخ زن »مد یداردنوک را رک طخ هتسرلالم رادکسا , هطلغ : بولا

 یراناکد عیج نالوا هدزک رس ولوم نورد هدانزعم ندنانلوارب رحت هدمش رش

 یرلففاو طرش هللا یول اح یرلاس نالوا ترامع و یراراکتعنص هلو

 بوتلوا دیک اتو هینت وید « زسهدیا رب رحت یتانسحو تاریخ عیج هلبا
 تارمخ تارا نالوا RE م یک ن بودا سو نامر هدزلن

 مع هاشداپ ولتداعس یفرح لها نیک اکد هلجو یراثآ یربغو یانسحو

 ماس هکر ایدتبا رب رح قرهلوا هدنقوف تاقكسب كنيرلدوصقمو دا كهانب

 تاق كسرو ندنربرحم كنیدنفا ارکذ یبالم لویناتسا هذنرصع ینا ناخ
 لوبناتسا ردقههحنلک هناخ دار ندرصع لوا ارز . یدلوا_لزوک هدایز

 هرزوالاونموت . یدشمالاق هبلاخغ ضرار هدنفارطا هکیدشنوا رومعم هلبوا

 وا اا یر ۰ هج دوس ES « نوا < هلفیدن « لومناتسا,

Er.ا  BE ES 



 ۰6 ۷ یربرح كل و داتسا

 هدرا عاش قوچ رب هدنقح رهشوب . راردیا لیګ و رک دن ويد (مورلا تبلغ
 هل زا . ردرلشملیوس رارعش

 ) لوساتسا شباتس رد (

 لوباتسا « هسورب « هردا ردتنج غاب نیا

 لوبناتسا « هسور « هردا ردن هلرازوک

$ 
 هدر هګوط هنردا « هدنسهجلباق هسورب

 رانوا یراکام ز کد هدنسوبق موق لوبنتس

 لوا شضداتسا کن . یدریو هحش هسزوس كرهد ردقوح 0 ا

 ەد ى

 ( تب )
 نر انبآرام یکنو ايچ الا ةو عار

 یجو برع 2 راوت ! مهاشدای» ۵ یدروس یسپ رب ندرابحاصم ۰ رابدبد
 . كدروکر ارهشو هعلق قوجرب لردبا تحایس هنس زکس شم . كلدتا عش
 .یللازو < یعرکی زوب . ىر 8 حب مضعم داوسر تند هلوساتسا و اما

 . داد شوروک اا *ا دوحو یاقا هدلو تحاس بولوا رمعم هنس

 < ناماو لدعداد ء نادایآ ودرومعم یک لونا درا یو

 دایی مر هلدمروک میظع ردنمرب ناک ردم یاو

 .:یدتساناخ دانم ناطاس هحنلو وق هنشرعتوحدم لوبناتسا هلهج ورب یره
 ! یدنفا یحم ییطصم تعلرش مالسالاخش یاو افص ناوخا ةدم یا »

 هلهجووا ۰ رخستو عف یداآ تشهب دادغب منوباه تع نع تداعس ةللاءاشنا
 .یرلر ونمدق ص كنىرلترضح هفنح وا تباث نن نامعن زمهدم بحاص زاما

 ۰< كوس كلوبناتسا هعواهیودرا هل ةسح هدازغو . ردکمنا نیزتو رامعا

 .یسههسراو یحاصناکد ردقن و رکسعردقن .خج ءراقیچ یفانصا هم دوجوک
 :.«یرلاغا < یرلادختک «یراخبش . یرلرب « یرلسقن هرزوا یرامدق نوناق
 راها تم ناقرکس مورک مورک هدام لن | هاب :یراشوا وا

 بدلوا رداصمنویاه روتسد هلو .راکجهک ندنید ثمکشوک یالاقرەلاج



 یمهمانتحایس یلچایلوا ه۰

 هدلو ساتسا هلسامرف كعبار ناخ دار ناطاس هدنسهنس ۸

 بریم تاناماو هبملع ییابم ر رحت نانلق ارجا

 تشپ دادغب حاف بیسد هربرحت یناتکوب هرزوا سش دك وا ناس هدهوا

 فراعمبابرا كنیراترضح ناخ دمحا ناطانس نب عبار ناخ دام ناطلس داب

 .روضح نوکر بهنب .یدیایملوا نونم ندنراتخو ظوظحام اد ندنیخرومو
 کسا نکیاربایدبا صاخ تبح بولوا عجخماشم « الکو « احاص : املع هدنر
 دارج کردا: یدلنالشاب هفمنلق راک دیو داب یئاصوا كنسراضمب ندراتکلم

 ردشملوا ر رحت رابش قوحرب هدحراوت بتک هحرک» 1 هک رابدووس ناخ

 نالوا زمتخ یاب قرهلوا هعفد ید نوا مز هدنتل | كنوکلن هقوب احع اما

 ؟یمراشهزاب راخروم یفاصوا كمظعم داوسرب نادابا و رومعم یک لوبناتسا
 ۱ ۳ ا

 1 مهاشداپ » : یدنقا ایرک ذ ن, یدقا یح مالسالاخیش ندسلج راضح

 .مورلا تبلغ لا و هبا هدنمیظع نا رق تزع بر بانج هدنقح لوبناتساوب

 و ندغیدلوا یادمص ضف رهظم راراددو هکردشمروم ( ضدالا یلدا

 ردن رقلاود ردنکسا یسناب نکا « مالسلاهبلع ناملسیسنا كلبا لرهش

 دادحا E ف هنایرک .لوسر N ندنتاقوا ردنا

ENخجنجوا هتشلا ق ردشمک هنس ۸۵۷ ردو ههحنلک هناخ دم حتفلاوبا  

 نر 0 ف نارد هاا رس دیار یحندزج.. اوووب نابمآ
 ردشمریدتبا میمرت ًاددح یلوبناتساو هطلغ اشاپ ماریب زک هلال هلزکن وياه نامرف

 مع رخفم یتح . ردنکنرهوک ةعلقرب هیبش هیاضیب رد رب هلیوب رهشوب هتشیا
 ریمالاعلو ةينيطنطسقلا نحتفتل إل هلیدصق ارغاو بیغرتیتما هنحتف هلرهشوب

 .برع .دنه « مور راخروم .ردشمرویب (شیطا كلذ شیما علو اهریما
 « مورلاتباغ « مورهطنط « مور هبدید « مور "هلغاغ) هررشو راحایس محع

 زا «هیط ؛دلب « مور ۀکوک مور یاینودک ام « مور ٌةغجغج . مور "لولو



 9۰و بر قرط یدام

 فوخ و فحو فبعض یمسج ثكنلها درد یاد كشورد هاب یا و ردە

 :ردتالد ةغاوا رم ندار قرح ار .رد ا رای ى
 دداا کما اداتعا هنس رغ كقح مالکب ودیا عادو هراتسودو ابرقا « واو

 . ردکعد نامداش ماد ولا قج قشع یک ء ردقعاص ناع یتاخ هنج ای

 : باوج ؟ ردنرادشا هرله رانو « ردفرح ترد یظفا قوص : رهبروص

 رص و اشص و قدص « داص الوا . ردراو لی وات چ وا هدنف رح سه كوب :

 < واو . ردتلوا رهظم هنمسا دودو هلا هللابح یی دو واو ردوا

 .ردکعا افو هسرارفاو هتعسو هنسدمعییعل . رد « افو» واو . رد «هدحو »

 یدوحو یدک دقف ردا یرکید . دقف یرب « رد رقف یسانعم ر كاف " ۳

 ۱ . ردکعد قلو | هللائانف بولس قو

 ( قوص ت« )

 اهر و شملقناس «شعا لقن هل و ا۶ادیمیجو یصرزوقط وشا كن (ینوص)

 اتد زاملقا بوح لوا هلملاحرب چیه رابتعا ردقو هدرا ضو رع هب یسن یاب

 هرس سدق یو هللا تمعن دیسل ارقف جات حرمش

 افص وقدص زا ولهرد مدق شوخ اف و رم ی ی رس رب جانت

 نامنآ رب یوش رب ین وچمه .  ناوج یا یتادب را جات "یعم
 تس اضترلایلع مهاش نازادمب تس یطصم اع وده رادحات

 ماع تسا جات نیا مج « فلا « ات مالک زا تسفرح هس یوکیم جات

 وج ار قح بلط ردنا نازادعب وکب نطاب و هصاظ كرت ات
 نادواج . ماقم. ردنا یسرات نابز رب وڪ م لا فلا زا

 وقت ماح  ردیا ۰ ضاع یاعا وت هار رد اع ی یدهج مج

 رپ یا رقف هررد یدص هکور رپ ینعم نیرب یراد رکا جات

 ین انعم زا یشاب ییودک نوچ - یې رس رب شینعم قادن رو
 « لا ص و ار رر شا لا هاش جا یاس تک دیس

 رب اهد هرزوا ى همان توتف كم رط لها ز کیدا ر رخ هدالاب

 قرهلل وا ۱ افتک | هلقحردق و هدارو اما . ردراو یرلاوج و لاوس قوح

 ۱ . ید وا كرت هی آ یسهبه



 یمهمانتحایس یلجایوا ۵۰ عج

 هدننورفربص ( ٠۰ ) .ردکع وک وا هدنمرکد یوق )٩( .ردکملوا هک وا

 . بولسب قح قیرط دارم ندنسبه كلوب ینمب . ردکم همقل لالح بوریشیپ
 ترم لامن دیر یر < توک الس »ارز :زنکهرآ هلماکدشم

 رراو هس ناک ندنآ هرج ترضح نسا لورو

 ( تار
 انشآ زالوا هناطلس ینکیه هلبسو یب انشا زالوا هناناح نما دارت یتاج "

 نور ت لو هک زدمزال زوغالوق مده رطره  هدراکيه هحنناوقس

 ترضح «یراصنالا ةلادع نب. راج هدیاتک مان « لاقالا مانی » یک هتن

 : ردشم هلا ل یاسا وش ندع

 ا
 درفنم هللا لوسر یدخو یدلو اعاطسو ىنى كغال نطسال | سح

 رشالاو ةلللضلا نم مظف سانلاو  هتقدص دنف ىذ لوقال ىتجوز مهلاقو
 2 ما او یقایلاو .درعلا دملا > . لا هل كیرشال ارك یکشاو

 6 ىلعاب تقدص إل بودا عاتسا ندیلع ترضح مرک ۱ لوسر یراتبو
 نادر دک جات هایسرت هنتداعسرس بودبا اعد هلع ترضحو . رایدروم
 "هل . یدرلرید « باحلاوذ جات » کوا یدیا راو یاسلط یا هدنناح یا

 یدا ااو هلتردق دد كقح بانج تانباک رخف ترضح هدحارعم

 یادتقم بوک جات اما .ردهناشن ندنآ یسهمیک جات كنسامظع دم تما الاح

 .؟ردمک كماما : رهسروص هلسب یبهلثسم ترد وش هکردمزال هتاذ نالوا سان

 كرك . ردناغلا میظع نا رق یماما كاج . ردبارح یاما كمت : باوج

 یاما كملقع . ردلبربج بانج یعاما ثملق . ردتانناک رخف ترضح یاما

 . ردماکم ترضح

 لقع « بارح یسهلف نت . ردش : باوح ؟ ردحاق هلق : راهسروص

 یسبق لکوک « یمزک یسهلق مهف « رومعلاتب یسهلق ناج « همك یسهاق
 یزومرو انعم كرلتو .ردفرحشب یظفل شیورد رلهسروص. ردمظعاشرع



 o قرط ؛یداب
DIDIERص موم مجمع صمص میدم  DEE RED DEI DIKهوم: وم وب و مووی  

 هدشاقو هدشاب برض راح هرزوا ینیدن وا ریطست هدالاب یدعا هک. د

 برض تزد . یدنلوا دلرتیصوت هدارون رکیدبا هدکب رکو هدشیرو هدقسو

 یکن : کا ر ناح هلو قح یحرب ۰ راشعد رد هدنلو رقف ید

 لا: لذ هب ومند قلالع ین ردکملبا د ذرت یلام یحنحوا . زىكا ر یناهج

 . ردكم ا كر ینتحار یځ درد 5 ردکیکح 2

 ین كنيدجا كقرط عيج
 عنص تمکح یراب بانج هدنوب هکردجت فورح یلصا كمولع عج

 الثم .رولاق رحتم یناسنا لقع هسنلوا رظن هنتققح . ردشعا راهظا یتسلزا

 هکوب تمکخ . شمروسب لازنا فح و باتک هراربمغسهلج میلع قالخ بانج

 هنسلا ود « شمرون قلخ تلم ییا شع هدضزا مداوب تزع بانج »

 یبانتع كس ۰ لکد ییا شم هکرولس هللا اما . ردا نارود هدسان هفلتخ

 هحهل هقشب « هقشب كارب ره كرانوب ردنیزع ضرا یور هليا تلمو موق
 قرفزوب بودیا ریس هدزمتحاس یرایضم كماوفاوب .ردراو یرا هصوصخ

 هدهمزکن ووس هنسز للا شرازکنا تغالبو تحاضف تگ و
 هزوقط ی رک ییحرم فرح كلارا قوت تی

 ثانسهنکل ۰ ردراو رافرح یللثم ۰ ژ « پ چ هدسراف اما ۰ ردسرق

 یشوق نافصقص یناک قوجرب كنلید سکرچ اما .ردیج,مت فورح هنییلصا
 .یراف رح هڪ ندنکفلانیبو ندزاغو . زلک هملقو لاقبولوا هباشمهنسادص

 رالک ۲ راسکرح جا هنب یرافرح عونو, . ردزسناکما یریرح هکردراو

 یودنک (۱) : ردنوا ىج ی فورح هدر ط مع اما . . رار هدیا ظفلت و

 .ردکمتاس هلبآ قود( ) .ردکک ا یک فرم هدر نه ۷ )
 .(5) ۰ ردکمورو هللا یت بدا ( ۵) ۰ رو تضاد ()

 تح (۸) ۰. ردقمزوواص ا لب قوش (۱۷) ۰ رکنا



 یسهمانتحایس یلجایلوا ۰۷۲
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 .ردکعد مراعم رج قمشاط هعوم ( 2 Ê,مقو بحاصو 2 قمشاط

 .میلکروب شاط هدهدهاحهلسضت بوصابشاط هج غاب قمیشاطكنه لاپ .ردکعید
 تسوب .ردکعد مایح بحاص ۰ منع روا مر تروع ا وو ردکعد

 مازحا ۔ ردکعد ميهداحس بحاص هدم رط « منابرق هلو قح قمیشاط
 همارحا بودبا جح ۰ ردنیما ندس سلحم مزار مرح هدر یه ۰ قمیشاط

 . عابا ههللا لوسر تنس « قلوا رادوسک تور وو وف چاص . ردکعد مدریک

 -ردکعد مدلک بلاغاک | هدهدهاح هلناناطبش قمیشاطلوت هدنشاب .ردکعد مدشا

 یراتمالع رب كسب طابو [رهاظ كشیراد شیورد صاثا صاخ لصاماو
 باوج هرالاوسوب اهقح وه اک . ردراو یرللاژس هنوکرب كيب . ردراو
 رولوا هدنماتموهوه بولوا رداق هندلو هفوصت ع ناح نالوا رداق کمر و

 .بحاص یایررپ یایلوا مقح هسقو . رولباص نام رحم ندهد یالضف

 رارآ لماک دشرب نالاذه یلا رانایم هلوا وداق هماوج یک ریصقرب یاروب

 بحاص هسزانایلوا ندفوصت لها رها لضاف نکل .رولوا بلاط رروط

 عیج وب هکردلوا باوج هرللاّوس وب ندرانا . ردنیما دحوم شیورد كولس
  نعهدد ادتبا یراسا نادحومقیرطو نالادبا لاکشا «ناشیوردوارقف .ناهج

 لثم نا ا یا مکه تن یدلاق ند یسع ار انا 2 یالاق ندیوآ ترشح

 هجنساوغ ټا ( نوکیف نک هل لاق مش بارتنم هقاخ مدآ لک هللادنع یبع
 ترضح هدنجا ( بیدنربس) بي رق هدنه راد هدضرا یور ماع حابس ادتبا

 تحایس یرسرس كردبا عزجو عزف بولبریآ ندنزع بانج هکیدیا مدا
 لا یدارا یاوح ترضح نالوا KE سنناو ین هفوشعم بودا

 راحتو یرلازغ هل بولوا نابناهج هکر دهانپ تلاسر ترضح ماع حایس
 هکر دروطسم هدریس بتک هل یراماجنارسو تشذکرس عیج و یشوا

 ین یسعو ینص مدا هلج راهاصو لواو رلرقف ناهجنانلوا ربرح هدالاهتشیا
 نانلوارب رحت هدالاب اما . مالسلاوهرب و باوجود ردشلاق ندّلاسر ترفحو

 یره یلاعت هللاشنا .ندشلاف ندرلاناو الواو اسا ررب یربره هلرقف ناهح
 : رووا مقرت 4 یدنل وا رحم هرزوا فورح لها



 ٥۰١ ناغیورد فاصوا-

 مدایا كرت یز اسد یسانعم كنهعا شارط لاقص كرد ؛ شاف  قس

 ردقوت تاج هدنسهرا یرللوف هلا یرکت یماعم كهف ور شاق اک
 كيرک :ردکم دمدسا لوق ی رظنم حسقبوک ندمغلراوقم ولوب قسو .ردکعد

 یسانعم هكراغاد نالوا هددوجو . ردکعد مدکح لا ندمار هک قعواو
 بحتسمایو بجاو رب ندندنک هدکدرک همارحا هد کم نخ نیماسم جا -

 وفع یعرج هکردشلوا ضرف نابرفر نوجا هبانج اک ۱ هسلوا شا كرج
 هسدیا مرج هده رط نشوردرب هکرد هلبوا ید هدناشورد قیرط . هنلوا

 یسر نوحسازج اند بولوا فرتعم همر ییدلس یدنک ۰ هتناح هلباهلا

 - دوح ودراشب ورد هروک اکوب راحآ راغاد بوقا هراشت | خدوج و ندنفوخ

 بوموا وفع ندادخ هاهجوو کرد هنسانم هقروق ندهللا راغاد ی هدنرا

 اضر هنمکح كه رط رب زوب قاب غاد رب زو هدنشاب . رولوا یهاطو با

 .مسآو ۳۳ ردکع د ممیلست هقح یاضر « موصعم ندیهانم هلح « مدر و

 .دلرک قمانوا وزرا رب ,یرغندادخ تح :دننورد تواوا در 19۱ یاد

eمدلوا نهدر تتکناهناوج یج نواف نا,  

 هنبرللوق . ردکعد مدالغاب نو هنم تعیرش رالاخلخ ی هدنزاغوب . ردکعد
 مادخقشاع كمزک هنهرب رسو اپ .ردکعد مدکج لا ندمارح قاموق كزالب

 قسشاع هکد هکردراو یاس قرق كن همک جات اما . ردکعد مدونازآ یآ

 ترد یمرکی زوب . ردیبن مدا ناک جات لوا كالا . رازم هریو باوج راتاح

 دمع یریمغس نامز رخا . ردشلوا رمسم توبن جات هرلریمغم لس كم

 رسيم اينا جان هليتردق دب كنیراب بانج تاذلاب هدجارعم هلل هب ینطصلا
 هبیعا ینطصم تس لدا جات لوا . یدلوا ایقصا جاترس هناسا لج پواوا
 یورو نالا اذه لا ,رذشمانوا مس هرغ ندا رد ق لآ

 جات ولروت ررب موقره هکردلاثمرب كجات لوا رانوک انوک جات نایک هدضرا
 مراداصع رب قمیشاط هتشدرز . ردکید مملسم رادربت هناشیورد . رلرک ا

 . ردکجد مراووق یناطیش قمیشاط ناسح . ردکعد م تب رگ . ردکید
 . ردکعد مارک نام قمیشاط دنبزج . ردکعد مناع رح قمیشاط لوکفک "
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 TEDE )بک IERIE )9 )یک یک DNS IE RIE )یک یک )ی9ک RDS )یک )یک یک یک یک )یک نیک و9ک ورک وه

 هغاآ زورو بش یني . ردکمروتک ینکید ندلوب یسیعیج كناعا . رددیجوت
 رقف شب ورد لصالاو . ردکعا هدهاح هلا یاطبش ةسوسو نالبراص

 هثیدنا عيح هسیا لسغ « ردیاسغ كرقف وا نالوا مزلا ندهلج . ردیماقم

 ا باوح ؟ ردحاق یعاقم كرقف : رلهساد < ردکعد كيج ندماخ

 (>) ۰ تدابع (ه) ۰ اضر )٤( ۰ رکش (م) ۰ ربص (۲) ۰ قلوا بثات (۱)
 مدا هکنوح . قلواهللابفراع (۸) ۰ ردقلوا دهاز (۷) ۰ قلوا مدق بحاص
 مالسلا هیاع یت حو < یدبا داع مال "۱ هیاع ی سل ردا ۰ یدیا بتات یت

 مالسلا هياع ین یسبع ۰ یدما رباص مالسلا هيلع ین بوبا < را

 .. ید ةللاب فراع مسو هيلع هللا ىلص یناطصلا دم . یدیا شوماخ
 یدک . ردتحم « ردقاخ نسح یلصا كرقف : ردا قداص رفعح ماما

 ی 0 رد یو یدک یک یی ردود ::ردقلتسار

 یلع ترضح ندیا لمع بولیب یرلنوب . ردتنکسم یرهوک . ردکمایب یہللا
 یا رولوا رمظم Oe فرص نم ) كهلع هللایضر

 ا ییرطا نم رج رو هکردلملتب PETRA ندنهح ییدلس یک

 .رولیبیراب بانجیاسحهکردراو راناج هج نایب یندیر هدیوایب یتسودنک
 و یک ها یک نا ویک اتا یکاا
 شوهدم یک <« هدنتفصاشم یمک ۰ سلم هدنتفص ماوع یمک « اجریمک

 یالوا آل هدسدق تیدح مک هتن . ردراو یرالوف فانما نو و نوک رلرزک

 . ردشلروب ( یریغ میفرعیال یابق تح

 ناشورد لاکشاو لاوحا نارد

 ول رم ثاط هرو سوا یهلس هدن راناب اکاد هکر دن دیناملس قرط ا رقف صض»

 .ردابرضراح هبودنک هلبا هرواعس وا لواو .ردکع د مد ردل وا یفن یرانعم

 4 لامص ِ الاثم «ردددشاب لوا برص راهچ یدک را نوجایاخ قا رط وا



 24 ناثیورد فاصوا

 : رلهسروص :el ردکماس قحوهونو یداقتعاو یاعاو یالساند داح

 یرآ هنناح هلباهلا یودنک ینعل . رذضالخا ۲ اوج رد ی تا

 قلخ و هکمنا كلسا هسکه یاو ارم نسافر و شات ا

 تااط + باو ا و ا ىج

 : کردو رم ند « ی رصل نسح » . ردقلو غوطو یوقتودهز ۰ تاداعو

 هد لول . ع یدبه لوب : باوج ۰ راهسید « ؟ نیس یدبیم كمك اکس
 ..؟ ردشلدبا دانب هنیرزوا هنسنچاق تهرط : راهسروص . ردد تشرط

 . .قاوا یرآ ۳ « كمريو نوو هخبشرب لماک ۲ « هبوت ١ . یا : باوج
 . كماعا طالتخا لا هك ٩ كما تعاق ه . كما یرا یا

 بساکلا» هکردجنازقلوا. یتلا : باوج ؟ جاقیراملع كت رط : راهسروص

 : رلهنروص . لکوت  رکفت ۰ قدص ۰ كرت یخ « تاد مموج ۰« لا سيح
 اضر ع ريض ۳۰ ج۲ ۰ لک ۱ « یتا : باوج ؟ چاق یناکرا كتفرط

 ىلا : باوج ؟ چاق تهرط : رهسروص ۰ صالخا ٩  قاخ نسح و

 هدسکرب « قوش ٩ ۰ الت م :اوقروق 2 اوامر ك
 هسهملشنااب ۰ 1 رار هلمابام یرللاوس نالوا ر رشهدالاب ەد رەس درب

 هلعف لوق :کنوج :ندلکد زاب تعن نیا ر الو ۲
 . رووا 1 كنا قضا كن یلاعتقح . ردار بحاص بولوا قفاوم
 . هللاب ذاعلا

 هتشيا . هلوا موصعمو نیما ندناعونعو تامرح ولرد یه هکر دلوا ریپ

 (۱) ۰ ردیدب : باوج ؟ ردجاق ناما : رهسروص . ردتسرد یناعا كن
 « یناعا كراققحم (۳) « یناعا كرلرمغس (۲۱) . یناعا دكراکئالم ظوفحم

  یناعا كراقفام (۰)1 یاما كرهملسم (6) ۰ یناعا كراموم (ء)

 هسرولوا رسم یهلا تاده . ردنناما ككرارفاک ىع  فوقوم ناما (۷)

 هکر دیک جاغآ رونمرب نایا : رخآ باوج . ردک هلبا ناما هدنسفن رخآ

ESاقای زدآ و یر < رداح یبرد دوق  

 هک للصا كناعا..ردكلتف یسانعم كناعا . ردمللا اتع ىشع ۰ ردهبوق
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 )96 ) یک )یک KDE )یک NSD یک )یک بک )یک )< RIE NEI یک SEDE KDE )یک ورک DEKI یو یک و

 یسوم موق یلاحو . E هرص یدرآ ثك.شاط تولا ىساصع هلا

 کاقح . كدرديا رانظءوس هدنقح كمالسلاهبلع یسوم تارا وک

 دوجو هتزعلابر دم . یدلبا نابع یساتکیود نوح دسحو یتساعم دم

 < هلال اهل ال » بولک رکنم كس نوک لوا كرەد 7 كدا هدهاشم یش رش

 دول آ بضغ تیاغ كمالسلا هيلع ینیسوم ندلاحوب . رایدید « هل لک یسوم
 كلد ییانوا هدشاط . یدروا ندر ییا نوا هابااصع دارهشیت هشاط بولوا

 هابسعا كهللا نب ! یتسومای» بولک هناسل شاط لوا هللارماب . یدلوا ادس

 ِپ
1 

 : یسومترضح 2 یدید « ۰ مدلنا یلطاط هنکلکاب كکدوحو كنس . مدورو

 یتسنب !رجحاب » :یدتیا بویلبدرذع هدکدتشیا یرلزوسوب ندشاطمالسلاهیلع
 الا . « ناشیورد هشیورد « هليا وفع ی هله . مداد بوروا هرک ییانوا

 هو .یدلاقندسوم ترضح كعد « ناشیورد هش ورود « اترا کاوو

 پیارب ندمکیلدرب نکل .مدلبا لوبق یکیرذع ! یسوماب » بولک هناسل شاط
 ین یسوم هدکدید « ےهلوا مزال اکس هلوانوکرب هک ات « هليا لکس هک زاغوب ها
 یراقدصا هسرلنوب و هدنسهرا راشیوردالاح . یدصا هو بولا یشاطلوا»

 ران ارایوق شاط ندتعی رش الاح هکردبنم کوب هنب . رارید « لکس » هشاط -

 كنشاط لكس هتشيا . راردیا ریذعت دوخاب . راراصآ یشاط لکس هنیزاغوب
 هبت هلی هليا شاطوا یوم ترضح هرکوص . ردوب ینانعم هجراشب ورد .

 بولک هنایز هني نکیا هداسوم ندرک شاط لواو بوزک لب قرق هدنسارخت
 ینادخ عنص ةه هکروا هعفدییا نوا هم رزواو وق هرب ی ! ی یسومأب »۰

 اضع کیا نوا ندکب هشاط لوا یسوم ترضح . یددآ « نسهدیاهدهاش+

 ء کسع ندنرب كراقامریاو . یدسا نایرج قامریاررب ندکللد ره هدقدروا
 ندنر « نوفندنرب « رغص ندنرب ۰ هود ندنرب < تآ ندنرب « نانز ندنرب

 هیسوم رکسعو . رایدتبا شطع عفد قولخم عونرب ندنزوکره یلصاح یک
 بودا لوزن راشوق شمشب مانیواسو « یساولحوک کو هرتو اولحندنامسآ
 (1-۰۰) یدردک هنندرک یموم ترضح شاط لکسوا هنب .یدراردبا وانت

 ندهلوا رورب رم اما. ككدلس یتوتف دش « یلکس « یتس یدما سپ

~~ 
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 .ناه ۰ راردبا رلاعد یخ ود « هلوا لالز لالح كبسک و راک بولوا رام

 كنب راز, قیرط راس و رفاسم هبا هفرش "هامسب ناعذا بحاص دنزرف لوا
 .نحق بو وا ییرللا ككرلرپ راسو كراادختک راسو یحاعدو بیقنو یخیشو

 دنزرف . ریل ریو یسهحناف عادو هرکوص < راقبچ ردق هیوق هنایدّوم « نجف
 هربقحهتشا د ربربدشا هدامآ "هنارپ شب یهمقل ییدالرضاح لر هحطم
 .یخد هلال وسر هما توتف . ردهبو تفم بولسا مکیدروک ندمراداتسا

 تحرلصاو بولو تمالس هدناهح تابح ناتلوا داشرا هلهج ووب . رد هلیوب

 .هدسد لوسر مو ة رولو قا یرو هد راد قرهل وا رم یفاع . رولوا ۱

۳ 7 
ET TOE 

 .هدنسارآ راه رط بخاص هل ردکرک كمایباما . یاری ممللا . روناوا رمثح

 .كرلرابتخا هله یا هسرولوا رداص هلزرب ردقواضق یاضتقم رب ندهفلخرپ
 .یسحدشا . راردبا سح قرهصا لکس هشو بوروتک هه ناج هابرابار
 رولاق ندنسکوراک رلنالوا یحاص لایع هسرولوا هدایز . ردنوک چ وا

 .ردطرش یراماملیوس زوسحراخ ندتفرعمو تقبقح ته رطو تیم شال

 .بحاص . رشود ندللو « نایایوس هزه رب هل وب نوسلوا بقنایو خيش

 دکنوح . رازغا شیتفت ردقوا بوروص ینسهلز كمرح لوا رانالوا قیرط

 راراتخا عج هسرولوا تبا یسهلزر کا قو ۰ ردلستحم هدیسعا ارتفا

 ,ناروا ییاصع اما . راروزوا اصع چ وا ناک هرات هه هدنروضح

 .فحو رذعباکترا هکنوح . زامهربدلاق یراقو ندنغالوق هداحس بحاص
 ,شمشود ندنلو هلهجو و هدوا « شعاتوادع همرمخش قرهلساص شما

 ندرمغس یتاهو ؟ رده لکس یراقدرواهنوب : رهسروص اما . روئلوا دع
 طفح ندقلخ یعدسح كرام مالسلاهبلع یوم : هکردلوا باوج ؟ ردشلاق

 موق نوجما كنوب . یدشلوا رهظم هلاح “يلح ارز . یدهرتسوک بودا

 . ردبلماذج و یلیع یسهدوک كمالسلا هیلع یسوم : هک یدرارید یسوم
 کما لس کرام لن مالتسلا لغ یو: ترضع نولر ا 9

 شاط ادخماب . روق هرزوا شاطرب ینرش ةقرخ كرابم هدکدرک نایرع
 یند مالسلا هيلع یت یسوم . رولوا ناور یرغوط هرصم بوبوق ندنرب
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 هسرک هلوبقم . رولوا ضرع یتفرعمُهلاک بولکەتروا هدلاح یفیدلوا باوبایو
 - زداور ! هلالراسهلا ! لدروکقحتسم هتسو یاذو » هرزوا قافتاراضح

 کالا » هللامظعت رار ۰ روتقوا هحتاف هدنقع . رارشي اب هد « رداور
 ٠ تالصلا ةلالوسراب كلعمالسلاو ثالصلا» هنقشعرايراج ۰ كريد « رک الا
 ندنآ ۰ راردیارکدهلیا « نيلسرملا ىلع مالو نیلسرلادیساب كيلعمالسلاو
 ژن « بودا داب یعاما کیانوا ۰ نالبرک تشد نادیش « ییافصا رابراج
 - راردبادانش ییراحور دلردبادب درفآدرف بیقن ییرلاوتب كقبرط شمت
 نالوا یدالوا انعم هدیداتسا . راردیا لست هنیداتسا ی و

 یندیناصع یهدنلاوهنیلب كنآ ی دش یهدنلب بوروتکه نادیمهنب ییدرک اشوب

 هرزوا قلاق هدراشط یرلقمرب شابییا هلاغاص لاغاص بوریو هنلاكن ۲
 هللانومناسامنا كنومیاس نیذلانا ل یربندراضح هزکص . راردیادپعو تعب

 هرکص ۰ رلربریو هماخ هلبا هتاف بودنا توالت ینسهعرکتبآ ( الاد
 الو یلوعوآیا : تو در یو یک ف وش هدنسههجناوم رافد رک اشرب

 تناهاکعونات .همجنامارح . همکمارح .هم مارح . هملیوسنالب .هقابهمارح

 هدنکوا كرلولوا . هعارظن هلتراقح مشچ هرلرپ كکیدتا بسکقوقح . همتا
 هجا تاخهتاما . هعازوا لا هر تعیدانوف .لوالوخ . لوارباض . همنک

 هرکوص بویلیوس رازوس رثوم قوجرب لام اکوباهد ج . هلیاتعاقق هلیارقف
 هلسرب هنب ون داردکح ینغالوق نوجما نوسلوا ةوکهنغالوق ءادرکاش رلزوسوب

 ەزۈن رەئد «ردیاماقخاا وک چآ کزوک هلوالفاغ ! لوغوایا » « رروا
 . ید « 1 هحتاف د بورو ماتخ

 ت اد دشرب یربغ نددش ییلدالغاب هاب كد اس دنررفوب كداحأ

 داتسا نوسلوا هسرولوا لاتشد ا فوصو یطقفو زرخ هکردراو

 یزرطسوقدوخاب «یابلئاحدوخاب ینیسدوخاب هنتلایعوتاوق غاصكنیدنزرف
 واقا ۰ ردراو یرلاضم رو« ةا: لاها توا هارازرظو . زذاشوق

 هتسبنایم هل رلرگوب دنزورف . رلهلب ینکودبا شلوا رورپ زی رانروک یدنزرف
 كتسو هلوا كرکتسد هلا یرو » ندنغآ رب راضح هله هرکوصندقدلوا
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 ردراویرللاّوسو یرل هدعاقو نوناق كتعبرش لهاو كَم رطلهاوب اما
 بسک راک . ردشم هدا كاب یتاکرا  یلوب نابلوا رداق هتباوج دارللاّوس لو"

 نالوا رورب دوخ ردکر کر ورب سیر نالوا نادم دص را یراک هستن

 تفرعم لهاو تقبرط لهاو تعيرش لهاو كفانصا می لصاملا . رد
 ندنآ ۰ رولوا یهتنم هتلاسر ترضح یولعو یناکراو یو تقیقح لهاوب

 هکردو هللا لوسر ناکرآ اما . رولوا لصاو هبابرک بانج ندا هما لارج

 یلک . یئزج بولک هریرب راریپ عیج هدقدلوا رابع بحاص هدتقبرط هسمیکرب
 راصح « هدتح نادم یدرک اش كج هادا داشرا بوابشم اضر ةه هسا

 هلاژسو ۰ رارالشاب هلاوم یاکرآ . یون یم هاا ۱09
 هدنراکذاو داروا ابو ردیا انب یش عنصمرب ندنعارتخا یدنکو ررر باوج

 بودا لیمکت یراتارف بیرقتو هرشعو هعبسو ربثک نا هدظفح ۶ دوخاب.
 ینیدلوا یحاص یلوطد هدشرط ینیدئوط لصاطاو هسرولوا ظفاح یراحب

 قوب ۰ رارروک اور یتسلوا تسوب بحاص رارابتخا هلج هسروناق قیدصت
 یتمدخ نیکد هنوکرب كيبلرانرا بویلیوس یقح راریپ هلج هسیا لماک ان رک ۱

 نیکد هب هجنلوا رایملا صلاخ بولوا لاق هدنفرعم توپ هبا وباکت بودیا مات
 0 . راردبا اقا

 لواالوا : ردبا ناس یا رادروتک هت نادم لا قترظ ا یا اق

 كقاشع رضاح بولآ هلا لوص یدنک یا غاص كدر اش یبق كقبرط
 بوروتک هنک وا كز نع س نالوا نشن هداحس در هر ندنروضح

 لها اب مالسلا مکیلغ » هدرپپ ريد « ةعي رمشلا لها اب کلع مالسلا ١»
 هرکوص . راردبا افا یرامالس وقترد بود « ةقق او ةفرعلاو ةرطل |
 هنتل | یشاب لد ىلا غاص پوند « محرلا نه را هللا مس » درک اش

 ( لب فراعاب كيلع مالسلا ) بوب وق هني رزوا یدنب رک یک هدنناب کبوک
 راضحهلح . رروطهس بورب ویممالس وقترد بوراوهوقاب رک یرک رد

 لاب فراعأ مالسلاكيلعو ةفرعلابلاطاب مااسلاكيلعو ل ناري نالوا سلجم

 . شواج هدقرط لوص « بیقن هدنفرط غاص كدرکاش بوید ( رابعلالماک
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 ندا یو تایپ تاو هدوآ موس ود ارد وو ارح تاج
 ین هلح کهدنجا ربمفب تربضح . یدجآ یرصق لوا كردبا قلعت یهلا
 ۱ جارعلادعب .یدتا تالکر :كمسقرهراو هرونرب یادخر وضح هطساو الب تو,"

 هدنسههج اوم مارک باخت بوروتک 4 هج رب ارب یهلح لوامالاسل |هیلعلوسر ترضح
 كر هربدک ررب a ر یخد همهنع هللا یضر ناغعو رم ترضحو رکب ابا

 كلرهرپدک یخدهبارهزو نیسح و نسح و یلعترضح هلیسهرص هرکوص .یدقاب
 مالسلا هلع لساربج لاحرد . رابدروس 6 اع لاو یب لها سال اذه ]

 ( اریهطت ؟رهطی و تببلا لهاسجرلا مکتعبهذیل هلادیریاما إل ندیهلافرط
 « یلعاب » سو ا یلاعت هللایلص ربمغیب ترضح هرکوص ۰ یدروتک یتبآ"

 من « هسکدتیا تعيب همما بودیا لوق یرقف ناهج لصن ندنب نس
 « هليا هداحس بحاص بوریو تعسب هرانالوا عات اک هدکدنک هدمروضح

 یا رام تار یی نوا لع تب رح لرو . یدرب ی. یوسو واچ

 قیرط یاوشیپ بوداشوقیناب كن هسمیک یدینوا هدنروضح ترضح بولیق
 هدمنارضح كلام نب سنا « یسراف ناملس نالوا ندهلجوا هتشيا . یدس»

 هدنقحناماس لوسرترضح .ردیدک اد بحاصم كلوسرترضح رانامز وا

 قاس ها ناو نرخالاو نلوالا و كرد تس لها ام :رروس هابیوش

 یراقدلوا رابتخا ناملس باسنچ ( تام سخ للو موب لكف ناملس ىلا
 . شیدلوا موحص هد ( نیادم) هدلاح

 كلوسر ترمضحوب . یدالغاب یناب كنيرمض هما نو رم : یسجنکیا
 . ردنوفدم هد ( صحح )۰ زدیرب كرارطاش . یدبا یکم.

 ارد اندو 0  یدااطاب یلب كنج .لالب : ینحتحوا
 روضح كنلع ترضح هللااشنا . ردنوفدم هدنزون جا كنسوق نوق هدماش

 هدنس هرص عیانص لها هدیغاشا راریپ ردق یدب نوا ییدتیا a لوو

 ..ردقح هلل وا دادعتو نک

 سیوا هن اما . ردشلوا یرب كرابح هود ( ییرقلاسیوا ترضح ) هدنع

 ۹ ردشمروک یہا تاناک خف هد  ییوسر ترضح



 ۳ ۶ قاتقا نیو اقا

 لول يار رو رد ۵ لک ا ا ا : یدیب

 .یزاع « رداوسام كر یلسغ « ردرم یس هلق. ردقلراتس یاعا كنهفرخ

 ۰ ردریکت یدیلک « ردندارا يناح « ردءوس یوزرآ كرت یخرف . ردقلیرآ
 نوع مملو ردکعا لصاح كلشن ورد یرلک ۰ ردفا غوط هدیشه 2

 > ادتبا : رل هسروص . ردزار یساق « ردرون یسیرجا « رد هدهاشم

 ا حور خفن یراب بانج همدا ترضخ او ؟ یدلاق ندمک

 روضح مدآ . یدّتسا توعد هنراوح بوردنوک و جات ها نیما لبرج

 ر ترشا هدتاورر « لس زو ید . یدراو روتسم هلا هفرخ هقح

 .نوالغادش هرژوا عا را نکردنا لور همز تولوا کک نوا کک

 . یدلاف نداروب هفرخ هتشلا . یدک وديا هقرخ بویقوطزب ین ثیش هدعب

 . ردحاتح و هب هفرخ الواو اینا هل نوحکنا

 .هدنسهقاب .ردتققح یهرط ؛ردتبرش یا كن هقرخ رروس رفعخ ماما و
 فا ب درا دا e ۳ رد هازاب محراب مک روکا رر ۱

 ین زا رب نذواسا نر کر دس هناشن افرا ی

 .لصاح قلقا هلبا نیناومآ امماد یورد یی . رب زوس رکج نزوس : باوج
 راهسروص ..رونتروا قح لکون : باوح !روتتروا ه : را هسید . ردا

 نیک یو . ردبراهط یکرا :باوح ؟ رده یبینتدو یکرا كن هفرخ

 .تاسلها نالوا لول بحاص یتهالع كنهقرخ .ردقمراو كاب هنر وضح رب

 هرزوادح «ریصقلا نالا رخ » .ردرل هقرخ دك هراهسک تق و

 . ردکید « مدکچ ند هو یند قئالع یمیلا » یعوھفم هکردیلملیا هصق یک
 هراب .ردکعد «مدکج ندمارحو ندابند یمتابا : هدانمم كما هصق یکتا

 . ردیتمالع كعد مدک ندماشتحاو . كلشيراد كمك هنیمشب ةقرخ یلاع هراب
 مالسناو ناعا قلوا شوندع بوک هقرخ یمهدا ی ءدنکن زو کک

 ندنسسملوسر لتا نع هفرخ . ردکعد مدشباب هنتم لح هدیهدمو داقتعاو ۱

 .بوروک هررب ندوجنا قآ تانک رف ترضح هدجارعم هل . ردشلاق

NINEو و  DSK REDE NIE RIEDیوم و یوم و یوم و مو  
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 یجندرد . یدلاق نرم یدلوا شادنرف هلنا ىلع ترضح هدنن وک خرید

 ندرلن [ . یدلوا شادنرق هلبا هنعهلایضر قیدضل ارکبابا ترضح ا

 ۰ هتفج اوریز وک تج هدتنارا راه رط تحاص : رل هبروص . یدلاق

 ا هه نتج کلاغ اهر اوج ٩ ردو دقو کت
 هتفو یسااده یدنک كنتما لیربج اما« اولح هکیدروتک ا اده ندنرقم

 تحاصم همالسل !هیاع مدا ترضح .ندتنجو ۰ یدنا یادغو یعا هشاول

 هب اوح ترضح . روک یرافوف یحوق و یطوط نوحیبس هما
 . رد دنس » ک۱ یدروتک یرلشوق سواطو ا و جغل الرق -

 هناتسدنه قر هشالوط یابند قر هحوا ندنناب كناوح یراشوق جعل الرق

 ناقص ولو یوا ترصح نود ردم هتسمرب رج ( تیر تارق-

 چاق رب ندنرلوسک كناوح ترضحو . هاوح ترضح قرهلا ل بت جاقرب

 راحفت الربقوب اوحو مدا هتشبا . یدرلرروتک همدا بانح قر هربآ لست

 هد ( تافرع لبج ) یفوک یجنوا كنف رش هجا یذ هلی رب رب هلیس هلهساو
 ( هفرع لبج ) هغاط لوا نوچ راکدتا تعءاع بوشوب وا بوشوروک

 .زمتحاق بولوا راوحمهو سیا هناسنا جشال یف یرتدنامزوا ات هتشا ۰ رلربد

 : تیرض : یاوج ٩ رود یوق تمالاتس ترد زاوا زار

 ؟ رد هن یراماکحا : راهسروص . رد رلوق تفرعم « تققح ۰ ته رطا

 . ردقلوا عبات هنم لوسر عرش ًانطابو رها ۰ تعیرش : باوج

 یوبسام عیج تقیقح . ردقلوا لسم بولبب هطزوک یناعاو نید « تقر
 هسفن فرع نم إل كرد هللا تفرعم رومشم ؛ تفرعم . ردقلوا اربم ندهللا

 قیدنک ب ولبب یکلکسک | کهدنفن یدنک هرزوا ینومضم 6 هبر فرع دقف
 . ردقعاط فصتم هللا لماک رادتفا یقلاخو رح

Egبس ب  

 یساملعا ؛ینلراو « یلسع « یس ەل ء یاعا كن هفرخ ؟ رد هنرقف هقرخ



 4۹ ۱ . یانصا لوداتسا

 کماخا لک! ندنسهنادیادنب هلقحن صا هکرد نص مدا :یحنرب . هانید یدلاق

 ترضح : نکا . یدلوارود ندتحر راوح یدض یدهع ۰ یدتسا دهع

 نوحکیدتا ور دهغ نر دا هغ اب ین هک هاقح سما هکر د مالال !هیلع میهاربا

 هنب زکر ابراج ادا هکردمالسلاهیلع دم ترضح : یحنحوا .یدلوا لا لیلخ

 مالسلاهلع یس مدا لوا دش : ردوا لکم دش اما . یورو 8

 تروع بودبا باح ندمارک ةکئالمو ندقح بانج هدلحم ینیدقیج ندتنج
 مالسل !هیلع ی لیلخ مهار ا : دشینکیا . یدتادش شب ها ریان رب

 مالسلاهیلع ین حون ترضح : دشینجوا . یدناشوق دش نکردیا انبهبمک
 كلاس ترض هدحارفم هل : دش درد یارو کک

 هنع یلامت ُهلایضر قیدصلا رکبابا : دش یتش . یدناشوق مالسلاهیلع

 ید. یدناشوف هع لامتلایضو رک ترضخ هک 99 یاا
 لع ترضح :دش یگزکس . یدناترف هنع هلایخز یا ك

 .یدناشوقهنعهللایضر هزجترضح : دشیحزوقط : یدناشوق هنعهلایضر

 ندتلاسر ترضح . یدناشوق هنعهلایضر دیلون دلاخ ترضح : دشیعوا

 هلام رک للعترضح .رابدلوا رور رب رربهداحتسبحاص تولوا نوذآمرانوب

 هدنراتداعس روضح كملسوهلغ لا هلال رمغس ترس ید ههج و

 یریپ رانذومو هبیرمض هما هنعهللایضر رمو همنعهلایضر یسراف ناماس
 یسهلج بوداشوق دش ید هرلهسمک هاو هنع هللا یضر یشحلالب شرب
 یسراف ناملسو . رایدتبا لوق ییرقفتاهج ندههجو لامرک یلع ترضح
 هسمک یدب هدنروضح لسو هيلع یلاعت هللایلص لوسر ترضح یراترضح
 كدش » : رل هسروصرک ۱ ۰ رایدلیق اوشیپ بحاص ید یرانآ بوداشوق
 كناطش تودنآ هدهاح اد با یف نط ؛ 5 هد هر یا

 یشادنرف قرط : کراهسروصر» ردکماما داف. هلا تفل غ هس هوس
 مدا ترضحالوا : باوج ؟ یدلاق ندمیک قعوط شادنرف ادتباو كعد هن

 م یدلاقندرلن ا« رایدلوا شادنرق ادا هلبا مالسلاهیلع لناربج مالسلاهیلع
 .دم ترضح یجنجوا . یدلاق ندلیربج هلیا مالسلالع ین مهار, یسجنکی)
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 ویو بونب هقارب . یدتیا مالس اکس كبر هلالوسراب » لیربج ترضح
 شرع من بولوا روتسم ندنباخ بوناشوق هنب رک یذلش یرپ رح تنج
 ریس یملاع كيب زکس نوا و یمتنج تاق تاق ۰ یملقو حول یمیسرکو
 یهیهلا اواو مالس هبد « یدروس نوستیا هدهاشم یک اب لاح بولیا

 دش رب هاب كلوسر ترضح و . یدللا نایب هنمدقا لتسر خف رب رب

 هنبرللب عیانصلها نوجکت | . یدبا یریرحتنجرب لاثم لاتشپ مکیدناشوق

 . رارولوا لمکم هدیشره بولوا روتسم هلبسوب . راروناشوق لاتشپ دشررپ
 نیسوقباق ) تود اشاع یلاع كسب زکسنوا هانتلاسر ترضح هحیک لوا
 تاکر كن بودطا هدهاشم نلاج كقح ناتح . یدراو هتسهبتنم ( ینداوا

 كسب شم رایضعب بولوا بی رق هب یراب بانج تااسر ترمضح . یدتیا
 ار ی ها ےک لوا اتو یا تاک
 کم تلاسر ترضح هرکصندقدلوا ناتسود ناتساد مرک | لوسر زغم و

 لصانطو كرت نالاعلل هجر لوارخا بویمهدما یناکدنز ندح هلبایرارکنم

 ترجم هیهرونم ةنیدم ةزعلابر بانج نامرفاب ًاعم هليا نیرجاهم بودا

 بوناق ضرف مابص هدنلب یینکیآ كني راقدلوا نطوتم هدهنیدم . یدلیا
 ترضح نوجماقلوا قیرطلها هنسلوا . یدنلوالیوحت هیکم ندسدق هلق

 هدکدتیا تعیب بویلبا لوق یرقف ناهج ندنلاسر ترضح قیدصلارکیابا
 تعيب بویلغاب دش رم ترضح ندنا . یدلوا یسهمشچ رس دنبشق قیرط
 بودا تعس ناّمع ترضح ندنا . یدلوا نابع هاس همشحرس بودا

 هفتم

 همشچرمس بودبا تعب یلعترضح ندنا . یدلوا یساوشیپ یدحاوقیرط
 تسدرب تسد نکررب و تعیب هرابراج ویو . یدلوا یتولخ قی رط ناماما

 تا »۰. مدا قوف هلل ادب هللا نوعلاس اعا كنوعلاس نیذلانا ا بولوا

 .یدراردبا سوب تسدیند یتارضح نیزکرابراحو .یدروبب توالت. ینسهلیاج
 . شیدلوا دش بحاصو هداحس بحاص هدنماقم رزو ترد یربیه هلهجووب

 .بحاص هیلوا دش بحاصو ناعو دهع بحاص هکر که . ردناج ودهع تعيب

 .ندلس ص جوا باوج ؟ یدلاقندمک دهع هسراراروص رکا . هلوا قب رط



 4۸۹ یفانصا اا
 UIT فهم عم هم عج مجمع ممه اعم هوم واسه هک 3

 یهامداص ( سنو ترضح ) . یدنامکح ( نامقل ترضح ) . یدبا لامر "
 این الا متاخ ترضح زا یدا درج ۽ ؛ اع حاب س ( یسع نترضح )۰ یدیا ۰

 یرصل هدسرق ماش هلبلام كنارک هحدخ بولک زعدقا ( یطصلادح ) ۱

 ییدبا هللا ل دس یف دهاحو . یدرلردنا تراحت بوراو هرلهدلب یریعو هس رش

 انع هحل رش یاضتقم سە رک تا 6( هللا لانس ق اودهاحو

 : ردراشعا ازغ زکس یمرکب ( مالسلاهلع) یرلودنک تاذلاب . یدراردبا
 كنبرات رمضح میلعو انس ىلغ هلاتاولص ماظع ناریمغم نان وا ر رحم هدالاب

 ترضح هنسهلمح . یدرلشلوا ی وح اص تفرعم رر هلا تزع نامرف یر نه

 ندنارک یاسا وسا تفروم هتل كاما و ملعت نیما لیربج
 هللا هزحعم یه . ردیرپ كتعنص رو تفرعم رب یربیهو ۰ ردشلوا عياش

 ِ . یدراردا داجما تعنص زوب هج

 دن راتداعس نابز ندا طو اا ا وور عیفشو ابرک لوسر اما

 هبا هڪ نک ندهقفص باب راو راصناو ن رحاهم بور و هلولو هناهح 1

 رکسع قرهقارب هدنجما تشهدو بعرو م کلام فار طا بولوا كلام اک ا
 تاداعولرد ره بون ود دم تما م کو راتاو وطفل هلا لاثم ابرد ۱

 . یدرلردنا یربک ةدهاحم هلتاعاطو

(Eسوم حس  

 لیربج هطساو ةزملابر یادخصااب لوسر ترضح همانوتف

 نیعمجا مع هللانا وضر نب زک رابراچ تروشع نیما

 نکیاهدنشاب ربیللا هاتپتلاسر ترضح مک هلوا مولعم هایوش هبافصابناوخا

 سدق داس تونل وا توعد .ندیف رط قح یاب هیت

 تنج رب مان فرفر بولوا نامرف هلیربج ترضح مد یرافدصاب مدق هقرش

 بوشتوط لیربج ترضع ها: تلاسر ترضح بوربتک (یقارب - یار ) :
 . رایدلوا شات ۶
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NIEیو ) یوم یوج یو ( RIDESب9  ( NIEیو یک )باک یک یک  

 . هديا رونمو نیم یابند هلبتما و یور ی راترضح نمدنقا

 بوریتک هضرا ےدا یلص مدا ترضخ هلسهناب م دنک ٌهناد ینم هتمکح و

 كلحنك ینعب نراک یناقهد نوحا توعالتوق ردقهناهن یدوعوم لجا

 ینیداواغاص ینصمدا . یدتا ملعت هنسودننک هلیسهطساو نام ان ری یر

 راکر رب یند هیاینا راس یراب بانج هدعب یدشاغوا هليا كاحنک | تدم
 . یدلا نامرف

 اس كزع طب دنفا ماظع یاسا

 ترضح)۰ ردعارز و یینکا هرزوا یدو اناس ) ینصمدآ ترضح (

 . یدبا یزرت < یحزاب ( سپردا ترضح ) . یدا جالحو زانع ( تدش

 ترضح ) . یدیا راجت (دوه ترضح ) . یدیا راجت ( حون ترضح )
 سهاهدعل . یدا یحدوس هدنلح ( مهار ترضح ) . یدا نابرتش (اص

 ترضح ) ۰ یدلوا اس هلتهح یندلوا زوم هغ یهمرکم هسک هلا قح

 . یدیا ۍعار ( قحسا ترضخ ) ۰ یدبا حوا یعی صاق ( لیعاسا
 ناسمو حبص ( فسوب ترضح ) . یدیا عرو لها ( بوقعب ترضح )
 ( بو اترضح ) .یدلوا كلم هدع . یدرابات تعاس هدنادنز نوجا كملس

 یعار ( میلک یسوم ترضح ) . یدیا دباع ( بعش ترضح ) . یدیا رباص
 زاخ ( لتکلاوذ ۷. یدارزو (نوراه ترضح ) . یدا
 ترضح ) . یدیا ماع خروم ( طواترضح ) .یدیایکعا - یک | ینی

 ( سالا ترضح ) .یدیا نامجرت ( لیومشاترضح ) . یدیا نابغاب ( ریزع
 یتلآ كنج عل . یدا عارد (دواد ترمذح ) < یدبا هوج ینعب جاسن

 ( ندنعاریاب - ندنعارپپ ) امروخ ( ناماس ترضح ) . یدراپاب هبج نوما
 ترضح ) . یدیا دهاز (ابرک ز ترضح ) . یدیا ریماوهفیاخ « فابلینز
 ( لایناد ترضح ) . یدیا حارج ( ایمرا ترضح ) . یدیا دمعم ( یجب
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 .هدزوتکب هد ږلسوم تاک ناک ی

 .بوروتوک هنیوک اباب قآ ییرلاایعو لها افصاب ناوخا هليا رلهبارآ كيب هت
 رب هلبا قیاق ندلوبناتسا . رارراقج یلصف هناتسک هدنآ ردق یا جوا یا

 « یلناکد یعرکی « یلعماج یلبارحم یهاوج رب « یلەناخ زوب . ردهفاسم كلثوک
 مدن | نارا ضس . ردهکت نادابآ یسکت اباب قآ ۰ ردهرق رومعم لها
 ۰: ردروپشم اباب قآ هاکترابز . ردیا ثکم

 «( یغاط ماع هاکجرفت ) ۰ ( کس هرد ةربسم) ۰ (رداہ لا هریسم )
 .فارشاو نابعا یرلنیطالس هحف و هاکج رفت نانل وا ریرحت هدالاب مایع هحیتن

 .قوج ریو یرلهعاق امت ربعو یرلاس روطو یساوه و پآ كربلا ارزو و

 رولوا زارد راموطر هسنلوا ر رح هرزوا هجو ییدلوا نعروظنم یرلفاصوا

 .كنهسط لب ناکمالا ردق ىلع هرزوایرصاق لقع كفعض دعو ادخدم اما

 تاریخ راس ۰ تراح روہشم هلم « یرلحتاف « یرلیناب « یراثآ امتربع

 مرج نریو تیز هرهش قحن ا . لدلبا رحمت یرلبش قوحرب اهدو یاسحو
 هبرم ینیدلوا زمولعم یلاعت هللا ءاشنا . یدیا شلاق فرح لهاو نیک کد

 . مەديا ثحم هد ندنآ رادقمرب هرزوا ناخ ناملس نوناق

 < راجت هرجا لوبناتسا هرزوا یلومضم ( هلا بح ساکلا )

 لوغشم هلآ لغش نوک انوک اهد « فراعم لها «راجت

 ردنا ناس یرلتاذ نالوا

 نانلون یرلردپ كمدا ین هل اب نالوا تاقولخ فرشا تع بانج الوا
 لوا .یدوق هنساوأم تنجبوروک قیال هتراوج .یدلبا قلخ لای
 كن راترضح قلفلا بر بانج نالوا رومالا لک ردم رولاو تاملظل اقلاخ

 « نیمرح اېن « نیلقتلالوسر نالوا یسایبنالناخ مکشعاوب یسهلزا تدارا
 تاصتلاک زاو تاولصلا لضفا هلع « تاقواخ فرشا . تادوجوم رخفم



Aیمهمانتحاس یلح ایلوا ٦ 
 قوم یوم IERIE فا دشت نما همت ها شم شم مد

 .,لیخرب بویمهدنک کوه هیهربسموب طقف . رلرریو ربلآ ینسهدژم هسراقج
 . رلردنا جرقت I اش

 لبف هدکدتبا حنف یرنصم لوا ناخ میلس ( ناخ میلس ةریدنام هریسم )

 بوروتک رلریغص هلا نوک نوک ۰ لیغراد « یزمریق « یراص یدلب ردق
 . زدند رفا یرلریغص ه رع نکح نودوا هدیارس یب الاح .ردشعوق هغاطوب
 یزوکیا رلیمحع مادخ طفاحم یرلنو . ردشمروت رص كس هڪ

 .یربه 4ردراو یرانوصماص روا مش كسوروس رغص هو .ردزواحتم

 هقوا رمشیللا رقرق .راو یمسارپ كریغص ریه ۰ ردرلکیوک رزکب هنالسرا ررپ
 . راردا تباعر تیاغ هرفاسم ید هدناتسا و . رارریو دوس ردق

 دص كدرواو زا ن نابالب ناهانش ( یلوک ,سوقرت هاک دص ) ۱

 . رونلوا

 رب رد یسهیرق هشا كروت ) ۰( یسهریسم یسیرق یل هتک )
 «یلغاب  یبهاکوآ .ء لئامروا نادابآ و رومعم هراب شغب هدنبغ كاونناتساوب

 - ردرلهریسم یلوشراج .«یلعماج لاثم هصقررپ یربره هکراو رلهبرق یلهجغب

 رلقاق راتارای نالوا دیقی هدلوبناتسا ( یسهریس یرللوک هجمکج )
 هرت نکیا هزاتورت ..رلردیا راکش یفلاب « یب » بولک هنیرللوک هجمکجوب ها

 ..یمی .ردقوب یریاظن كغلابوب هدنوکسم عبر . رلردیا لوانت بودرازبق هلیغاب
 الطا هر لا تر ویا هاشم هفو رو خوک« شام. روذم
 < ینللا هوم » ۰ .دولوا زآ ناویح + رام طقف . زاملوا سح یسهحئار قلاب

 .رولوا قوح هوا هن وط قلاب . رونلو هناد يا اور هدلس نواش ید

 رکر اکر نوحساعد اقستسا هدننادیم قواو ( ستم یادم قوا )

 رادنا ريترب .ردسانب عنا دا ناطلس هک ردراو ربنم صرب هدنرزوا هفص

 یناسوا هل زات هدالاب . رلردنا جرفت هدنآ فرح لها هلج بونلوب یه

 هردو وظسم

 4 ردشهلوا حدم هاو هسزاغون رگ عرق هریسم ددع اس هدلځ وب

 . یدلک هنفوط یلوطانا هرص یدمش
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 ادغ هتیرلهحم هدنراناشآ كالو تولوا مقاو هرجا نام اجو

 تخ رد هح رلکس هدنسه رشط كعاو .ریایدنا اشاع ندماح نورد یرلکدر و 2

 . رردیا توارط تنک.بونلهولج ناقاشع هلح هدنرلهاس . ردراو الاع

 لصاح هدءهدلبو هداز یم ود اشنا بجاص ( نوک یس ہردنج رات < ۱

 ,یدهاکحزف لماع ر سان لا ا ییاقا دا هیامانوهلفلوا
 . ردراز هلالرب رولو یرازانح رادهاس هحو فطا یساوهو باو "

 . ردیشاب رهن ندبا نابرج ههناخ دغاک یاحو ( یاب یاح ہاکج رفت )
 تعحناصم هڪ فح .ردراو را هفبصا راز ج هڪ ه دل و ردقفر بآ رب ذل تیا 3

 یهدنو تولک با رلهارآ « رلتآ ینهشابط .ضرع لها ندنا دارم كم

 .ردهجیوب كلك هدیرهن كب ىلع اودا واد شرع هدا را ۲
 بودا جرخ هک كس نوا ناخ ناماس ( یسدریسم فر وتو ۱

 روک و رر و ناشن ندبات بآ هلا رلرمسج زول ك هلوبناتسا ندلحو

 شملت ا: هغاط رکید ندغاط رب ار ردلکد رش رودقم کودک
 . ردیسلا بجاو :دکردرارک ابآ ناشکهک شنکح رس هالفا تاف رجوا

 ًارشع هدنبرف یسهریسم .یرارگ وص ( یضوح نابع ناطلس هاکجرف) ۰
 بولوا عج رلوص هلحوب ندرلغابو غاط قوجر, .ردمظع ضوج رب رق |
 ایت ا ارق رومعم هراب چوا نایهکت ۵ E . ریلیدیا عیزوت ء ملال ۱
 یقلخ ارق لوا هدک دليا لاخدا هضوح وب یاشاخ و راغ ندراعاط تا 9
 . ردناداآ و رومعم راوروق یکه دنسهعبرا بناوج كرلرکو . راربیا ره "
 هک ردناا پښت بیرغ و بیجع رب . رلردیا افصو قوذ ا ناقاشع هلج 9

 ۰ ردرصاق ناسل هدنحدم

 'زواو تباهن هدنراناط نالا .یعوار يمرس یراغاط اس

 یو ناشاتکب اسار ردراو یرکزآ یک هطرا ا
 لولطو هجهرف رانو .رلردنا تمدخ ها شاو ناح یرامادخ ها و روا

 تسارحو ظفح هدیزاغوب زکد هرق .راراپاب همریدص, نوما هاشداپ بویالوآ

 یحاص بودیا دنبو دق :یراشوارقو لوق ندا رارف ندلوبناتسا ۰ راردبا
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 ةە اس هدنفالخ ماکنه نوجما كنا . یادشلوا رکزز بولوا درک اش
 ٩دتنا ندن راهفلخ را وف ردم ر دا ان یسهناخراک نامو هدنرف

 .درکص «كمالسالاخبش هرکص <  كناشل امطع هاشداپ هفباخ دعتسم ییا نوا

 كنارکرز رس ت . راردبا سو ی زاه رش تسد كمهاظع یارزو رام
 یوق هرکس .رلرب وا ییرالا هلسدرص :كږلرب ضماهدو كنیقفو كخیشو

 وللثم هردغ ۰ جاق ۰ تخر و تیودو هتحن شیپ عصر هلرهاوج یشاب
 نش هدنسداو هناخ فاو لات رها میدقت هب اطات هاکراب یرلاباده

 .یمایرد مدا هدنساننا نوکیعرکیوب یساروا بولیروق هاکرخو همیخ كسلا
 اما -رلردبا جرفترب هدهنس یعرکی یک رلنوب یخد یفانصا راجارس . روایک

 كف رش ناضمر رابلوبناتسا نیکد هنیرخآ ندنسهرغ كنبا ناعش هنسره
 زلهبیخ هنساضق هناخ دغاکون نوجما لابقتسا قارش هام لوا هلیبس یره

 . رردا افصو قود هما ( كوب بش ) یار , ماع بوروق

 عماج هدرب كنوتاخ هیاد . ردراو راوا یلغاب ردق زویکیا هدهناخ دغاک
 هدننامز ءرفک ء ردراو یکد ردق نعرکب یعاح فلز . زدراو قارش

 -. شمراو ( اح دعاک ) یم هل رله زا E صوصخحم هلاعا دغاک د دارون

 ا ا كعماس نواح اا یزم كن راب لوط و الا
 هدنفرطییا كلالز رهن هل ویو یم وا هناخ دورانرب هلا رامعا لپس

 ۰ ر هکالفا یره هکر او رلرا نج اتم هجتراو ر بشخ ا

 تحاص یک مدا ميهاربا ناخ میهاربا ناملتم ناد هناح ردلف و

 .ردشعا لوانت ماعط هدهکتوب هرک قوج هلبا رارقف قرهشاب ندنغیدلوا جات
 ناور بودیا حتف یاور عبار ناخ دام ( هنوک ربما هحغاب ةربسم)

 هدرازنج یاحوب بوریتک هلوبناتسا ( یناخ فسوب کک ب نانو اقا

 هدنسولج كناخ مهاربا .یدلیا ناسحا هناخ هنوک ریما كرددبا اشنا هجیفیرب

 هتوکریم هد « ردنا رارف همحع هکلامحا » اشا 9 هرق شندنآ تقاطع

 .یمانب هلم . یدلوا صوصخم هراهاشداپ هدهحفوب هرکص . یدلبا لتت .یناخ

 راو یعاح هدر ندروللب یراوود ترد بولل وا حرط هر زوا مع زرط



 AY راهاکج رفت هدنفا رطاو هدلویناتسا

 یسجابروج یمحترب هلینالغوا یم هطوارب هدرورس یاحوب .راردبا یتیم
 ( هناخ تواب شیاتسزدا . راردن!تمدخ هرزوا هناخ تورا ر

 نوشروق هسرزوا بودا اس یکراک ناخ ناملس هدعب ..ردشعا اشنا ناخدیزیا

 ۰ یسسیشاب یجتوراب ندنغاموا ها هج ردلکد هق رکراک اما . ردشعالباق

 مش وط ددع زوب هدهناخ راکو . ردراو یره زوکیاو یرلش واح یدک

 بولوایراخرح ولرد  ولردو : رواک راطنق روا یرب سه ا راداوه

 بولوا یرلبالوطو یراخرج هدنرزوا رهن . ردراهبحع جاست هکمروک "

 « قرق .رثود راخ رج هدورجما هکدتا نارود رابالوط بوجآ ییرادنب كرهت
 . رامادخهلح بوکود یدوراب هرجا راناوه ءردیابرض راهتسدربمد هیقرشیللا
 هسروتقوط هناوه لا رمد .نوسمرتسوک هللا .راربریدشراق یوراب هلا راجاغآ

 یلهرطاخمرب ربریدتیانارب هیاوه یک لیبابا ربط یرامادخ هلج بوقیچشت آ
 دیر ندر داران هتسدو داراخرجاوت رقم ٠

 فراغ ناه . زولو» نازرا ی نم كمذا 6وواوا لصاح دسر هاشم ۰

 کن وح ردنا یا ناحهدنسهکت هناخ دغاک بودا اشا نداقاب كك نالوا
 ءرالکو خسطم یلقاجوا شمت .رازیلهد , رلهفص رضحتسم هناقاشع هدهکتوب

 : ردراو تاح بآ هاحرب < عماحرب « هناخ هوهفرب «نورفرب < ناکد یعرکی

 کب كنههکت - رارولوا نکاس هدرانزخم یرلنالغوا یمجع هرج زوکیاو
 ندنا دام .ردراو یراتئاوا رقاب یک ناغزاق هک هرح < نخ زواحتم.

 . راردیا افص تولوا نامهم هجک نوا شب ناراب
 ینانصانارکرزرب هدهنسقرق هدنرازنح هناخدغاکوب (یهاکجرفتنآرکرز )

 11۳ رل ردن ا١ تس نوک س اک هرزوا ناخ ناملس م.دق:نوناق بولوا ۳

 ردق هسک زویجوا ۰ راردبا مدراب هج رفتوب یرلیحمویق نوتب كنيرابد ناع
 یرانشنتسوب و هفیلخ نوک انوک بهاذم ردق كسییا نوا .رولوا قراصم۔

 ینسیاملس ةدرارس یخد ناهعلا هلشدان:تادلاب ؛راردما لیکشت ارک:تصه و

 ناملسنوناق كمرو هدهر .كلهسک ییانوا" هنا ىج وق: .هدکدلک ب وروق

 ه(نططسف) مور هدن رمشنوز رط هدملاع یلمدازهش ناخناماس اوز .ردناخ
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 یا هریسموت یتقو هلال . رولوا لصاح هدنو ERE "هلال نالوا رومشم

 هناخ دغاک (یسهریسم یرصق روخآ رما) رولوا ناشیرب یلقع كند وک

 كن رلهاشداب ناّع لآ , رداسزرصقر اتتشخ هدراز نحر هدنرانکن یر

 کم لد . رروتوا هداروب لطصا ريما . رارباح هدارو [1 ] یرلناصح

 نالوا لصاحهداروب . ردراو یرارانچ مظع هح .ردهاکحرفر ردانیرظن

 نمج یسهلوقم كب رق. یراص ۰ كي رقهرق « قي ربا . هجثوب « لیفرت فلع "
 لناغوص « هدننوماه شوم :هدنرلارح ناسا هدمورضرا یکم .زالوا هدرابدرب

  هدنرلمت ناحرتو صاملص هدناو « هدنرل هووا لوک كس . هدنرلیداو

 ناس هس نوک نوا ندنحوا ضال بسا رب . هلوا هدقاحق تنشد

 . رولوا مسجو

 یراحایس شبح ۰ ن ۰ دنه « محو برع ( یسهربسم هناخدغاک )

 زکدهرق . ردولطلاقوف یتفاطل كنساوهوبآ . ردهریسمرب ریظنال هلیب هدننیب .
 هدیراوکشوخ بارب ردنا نایرج ندرلهرد مان کلتفح دنول برق هنیزاغوب

 . رتردبا لسغ نراراتسدو لاورس « صبق هدنا نا وش هماح هله هکراو ,

 نیراعاتم یراراجت دنه ضعب . ریثلزیع هدهعفد یحنکیا نیزسکمووس نوناص +

 لرهنوب . ردنا تیافک یراقدریطاب هب وص هرکرب بوریتک هبهناخ دغاکوب

 ء هجو ۰ لیفرت یهاک . ردنبزم هلبا رانوکنرسدیو قاوقو رانج یفرطیبا ۰

 شلوا راوس هبمهرپ یرانوک لطعت . ردتراع ندرایش یکوب اهدو قرا

 ضع . رلرونلکا بولک هترسم یاحوب ناقداص ناقشاع ناوجوریپ كيب هع -
 یرلکوک هراتخرد نالوا هدفرط یا .راردما كاروانش یورک هرهن راناح
 5 لو دغا داران س ردود هنسکش یا "قلاب هدنجنا وص

 ندفوخ بود ناغفو دارف هد « یدنوط کاو زد ی یاه .» بوک ۱

 هن لک ماداب رمشقم ناربلد كسب هم و . ردمزال زارتحا باغ ۰ رولوا قرخ

 یک رایهام بوراص هرلهطوف مشی را نوک لین. نیرانیزان .دوجو لاشم
 ارقس نیسح . ردقوب یاب . یدح كزوسو زاس . راردا « قلصاوغ

 و را ورک قم یخ اتا تعرا رکا ا



 ۶ ۲۱ رلهاکح رفت هدنفا رطاو هدل ون اتسا

 یعارح) ۰ ( یس هاب یرویلس ) ۰ ( یس هجخب اشاپ دواد) . یسانب ناخدیزیاب
 نانسامعمراکناخ ناملس ءانن ( یت هحفب یلج ردنکسا ) ۰ ( یس هاب یس هزد

 ( یسهحفب تاقوط) هدنناح یلوطانا ۰ ( یسوروق هرد كوم) < هجن هلودو

 ءان ( یم هحفب یللبدنق ) ۰ ( یس هجغب یقوبج )۰ ( یس جد هبناعلس)
 ۱ (یسحیب رادکسا ) ۰( یس هحفب زورواطصا ) « نانس رامعم راک ناخ ناماس

 .ردشع وا ان ندفرط عیار ناخد ( یسهحف هجیاماح ) < ناتسرامعم ءان

 ناخ نایاسمانب ( یس هجیغب اشاپ ردیح ) « یسانب نانس رامعم ( یم هجغب رنف)
 هاوفاو نالوا زم ولعم هد هدا رولوا غلاب هددع قزق یسهل ج . نانسرامعم راک

 .ردراو نابغاب زوب رشکیا . رزوب هدنر یه . ردرلنوب نالوب روهشم هدسان

 . ردلغاب نالیک هلواط ررب هدنربره بولوا یراروخآ راکنخ هدنراجا
 جرف كسکره فلکت ین نوجا ماعو صاخ هدنفارطاو نورد لوبناتسا

 نالوا هاک اشاع هزجما لونناتسا الوا - یراهاکحر فتو هرس ا هدا

 « یلو دیذیاب.« افو « هناخ توراب « هجتاب یکی « یرباج افا . ینادیم تآ )
 . هدازهش .ینامل هغردق « هیمیلس .رابحهبرع «یرازاپ تآ ۰ حتفلاوبا « هیناملس
 ( رازهلال . قاحوب هقنال ) و یرلنادص ( هفوصاا ۰ یعماح هدلاو « هلق یدب
 یسهلکساهمزال لوس «یسومق همزاآ . یسوق نودوا « کوا نیما ) و یرلغاب

 یزگدهعنال ) و یرلنادیم ( یسوق هقنال , ویقموق « یوق یراصنا بوبا
 لوبناتسا هل هکردراو یرلنادیم ( یوق اشاب دواد ء ابتاماص) و ( یماج
 ( یسارحناماس) هرشطندنسوف یروبلس هدنجراخ لوبناتسا .رد هدننورد

 وق یب ( . راو یسلاع رمعفر و یس همشح رب راقآ تایح بآ هدر, رار رب

 ( اغا مساق « اشاپ ماربب ) . ردلحمرب هاک اشام ( یسهربسم یسهکت هناخ یولوم

 یرلن ادم( یسهلکسارادرتفد :یسهلکسا دودواب رایغاتوا «رایموط «یراغاب
 هدنلو هناخ دغاک . ( یادم یشوکنیردا ) ۰ (یعرح بوا ) ۰ . ردراو

 هرد عساو رازنخرب ( یسهریسم یوک كب یلع) ردراو ( ینادیم دیرج )
 نی هليا یراجافآ رانج ردق ناسکس شمت « یلعماجرب یلوا قرق هرجا
 هلیمانیسهلال هناخدغاک ( یس هربسم راز هلال ) . ردهاکجرفترب نمروک نوک



 ۱ یس همانتحایس یلجایلوا ۰

 دیرف ۱۰۳۹ هنس ( هللا تابحف لزنم ) « یدنفا یاهش هتفک » ردوب یخ رات

 ( یدنفا نیدلاریخ یلاپ هرکوق ) یدیا یناورشرب یناعم نزخم فراصم رحم
 زعولعم طقف راو كس هج اهد هقشب ندرلنو یدبا تاذرب میاسو میاح

 ۱ ۱ . ردرلنو نالوا

 یروکت لوبناتسا هدنسهنس . كنبوبن تره  یترامع ییوک یضاق

 انب رامیظع ريد « هعلق هب هربزجوب ندنفوخ كنزا لاطب دیس لارق روطانف
 ,ینسهعلف یرلن مضح حتفلاوبا هدعب . یدتا رامعا رز رابه دح ین تور دتا

 زوب زکس الاح ۰ یدلبا ناسحا صاخ هنرلاغا هداعسلاراد خرهش بودبا مدح
 دارد بل .رذغاب وو ىلا . ردس هرفک مور هلحمیدب ۰ سم هلحرب « هناخ

 یو اج زد روه ند وخ ىلا اا امه یژرت:ردزاو,یراتامرکد, لب
 ندنرلاغاهداعسلاراد .ردراو ییهاحر یلدم هربک لک عیسی هرانمرب هدنحا

 : ردوش یحرات هدنرزوا یوق هلق . ردبساس اغا ناعع

 ردنامع عماج لیب ینخترات رلیدید مان یراثآ هتاریخ "یاب كاپ مان

 تاق یغلاب هدنناه . زاو قاد زو « یعاجر . ردفو ییماح هقش

 ردفهارو ندنزافو قاوق هدنفرط یوطانا كاوهاللسا ادخ دج . ردقوح

 . یدللوا نانو ر رح رصتخو دضم تامصق هراب زوقط

 یرهجنپ و غاب صوصخ هرلهاشداب هدنس هعیرا بناج تالوبناتسا

 ییدق دعم دا قلعت یرظن كنامس ترضح هدننورب یارس الوا

 هل راو ینابغاب كنب ناسکس ردقوب یلاثماو ربظن هدنوکسم عبر هحفب صاخ

 ۰ ( یسهخابهناسرت ) هدنسوشراق كحلاخ ُه ردرکسعر هقش کر دنالس نوناق

 هۆگری هدهناخدغاک ) ۰ دعا انب عیار ناڪي دح ) یس هحغل جاغا هرف )

 كناخ ناما ( یسهحفب یلهقاح ) ۰ یا عبار ناخ دارم ( یس هجا

 (یسجنب یوک هتف ) .ردیراک نانسرامع» (یسهجغب اشاپشوایس)  نانس راک

e ٩ا ١ ۳دک ۳  



 ۷۹ ی رپق راذکینا
 هک KSI eI Ke DE یک NDE NIE یک IE )یک )وک RIDE RIDE و9 )و2 و2 ۱2 )۱9 SIE و92 )۲92 ۱و۵ )یو

 خیشلا قاف | باطقالابطق تدابز ) . ردنوفدم هدنمولعم ربق هدننج یس هک
 نت هک ردماع و صاخ هاکتراب ز ( یدتا دو ترضح قالطالا ىلع

 ۱ : .نینیو هتف رد را هننوم ر

 لزغ ردخرات هنوف لاد لییعآ لد ین هدزغل ردشلوا هکی سيو
 هب_دبت

۱۰۳۷ 

 راندا كتندنفا د وجیدنفا یسیو.ارعش ناطلس ادخ ا

 موج ص یدنفایبو 0 هامیافرب ںولوا توفیدنفا دو هدنا وا كنهنس

 ۰ یدنفا دوم هلروفغمو موج . ردشلوا 2 رات هد هنسودنک ندنیدلوا

 هرز شک هادم بارو دن رای و ل
 هلواسهنتمس یناهک ا یاضف یس ان یرلءهرکص ۰ شلوالخ اد کک

 هدنجما تشهدوفوخ بودیا ناریسیمیحج ناربن هدایژرزاع هحکرب .ردشمتا

 هانا ندیدقا هداتفا هد هسرو لر هدا لدن یکلمام عی .ج هدشدلوا رادس

 وماي هال زنا داوا سا خیش - ردشملیا
 ید مالک ٌهصالخ . یدلوا رادروخرب بول آ رادرب هدرادکسا هد .شلروس

 هداس هدنساکر ناخ دمحا ناطلسو . ردراشعا سو خراش رش تسد هابشداب.

 لصا ویطف كل رصع لوا .ردشمر و تداژا هد رص كن شع رو .ردراشمتک"

 بارح عمش ۰ تفرعم برمشم نامشجربس همشجرس « تققح رارسا هنیحینک

 تارمخ . نورم نددح فاصوا .نایدیا هدهاشم بابرا غارح مثچ . هدهاحم

 یراتابهلا تاسا « تافلات هنافوصتم دلج زوب . ردنوزفا 7 ناتو

 فرشم هل راتګ فرش هرقحو ادخ دمح . رردیا صاح یاده . ردراو.

 دالوا بودا رس هلنماد یس هفرخ یدشروو . ردشنوا بصن قم وا١

 یی رلکرامد توللو هدنراتحبصنو ظعو دح ی . ردرلشعد نوساوا زع ونعم

 ندلاردب ( نماد الوم ) ۔ مرابآ راما هلتبح غیدلوا دامعرب هلبا لیقت
 و ()یایش هعلق ) هدننمز ناورش یار طقسم .رد رومشم هلکعد هداژب

 هدن رام كنس یا وا 9 دراو نیس هک ناطلبت دهها حد و مو را



V۸یس همانتح ایس یلجایلوا  
(> NIE یک( NIE NIE KSI RIE NSE یک( NIE NSE NDE NSE NIE NSIENSDEN:IERSDENSIE NIE KK RIED 

 ء جرفت ) . ردلالز تابح بآ رب هرجا ناتستخرد ( یراکیپ شیاق هربسنم )»
 . رولوا یلاع وآ بئاجم ( یغاط ماع هاکوآ

 . رد هفرف چاق رب لاا OE DE یو راک كقلخ و تالح ءامسا

 هرخاق هششا نوک انوک هکردیر افا رشاو ناغا ثكنسهش اط E یس هقرفر

 شما تعانق هب هقافورقف یس هقرف رب . رداحاصو املع یسهقرف رب . راریک
 3 ناستشک یسهقرفرب ۰ ردن ورم نددح هک رد رلارقف یدتفا دوم رادو

 هروک هت رارادتقا یرلهسلا كموقو . ردتعنص لها هدیسهقرفریردناجتاق
 ندنفرط لوطانا یس رثک | كقاخو . رد هجارف « هلوط « هموح « هماق

 یسارعشو املعو غیلب و حیصف لد لها هدنرلجما . ندرت نو تابلو هک

 كتساوه و 1 هلروک ذم رهش بس ها هدرلنالک ندنرهش ( زر ) . ردراو

 لاما هدرادکسنا هک ردراو یرللزوک قوحرب میقات ندتفابطل تما

 : یانک رونت ۰یم هدرکو یس هديب ضاسو صاخ نالوا ام ردقو

  .ردقافا روهشم یترش موزوا ییلفرق ۰: یوزوا هروخ « یعامق

SH Uازتحالا یوذ ءاملع ها رک رهام < ماظع یالوا  I TI نم ٣ 

 ردنامستمارک تاذرب كوب ندنراقفر یزاغ لاطب (اباب عاحش ترضح )

 . ردنوفدم هدنحما یرلغاب عاحش . ردشملوا بویلیهز نالس ن کا رلابج اب

 بوقام هنامنآ .اماد e قیرط لها ( یرق هدد ۳۳ (

 ماس . شعا درو ربخ E ا نونا ودا ناک

 ردایج ردلیج هناوب راماما یلیعامسا ماس یروب » هدکدتا هج وت همنا

 ۰ E « راو هس روع بودا نارق ند هعد

 0 ۰ ۰ »“ ٩

 یروع هرکصندک درب ناخب نادند ی ردسع نوزو هدنسارخ رب داح

 E اینا ٤ ردا حف ی رحم تورا هن روع جد كا نوډګ هت رزوا

 ناطلس دما هجءهرق یرلیدنک . رولوب دوجو یرارابررد قطن كنیراترضح
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 هکالفا ( هحیاماح كوسءیدم ) . رول روک قرهلوا نامج فن و هاکاشاعررب

 زمهاشداب هدار وا یدیادنلبهکت ۳ اا وردات كن الاب لحجر کا

 هدنوا هک یدریدتبا حرط یلع هنر هلیمان «ناهجغاب» صوصخ هرابدن
 1 رد وش ریقح مش راته صف نالوا

 مهاشداب كرصق هلوا كرابم خرات هخ اکوب ایلوایا مدید

 * راز نج هدیغاشا زار ندهجیلماج كویب ( هجیلماح كچوک ءریسم»
 ؛ یور شمالق هاکج رفت ) . ردداور نرم راها رانح هاکراکش

 لاصموق « ضاس هرجا زفروکرب هدنسهرا یسهحاب راق هلبرلغاب یوک یضاق

 کلام مدا یک یرلدکلام زکدهدنآ ناقداص ناقاشع < نا بلد هل . ردرحرب

 اشار دیح) ۰ ( یهاکجرفت یراغاب یوک یضاق ) .راردبا كاروانش یرلکلمو

 هلاس ) . ردربظن یه به <.( یرلغابهاحس) ۰ ( یرلغاب ردا لا ) ۰( یتا
 « یاتح رصقرب هززوا هتشیرب رظانهابرذ هدنس هاب ناطلس اق ( یضوح اشا

 . ردراو یرلهام ترفموداقت هدنحا کراو یمظع ضوحرب

 .ناغوطهلجهدن رلکدح وک هرادکسا نطالس ( یادم راحافوط هاکنارس)
 ,ند.ه رف مدو ردایرډ ( یسهلف زف ) ۰ رد هناخراک مظعرب رارجوک هیاروب زاب

 ردعاود ناک مک یدق ردالاب "هل حنصمر هشوک را دعا رب قواز

 ۱ . ردعدا زویکیا یمرچ

 .ندرومتاب یرادرختاق یدب هدنجحا .ردراو یوق ریمدرب رظان هنف رط

 .هجوج یلج یرادزد . ردراو یوص جرہص لاثم تاسیح بآ شقلوا عج
 ردقرجا یلحم ردق قارطس چوا هدنساروب كباتک ) هدایرد بلو یرفتزوو

 .لافزامو یراب وط زع لاب هراب قرف یک رس تفهردژا ( دلدتا لر هالاح هدر

 یدولو هناخ وچ لکو یر

 رازهبیجهدایزد ةد زوم دام لای لد چ ىو ۲ قتل ات و
 .هدنوروددنآ بولکر ص لاد ناقشاع هل ید هدنوب ( اشا ینمش هاکنارس)

 .ردخاكت زار ولو ا (ىشاةى رام رام )ودا وه تک ت



 < یفاحوا رزو . ردهدننرق یعاعطا ترامعو یماح یحدو ( هدلاو هتروا

 یارسنامهم ) .ردراو یلهود هقسشابو . ردهناخ نامهم رولآ رک یاب کس

 یارسرب رومع» شادیا صیدخت نوچیسانکس كراكو نارعا ( هدلاو مسوک
 نالوا یوم ییا نک ام اغا نالترا ادختک/ ود لا  :ردیلاع

 : . ردراناخ و

 یارس . ردیرزو كناخ ناماس (اشاپ دم هجوق یارس )  رابارس

 هلا ) ۰ ( ینارس اشاپ یجاح ) ۰ ( ینارس رایشاغود ) . ردیسانب ناتسرامعم
 ۱ . ردیواک ناتسرامعم ( یسلاب اشا

 زویش یسهلح راس ناهج ناحاس « راح ور ناراحت ناخ فاصوا

 ورا لفاتوا رشللا ی ر یرره ندد لنودزوفاما - ردناخ ردف

 اما . رارولوا نکاس بولک یسهناط هاس نوجما هفولعرب هدیآ چوا هنس ضمب

 . ردراو یرلب اونو یرلبجحاخ كنبرب یه .ردشماکح راربحتز هدنررلپاب ثاتسهلح
 . زدراو ناعطعا نیس تب راه لس

 هرق ) . ردعظع تاربخرپ فلکم (یسهبشچ رادکسا ) - راهمشچ
 . رد هدنناج یغوللوق یرجیکب هدنجا یرازاپهعمج ( یسهعشج اشاپ ینطصم
 ٠ «ازفا تابعبآ همشچ یدایاب هدنلحم »۰ یخشرات

7.9€ 

 س
 ا ا لس کیا یسلج د ياف قاوما نک اکد فاصوا

 هداروب کنوح . رولو اشا تمقیذ هله رار هاکنو . ردق وب یناتسد

 ی ست هفاسا وب نوا مر نود وفا ج لعا نوک نوک"
 . رد هدر کیا هلس یبهناخغاد یتح . ردط ولخم عیانص لها هلج ردقوب

 ۰ . ردیلوق یناح کیا. ۰ ردقوسرب یرازاپ اساما

 هدب رب سه کردراو < نازک هدعزوع را < یراعاموزوا ردق كس ترد

 كناسنا ندهحار . رولوا لصاح نوکانوک راهزاو هفوکش « ناولا كىسە
 وا ی ات

 . ردهاکح رفتو هربسم یناحره كرش وا ناکربسم فاصوا

 یربرره هسنلواریس هلا قیرطررب ۰ رداسا نج هکرلهحماب صوصخ هراهاشداپ



 Vo} فربق رانا
SIE OIE NE +E NSE RoI 1E DERIKE DOSE RIEو ( NSD RIK RODE KSI RIEو دوم  RSDورک رو  

 .( ناطلسدمحا هحهرق هکت) : رتا واج هدول ( شک هداز یحود (

 هدناد یسلا ناطلس اق ( یو شاک یحاح هکت ) .ردهدنحشا ناتبسرا تم

 .ماع قلرط (یسکت نام ) ) ردناشا ورد اسا كح ور هدنناهل ززک وا ۱

 هللا رلردن بولوا ن ST نک اسم هل لۆ رب دنچ راه نیش

 .هنس رهکت بویمرب و ناما لرد هلا یخ نگر هر رز |

 طخ هدنرللا . رلسهاکید چیه نوسلوا ندفارشاو نابعا هسرتسیا . رارروتک

 مادح ثكمور راد کنوج . رارروتد ا ناسە تولآ رباب هلراه رش

 دل رهشیه هلتهج وا. ردشلدا عاسب قمروط هدنجما رهشود ردراس یض ص

 .بوشا طالتخا هنا مک راکسم کردراو رانا نکسم هجورا کک

 . ردقوج تباغ مدآ یلماذج هدرصمو ناتسرع اما .رارولوا نکس هجهقشاب
 برا : بوس هدر رگ دانا امد" کد ا

 .یرلکپرکو شاق هلسب كنيزان وروط بوروس هبهلالس ادخ تکو ار 6

 ۱ . رولکود
 یشراح ) هدنما وشراح ( یاجناطاس ) هدنسوشراح هلکسا تب راک

 كاب  انعرو بوس . ردماجر ان شوخ اوه شوخو حرفم تاغ ( ضا

 .هدلاو هروا) هدن رف یرازا تآ : ردراو یرانوکلبن هطوفو یرلک الد

 .هدلاو مهسوک ) ۰ ندک اب یراتولخ چ . ردکرابم ماجر اتشکلد ( یا

 ءانعر ماحرب « اف تربع حرطرب هلنهج ینیدنلوا انب هرکوص ندنسه (یعاج

 . ردقو یرظن هلس هداوشاتنسا ۰ لکد هدرادکسا . رد شوک

 ماجرب یلوص تایبح بآ ( یا یحنج ) هدنب رق ینارس هجاوخ یحنج
 :یاربزدف نو کش هدرېش ادغام نورا کو...

 . راردبا افص بورک هلرللابعو لها هلحم "یلاها هنسضم کردراو یراماج

 رکسا یبیرب ۰ ردراو یرایارسنامهم ردق ریثوا -- یرلپارسنابراک
 .تآ هلواط رزوب : لقاحوا رزو هدارد بل هدنفرط کیا كعماح ی هدنشاب

 هکرد دروتسم هلا نوشروف ابارس ۰ ردهعافرب نهتم کرج ام نابراک رولآ

 ۱ یارسناب راک ) . ردسارمخ كناطاس هامرهم ۰ ردتنمی هناخ هب هدن ور و ی

` 



Nیس همانتح ايس یلچایلوا  

 .ردعماحرب كوخ وک هدایردبل ( ییماح اتاپ یسمش ) ۰( ماج افا نالسرا )

 . ردیانظ نیز رصق رب نروک ندوریک هک ردشقلوا انب نیریش ردقوا اما
 .ردسهدب زد كا ( یدحسم اشابیجاح ) ندنرلدحسم . ردیساس ناتسرامعم

 ناطاس هدلاو هتروا ) < نیش وقف نا هامرهم ) س یرلهسردم

 رد ( یسهسردم اجا یسمش) ۰( یسهبردم هدلاو یب ) ۰ ( یسهسردم

 7 زدراو ( یسهسردم نوتاخ همیلک ) هدرب . ردیساس ناتسرامعم به رانو

 ی هوا هارد اناما یبا قارا د لوس ارل اراد

 په رلانب وب . یسهپ رتو یسارقلاراد اشاپ یجاج + یسهبرتو یسارقلاراد اشاپ
 . رد راکنانسرامعم داتسا

Eشات 6 میراع ناظات هام نهم هیقتخاپ کتیا  

 نر مرلنالوا نک امد ا نامیم < هود ورو هدا لاض الاوودقلا

 یهو نانرربو یسابروچ یادغب ساطررب هسکره هلا ینیسرقاب رب هعفدکیا
 هدانز ندنوک چ وا . ردراو یسهقدص مع رب هنشاب یا فو اعم روا بش

 رام هدلاو هروا) . ردهلبو فقاو طرش ۰ رلزمر و هنالوا نامهم

 هک ردراو یوالب ۰ یسهدرز یراهجیک هعمح بولوا هرزوا سرت یلوا هدو

 زوب زکس نالوا یرامادخعماوج و . ردناوجوریپ لوئسم ۰ ادکو یاب لوذیم
 دیدج ةدلاو ) . ردفقو ر كوس . رارولا ی را ةة و نیعم بولک مدا

 هاب شم . ردهدایز اهد هکلبو بولوا یک رلتاربخ یلوا هدوب ( یرامع

 .ردنرفاسمز اسو ناکاسموافعض لوذم یرانتما ین سصدلایدم هدنطالس

 قبرا یربا « یربآ یر هر ۱۰ ردهدرب ربنوا ماعطا ترام هدزادکسا

 . زولوا همانفاضرب نهمانتحاس تقووا . رازوا

 ردق ید ق رو هدرادکسا < ناشد ناشی رد ناشی ۳3 ةکت فاصوا
 .ردیسهناتسا هناکب تان واخ قلرط.( یدنفا دوم ترضح هک ). ردراوهکت

 هوش وک رب انس نه .ردرلل وغشم هل لاک ذ یسارقف ردوروبح وا زوروش

 ندا عاتسا هکرولوا قاطلب دیحوت لوا هم اءالص .دعب .ردراو یراهعءوص

 نیو زر هما هو( نالج رداقلاتع هک ) ۰ رواوآ تسم مس یا



 1۷۳ ۱ یربف رادکنا

 ناطلس یسه رک ناوت بوردتا عنا مد رات هو ها
 . ردشعا هه هنحور كام

 .رولیقبح هلا نابدرن شاط ندفرطییا هنمرح بولوا هدایردبآ : یلاکتا

 هلرلدومع هرزوا یرلهفص ناب هدنسهرمشط بولوارلر ننه هلرلرانح هدنطسو

 . ردراو یسرانم هدیکیا یلهقط ررب ۰ ردراو یسهلاع هق رب شلو اش
 رخرب زاملوا فیرعآ هدنب رق یراژابتآ - ( یماح ناطاس هدلاو هتروا) ۱

 بولوا هدنززوا سار ,:ردعما اس یسیلاو كلا نخ دار کک
 .ردراو یرلهقط لیداقو یرلهقطتعاح هدنراناچوا . ردهقرب ندرونابوک

 بولوا یراق ناب كعءاح . ردراو رانزورو ماحرولاب نوک نوک یخدهدنوب

 یرلجاغا رومالخا و رانج هدنجنا یعرح هرشط . ردیلاعكب یربک ق هله
 : ردراو یتهرانم نوژوم ىا یلهفرش رر هدنراسونم : ردعلدا سرغ

 هرزواتنات لاک نانسرامعم تولوا رونم هللا نوکلبت صاصر ایارس یرلاس

 نالعاس هدلاو میوکوت ( یعماج ناطلسهدلاو مسوک ) . ردندهلاع "ینایم یتیدبام

 .ردب رلهدلاو كناخ هاربا هلا ثااثدا معو كناخ ناغعو < ینوتاخ كناخدمحا

 .هدنزاتابح ییماحوب بوروک شا هدننامز هاشداب ید یر ندا لات

 كور هدنمز رب راداوه هدنرزوا راب رب . یدراشعا انس نوجراسفودنک ۱

 یسوق هلق ۰ ردعماح رب نشور یهرانم ۰ یلمرح اقص هرشط . لهق
 ۱ : ردوش یخ ران يهدنرزوا .

 ناحسلومتمهل وا تعاط نالوا هدعماح و فتاه نخ رات هلته یدد هحنلوا ماع

 .ردهذنسهناخ راک راب زات هد رق اا راکنخ ( ییماح دجاناطلس )

 یسجنبراکنخ ( یماج عبار دارم ناطاس ) ۰ ردعماجرب مدقزرط یلهراسرپ
 ميلسناطلس ) . زامهراو تعاجره . ردساخ عماجیهرانم قالا رب هدنرانک

 فطلاما . زدلکد نوا ماع . ردصاخ عماحرب هدنسهگاب رانف ( یعماج لوا

 انب نشور هدنسهاب زورواطسا ( یعماج عبار دارم ناطلس ) . ردعماجرب

 یسانب هدنسهجگاب هجیلماج ( یماج عبار دم ناطاس ) . ردصاخ عماح ر
 « ردهدنجا یهش ( یماج یدنفا دوم یرادکسسا ) . ردصاخ عماجرب نیتم 0
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 یسهمانتحایس یلج ایلوا ۷۷

 KE NEIEKSIENSIERSIE RIE KEDE RIE Ne NIE )یو ورک NIE Ne JE RSI NEDE RIE NIE )وکار

 زوقط شفلواانب هرزوا یهو هرد كغاط یدب رادکسا هرزوا یر زخت

 .ردمیشج رهشر نیز هلرلتزامع راسو راواللا « یلهجحاب « یلغا ردقكم

 هدهنسغذ رادیسا ۰ ردیروهشم طاغ رادکسا کرد (رادکسا ) یمسا لصا

 یسهدرب ارس هادبشرلانوراه « هدنناب یسهجاب نادکسا كس زاغ لا بس

 سدقم ضرا کاخ رادکسا . ردرلراد ینیدلوا نوکسم هلردا اغنا ءدنکوا
 . ردسانرع كنب رلارد دنس « دنه « مج ۰ برع < « یلوطانا هل بولوا

 د ا را خلا ندا وناس ا سا را ا

 ؛ ریراو هل مان شاطکش الوا رلقاق هلح ندنکیدلنا نابرح هلتدش یستنقآ

 . رولوا شلوا ليم زوقط هفاسم هلتهج وب . رار ریدلاص هرادکسا ندنا

 کل وهو یا هدنسایدو نام نوا هنا نوا قدور یا
 ا او ارم نوو ات ۰ ردلحم تناق كن هزایکتنا
 یدوه هلګځر و یتمراو مور هلڅ ر نوا « مالسا هلع شع هدرهش . زدمزال

 كنسلاها رهش . ردقو یخدهعلق هدرهش فارطا . ردقو كنرف ..ردراو

 تموکح هلیمد 1 زوب هکر دالنم الا ها روش یکاح ندغرش فرط
 تلادع هجور یونس . ردنا ته وات ا ش ۰ ردارق ییلاا لھ . ردا

 بولواهطوار ندنغاح وا یرحک ا رولوایاللصاح شویغ كسقرف

 یجب وطو یهبج « یریادختکهاس . راکبقوللوق هلیرجیکی هدنجما یسوسراج
 یراک غاشمو احلصو املع ۰ یفاوشاو نابعا ۰ ردراو یرلراتخا یغناحوا .

 . رد هدلوناتسا یعالسالا خش نالوا یحاص اوتف اما . ردنوزفا نددح

 یسلوتم رولا« یسشاب ونص ۰ ردراو یعاقمماق فارشالابقن هدرادکسا

 یمشا كرامظع نادناخ هدنحشا . ردرلف رصتم هرافاقوا كوس هردراو

 ناطلسهدازناخ ۰ یارسناطلس قتعهدلاو « یارس ناطلس هشیاع هدقاحالص

 فظن « ارس اشاردم 4 ینارمم اشاپ ا هدننرق راحافود « ارس

 هج اهدو « ینارس اغا نالسرا < نارش هجاوخ یجنج « یارس هداز اشاپ

 . رریو لالم یریرحت هکر دراو رلیارمم . مظتنمو كوم

 یماح وب . ردهدنشاب هکسا ( یماج ناطلس هامرہم ) : هفرشعماوج



 6۷۱ یرپش رادکسا

 ..ردشمارامعا یزاغلاطب ییوکیضاقو یرادکسا قرلوا هعفد كلبا ءدنفرظ

 .لارق مان ( روطاتق ) هدقدنلوا رومأم هنیرلازغ ماش یزاغ لاطب یرلهرکوص

 جر هدنجما یاب كربقح وب الاح ار انب هعلقر ناتم هنیوک یضاق

 .هحییاماح ان هفرط هرق دكوادکتسا هک وص . ردناباع یر تو

 بودا دس هتیزوت جا یغاروط . رر دشا قدنخرب ردقەهنیراغاط

 .رانیوطو « یسهلق لوغهرق رب هدهنرزوا یعاط هحیلماحو . رقارب هراسو

 .كوس هدر ییا نوا رام او هدنسهرت اشاب هلايو * هدهن یصل « هدنسهبب

 نیست ناپکت ردق:كس قرف هقرط بود دارادکسا بودا
 .كسزاج لاط هرکویص ندهد هطض تح هاهجو» یاد ا

 .كنب روفکت رادکسا بوریدتبا انب مظع ٌةعلق رب هدایرد یور ندنسوقروق

 سوغرپ ) هدبدلقوا . یدردبوق هنجنا ینسایشا یلکرکو یلتمیق راسو ییزیق
 .لاطب هدهرصوب [1] .ردکعد ( یسهلقزیق ) یسهعرت هکرایدید ( سیروق سین
 هنتبعم هشدشیا ینکیدلدبا مک هلو هلزادکسا كره رس ینحق ماش یرزاغ

 ,نداروا.۰ راصاب یرادکسا هلففلا لع كرهک بولا یزاغ ید ند مسزوسدب
 ىسى راول راسو نیس رخ یری اعاارف یو
E ۲نواقزاع .تکرییا هدنرب یبا ,رانکسا هدارواو رک  : 

 لعد وند « نوسلوا ناديا و رویم 6تا رم هد ا ۱
 , ةن ری نادم تولآ یتعانغ قز وقوط هرادکسا ا ردا زانو

 .لارق روطاق قزهلوا یناکرب یغابا كن زاغ .لاطب هرکوص . رواوا ناور

 .نامز حتفلادم . ردشلوا تش غابرب ابوک هکردشُعا رومعمهیوا یرادکسا
 .ناملس یسلوا رومعم ردنا رومعم لصانکل . ردشلدیا رامعا هد هدحتفلاوبا
 .یناکرب یساعد كسزاغ لاطب اذه انمو یا . ردفداصتم هننامز یوناف ناخ

 كموحیح عبار ناخ دام یدمش . ردهدەم وا نادابآ و رومعم قرلوا

 .(سلاماد) یربندهنوا هنسهلق زقهلیمسا كنسیراق كركسعرسر نانلوانفدهنبرق [۱ ]
 ردتهارو ندنسهلق ( هکنم ) نالوا هدنرتهناخقلابرصبق ( سونینموق لئونام ) بولیئد "

 ۱ . ردعملیا سیسأت یراصح هرزوا كمرک لر



 ماا یلجایلوا ۱ ۷۰

 دل و KK )یو NSE NSE ورم رصد وم و و RIE موص هجوم موم هم موم و جووچ

 هقیلخ دیشرلانوراه ندساع لآ هدقدلوا لارق ( انا ) یلغوا هنیرب بولوا
 تماهن : یدتا ءرصاح یلونناتسا لر ندرادکسا هلبا رکسع كس یللا زو

 یرولس بولا ر هدنمرج یبیرد رغص رپ هد « ردع كع ود رسحتف »

 اس نیماسم هلحو هعلقر هدنر یعماح اشا ینطصم هح وق هد رق یسوف

 :نوتلا كسیللا ندرافک هنسرهم قرهنوق ظفاح ردقكس هرجا هعلق . بودیا

 . یدلیا تدوع هدادعب بولا جارخ قلاس جوا نیشب هرزوا قلآ جارخ

 .ندرب یتسیه بودیا ماعلتف یدم تما كردیا ناصع رفک انیلا هرکوص
 هدرادکسا هایرارداب ردق كب چ وا ینزاغ لاطب دیس هداتئا وب . ردیا دیهش
 «یدزالوا طلسم هنیرارزوا قرهل | جارخو تمینغ ندرافک بولواددوصو

 هود ییرلکدلدبا دش اموم هليو كلرامالسا هدلونناتسا لاطب یزاغ نکل

 «هسلکنج ) ۰ (اجضوقزوق) هدنآ وا ناه بوشود تربغ شتآ هننورذ
 جوا کیدریک هلا كر :هدنا تراغ ی رل هصق ( هحراد ) ۰ ( لانراف) خرلرهش

 عرف ناسا انغیتیدلوا شم ۰ ناروا ندفنت ام مر !هسمیک ردقكيب

 ةا نوا وک نیا نداروا . لک هرهش ( هطالم) نالوا

 بضع هفیاخ . ردا رز رش رر رر یرللالم رب لاح كرلمالسا یهدلوسناتسا

 - ردنا ءرصاخ رارکت لونا فا تول ها رکسع كم زوکیا قرهلوا دولآ

 یعرکی ۰ رولیربک ندحیلق رفاک كيب زکس نوا كرهليدا كنج نوک چ وا
 افر تسد هد لارق مان (روفغت -روفکتا . رولا یسا هدیردق كم

 . رولیصآ «اکاح هبفوصایا هلینویاه صا كرهلبریتک هنیروضح دیشراانوراه
 .قرهلفار طظقاحم كس نوا ههعلق نالوا ان لوا قرفلا تمنع رساسح

 ۱ . رونلک هدادغب
 NED رد(یرزاغناسح ن رفعح) یر اف رش مسا ی زاغلاطد دس

 7 بوروق ینهاکرخو همخ هسرزوا هتشب رب هلاوح هنسهلقزق هدابرد بل

 4 ررب دشش رلهحتابو غا هدرلاروا تولوا نک اس تدم هنسید . رولاق طفاح

 ,یرلغاب شوک یزاغ « یرلغاب رداهب لآ « یرلغاب لاطب هراغابوا یرلیدمش
 هنس یدب و هتشا . رارومد یعاب نوک یضاق بولوا رومشم طلغ هکراربد



 4 رادکسا « قجنوغزوق ۱
 NEEDS KTR EDE یوک KOIKE DTS DEI کوک ROK RIE RIM صبح مصمصحصمجحصعحصع

 نشاواس ید یدلاها تنگ یخ ےیل ا 0
 هطبار رب نی ریش نب نم « رومعم یوک نکل . ردرالکد عراف ندلاتقو

 یرلوا ردق شما كرب وا یاب رک راک ۰ یناقوف ۰ یناتح لج . رده وع
 ره ندنسوشراس . ردراو یماحا تلخ هک مد دلا راو

 ٍ رولیدک هتسهحف ر 1

 هحناندشدلوا قرح ىلا زرواتنا هدرارو رو رسا تفت
 هدهدتناورر ۰ ردراشعد ( زورواتسا ) قرهلوا طلغ ندُز رواتسا هده ور

 هدارو نکرک هلوبناتسا نداروب كرهلک هتف لوبناتسا دیزیاب مریداس

 ندنرلهعد « زرتسیا وزن » : كمالسا لها بودا كنح هلا راتالو

 هزار نا زارب مدفسرل و زدم (زبرواطصا ) قرهلواطلغ

 قوح ید و غا. ردقلسشاب وض ر ا كتسالم رادکسا

 ۱ . ردراو هدنعماح . ردهصقرب

 ما «اباب نوغزوق » هدنرصع حلاوبا هداروب ( یسهصق قجتوغزوق) ,
 :كنتولوم رادکسا .رلرید ( قحنوغزوق ) هبهبصق نوحیغدلوا نک اس تاذرب
 ندنناهل زوکوا بوک ینسهجغاب ( اشاب شاقن ) نداروب . ردیفیلهاب وصری,

 هداح رواد ورا هر رها (یعابو یارس ناطعلس اف ) مرکب

 . ردراو

 ا

 e ها رادکسا نالوا مدتسم دابآ ردنو مدق هد ۳

 ۴ مربع راسو ما ناخ

 هرصاحهعفد یدب ندنف رط راهاشدا را و رابوماهدنامز سا لومناتسا ۱

 یمسفقر كلوداتسا هدنسخعا و هطلغ هدنسضعل دلرهرمصاحت ول . . یدشلدیا ۱

 . یدرلبدبا تدوع حتف ف ال ره ۲ جارخ هسا هدن رایج . رولیدیا حت
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 یس همانتح ایس یلچایل وا ۶:2۸

 جی NERS )یک )یک RIE NIE )کیک NIE )هک کوک )و2ک RIE IE RIE یو DIE NIE یو نیک یو

 ,ناخ ماس ناطاس هدهحعای وب .. ردس رفق هنسروق ساباب ( یا اب هت )

 هب یشاب یجاتسوب نوجا یدل ر دلوا بودا بضغ هناخناماس یسهدازهش لوا
 .داوخرربح هدقدلا بود « "هعاطو 0 « هدم شاب یجاتسو ۰ ها مس

 ` .یفجوجرب هنيو, كناخ ناما نالوا تلود غاب لاهن هناکی ندشیدلوا تلود
 .هدنسهحاب هلقوب تفایق لیدبت تدم هنسچوا یناخناماسو شوک كردبا فالتا

 ترخآ شاواب ۰ شاواب هدبولک ندنحتف رمعم ناخملس هرکص . ردشمتا هظفاح
 نوجا ناماس مولظم ! یاب یجاتسو « ہا » : هعالشاب هفع وط یخ رلوقوق

 هک نا لا تلودوب مهسرولوا دلو الب یدمش هتشيا ! مدیا اطخ مع

 ,ندنسهحغب هلت لردک بودیا سو ینمز یئا ی رشاتسوب هڪ د «؟ ردا لاقتنا

 هسیا ماس ناطلس . رب ریدروس زوب هنی رب رس یردب بوروتد ک یناخ ناملس

 ,یجناتسوب هحنا هناماس ناطلض تفالخ رخآ - رجوق بوصاب هنمرغاب یناماس
 رسا ياع براق دبا وا .رولوا ناجا رصم اب مث

 هدنناقره .ردامغامج هکردشما اشنانیزحو یلاعرصقرب ناماس ناطاس هرخالاب

 2 راد یمهحعات هلف الاح 4 ردتاو هرج ددعتم رل هراوفو رل هقعف

 الاح هکر دراو ورسرب یراکدکید هلب وللا یدنک تاذلاب كناخ ناماس ناملس

 چراخ ندنعوبطم مادنا یلاهنرب هک ردعیدب ردق قجهلوا لبلد هبهملا"تردق
 ۰ ردح ودع یربعا صوص ا لع 4 یسدوم ھه كن هححعای وب : ردکد

 لارق هدرلاروب نامز کیدلدیا حتق لویناتسا ( یسهبصق ینوک لکنچ )
 وو ڪج « هسدآ نده دلو رللاکنح ماطر هملاق ندننامز ناددام نا وه ا

 بول وا هداید بل ا ردقلشاب وصار ا ی ولوم e ردشعد

 كنسبلاها . ردزجاع لید ندنفصوت هکردرلناباخ ییهحغاب یغابقرط هقرآ
 ,يددنجا صوصخاب < یرابارس نکل . ردزآ ,یرامالسا . ردمور یعوح

 طقف . ردمرا عاب رب یلقور « یلفارطط « ردفلکم تباغ ( یسهحغاب صاخ )

 .هدل وطانا یت >> زدشعا فداصل هنحر مخ صم یلاط كن هحءاب وب لعا هللا

 اشاب دمحا كجوک ی (اشاب سایلا ) ناناق هدنسهعاق همر ۳ م

 .. ید وا لف رار هلدنعم هدهحءانون ه رک هب ی راب ومش رود> نوو
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  Eیال دنق ۾ 41۷

VRIES NSD یک( NIE NDE NIE و( nS TT 

 ردقزوک ا. یرلوا تارن« یا نادرد دا زهرا سو قرب رظان

 `« یسهناخح . ردن دنعاجنس ییا هج وق سد یراارق ۱ راو یرقن یلها راجت

 .ردراو یرا وط رظان هننور یدقآ و هنیراصح لا مور وشراق هدایرد نف

 . قوب یراثآ رکید ردراو یمحرب كناخ دم حاف هدنکوا هعلق ,
 یرللابو یرلیارس مع اما . زدهناخ ناسکس كسب : یشوراو هرىشط

 یلجهجاوخ ۰ یارمم اشا ییطصم . یآرمس هداز یحیلاخ رادرتفد ) . ردراوب

 .ردندنرلیارمس هجییاشاب ( یا 0 ریما < ینازس یلجیع یجناتفق « ارس
 . ردنسلام ردو نه هللا نیح یش هاک كسدنقا ناب لر و كلا ڭكتىرابلاھ

 جافرب ادعام ندنعماح هعاق .ردناملسم به یسااها قو ه هک اما هدهصق

 ودم مک یا كحوک بو یاسص میاعتلا راد ددع یدب ۰ یدحسم

 هدنرلغاط .ردرامدآ تسود بیرغ « قوذ لها بهیناخ . ردراو یرلناک

 0 . ردزساسح یراعاج

 نایرج ندن راعاط ی هکردرهنرب لاثم تایح بآ ( یسهریسم وصکوک)

 یرلرب یژثک او. ردراغاب نیم هلراجاغا كسکوب یرلفرطییا .ریلک بودن
 یریوک هتحنرب هدنرزوا رهنوب .رد,رلنهرکد نواو ۰ یرلهحغاب هداز یللاخ

 رلجاغا بوراو هرادوک ازفحرف ورلبا ندرهنو هللارلقاق ناقاشع هل .راو

 نوکر ندعو ما ردهرتسم ر يلا او رار د

 توا لافس نوک انوک رلداتسا راک هزوک ندنآ هکراقح قاریوط

 .ردراو یانشازوص هج روا دک تب رادکس ا راصحو . رلزاتاح

 . ردا تقد هنسهظفاحم هدشاب یجاتسود ۱

 هکردمرا عارب و e كو و ىه صاخىللىدق )

 قود هدارو رک | یدو یساوک ناخ ماض ردات تل يا

 غاب رب نرم هلرلرمصق ددعتم هدنرزوا اسق رب هدننورپ یدقآ ی ردا

 « یداتسا هحغابرب ۰ ردراو یرلذاب هلغاوا رلغاط لاق یسهسک ۱ . ردنانج
 ناطلس یی مان ( یسیروت ساپپ» هدنبونج كنو راو ینارفن ناوحغاب رو
 ۳ ردشملیا ناسحا هب ( یدنفا یاو ) عبار ناخ دمع



REلا یسهمانتحایس یلجایلوا  

Sî۱ ی  

 یرلترضح نیدلاسمش هرقو « یلودیزیاب یردپ . شما اعدود « هلیاقافآ
 هنادرهو شمر وراد لرب بورشب یغوج قحابزق تعاسلوا . راشءدنمآ

 « یا دم زباب اصوصخم تامارک هکر دشاک مرد شب نزولادنع ینحایزق +

 ینم هیسوب هتشيا . زمللسب ؟ یعمیلس هدازرش هسقو « یم دلا سمش هسقوب
 زامقبح هدراددرب قحلب زقناقبج هداروب هققح . رلربدهحماب یلقوحالاح هلحوا

 نیس یب e 7 راواذ a ا رشد ی :

 هعفطاق نودا قلهاتشداب هرکس یاونشرف هنکیدبن تنکدزکس ناخ

 ویوشلآ یتفالخ هلباحتف یرصم هدننخشرات یمرکی زویزوقط یی ( رکذ )۰
 رو نا E نادانا و رومعم هد یل یلقوبج

 . رذشلوا رومعم هدب ودېع هصقو ( یراتراغ كنس هصق هحلناق )

 هجوشاب . ردنشللد رپشرب لاح زویکیاكس « لما ۰ یلغاب هدایردبل

 .ردد راسو یسیلاب یدنفاناملس «یسیلاب اشاپریما ؛یسیلاب یلچ مهار : یرایلاب

 هدرهشون . ردح رقمون نم ندنسهلج یسلاكن ( هدازهقنول ) هد اهناتننکل

 ۱ . ردمالسا هدیسهلحمیدب . ردقوهرفک

 : یخراتیهدنرزواوق . ردهدنشابهلکسا ( یماحاشایردنکسا ) : یرلعماح
 محرلا نمحرلا هللا عسب انلق هرات یلعلا ناوضر لاق

 رب « یلئنوشروق ۰ یلهق ۰ ییناوط هشوکراح هدنرزوا راود هشوک راح

 نانس رومشم رامعم . ردراو یرلحاعا نوزوم هدنمرح . ردعماحر ییهرانم»

 ثیدخاراد هسردم .ردراو نایص "هناخ لعمکیا هقشبندنوب . ردیسانبكناغا

 یهدنسهنروقر كماجوب . راو یمارب كجوجوک . ردقوب یرایش یک

 ناریحو توہم ن روک ہکردشمنا ریوصت یلروص لیفرب عهداتسا هدنسهروج
 . رددیذل تیاغ یدروغب صلاخ كنهصقو . رولوا

 ینادشراف هزکد كنوصکوک دارد بل ( یسهصق یراصح.یلوطانا)

 حتفلاوبا هرکص هکردیسانب دیزیاب مریداس بولوا هدنرزوا اق تشپرب هدلحم
 یدادش . رلردیاتبسن اک ۱ ینسانب رلیرنک | ندنکیدریدتبا مرتو ریمعت ناخ

 هرغ . ردعدآ كس یعرج .ردکحوک اما . ردهعلقر نو یلاع شملوا انس.



 4 یقوبحو هدلب یلریجتا ء هیناطاس

LOLO YKاو یو هم هم هم هم بدهم هوا ( NDE RIEیک ورک  NIKو2 ( RIE 

 هکردراو « یهاکجرفت ناطلس اببقا » هدورجا ردق تعاسرپ ندنوب

 یناطاع ۰ یسهریسم کسهرد « یسریسم ردام لا : زولوآ زرد هدر

 هریسم لزوکلا_ یسهریسم یمشوب + یسهریسم یسوروق نویق « یسهریبم
 . روناوانایبو رکد هدن رللحم هکردیرل

 ناخدیزیاب . ردهدایددبلو هدنفرطبونج كزوقکب ( یسهاب هیناطلس )
 ناشکهک هکردراو راورش هبوا هدنو ۰ ردناتسلک لاتم نانج غابرب یسانیبو

 ۰ هحینک اعابنایع هداز رمدزوا هدن صع ثاانداسع . نوع ون هاتان

 رضقر ییدروک هدرلاروا هدکدتا تراغ یرافرط .ربربت ء قامش ۰ ناورش

 رو طح جاب ییرافاةهرحم « یتکن ماب یراماج یسهرخ و یسهق كنا تربع
 یاب هیناطاسوب هلیرکف رانوسلوا عیاض هدوا . ردشمتا ےدقت هبیهاشداپ
 بولوایاب اذهان لا هکردرل ثنا داشنا نوناهرصقرب هدایردبل هدنسهجاس

 تاناوح رواصتو شوق مدنحا هح . نیددگمآ ترج ی
 نداوه یلئتدش هدایرد .لحاس ردقب یدمش 2 مسرت لزرک ردقوا

 ناداتسارهام < بیج .ردشماک ناصقنهلس هششر هدلاح ییدلکهزال یلوزو
 ناوحتاب مد ردق یخ یداتسل هاب و كلو ر هک

 . ردراو یار

 یهناخ زویحوا لصتم هسونح كنغاب هبناطاس ( یسهدلب ییربحا )

 یعاح . ردراو یدحیسم رب « ییهاح رب . ردیلهحفب یراوا ب هک ردهدلب رب

 . ردقوب یرازابو وشراح ۰ ردددنسآ رس اشا دما هاب را زه

 لوا یسهدازش یو د زاب . ردلصتم هب یی ربا ( هاب یقوح )

 قوبجزکس هملاراشم هدنوب وزيت هدنکیدنریتک ندنوز رط یراترضح

 ! غوا او را هتحص مرک وس ی رات دقت

 تفالخ نادیمهلع دأت زر ۱۵ رات A) — گو هل ار ۳ همکجما

 یتسهوبم ردق 9 تب دهرم+ یعونح وروق ثاکی دس و ۽ Jê ردکنس

 ناخ میلسهدازش هدنآ وا .ردشا زونک تاممامو زومر هج هد « .نیسهم
af .۲ ۱  

 رومشم یسدومو . نیسر و هوم جاغاوروفو ! یراب» ۳ بولد هر یعوبح



oR 2تا ی 4  
 ردق ینلا شب هدایرد هدنکوا یس هلکسا س یفاصوا كننابلاد یفلاب چسلق

 مدآ رب هدنسالعا هوردات . راشمکید هارد تونالعا هنر یر ین رلکر د

 ندنمطالت لزکد هرق .رروتوا هدنحدق ی هدنس هت كکرید بودیا قلنابهکت
 مدا یهدنسهش كرد نکردبا كلروانش بورک هناعلوب ینلاب چیلق نالوب اهر
 «۱یموطیتحا ) . راتآ هبایرد فرط هدندرآ كنبرلقلاب چلق یشاطک هدنلا
 یودهناعل راقلاب یللاوز هحنشود هد « ! موط » هارد شاط هرزوا یلوق

 كرلغآ ندا هطاحا ابرد فارطا لاحرد ۰ رلرالتاب هرارف وند ردتمالس

 و آلا ا ةر تا نادم ورک چرا نفخ
 نالاق هدورخما بودا دس خرغآ انس کش قلاب هسیا رلداص ۰ رالثاب

 یرلقدیشاط رلقلابوب .رلردبا دیص بوروا هلراقافوطو هب رح ی رلقلاب چاق
 یعلق نورو نوزوا ردق جالوقرب . ردرلقلاب عونرب لب زگد هنحالس چناق
 لقاهمراص یا نکل . زامهلو تقو هلس هنعادلمق هجنرک هنکباد كاغآ

 نایلادوب .رولوا تمعنرب سیف تیاغ هجینایدبا خبط هلا روط هرت یل هکرسو
 ۱ رولا مارا ها كر شک ندنفرط یتما قلاب یا

 .ردهدهفاسم ردقمدآ كسو هدرحاندنسهکسا زوقکب (یسهحابتاقوط )

 هدیلوطانا كناشابدومم لوبقم نکردبا راکشودیص هداروب ناحدمت ناطلس اف

 هداروشزبت » : ندنرورس هجنلک یربخ ییدشیاحف نسلق ( تاقوط )
 راکشو دص . كد یسهحاب تاقوط » هتمساو كدبا انب ام مرا هقدح رب

 تفیجرب رزکبهنیروس تاقوط هنفارطا نوجا یسظفاح كراناویح نالیدیا
 تربع ناورداشرب « ميظعضوحرب ۰ یناتحترصقرب . ردا نامرفوید « ككج
 فاو . رروط ردباباترب هداوهوج یندرک هنراحضامسالاح هکردشملواات ام
 ,یحناتسو ددعزو « یداتسا هار . رورواوص هساطنوتل | یهدنسلاع

 ۶ یاجرب . ردداور .یسهوک جا ناابخ قانامروار ۰ ردراو یارق

 و یاوبحهلح مرکوص ندکدتسا نوکروس راهاتشدا ۰ راو یرهعاق دذعتم

 ندفیطل یاحوب نعدنفاعیار دام ناطلس . راردیااشاع بوقبط ه ( تاقوط )

 - یدراراسوا دن رج هدنراز نم كردا جره هدنسهنح و < ردا طح هداز



 O یهو صب صج یمج یجج یو صجصصجصصموض صصح صور ی صص

 رس هنامسآ جوا اما ردقوب یئارفنو یرادزد الاح هجرک . یدوق رکسع هجا "

 رادامآرت اد .ردهعاقرب مک ۰ لکشلا میر « ینبم هدنرزوا الاب هوکرب شمکج
 قلخ .ردنامروا هناتنک ین هعیرا باج . ردعدآ كس یا یسمیرا فارطا
 یرادروغوب و یراصلاخ نیل دیذلبولوا ی زاریغص مسج .ردناشک نودوا هلم
 راقرف « رادیهش هدنجا نامروا قلوروق رب هدنسقرش بناح كن هعلق . رولوا
 شتا هسلوا ناباع یرل هاش قازاق هدزکد هرق تلخ هعلقو . ردراو یرابز

 كاروانش هدزکد هرق طقف .ردوب یرل هفیظو .رارربوربخ هیارق فارطا بوقاب
 نوجا نوسشود  هرق هبط یا زاغو هد هملظم ل ا ندیآ

 هنامسآ جوا هدنفرط لیا مور وشراق قحا . رازاق شت الصا یرل هک
 (یابینلاب سنوب ) هرجا میظعسونافرب هدنس هورذ كنالاب ةعلقرب نک

 هتمالسبورک یرجاندزاغوب هدهاسبش بودنارظن اک | رابتشک هل .راراقاب
 یغاشا ندنس هعلق زوروب ویشا . رلررب و هقدصو رلردبا نابرق بولوا لخاد
 هجناک هننورپ ورس هليا ابرد بل هدیونج بناح مدا كيب شب یس هبصق قاوق
 راورس . ردزاو یدسرب كناخ ناماس هرزوا نورب لوا ردعدا كس کم

 عشو ) هعشوب لبج جرفت لها هج ندنآ . ردرازتح اهتاهجرب نیم هليا

 هدتعاسکیا یقحا هب ( ین عشوب ربق ) ۰ راردبا جوع نوجا تراز ین ( يت
 یارو حر مه كن ( ی حشو ) هدنرززواتب رود موو رد ریابقبح
 کر دزاو ین وقت ا كنبلاع لاج لوا . ردراو ینارقفو
 . ردحال وق ج وا هد یک . ردل الز بن یوص

 كنتکندنرانک رلغاب ندارد نا ےک یراتراخ بهت
 هدنرانک كامیظعناملرب « بونج ےدا كيچوا كننورب ورس هرزوا

 « یماج . رد هبصقرب نیزمو رومعم یلهجغب و غاب ییهناخ زوب زکس ردعقاو
 یرازابو وشراح .ردراو یرصتخقاوسا . ینایص بتکم .یماح .یدحسم
 .ردهام داص . ناشکبطح . ناغاب یلخهلج . ردن هلبا راهم تخرد

 زوب هطورشم هنیرايشاب مجنم ناغع لآ اما رد هدنمکح ولوم رادکسا هچرک
 .ردک اح یشاب یحناتسو ۰ یداتسا یسجاب هنناطلس .رداضق هایسهاب هخا یللا
 . ردنیربش رهشرب فیطل یساوهو پآ



1Yها یمهمانتحایس-یلجایلوا  
 ۱ PUENTE وم یو موم ومصم موم صمیمی یوم وم یو یوم و ومجمج یممک

 . ردیس هلحم رر كلوبناتسا بولوا هدفرط یبا مور یس هل كرل هصفو ریش,
 هنلاخ ضرا هدنس هرا دلرلهصق . ردرب قانوق ییا هحنلک هاروب ند هلق ید
 هغاق ندنآ . یدلوا ماع یناصق لیا مور هدارو . ژرلصتم هنر رب ردقو

 هسدقم ضرا نالوا ی اب كاخ یلوطانا وشراق ندنراصح زاغو بولوا راوس

 . لدتا تأ رج هر رحم بوصاب مد

 بل .ردشما انب ناخ دارم ید یو یس هعلق رحلا دیلک یلوطانا

 كنراودردراوتسا هعلقو نتم یار علم لکش هدنیمز عساو زودرپ هدایرد

 35 یر رادام اراد راو یس ود ر هدر رظان هب هلق زدعارد یمرک یدق

 چواو یرادزد .ردراویرل هر تارفن یرادقم ناسکس هدنحا .ردعدآ زو

 ددع زوو یرانا یاد ییاو یماحر كناخ دا نالعلس و یارفنزو

 هسزاعوب ۳ هرقو هنس هعلف با مور وشراق یا هک ردراو یرلبوط

 ۱ . رد رابوط زم لاب ریل | .لیم رثوا یربیه . ردرظان

 كامظع ناملرب هدایرد بل هدنبونج كن هروک ذم ٌةعلق : یسهبصق قاوق
 « یبماجرب ۰ ردیرل هناخ لسم اپارس یل هجابو غاب یل هناخ زو زکس هدنلحاس

 تتکم « یر هناخ راکیو یراناکد یرادقم زوکیا « یعارب یدحسم ید
 ۱ ۱ یا ارم: رتیزاو یان هر یان
 كتنالم را کلا یراک اح . ردندلوطانا ینو ۔ ردراجتو ناغابو ناک

 بوزک هل ارلقاف یشاب یحناتنو رورو بش .رداتموکح یرادزد هعاقو یان

 ی اغلب ا تا کو را ندتنامل نفیقوزاب ردت رس یم وک
 2 دز وم ید ورا طالحاو یا

 .,ردیساس لارق مان انلا هدنلامش كنس هصق قاوق سم زورو هماق فاصوا

 هد هنسهلوا دا هما زورو . ىدا راو یرتسانم كبهاررپ مان زورو هداروب

 مالسا ردق زوکیا هدنحا : رد هعلقر كنر هابس هنهک یدادشرب . ردوا بیس

 ناصعهعفدر نادعو و قالفا ارز .ردراو ییماحرب كناخ مردلسو یر هناخ

 نوسلواماللسارم هدکدتارونع هب وش راقندلحم و ناخمریدلس .یداراشمراقح

 بودا ریمعآ حتفلاوبا هدعب . یدا شارب بودبا حتق یلتم هماق وشا نوجا

 ات



 گز ۱ رح دلك هعلق
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 .تراغو بهن ی را هبصق راب یراص « هرد لوس ۰ هیبارط ۰ یوک یی
 .تروضم هلا ناوید نایعا هل هدکدتیا سکع همیار ناخ دارم یرلکدلیا
 .كزاغو لب رلرپپدتو یر, كناغایلع یلزوق ۰ كناشاپ بجر نادوقریزو بودبا
 كنو. یداروک بسا .یملوا اعنا راهماق جلاد هفرط جا زا
 .هنسر, بونلوا ادب هنیرلانب كرل هعلق بولوا رداص یرابرهش نامرف هنیرزوا
 :هکمرک یرحا قازق هدعب . یدلوا لاک ۱ یرلاس كنتم علق کیا هدفرط

 راطرب كزکد هرقرل هعلقو . رایدلاق هدناماو ظفح تاصق هلحبوبم هوا رداق

 .توص یناخ كبناج یکیا ۰ ردلیم مراب یراهرآ بولوا عقاو هدنزغآ یزاغوب
 زکد هرق هدزاغوب و . راد عاتسا یک بورغاج 9 هللا یدواد
 .ندیاروص نداروا هکهلیوش .ردا نایرح هزکد قا یرضوط هکردراو ینشآ

 : ردا روع یک فطام قر زمشرا قوا هرات" ۵

 یار هدلکش م ع هدایرد بل : ا مور هایسرحم دیلک ةعلق لاکشا )

 ردعدا كس یس هعیرا فارطا .ردراو یسوق ریمدر رظان هب هلق بولوا ناتم
 .یادشیاو یعماحرب كناخ دام ناطلسو یر هناختارفن ددع شعلا هدنحا

 .زوحواو یرادزدو یراب وط رو یغص ددع زو و یس هناخ هجو یزابنا

 . ردراو یارق

 .« ناخ ردراو یرل هناخ تارفن جراخ ند هعلق . ودا هطلغ یک اح
 ..ردقوج یرلعاب هدن راعاط اما .ردقوب ینراع یربغو یرازاو وشراح .

 .سونافر هرزوا ره "داقرب ه رشط ند هعلق : ( نماسوناف شراتسرد )

 ندزاغوب یفرهقاب اک | راک یک هدهايس رحم بولوا ناغارچ بشه ۰ ردمظع

 ات یتا هدنفرط لا یلوط هلزکد هرق ندنزغآ زاغوبوب . رلررک یرجنا
 .هزگد یا: یزکد هرف ءاردنکسا . رب« رود كن سهل یا

 یهاظ یرارب هدرلاف الاح هکردیسارو زاغو ییدسک بوردتا نابرح
 .یرامظعم :ریشو یراتکبلغ ناتو هدفارطا لود قاد 9 ٩

 هزابآ ان ینس همیرا بناح كزکد هرق هعفد چوا . ردراو نمرادتقا کا ر رم
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 ۳۳ زمغدزا ردو هب یدمش ہل دملا مش ت ردزمدعا ج ره هحراو هس راس ال و
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 هدنرصع ننرقلاوذ ردنکسا ات یسارو هک یراترامع ینەضق رایراص

 هر یزکد St لبا رک دو ا یدبا مظع رهش رب رومخم

 نوتلآ هام ون نکرربدتنا رفح زن مرا هل کد یا نوجا قمریدشوواق

 .ردشهاانب رهشرب هیاروب كرهربدتبا رفح ندورلبا زارب یایرد بولوب یندعم
 زیونجهدم . یدیا رهشرب رومعم تباغ . ردشعوق ( هردنوف رش ) هدینمسا
 كس هدانردبل . ردشلوا رامعا هرزوا لاح وهب هرکص بودبا بارخ یلارق

 هلع یدیو اش لج کیا بولوا یر هناخ رومعم یلهحفو یلغاب یرادقم

 قاوساویماجر یدحسمر او , .قو یدوم رو .رد راویاتسرخ

 . ردنانغاب به هلفلوا یتلخ یلوطانا عوج رب كنقلخ . ردراو یرصتخم

 هرجا هرد عساورب .رازدیا كاجیک « یهناخیم « قلاب هدیرانایتسرخ مور
 كمبار دارناطاس هکردراو یمهحغب رب كعىط بحاص رب مان قالوص یلج
 كلام هنانج هضورر هلو هدلاح غیدلوا نیمرطامداخ نب ا ر

 بوبا لوبق هاشداپ . راشعد « نوسل واهبه همهاشداپ » یحاص هدکدید « کد
 و ۲۰ ردراشمروس «نونلوا رومعم كغاب د :كرەدبا نانحا رفاو هغالوص

 یراغاطهلح . ردراو یعابكس ید ادعامندنو . رددامعلاتاذ مرارب هنر

 یزارکراصح ۰ ردروهشم یرادبآ زارک نوکلعل . ندخل وا نییزت ابا راغاب

 بآ هرطق رزو ندنرب سه هکر دکر اب یراص و رانلک نالوا رهش هرهش هلان

 تس هدرهش و ییاخ لوبناتسا هننره . ردرصاق ناسل هدنحدم ل هدیکح

 دەس رصع ۱ ناطلسات هدنتلود ناعلا ( بهذنداعم فاصوا ) . رارزدنا

 بوتوط راع رادرتفد ها. یدرولوا لصاحنوتلا صلاخ بوشا ندعم و

 ادا لطمم ندا تافک هتفزاضم یدارا

 هدن ا نا ا س رول نسانب فان سهماق یراصح زاغوب
 زورم . شعاراو هعلق زر هرزوا رلالاب هوک یهدنناح یتا 2 هلزاغوب

 بارخ یس هعلف زورو نالوا هرزوا لج ی هدنفرط لب :ا مور هلا مایا

 بورک قآزق ق رافک یرحا ندزاغونوت هدنرصع ناخدا م هلخملاق بولوا

 . رویدیاداص یهاشداب نالوایرصع ممابلاغ . ردشماملوارکذ یمسا كناطلسا ۱ ]
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 . ردماعو صاخ هاکت راز الاح 5 ردشفاوآ ید هد کت ی اک

 رب هدایرد بل یرللوا هدنرب كنەبصق وب س یرانرامع یسهبعق هیارط
 .هدانرد بل ینا هاش میلس . شعا قوب یشرب یریغ ندنآ بولوا یابلاد قلاب -

 بوریدتیادیص رلیهام نوک انوک بونارغوا هنلحم یهام دایصوب نکردیاجرفت
 افصو قوذ بود شپ هدنسهاس كنیراجاغا ورس قوجرب نالوب هداروا

 هنزل هناهاش تادو هصق رب مات هس رط هک لوا هس . رارووم لا
 دم یللوقص مظعا ریزو نوا یسهلوا اشن ناو اسهفص رازنخ هدر صوص

 .ردشلوا رومعم بولو اان هدرصعلوا هنرزوا كلوب . ردنا نامرف هباشاب

 یعوق هسارطوشا هدنفب دصاب مع فک سد نوت وا هدن رصعناخ دام هرکص

 روهنیا رلشمامرنو هلن لدرخ هنادرب فک نود تایم اقا
 .هنترامعهنم هدعب . ردرلشملبا دار بوقاب هشتآ یربش وب رارق خزود رافک

 رب . ردراو یرلهناخ ردق زوب زکس . ردهدقملوا رامتا زونه بولوا یعس
 لحیمام نایلاد روک ذم اما .ردراونایتسرخ هلحید عماجرب یسهلحمالسا

 .مظعندنو ۱ ردیسلا كناغا ىلع یتما دا سه وک الا یرازنج ورس لواو

 قاوسا ددع یللا قرق.. ردقو هدیرامع هقشبو یا . ردقو یلاع یارس
 ۱ . ردقوج یسهحفو غاب بولوا یرصتخ

 رفت كني ملس هاش یند هبصقوب س یترامع یسهصق هرد كوب

 .. رانچ ماطرب هدارو . ردشملوا انب هرجا هرد ا تها

 یر نه: هک ر دراو هراس راحشاو نوکنرس ( دوکس) دن « ورس « قاوق

 . ردهاکهولجرب زمنا رأت شنوک هتیمز . ردرلامنم تخرد هتسویپ هام جوا
 .شفلوا نیزت هليا راج نوبعهحو یرلهفضیلصم ۰ رلهفص رازن نوک انوک

 هلئهج شالوا هربنسم ر رمو یلاثما ردق و هتیشيا : ردارالد ءیتم . ۰
 .مالسا رب . ردراو یرلهناخ ردقكب . ردشملوا ترام هردلوس هدنبرق
 .مدنشاب هلکسا . ردراو یرلوا ناغاب « یک . یقلاب هدهلم یدیو یبهلگ
 .بولوا یرصتخم قاوسا جاقر یار . راو یعماح اشایدمم رادرتفد هجۈق

 . ردنوزفا نددح یسهابو عاب
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 - نولک یرلیا ندنرلکدموس یرانآ هدوب . راربریدلوا یرازالو یرامور

 تیاغ یءاج اشاپلیاخ نادویق نالوب هدایرد بل ندرلنوب بولوا یعماج چوا
 هحشارتسا یرابجوآ یغاحوا یرحک هدنکوا یسهناخرمع یحاحو .ردنبریش

 نوحا هاشداب یا دلرابل هلط ۰ كراهجهرق « كرلنخص یراقدالوآ ندنراغاط

 كرلاروذکنوج :راردبا هدرورپ هدافصاب رازنح کهدنکو اكوا رارابا همردصاب

 | یراناکد ردقزوکیا «یرلهطوا راکب ویناخرب « یعاحرب .ردفیطل یناوهوبآ

 ارز + ردبرلهناخ راک یحناممکی هدایزد بل. یردقزو كراناکدو اما . ردراو

POEانادوف 1  EEورلا نوک ی و ون )دهطعاع  

 ناتسد .هسردم . ردمومدم قادنعاما . ردح ود# هدنش رلشابارخ یان هداب

 هدخراترب ارز . ردقوح یرلرکسع زادناكنفوت اما . ردقو یرلترامع 3

 ندهدلب و بولک هلا هاش زوبجوا ندنزاغو زکد هرق رلقازق ینوک مار

 تمیقیذ یالاک قوچربو نتافدو لام یسهنیزخ رصم شیبو ریا مدا كب
 یرحیکی هدرهشو ورندرصع وا . ردراشمتک هن رلراد اورپو كاب بولا

 بولک هلقباق هد یاب یجناتسوب هجیک هو رلکب قللوق هطوا رب ندسغاجوا
 ًه ردنا تشارحو طوح

 -- لیامور راصح رهترد هدد شمرود ترضح قافآ بطق هاکترابز
 یرلرادهرت ندناشانکب یارقف . ردهناتسا ولوارب هدنید یراود هاقلراصح

 نمرود زب نع . ردهاکرظن رب هتسارآ هلرامودقو لطو غارحو . ردراو

 عقاو هدلح ینیدلاوا بصنم هزکد هرق كنبرهن هلروط یسأر طقسم كنهدد

 بوروتک هلوبناتسا ینهدد راناستشک هحنریا هغولب . ردیسهعلق (نامرکقآ )

 و اروم زار مداد

 رفسوب » « كسرکچررض رفسوب » هرانالوا راوس هب یکض عب بواوا یحاص

 یک ییدید هد شياو رلیوس رلزوس هجا وید « ۱ كسريلک مویود بودیک یصا
 ۳ لار رد ردا ورد لن ی کی شرا



 }0۷ یرلهصق یوک کیو هبنتسا

 دوم

 (یور) هلش رط هبمعآ . ٩۱۷۷ هنس « جور یدتک افیرد كن ( یقیرظ ) >

 .[1] ۰ روللوا جارخا یددع

 شما ناتسربد حتنلالق ینارو ب یارو تن
 یسهاما .روایروک یراساساو لم كرلاسلک کسا هدنراتهج ینورب ورسالاح

 یهلعاغ یس فک زب ونج یراهرکص . شعا هدنسهرادا تهار ر ما هو

 رد رب هدنآ . شجاق هدب رک بوقارب ی رد هینتسآ نامز ییدتسا البتسا

 یرب كنهبتسا . رارید یسهعلق هیتتسا هداکاک ردشلوا کاب بورد
 مالساو مور هداصق . ردراو نا ر ون لا ی مرا تب

 . ردراو یناکد ددع یعرکی یماج رب یدحیسم یدب یعماج چوا . ردقشیراق

 كنسلاها قوح یسهحه و غا. ردقو ینارامع یک هسردم و ا نکل

 یساوه ندنغیدلوا هدنلخاد زفروک هصق . ردیسحوآ قلابو ناغاب یرلارقف

 . ردلکد یا ردقوا ۱

 مداخ . هداز نووق یسیدنفا یرحیک . یدنفا یح یتفم : یراسلا

 . ردراو یرایلاب قاطرب رصحنم هنابعا یک یدنفا لیعامسا قانشوب « اقا یلع
 . ردراو هناخ نامهم ر هدننورب ینامل هبنتسا . ردلکد مولعم یراهاکترابز

 ۱ . ردم ندراک زور اک |

 رامعا هبینامرف كناملس ناطلس یمساروب -- یرلتزامع كنسبصق ی رک

 . ردرهشرب نیز یلهحشویغاب یلهناخ كیبچوا .رارید یوککی ندنکیدادیا
 یشواچ و ۰ یرادرس یرجیکپ . یسیشاب وص بولوا هدنکح یان هطلغو
 : ردناسنا جول ندنرلقدلوا یینوزب رط 40> ییلخ ارز . ردراو یراشاص و

 هرقو . هقاشو نوللاق كلام هنسهسزخ رصم ررب . ردران 6رزاب اقنع تیاغطقف

 هل چوا . ردرومعم یرلهناخ هلتهجو ۰ ردراو یراسر یحاص لسیم

 راهسلود یدو اذ ردقو یسیدوم . ردراو یاتسرخ هلع یدیو یعالسا

 کهرکص ندنکلوا بولوا ( ۲۲ ) هسیا ور . رد ( ۱۲۰۰ ) ینیرظ [۱]
 .رد(۱۷۷٩) هدنسهخس كفل وم طقف . رولوا ٩۷۲ - ۲۲۸ - ۰ هسریلیدباح رط



 یرلغاب زارک زسرظن هدنرزوا رلغاط .ردفرح لها راس ء یحقاق ۰ یاش

 هدمحعراددیتح . هزدر وهمشم ه 3 مور هام ان ا هکردراو

 لزوکو . ردشاک ہدنغل رغ لا ار هک رک رارید مور راتلک هتمسا

 . رولوا یزوا اروخ

 ناک لتدش تاغ یسدنقآ ناطبش ندیا نایرح ندنکوا ها رهشو

 ۱ a ردق هننور یلللدق نر هدنحما نعل !هف رط

 نسخ رف « یسغ یا « رادزد) : رللاب ی هدرا یدقا و

 « اغا دوم یلوش وط . یدنفا دم یورف هقسوق « یدنفا نسح یحخرت

 . ردراو یرلبلاب ( اشاب دما هراب رازه

 تاذوب ( لیعامسا خش هاکترابز ) - راهاکترابز یهدنراصح ییامور ۱

 هاشداب تقو وا شملقارب هارد ندوف روخا یزاکرام دسج قرەلوا لتف

 هلسهفیاخ نوا زب نع خش گاو زک ەد رب ۰ شعا هدهحفب یللدنف هد را

 کما عام كرهلکهشوج یک ابرد هدایرد بودبا روهظ هدنکوا هحفب یللیدتق
 هلاحضرع رایدتنا لتق هرب قحان یزب مراکنخ » ًاباطخ ههاشداب . رالشاب

 لاح بحاص راکنخ بودا عام هداروا تعاس رب ماعو . را رد « كدلك

 هکواكنسکع 5 درود ۲ یراق هب یعشق) :یرعدالعآ نوک وغ روکت وه

 رون کک نوا هش راززوا رج ۰ رایدلدا نفد هداروا هرکص . رارراو

 یرذب تفو ییدتنا دلوت خش ..مدشزوک هلزاناح نیا هدهاشم یتیدغا
 ترضح هرکصندکدک هنس شع ندهزآ - شعد (لیعاسآ نارق ) هنمسا
 . ردشلدانابرق ریارب هلیسهفیلخ نوا هدنشاب همشجروقج هدننادیم تآ خش

 شاط لیکید الغ . زدراشعا ات وار رب یراباحا هلحم ییدشود یناف
 هناتف راموس یلیعایسا خش . ردهاکتراب ز رب نبش هدحسم یلقامراب هدشید

 . « ناعما مهیلع هلاةنعل » : ردراشمزاب خراب هلیوش

 بولوا سلح مه هلا یتشلک میهاربا هدرصم ( ینیرظ نسح خیشلا)
 . ردشلوا نیشن تسو هدهقنال هنر كخش هللا ناخ ناملس نذا هدعب

 : خم رات هنتوم . ردنوفدم هدنسهکت هدد شمرود . داوود یافت



 ن ۵ ۵ یراصح ا مور

 ..یدردنوک یجلیارب هید « رلیدتبا انب هعاق راغم هحاص » هجن دیشیایلاحوب لارق
 ۱ ها زکنذا هتعبا « بورد رک هل رق سرد ریغص شلوا مد مد هددم ناطلس

 . دلرههد « لهدا مده هسا راو هداز لدتا ا ر هدم رج یسرد رغصر هس

 . دم هدلاح ییدسا دارم كّما حاص رارکت رافک . یدر و باوج هنامکح
 .بودا اش رلهعلق هاج ییا یخد هدنزاغو زکد قا . یدمر و اضر نا

 .ماعط ندنزاغو كلارق هحنل وا الغو طحق .یدسنک یزاغو یا كنططسق
 . یراصح لبا مور هتشيا . ردشملوا طض لومناتسا هاسرقتو بولوا مک

 . ردرلایق شلوا هتسوسپ هجوا یناج برغ بولوا ناصح صحرب هدلکشوب
 . كنسرارود . ردع دآ فاس لا ا 4 یعرج . ردقفو یقدنخ هدنفارظا

 هسا ناتکیک یر ه . ردا عارذ ناک ال چوا .ردعارذ قرق یدق

 . ردراوی کج هلق نابهدید زوک زوک هدنید یماعالعا ؛ورذات بوکج رس هناممآ

 . . ردرلءهرج هقط روا یرب یه
 .یسوقچوا . رلردبا سبح هنسهعلق میم كنوب هسنیا بضغ همدا رب هاشداپ

 هج راصح رظان هرهش یغاشآ یرکید ۰ یوق غاط رظان هلاش یرب ۰ ردراو

 شب زوب ۰ رددودسم اعاد ردیسوق لیس یلهرجم ریهد یسجنچوا ۰ یسوق
 زج لان رافص مدآ هنا ءدهنر رظان هزاغوب هدایرد بآ ابا . راو یوط هراب

 هدايا ردن کک ردق زوبحواو یرادزد هعلق .راو یرلن وط اشاشو

 ردق ناسکس زو ۳ یا جسعنالریق لصتم هرلاق هدنحا هماق . رلرروط

 کا < ید ول یا جن ردراو یرل هناخ تار

 ۰ ردف و ترا هقش . راو یراما یادغب

 زسهحفل و زمسعاب و هدر رابط رز هدارد بل :.یشوراو هربشط "

 روا . ییماح چوا . ردیوتحم یهناخ ردق شما كيب تاق تاق هدنرزوا رلاق

 .هدد شمرود )  یاکد زوکیا « یعاج رب ۰ یاب کپ ید « یدحسم

 یدوبب .ردراو یه مور فاهم رد ید :یناکت مد
 یارشاونابعا .ردرادسد تاغیسلاها .زاملوب یخدهناغ هزومو هناحبم .قو

 هماق . یقلاب یتاخ ۰ رلرروتوا هدلوبناتسا یرانوک شق بولوا یحاص ىلا
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 ندنسهلکسا زاغرو هدنرانک زکد هرق كنهنردا هدادا و بودربتک راداتسا

 هفرط یرب هج اهس هلسار كنباهن رس یخد بوط یللا قرق هدهجیکرب

 رس هلا كاشاخ و راخ ی رارزوا بویوق هنر یلرب هدارد بل بودریشآ

 .یدنلوا تربيع هحرد لک هان هدنرب هعلق الاح هلا ع ا رلیدتسا

 ا هد ينیدرلردبا افخا و رس هلا نابلاخ نوک ڼه ینچ لع نان واباس

 ۱ :زوک وا کید ردنوک كاارق هل ردت نسح و باوص یار كبهار دم

 ید مد رادام ارت هيا قاج هجا بورک هبکرک ینسیرد
 .مهاشداب » ردا ینا بهار هن . راردبا اشنا یراصح هرزوا رلابق نیلا

 ۸۰۷ ۰ هلوا یلقراص یضاق یدم لدم هدزعاتک . رددمح كف رش مسا

 نمسر كنهعلقو یدعا .ردررحم ود هرک هلا كن | نطتطسق تلودهدنخرات

 عو مرومام رو ر ی یتا و ن تک یوا اخ کات کا

 نایمرد نماد كرەيد « ىثمامتا زار فک هدرف رم اما ۱ |هاک داتسا هدیزامعم

 هرزوا طخ یفوک یراصح ییامود ولو .ردبا عم هتشاب یرلاتب هل كرەديا

 .روسزوک راکشا ندنراغا یراصح یلوطانا هکردشعا انب هدنمسر یمسا د
 رادزد .ردهدنماقم ( بم ) مظع ُهَق هقطیدب نالوا هدالاب هوک ات : هکهلیوش

 هلق هناحشاش كوس هدایرد بل یعاشا . زدهدنرب ( اح ) یسهجم راصح یسوق

 هشوک راج یهدنفرط ( یسکت هدد شمرود) . ردهدنرب ( مم ) ینکیا

 لا مود هرزوا لاونم و هتسشیا . ردیاق هرب فرح ( لاد) هجم راهح
 ییا ناسقط ( دمت ) هرزوا ییاسح دا و ردهدنمسر دم مسا یراصح

 « ناخ ) .ردراو جربو كسريد ییا ناسقط رادام ار اد هدرامح ندنفیدلوا

 نادند رب یللا زوشلا رادام ارت اد ید هدراصح ندنعیدلوا ربیللا زوشلا یظفل
 نالا یقارطا هحل وا ماع ا E هعلق هللا تفصو هتشيا . ردراو ندب

 رکسعهلج بولوا ناب یک اضیب رد دیدج ةعلق .رایدریو شتآ هک اشاخو راخ
 ا ا و زا : اج ك نوط رور ق
 یدلوا دحوم نمم هلبا مارک | هنتنس دمت ودنا هماح لیدمت هدنناهن ناهر

 هدمرحلوا بودا

 ¬ یدنل وا ناسحا رک ندنک دلا احر ناغلرادزد یراوح يا مورو



 tor یراصح لنا مور
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 كن راصح یبا مور نالوا مع دق هعلق و میظع مس ۱

 یرلتاریخو تارامعو یزرطو

 .یدیاراو بهاررپ هدنجماوقیتعریدرب هدنرزواهتشپرب هدهرفکنامزالوا
 همنقتسمهار هلا لوخد هنسهمز تما صاوخ ۰ لوق ییدم ند یاهنام»

 زاهشسلپپرب كلام هشیراد شیورد ناتوطیاهن بهذم ردق زوچواو كلاس
 بودبا عاتسا ینکیدتباسولج هتخت رارکت كحتفلاوبا هدنرهش هنردا . یا
 ریشبت ود « كسنس ریمالان كج هديا حیف یلوبناتسا » هلبا قرورب روفلایلع
 تودا اش هعلق کیا هدنزاغو زکد قا و هعلقرب هدلموب » و . ردشملیا

 الغو طحف هدردقت یدملقار یسهلوقم راخذ ندفرط ییا هلوتناتسا

 فیرشتیاح مزب وب هلبارکسع لاثم ابرد ندهنردا هلتمظع . ردررقم یلوا

 نمژم کش ناهز نالوا نکس کر یاس او کک
 لصاحنورد قوذو ردص حارمشنا هناخ دم هجنراو هحتفلاوباوتکم فا

 بوناشوو یعاشوف تربع ندرب ییا اف ترضخح هنرزوا كنو . ردشل وا

 (یسعاقسوقرت ) هدنلحانزکدءهرق كرەلك هراکشو دص هاننذا ك (نططسق)

 ندبنادوف یسهعلق سوفر بود راکشو دص هدنناتسلکنحو دنا

 فلاالصا . ردشمریو روده قوچرب اک یخد ناخ دمو شما رلایاده
 راکش واسود تروس ید طو ی

 اشناو اس کلتفح یارس هناخ راکشرب هدنلحم راصحوب یا . ردشمردنوک
 بوشیروک هلا لسم بهار یهدنر راصح هدانناو .ردشملبا ناذیتسا کا

 ریفصرب » بولک رایحلیا ندلاعف دب لارق هک ات .رایدتبا راتروشم بوشویوآ
 ریغصر اما . مردبا لوق یرلاحرو ردلوقم هسردا كالتنح ردق ییرد

 یللوب « رواوا شيا رباغم هحلص هرکص ردقوب منذا هسرواوا هلضف ندنسیرد
 یسیرد زوکوا هدنروضح یعلیا حاف . رایدستیا غیلبت هحشاف ییلارق مالک

  نکهوکیانب « داغرا كسب هچ ندهنردا .ردیا ترشابم هنماسا هلقرب هدنمرج



 یس همانتح ایس یلچایلوا ۶ ۴

 SDK KEDE KDE KI KE RIE )یک 9 ۱:2 NIE یک )یک ۲ )۰9 یک یک نیک ورک و

 جوا كرایدوم ۰ ردراو یرلوا مور هل چوا . یسهناخ یدوم ردق رب وا

 بولوا یناکد زویکیا و یرلاسباک ییا كرامور ۰ یرارید ( وغانس)
 . ردقوج یسهجغاب « غاب . ردقو یرانآ یربغو . ینرام ۰ ناخ ۰ ناتسدب

 قرش .ردراو یسبشاب وصو یسیقاصب یرحیکیو یتاین عبات هبهطلغ هدکنوب
 یسهریسمو هاکترابز . ردیسهصق ( قحوغزوق ) هدنسوشراق رحم قرط
 ۱ ۱ . ردقوب

 لهحفب یلغاب ردقكس هدایردبل س یراترام كنسهیصق نوک دوانرآ

 دجسم «عماح بولوا صوصخت هیدوهمو مورهلح هکردراو یرلهناخ رومعم

 عقاو هدلح كنت یراناکد .ردراو یماج كغ کر ودق ترا هةبزوم "

 ی راددوم . ردضاس یایسکی و . ردزآ یسهحف و غاب ندشیدل وا

 : ردزال موف رکا كن راناتسرخ مور : ردزاس لهاو قوذ بجاش

 لنامل زفروک رب یرجما ندشنورب یدتقآ ۰ ردزآ تیاغ ییماسم تعاج
 زا لاق ر نور یدقا طقف ناف یک قوحر اودا نکو هوا رب

 لکو ۰ ییاکحب تالکشم, قوحب هدنراصا یتدک و .یلهرطانخم كم ندنیدلوا

 یراح راسهمشح رب تودبا ریمعت یدتقا میهاربا یسحهمانزور كناخ دارم

 زارب ندلوب - ردیشاب یجناتسوب یٹابوص « یان هطاغ یک اح ۰ یدربدتبا
 . ردیسهحف هاشداب الاح هکر لبر وک ( یاب هفباخ نسخ ) هدقدلراو ورابا

 ,یهفیلخ نسح یماغا یرحیکی بودا ولغ لوق هدنرصع عبار ناخ دارم
 هد ورلیا رادقمرب ندارو . یدلوا یربم یسهحف هنرزوا ثانوب راب دله راب

 ۍرضقر, كلوا ناخ ملس .ردصوصحم هراهاشداب کردراو (یسهجفب كب )
 هدیساروب ردراو یرلورسیظع اما .ردلکد رومعمردقوا یسهجغب هدهسیاراو

 هلیاخرد ریونصقاص غایوب ریایراو هن ( عاب اشاینیسح یلد ) هدقدنلوا روبع
 ۔ ردراو یعءاح یدتفا قدصو ةناخیالا قرق هدلح مان رلاف كوا . ردنبنع

 ی-هوا نداروب . ردا نایرج لالز نیعرب نداف هدنتل | ۰ ردیناقوف عماحو
 : . رد راصح یا مور

 وچ و اح م
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  رازج .ردندنرانادوق ناغناماس ( اشاب نیدلایخ یزاغ نادوق هاکترابز و

 ید یر هو زج قوحرب لزکد قا: ردو هدنراجتف یلبارظ < و
 . ۹۷۰ هنس « نادوق هنیزکد تلحر یدلاط » : ران هنتوم . ردشمتا جو

 اج ناملس هد ین هعنصم هقوب ۰ ۹۷۰ هنس « رحلا سر تام » خم راترکیح

 یا وزپ رط زیزعوب ( یدنفا یحهبرت ) . ردشما انب هتسوا نانس یسشابرامعم
 . رابدیا شادنرق دوس ینب شادلسا هدنتواص لا ناخ نامیاس ناطاش بولوآ
 ندا اس ناتس رامعم هدبنرف شاطکش یسەبرت

 هدع شما یعاتن ناتس ر ناذگبآ نخ یا وار كنسەبصقىوك هتروا

 راس ندنکیدتا انب عماجرب هدنس ارد بل اشاپ رادرتفد هدن ر صع ناخناملس

 كنءردر هدزح لحاس .ردشلوا رومعم بودا ات را جد زاکو ناعا

 .. ردرلیارس یلهجغاپ ؛یلغب لیلی تاق تاق ردق زویج واكسب ییا هدنناج کیا
 جدا ؛یدوب ی رش اا دو یهطلاب) : یر ا و ا
 لافج . اشاب دج هداز ىکا  ناطلس هفاص ۰ ینطصم ناعم + یدو

 ىر ( انعاب ن ا ماهی ناچ ۰ یلغوا نسح هرق ۰ . كب دوم لغوا

 زوکیا . رذراو هد رلهناخ یدوهم قوح ر هقش ندرلنو . رد را هحیاشات

 ناسد  هتسردن بترا « نا + روا یعوحر گر یاکد ردق

 تاننالتهظلغ یا دقو یر اناتسوبو غاب اما . ردقوب یراش کا |

 کج ید یشابیحاتسو .ردرا و یساصی یرحگی + یسشاب e ردیات

 ربات ربس یر وو

 ( یدحسم اغا دومش یجهعلاب ) . ( یماح اشاپ رادرتفد ) : یراعماح
 یسهناخ لیبس « بوخ تیاق یساوه راو یار . ردب رهناختداتع هحیلشاب

 ناشن ندا ناعرب كن «اشاب قطصم یککت » هدایرد بل اما ۔ ردقو

 هم ثخ ازفناح » ن ا - زدنساس ناسرامعم ردا یسهمشح رر و

 . « یدلوا تاو

 .ردب رلاب فارشاو نابعا ییحاس - یراترامت ثاسهبصف همشچ یروف
 .راو مار < عماحرب «یسهلحم مالسار هدنحشا هرد عساورب هدنف رط یرحا



teیسهمانتجایس يلجابلوا  

 هیابرد یس هناخ عامس بولوا هدایرد بل ( یس هکتهناخ یولوم) : رل هکت
 عام .ردقوب یلثم هدراد یربغو هدلونناتسا هکرد هلاخ یولومرب یناقوف رظان

 ̀ یلثم دارد یربعو د ون اهن و ها یولومر یناقوف رطان هارد یس هناخ

 کا راداتسا ییدمش هکردنوکلعل ق ناواط عنصمرب یس هناخ عامس . ردقوب.

 كنهناخ عاس . رد هدنفرط برغ یرل هر ارقف . رانم هدیا اشنا هق ریظن

 هل راشاط فتو روللب یس هلال بناجو نیم هلرل هحول زوج پارس ینادیم
 هدنشاب نوازوب هدزغامز ۰ رد (هدد نسح كرابم خيش . ردشقنم -
 فب رش "یون هدیسرک یرلنوک هباقم . یدیا تاذرب هوعدلا باجتسم -
 هاب و ندانالوم ترضحب یزمسرد هخکوب » ریلک دجورب هنیرابدنک نکروق وا

 هنر هدننافو . یدارد « زرومدا ریرقهبوا هد همافص ناوخا. لدتا دخا ١

 تسم مرک اقرب هدنربرقت یوم .یدلوا خيش یلالج فسوب شیورد نز ی.
 راو راود خرج بوتآ هرزوا یسارقف یغناشآ ندیسرک ییرایدنک بولوا:

 هدرب . یدرایا تسم قاشع هک اقح ین ینیدلاج . ردشلروک یکیدتبا عامم
 ۱ . ردراو ( یسهکت یدفا یحم )ل

 هلوط ( ینارود دا خیشلا ترضح هاکترابز) : ابلوا راک دفا رع

 هاکترابز) . ردمارتحالا یوذ دق رر ماوعو صاوخ هاکترابز هدنرق هجا

 هدنجایلاع ةقرب هدنس هورذكدناب هوکرب هلاوح هیانرد ( یدنفا یح ترضح
 كنیزاغناخ ناملسنالوا دلوتم هداروا بولوا ین وزبرط ی ر
 ے رات .ردشلک هلویمالسا هدناخ ناملس تفالخ هرکص . یدا یراشادرق دوس

 یرلقدلوا نوفدم نکیا هدنناح . ٩۷۸ هنس رد « یا دع هلل » : ییافو

 یدل يع بودیا تاقالم هلا ین رضخ یمهجیک هعجیه هدنرزوا هتشپ
 . ردهاکتراتز لا یراونا رب دقن . سمرلرن هرکوا"

 تاربخ . ردنوفدم هدنحما یلاع هقرب هدراوجوا (اشاب لبلخ نادوق)
 رب هدایرد بل هدسوک یی لوتناتسا ۰ هدنبسهعلق زقاس قرهلوا ندننایمو
 یسهزسقالوق هداشاپ ساق كر هدیا فرصشورغكب یللا . ردراو یعماح
 .٠ ردشلوا لئا همظع باوت بودربتک وص هنعماح یدئقا ریما هد رق«
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 كمرح .ردنیملسم هاکتداعرب شملساب هاباضاسو یعرق یراراود ترامع

 .ردراونبم عرش هک ورا .ردن ښه هل راجاغا رانج یسهرمشط

 ضهندرهش نابعا هدنحارا رحم روم هدنکوا یارح .راو ییهرام كزانرب

 ردارح مساو رب ردق هیراو هی هلکسا ات فط هوا ندر -
 . ردرادکسا قرط. یثراق

 یساغا هدامسلا راد ) . ردسرق ه هحاب هلوط ( ینماح یفارد دا )

 هد قوحرب اهد . ردعماحرب زاداوه . هشوک راپ ام و ي اغا سا ۰
 . ردژاو یرادحیسم

 تخم ددع قرف « یس هسردمر هل مان ( یس هسردم اشاب ندلا ريخ )

 هلکسا . قو یدج اراد. ردراو یسارقلا رادر . یاوخ دجحا نایص

 ..ردواو یارنم نابزاکر صوصخ هتکم راب هوره
Eءرادگسنا ك رکیع قجهلوا قوس هب لوطانا ندا میر  

 هدردقناسقط,زو هقشد ندنو .ردراو یعامج چوا .زد هلکسا ردنن رب یجهک

 . پآ لام یرلوص 6 ردراو هد نالبتسو:همشخ , ردراد یرا ۶

 « نوسلواراتءرانجا بوق » : یخرات یسهمشچیدنفا یحهج زا .ردلالز
 نکل .ددزا یرلهمشج و ناکد هروک هنیرهشراو یناکد ردق شع . ٩۵۵ هنس

 یوص كن هطاغ هدزوع یتح . ردراو یرلوق وص یلناط هدناتسوو هناخ سه

 یحارص هدنرل هجفب . راریشاط وص هپ هطلغ هلراقاق ندشاطکتب هدقدلارآ
 دری اهن نکا تود شک | . هل ۰ یغاق هلوط

 هکردهد رازنح مساوناتسهوکرب ( یسهررسیدنفا یحم ) : یر هربسم

 یور زوج ؛ ورس ۽ زقاس . دوکس راک زا ا شنوک الضا هنا

 ندنف رط تارمخبحاص هدسد یرل هراح نوع .رد داور نیشمهنایراج اقا

 یشوققاحسا < قواط رق «,همصا یراص کردشلدا انا هفص راز کک

 دابرف كراشوق یک مانکین لبلب « ماندب لبلپ « هرق ندشاب  انیرولف « زوتیسا
 تبحع فرط فرط افص ناراب هدانا .راتاق ناج هتناجكجرفت لها یراشلانو
 .ردعدق هاکجرفترب راردبا
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 یک نايل . یدرولکود هاب رد کهدنکوا بولبریداوط راشاط بولوا عج
 نوشرآ زوب ترد .یدلنید ( هجغابهلوط ) هنمسا بولیریدلوط نکیا زاغوبرب
 هدنجما هک . یدراسوا درج ناخ ناهع هدنن بولوا نادنم لوس رپ

 لوس هد هدنوب . یدیغو انب هقشب راو یذوح رب و رصقرب كناخ ماس
 -اتسو زاهش رفن زوکیا . یاوحفب داتسا هجوریآ . ردراو رلورس دما رس
 كح هلک هل وصح ن هنراکزور سودل بولوا قیمت یبایرد بل .ردراو یرابحمت

 " یلهظفح و ماکحتسا ندنراجاغا هشيم نوجا نوسعا بارخ یلاحاوس مطالت

 ردا
 هراهاشداپ .یدیا یسلاب اشاپ هدنرصع ناخ دیزراب ( یسهجغابشاطکشب )

 ددعتم تاق تاق . یدلوا دامعلا تاذ مرا غاب رب دابآ تشب بودبا لاقتنا

 یوق ناوج) ۰ ردلکد عساو ردقوا طقف . ردهتسارا هلرانشنهاشو رلهعاق

 . ردنانج غابرب ( یس هاب یثاب
 ناخداص ندنکیدتبا لاقتنا هراهاشداب هدو ( یسهحاب یلغوا یجنازق )

 ناورداش یناقوفرب هدنو . ردنلا رب یسلا بجاو . ردشمتا هبه هناطلس ابق
 نورد ادعام ندرانو . ردشمالروک هراوف یلتعصرب هلبوا هدابند هکردراو
 .ردرل هناخ بخ یرل هناخ هرئاسو شواح كجوک « هداز یحتیم هریک هدرهش
 هداروب . ردقوذ لها تاغ یسلاها ءلرهشوب . ردراک و نابعا یرابحاصو
 ۷ هلابیح بساکلا ) .ردراو هدرا هسیک عرو بحاص«لاح لها نداحلص
 تنس لها نوک انوک كردبا قلناسغاب قلخ یرثک | ءادتقا هنساوحف

 ۍراتمعن كنقلخ . ردندنفرط یلوطانا یغوجرب كنقلخ . رلربک یسسلا
 بستحم . رد ییا كنسالنم هطلغ ندنفرط تعي رش یراک اح . ردلوذم

 اف ببار ي لات ا بل یوم ينته
 هدهسیا قوب یس هعلق .ردرهشرب طوضم تاغ رد هریاسو او هتسوا نا

 رد هدا و نا

 مدآ زوب هب هلکسا ( یعماج اشاپ نانس هجوق )  راعماج یک هدشاطکشب
 - ردعماجرب نشور یل هبق كسکوب . رد یبم هدهاک ارچو اضف زودرب بیرق
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 ( خراب سو
 یدازرب شقنو قزای . یدزوب لجا ریک ملق

 بودک هرصم نکیا خيش هدنسیولوم یسوق هلق ( یدنفا مدا حیش )
 مدآ هکر دشلوا خش یدنفا دمخ ضع هرب . ردشلوا موح ص هدارو)

 : ردشملزاب رات وش هنغلختش هدكندفا دڅه ضرعو هنتوف كندا

 رددڅ رود وا یدک مدا رود ردلکد نخ راتهلىاربر#هلىوي(ىراثن)یایدرويل ل

 هدعدقنامز س یرلهرومعم رتاسو نادناخو تارامع كن رهش شاطکشب

 ردکعید (كيشب شاط ) یمانعم هکشمرونلوا داب هلیمسا ( ورتپ هنوق ) رهشوب
 رب هدنمسا ( هقشای) نکیا نابابخ و ناتسلکنچ ینمز كرهشوب هدیس اکو
 یسع ترضح ندفرش سدق و شملیا انب اسلک لوس رب هداروب بهار
 . ردشعوق هنساسیلک بوروتک ندلح مان ( محللاتب ) ینکیشب كمالسلاهیلع
 یب هنکت شاطو تفو ییدللوا لسغ هدنتواص یادتنا مالسلاهلع یسع

 سیلک وب هلیمسا « شاطکشب » هدهصور "ءانب کوب . ردشع وب هدنجشا كيشپ
 مان ( البا ) یلغوا لیقرح یییشب شاط وب هجنلوا بهار ۰ شلوب ترهش
 .ردهاک:زابز الاح هکردشعوق ههقط یهدنفرط غاص كنبرید هفوصانا لارق

 رومعمتیاغ رهش .ردراشهد ( شاطکشب ) ءرهشوب هدرامالسا هنیرزوا كنوب
 فطل تباغ یساوهو بآ هکنوح . ردهدهلوا هذه ةلاعاو باوا

 « یلغاب ۰ تاق تاق هنیرزوا رلریاب قاجلا هدرلاضف عساو هدایرد بل

 اشاب رفعج نادوق هلح زا . ردیوتحم یرلواو یلاب ردق كيب یلا ییهحغاب
 .ردراوعماج ررب ۰ ماجرچوا .هطوا زوب رشکیا هدنرایلاب اشاپ مساق نادوق
 ءاشایریما رادرتفد « هداز یعنع « یدنفا ىلع « هداز یراقنم « اغا ناهلس اا

 لوتم «نداق کلم.« هتسوا ناڼع . اشاب دحا ظفاح . یدنفا ینطصم كنرف
 . ردندرللاب روپمشم یخد یرایلاب یدنفا ینطصم

 كجوکندیکسا ( هحغاب هلوط ) -- یراهجغناب صاخ كنا لآ
 رللادنص یرایک امتود نوتب هلینامرف دیہش ناڼع ناطلس -یدیا غارب لورس
 یرلهنوعم ۰ قیاق « همریق ردق كس یعرکی كلوبناتسا « یرلهنفرف . هقیلغ
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 یکه جوا « نوسماص « هرفاب + نیطراب ۰ یاکرا « هرصاما « بوذس هدناحاس

 . ردقوچ تیاغ یخد هزابا و یحروک . ردراشا لکشت ندنراقلخ كرلرهش
 یسموب بولوا قلختم هلا یفالحا ها كشنرلدالوا هزابآ ی هدهناخشوط ۰

 نوا . رارردنوک هنیرابد هزابآ نکا هدنشاب جوا کیا اهد یرادالوا نوجما

 بوتاص هبهرئاس و هیرابرهش بحاصم بوریتک هنب هدنراقدراو هنشاب شب
 اشایدمحا كااممزب هتشيا . ردبا قرت هلبا هطساوو قحوح وا هکراردا قارح

 لخاد هارس لکیا ندنرلهزابا هناخوط هليو ید اشاب شوایس هلنمدنفا
 هروک هشیدلوا رهشرب لوس ۰ ردزآ یراکو نابعا كنهناخشوط . ردراشلوا
 راز وقت تورا وک ور میزارم یک روزا رایج

 تاق « تاق هنیرزوا یرب یر رظان هارد یراوا یرنک ۱۰. ردزآ یخو.

 . ردلمریدلق بارش یک اشاپ مساق « بوبا « لوبناتسا یراقاقوس . ردشلزید

 یسلاها هکنوح . ردنقا هشرب یر یرلدحسم . ردعساو یرلهایهاش

 یراراکتعنصو راجت . رک هرخاف هساا یفارشا . ردراهسمک ندتما یاحلص

 هنیراشاب « هجارف نوزوا یرانبداق . رلرک رلهسا هرق هروک هنیراتردق

 هنابدؤم تیاغ بویک هنقات ابید هبمالس . باقن لبق هنیرازوب « راذع دنیلود
 لوطو هدلب ضرع كرېشوب . ردقوج یسهبوبحمو بوبحم . راردیا تکرح
 . ردهدنماقم یسهلحمرب كلوبناتسا اریز . ردبک لونناتسا نامه یراپ

 رپ دقام كنارزو « ماشمو املع . ایلوا راک نوفدم هدهناشوط
 .:ردنوفدم هدهمظع هقرب هدشرق یورف ( یلج ین تب .یراوا

 چولواو حلق نادوق) ۰ رد هدراوجو هدوا ( یدسفا یحم بیقن انالوم )»
 دم ردنلق) ۰ ردنوفدم هدهبلاع هق رب هدنفرط لوص كنعماح ( اشاب ىلع .

 : یافو خراب . ( یدنفا

 رکمتسخرچ هنیروک هنیمز یدلاص یرس ناک مرکو ردق باتفآرب
 یردنلق بیصن هلوا تنج دیواج  هلیاقح فطایدید(یلیلخ)ینخیرات

 یناتسرازم كنسهناخ ولوم یموقهلق ( داز شاقل هداز قالوص یلاقثم )

 .::ردن وقدم .ه راد



 tf یررش هنا وط

 DIDS وی وب وی: یی صبور صبوصجصع

 .یسهناخ كسدقا نیسح سوشا زد نکا یسک رایج هم زج هن

 : یحرات كنهمشح نوا ۱

 ( تنج ءام لاثم ) فتاه یدید خیرات هکنوج یسانب یدلوا ماع

IDI ° ك 

۱۰۹۹ 
 .یایحبا اسوک » ىر. ردهدهناشوط (یمهمشح دجا ناطاس) ۲
 . « لیس رایدلبق هدنوب

 ..ادخ فاص <« یوص <« كاپ ( یعامح اشاپ یلع) .ردهناد یتلآ : یرلماح
 ه( یماح یغافوس تفیج ) ندنآ . ردماعو صاخ ماح ر مارو مر یرلم

 . یهدنبرق ینارس هطلغ « ما یهدنجراخ یسوق هلق . ردلکد نشور ردقوا

 .. هدیلقدنف .ردهدنبرق یسهناخراک هناخشوط ( یعاح یئابشواج كچوک) «ماح
 : ردوش یخرات یهدنرزوا یموق ( یمام النم )

 كنالنم ینماج هلا ناريس هدایرد بل نخراتیددكناشکلد ماقملوارلنروک

 ۰ ردراو هدراماج نادناخ ردق زوسد هقش ندرلماجوب

 .هدنسهصق یلقدنف هدهناخ وط -- فرح لهاو فانصا نیک اکد نارد
 . رددوجوم اشنا ره تمیق یذ طقف .قوب ناتسدب . ردراو نک زو رکب
 . ردروهمشمیرلناکد یحرازاب ندیاتخورف هویم نوک انوک .ردرهش ردن ارز

 هدرک كزان كفرح لها .یشغلوا اب توام مع ارز

 .. یسزوب یراد نوجما رادنولو . يآ شوخ ذیذلو یسدرکو حودم یاک

 "هجنابص هکینوموص شیعی زوک زوک یک کر لا دن. سا
 یحاص هناخ راکوب کنوح . .رددب ذل کا کدال كنهساماو ندننوموص

 .لوا . شمرو قفور بودا اعد یرب كشيورد ندلد لها هبیلج یسع
 کا بوالشاب هنارود كف هرزوا یدارقفو كنلج یسعیرب ندنامز

 .چواو شلوروتک ندننوموص هناحشوط وب هنیراهاش مجم . شلوا ارآ ناهج
 . ردشمالوا رغت» هدلاح کیدلم هراو قحا هناهفصا ندمور هدا

 زکد هرق هکر دحم وط نابتشک ۰ واسم ۰ راجت قلخ یزنک ۱ : یسلاها
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 هدعل . ردرلرب هم ء رازنح قرط ترد الاح . یدترودلوط هلقارب وط-

 داص رب هللطخ ناخ دارم یدامان باو نالوا اشکلکشم یدنفایحم یتفم.

 كحدل ) . ردشلدا هفدص کا ینانندنگلکوخوک یولوم ههاتک بودا

 رریو ناشن ندناح بآ . ردرب رازن . ردهدنبرق یسویق محنم ( یسهمزالا

 ۱ . ردراو یوص

 یعرح اشاب رع جلق ) : یراروهشم . ردراو ردق زوکیا : رلایس
 كابس یلوا ( لس اشا ینطصم رادحلس) «( هناخ لیس هدنسهشوک

 نوا 2 رد هدر لوب هدنسهل اقم:

 باسح یروج یعرصم رب رھی دابق هللا بیر بويل با جرات یکا

 بان بآ لیبس : رثوک عبم . ازف ناج تایح نیع اشکلد
 هس

۱۰:۹ 

 یدل وا» : یحرات یسهمشج عیار ناخدام بحاصمو رادحلسهدلقدق

 : یخیرات ( یسهمسشچ اشاپ ىلع شوایس ) « تابح بآ هک اپ همشچ یفاص.
 شوایس هدننیام راپوط هدنشاپهلکسا . « تایحبآ لدبیب افصمو كاپ ةمشج »
 یسوقلق «اشکلد تایح بآ عبنم مزمز هاج » : ردخرات كنسهمشچ اشاب
 : یخرات . یسهمشج كنیاج نسح ینما لورصوک هدنمرح یسناخشولوم

 نوجا 2 رات ههمشج وب رلهنشت یراثن یا

 داش یدلبق ییسححور نسح لبع : رلیدید

 نسح ینیما لورموکهس هدنرانک قدنخ هدنسهرشط یسوقهلق لوجوکت

 | : ردخترات كنسهمشچ یلج
 باوتبآ فیطا نبع یهزهدا لوققح یروح ريخ ةمشحول یحرات ید د

 : یحرات . ردهدننرف E رابج همشح ( یسهمشح یدتا دعسا )

 هربخ دم الا 4هخحرات ین تمهلا

 (غرات رکید)
 ( یدعسلاربخ ) اذه ی رات اولاق الا اذه ت اذل

 هر

۱۰۳۴ 



 س

 SEE یررمش هاو ط

۲ DIK هک DI DDK DD هک هک هک هک هک هک صک سگ صکصک صک هک هک UIT 

 را و داتسا 3 یک كس هدنخطم . ردراو ی»هفص رولآ مدآ كس زا

 یرحک كاع لا( یه ریسه هناشوسماص) < (یسدریسم یضوح اهابسلبا)

 . یمویف حنم) ۰ رونهلسهدن وب یرایلک نوسماصیک نالسرا نالوا هدنغاحوا 3
 تحاص "1 مان یش وف لع هذارو . رد هدنبرف هناخ نوسماص ( یسریسم

 . ردجالوق شب زو یت هک ردشمزاق وبق ر نوجا قمراقج دصر موج
 - هر مش لوا هسرونلوا اس هدرابد ین دصر و « بودا تروشم املع هدعب

 .ییشوف لع بودا مالعا ههاشداب هسد « ردررقم و یلوتسم او

 قمریدلوط عبار دارم ناطلس ینوبق لوا الاح . رایدریدتبا تغارف نددصر "
 : بروم لاوس هد « ؟ یملع یدصروش « طفل ی هب یدنفا یحیتقم نوجا

 ! ناوخا كلک هرب » , زغل ررر دفا یک ی راهم کا

 لکن و نر شش رزق زره زی

Aبا هک رفتار | راشلاق هدنامورفو زحاع) هدنلح هن بودا عح یرلمدا  
E E 

 ..هدص روس » نگر یه هکر رک ب ! اطلس » : ردنا یورو ندزاق هراڪ

 2 ر

 .هسرولوا زکه ریپ نداد ۶ رک رود تولد « یدشروس . هدصروش
 ا at و

 یجب یفم ۰ هدکدید « مهسزوک بوروس هم ور وب ي ار ثهاشداب

 € $ نیسکجهدیالح ی نس هدالدمهدیا لحو حت چ ! رتبا هر » : یدقا ۾

 : یدقا دا هدازلاب . یدنفا دا دنعم هدک دیو

 دشاب هتف كلب هکدناش  تسبلاخ هکر م نک

 .:یدسروش » ناک ناو باو .ږرارربو هللا كباو ییهاشداب طخ بوند

 . یدقا یح ناه هد «؟ رده مملح ردیمزغل » ! شعد « ؟ یلهقب
  رسهطقن ىظفل ( یعاق ) ز . نوسلوا یضار ندنس هللا ! باو هر و

 .کصاخ ! ددمهرب . زروروط بوبد یعلقث ,یملقت «یملقب .یملقب » ندنغیدلوا
 محنم لوا ! مهاشداب » : بولا مق هللا هيد «نوسروتک ربخ ك ضاح یاغا
 .کهدایندوب . ردشما رارقهدقاحوا هلغحوا یشوق ناح كنیشوق یلععلاط یا

 « زسهلبا بارت لام الام بوقس نیتسامغ هاح یهدنمان دصر نالوا یهاکرارق

 یوق لوا بودبا نامرف هیاشاپ بجر نادوق هاشداب هدکدردنوک اوتف وند,



SEYیم همانتحانس ی ءلجایل وا  

 BIINE SELIK DDT TRS صوص جمهور جصب

 «ردعماجرب یاتحت هدایرد بل . ردهدیلقدق ( یماحاغادم ) . ار
 بولوا یاقوف هداج 6 نورق نجا » هدایرد بل ( یماح نیدلایح )

 ایوب با 0000 ا وا اال زني هلزااکد هارماش-یتلآ
 ۱ . ردعماجر, یلهرانم رب عساو یعرح « یلاع یسهق

 تاتو ریخت .رددودعم ندنعماح نیطالس ) ییماحرکناهج ناطلس») "

 “جوز یاو دردا اس ناخ ناما ناطلس هدنرب ثسرید مان ودر

 شمکج رس هناا جوا عماحوب . ردشلآ یاو ناهج بویالشغاب هریکناهچ
 دم هکردریکناهج یاغتاهج عماحرب شقلوا اب هدنسالعا وزد كلدنلب هوکرب

 رب ۰ رولبقتح هلا نابدرن شاط مدق زو ندقاقوص كد ی هدند یعماح اغا

  .كحهدیا سفنت هدنرلک وا وق ضع ۰ رولم هبراو هليا روز هدوا هدتعاس

 هد هسراشا جوا هفمقیج سفنتو مارا الب رازابش هم . ردراو هاکمارا

 الاب هوکر ب هلوب هتشا . ردشوقوب كيد رب هبنصوب . ردراشمامهلوا قفوم

 . ردهف ییوتروا نوشروف « هتشیراح هدنرزوا راود هشوکراخ هبارروا

 ارا :ییسهکتو یسرانم رب. ردلاحم قعا اس ربغآ هرزوا الا هوک وا اربز

 .لروانشهدایرد بولواعج افصنارابو ابحا « تعاجهلح رصعلادمب . ردراو

 ا ر راوبد .ردعماح رب امناهج ادج . راردبا اشاع نداروب یرابتش ندا

 هد لقدنفو هد هناحشوط . ردنا و نابع یسالوط دب كنانس رامعم هجوق

 نالوا یساتب نانس رامعمو فلکم یروهشم كا هکرذراو رادحسم قوجرب
 . ردیدجسم كب لیپس

 انالوم ترضح هدنسهورذ كنالاب هوک رب هدنجراخ یسوقهلق : یرلهکن

 زوب اشاپ ردنکسا یسیاب هک ابقح هکر دراو یسهناشولوم یعور نیدلالالج
 ( ی سخت ا )۳ رده ندا داتا وواو اهناهج هشم رخ نی وزدزیدع

 موط موط ) ۰ ردرومعم كب (یسهکت ینالِک رداقلادبع .  ردرفاو یسارقف

 یسیع) ۰ ( یسهکت یثاب شواج ) ۰ ( یسهکت شاب هرق ) « ( یسهکت یسلح
 . زدهریاسو ( یسهکت دیعسوبا ) ۰ ( یهکت یاچ

 هبا رد . ردهاکح رفت مع رب هدابرد بل یک راحهمزح : رلورئسم ۱



 4 ۱ یربش هنا وط

AMUSED 

 یشادنرقهدلاو «یسیلای یکهرت : ردرایلایورایارس یلەجغبو غاب رىسارممراهلحموب
 نمدنفا اشایدمح اكلم « یسیلاب یشاب موکوک . یسیلای هداز نیدلاردص « یسلام "

 . ردهناهاشداپ رایلایوب « یببلاب دیعس وبا « یسلاب یسورغوا زکد « یسیلاب
 . ردهلصف یرکذ هدهسراو یرابارس قوحر اهد هقشاب ندرادو

 زودرپ ۰ ردنیطالس عماج ایوک ( یعماج اشاپ ىلع جیلق ) - یراعماج

MDM DINIRE 

 ناه . ردقوب یربظن هدلوبناتسا . ردنیریش عماج رب یاتحت هدنمز عساو
 هلق رب و ناب یکیا ۰ ردشملوا انب هدنزرط ریک ةفوصایا لعنااب لمللا قباط
 نوا یحرات هدنرز وا واق راو یو

 ماقم و نوساوا هاکتدابع هناعا لها ینحمراتیدبد یولع تنور وک ین
۱ 

۹۸۸ ۱ 

 شعلوااس هبرزوا هاب ترد یرک ٌهق . ردراو یسهفص ناب هرزوا رلدومت

 نوردنا . ردراو یرلهقط لبداق تاقییا . ردعنصم تاغ یربنمو بارحم

 ..ودخملوا ری رحت كلم ةروس هرزوا ناچ "یشاک ید یهدنورو

 بارحم . ردراو یرلهزو | عنصم تیاغ . ردبطخ یلج نیسح یراصح هر
 بی رفلد هكراشوق نوک انوک نالوب هدکمتا منرت هدنسهحاب ی هددنکوا
 تارا بحاص هدنفرط لوص كعماح ۰ رو تابح هزات هتعاج یرلادص

 هبیقاب كاخ ۰ بوصاب یاب  بوصآ هشرع یجلق هرجا هق رب اناپ یلع جلق
 | . راتب بوصاب مدق

 هسکرب هیارفث بوروتوا هدنسهفص ناب كعماج هعج ره اشاپ یلع جلی
 . شردا قدصن

 . ردراو یمهرام زا یهقط ر و یسوف ترد كنمرح كعماحوب

 نابع ی راک یوزاب یساغا نانس رامعم هجوق كناخ ناماس یخد هدعماجوب
 ۱ و

 هناخشوط . ردعماج رب ینبم هنیرزوا هتشپ رب ( یماج شواج كجوک)
 لمرات رن اقناهج ( یماح لشفلاو۱), ردمدنشاب راز هدنسهقرا ی 9



 یمهمانتحایس یلجایلوا <

 یلهرهز یوق ردیا لمحت هني دنادش ٌةفاک كب رح رانوب . مدمهروک رکسعد
 ثکم بولک ناخ میهاربا هرصق یک هدنرزوا یسوبق كنیراداتسا . ردراتیکیااب:
 هدهناتسا وب , ردشلوارصق صوصخم هراهاشداب یربندنامزوا ندنشدلواشعا

 یجارخ ماقا رب یربیه مکیدیا راو راپوط هدرا زو مدقم ندنرفس دادغب:
 کیدیاراو پوط هراپ شعلا رکید . یدراروروا هعشعش یک نوتلاو رکد

 ۱یرایدمش  یدزانوط نکتسم راشود ر هناخ بوبلشیا راحتکسا هدنراجما
 یرابوط داتسا یلتمنق قوح رب اهدو . ردشلاق هناد ىلا ىجا ندراب وطوا»
 . ناخ ناملس ۰ ردالحمو لقیصم امت ربع تباغ ییوط اشاپ ىلع شقنم . ردراوم

 هناخ شش « پوطییزیغآ چوا « یرلیوط ناخدیزیاب « یرابوطخاف ۰ یراپوط-
 ىلع « ینوط یلهیوک شراق قرق ۰ یرلپوط هسنارف « پوط امزوب « بوط-
 یس ۰ یلاب ود « زعوط قادنوق « زعوط لوچ « یاب هزمح « یاب هسا « یاب
 یلد « نارق دامالپ « یلاب یتش « یلاب لیم قرق < یلاب ردژا « یاب ہرق « یاب
 رورسو ماری . رکد هعلق رب یرب یه هکر دراو رلپوط هج هدنراما پوط
 راک همردکس هارد یور تقو يبدتسا روع هاشداب هدناراب و ناکا

 ردهرتت ینیمزو ناممآ رلوتروسموک ندبا ماود هصفد یللا قرق بولبت"
 ء رومالخا ورس « رانج په راپوطوب . رروشود هتيشخو بعر یراندوب
 یلاحهربسم رب یراقدلو و شلازاد برا لع هدنسهاس كتنراجاغا دوکس

 هلاثما هکردراپوط وب یخدیمیظع ةنبزخرب كنیراهاشداپ ناثع لآ . ردشملا
 كب ىدب نانلوب هدقرصت هضبق كناع لآ . ردلكد كلام هاشداب رب چیه

 شب قرق كيید نوا هدرلهلقو « ااووق « كردنم « هقنالب هدهعلق شّملا
 هد ردراو بوط هراب كس هدران ون اه یامتود هحهداس . ردراو بوط ردق

 . ردشلدیشیا ندزمشادنرق یلابیلع یثابیشوطو شلروک هدنرتفد هناشوط
 . ردندن راسان قابا كنسالنم هطلغ ات كنارو -- هناحشوط رهش اح

 هجم ربا . ردیشاب یجناتسوب یک اح ایرد بل . ردیشابیجموط یک اح یرکسع
 «یسهلممور یعرکی ۰ یسهلحمالسا شم هدرهش . ردراو یسجو یيسشابوص
 .ردقود كنرفو یطق . ردراو یراوا یدوم هدحاقر « یسهلح یمرا ید
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 .رلداتسا + ردبا رابخا تقوم یک ییدلکتقو كحجهلسک یثتآ ماع كنسایرد "
 :مدنررافدجآ ناق رەد قلا: اھ را بولک/هنشاب ناغژاق هرس
 :هلس كرلهسمیک نانلوب هدورابا مدآ زوب . رالشاب هنقآ یک شتآ منوط

 . ضایب هنیرارزوا ارزو ضعب . روشیپاب رلولع ایوک هنیرلهتسلاو هنب رازوب
 .غاشآ شوفو:مغوط :- رلرالشا بید نادا ندنرفو تب کک
 ..ردیادادتما تعاسمزاب یسهلوط یوط زع لاب . رالوط هنلاق بوط بوق ا 1

 . بودیادسییوب هلیا روماح یلغاب ع هن وکر شلراص هليا هک هجناوط بلاق
 هل .رولوا.ماود هبانثو اعد نکنا هدلاحو . راراحا یو بوط رکید رب ۰

 . تسلخهسمک شم نوکوا بولبریو ماتخ هدهاعد ةدقدلوآ ماع بولوط را وط

 . یجموطهرکونص . رووا ناسحا رایقرت هنیراقوج ۰ رولوا باره هلیهاشداپ

 . راربراقیج ییهسبلا هالک . هک یسج بوریو تفایض همظعاردص یشا
 لهاهلح . رار راقح هرک وص . روغوص بولاقهدننورد بلاق راب وط هتفهرب

 یراپوط ناراجت داتسا هرکوص . رلردبا الح یرلیوط هلبا نارکرز فرح
 , - هدننورد هناخراکوب . رلردیا هدامآ هکنج بویلقادنوق یک یرلهقفشم هدلاو
 .دمونزاغو رکد هزف .ردراو لنت تورا دما تا ی کک
 . هلرلحاق جافا یراروماح یلاق بوط هلک ندنراغاط یسهصق رای یراص

 -بوطوا) نالوا اب یرالاق تول : ردراوت یر ا
 ربع هلرلاید هکردهناتسآ ولوا رب لصاما . ردهقشاب هنسرللحم ناد ( یمایلاق
 . « ندید دننامدو قند » : ع رصم کنوح . زامهل وا

 دراز لارا کیسا كراس اا صن ق
 هلق رق هارد ټل : لصم هناا اچ اکود ر و ناماسو

 هارد .. ردرظان هلامش یرکید « هیهلبق هدابردبل یسوبقر, ۰ ردهناتسآ رب یک

 شتا راکش وهآ رب دسارب هدنناجرب . ودیلاعباب رب نی نم كب یسوبق رظان
 . راماسرضعل . ردامتربع هکراو یریوصت دسا ر دقمهلا رز رب هدنفرطرب و

 كيرلرکسع ناروتوا هدنجماكنوب . راربد ردیمسر ( یلوقهاش ) بودیا اشا -
 ..یلکروب ندرانوب هدازغ, کیا یمرکی میدنلوب ریقحوب بولوا عی شو رداه



 یس همانتحایس یلچای وا ۳۸

 رتا او ی ودا 3 راراتآ لصتم ندنرلکلد فرط یا

 .ه رون وروک یرازوک نامه هکر رنک راهالک یلباقن غ ور بوراقیجیترلهسا

 ۲ ۲ )ی یر 5 راردا تمدخ دارهبک راهسلا ندهک هد سانت

 .:هرکسعیضاق.. همالسالاخبش ۰ همظعاردص . زلوالباق قلراو هنناب كشت

 . رلریلک ههناخراک هلا بولوا ربخ هیارزورتاسو خشاشم هوعدلاباحتسم هج
 E ندرامادخ نالوا مزلا یسهلو و راداتسا ییکود

 مون کنونچ . . ناراغوف هرمشط"یرا و ك ویو هدندحشاشم و

 تاحتلالضفا هلع تاساکرحف ترضح . نوش یرظن تفو ینیدق | یمایرد

 .هرزوا رلهفص قازوا خماشمو ارزو . شمروس ( قح نعلانا إل هدنمدقا

 .بولوا عح _رلداتسا . رلردبا ماود هنداروا ( ةوقالو لوحال ) بوروتوا

 . رلراتآ هنسابرد توت یرلبالاق قوسیح راطنق زوب هم هلرلکروک جاخا

 .ندزکهقدصو تاک ز هنقشع نیم نيد ماطلس « E هراضح هدیشابییک ود

 مظعاردص .رید « كيقارب هنسابرد وت وش نوسلوا هسرولوا هن شور نونا

 "- رلودیا میاست ةبیئاب یجکود ینوتلا هسک جاقرب ارزو رتاسو رادهنیزخ

 نوزواها نآ وا . راتآ هنسایرد ځوت بوسد هللامسب سانلاءالم ىلع هدوا

 :.راوریدشیراق یراشورغ نونلاو یالقبوقوض هنسارد جوت یرانرسیکماج
 یزو كنسانرد موت هک اتقو . ررربتک رلکرید یکی هثدلوا وح راکریدو
 .,یشتآ بولس ینغیدلوا لماک كنسابرد مش وت راذاتسا ۰ رالشاب هفملقاعق
 کنوح . رثردىا هبش یتسماعلوب وص هرطقرب هدهناخ راکو . راز رب دشل هدایز

 .حیهبولوا هراپ هداب رللوب لاجزد هسیوط یسهحاو وصهرطقرب نکراقآ موت

 هدفرطییاو ر یراقاسوا لاق هرکض . رولوا بس هنک اله لراضح

 .هناخراک . راقلاف هرزوا قابا نورضاح بونا رضاح رانارف نوش یللا قرف

 ی غا كجو بولک هنشاب قاحوا هلتعاس .تقوم  رولوا هدامآ .یتسخاعد

 صولخ نورضاح . رالشاب هیاعد یجاعد ۰ ردیاربخ هجنلاق تعاس مرایهیهجآ
 .تناغکن وخ - رالثاب هغمالغا هلبا مات هجوت هدنکه. رلرید نیما هلا تلو
 ےوت - ردشملبا ریزورز یراداتسا هڪ هکر دیر كاله یلهرطاخو فوخم
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 هدرات | قردراو راب ال وط زو هع هدهناخراکو : یرادالوط ییلاق بوط

 قاهقوا رتشبللا . قرق هنا كلاق  راردما هدامآ نودا اتن یرالاق بوط
 طولخم هلا هطروع كس رشاللا «قرق هرللبم مد نوجا قلوا هدنغلننلاق هلک

 روف هنحما ڭنىرلىلاق بوط بوراص هلراسا یروما شلوا نوحعمو»

 هدنجشا كيلاق هکنوچ . رلردبا طبض هلا رادکس ( رویت )اریمد هنی ینسیغاشا
 .راربل |ینوط بوراقبج یلیم طولخ هلیا هطرومب هدقدلواپوط بواکود جوت "

 فرط ترد . ردشهوا اس هدر يا هدهناخراک نورفو : ینورف شوت

 یتردق کما لمحت هدورمن شتآ وب كشاط هقشب هکنوج . ردیئاط شت
 یرزوا ردشوب یا كغاحوا ..راقیچ ندرلهررزج شاط لیشب وب ۰ ردقو
 ندیکسا نوجا هیامو یربقاب راطنق كيب رمشیللا قرف هنيا كرلەقوب . رده
 كيب هم هدهدقاهرا هرشط ندراهق بوریدشلرپ ییراقربق پوط شه وا انب
 یقیدلوالصاح یالاقو رقاب ردقهن یخدیراتتاک ۔ رلردبا لصاح یالاق راطتق
 . رب هلرضاح یراللاق بوط هروک هرقاب هکنوج . راردبا دیق هرتفح

 هجا راروقوچ یکه دنکو ا كشیرلهق ځوطوب : یرلر, یلاق پوط
 هغاحوا ره هسیابوط زم لاب رک ۲ ۰ راروق ییرابلاق پوط یراقوب یرازبغآ

 رشم رکی هسیا ینوط هنوربمولقرک ۲۰ ردا پوط یعرکی هکراروق بلاقیمرکی
 شاش اف وآ هنجما لاق رزو هسا یوط هلیهاش کا اک

 رازاویص هانی هناخ دغاک ی رازغآ بوی وق بلاق رشب هسیا یراپوط
 هباشم هنب رللون وص كراجاتسوب ردق هرانلاق ندنزغا كنهق كجهییرا ځو
 هدامآ یک راغاط یرانودوا ماح هدنفرط تود كنمرلهق جنوتو  رازایاب رالوی

 دزکب کم یاو هدنیود جالوق ررب بوایسک لوا هتسرب رانودوا وب .رووط-

 1 یرلکج هک ود پوط هرکسص . رارودوروف هنکصندقدلینوق هزرطرب

 یشاب نادراو + یشاب یحشوط ..یشاب یحوکود « راداتسا . .راهفلاق - راهفیاخ
 بولوا عج یرایجاعد ۽ ی يراد وم + قابا هر ر

 تقومو . رولبرب و شتا ید هن ورف کسا هرکصتدکدید «هللا هللا » هلانتو

 كنسهیق منوط یرلماح قرەقا شتآ هحکرب نوکرب مان قرهلوط تعا



 یسهمانتحایس یلج ایلوا ماد

 مند راهطوا بورریدتیا عیسوت ځد یلو دیزیاب هرکص ندنآ بوربدتیا اشنا
 ۰ ردشم ر دتا اعنا

 و و و

 رس مدت انا يافا ا هت رک قزف ناخ نالن ناعلس هج و
 ..یدیاشمر دید هعاطواعمس هرللارقو هاشداب قرهل | هنتغاطا تحت ی رلنمشد
 تردهسیا ناخ ناماس.. یدردما توادع اناد بو هناما یلارق نالا نکل

 زوتواو شعا كنج و هنس تردو هدم هنس ترد هد غ هنس

 مدن راراید كږانوا تیاهن + ردشمشاخوا هاب راساح هسک "الماک هدهنس یا

 ,ندننیدلوا جاتحم هکنفتو پوط كما بولغم یرلنوب . ردتلوا موح سم
 - رفاک راسو ندنسهسورح كلام كلردبا تبغر هرابحشوط یخد ناخ ناماس
 دی رو نا ذم یدادجا ۸ تورا یراعوط هلرامابناو ناسا ندناتس

 . ندوک کردشمتا انب هناخشوطرب ندکب بوقسب یهناخشوط یرلکدتیا انب كباخ
 ا تاب یوا نابیفام زاها نلف فا راوی د یطع یاو

 : كرلبوط نالوا تالآ مهم كا نوجا قمراتروق ىرلهماق نک هنفرصت ٌةضبق
 : رولا هد دق هناخ رکو هتشلا یتاوا

 ا ادن دو ست ا مدآ زو ندایرد بل : یسهناخراک بوط

 نا کت هتل وا ها ردطابر رب یک هملق یراراوید فرط ترد

 و نوشرا قرق هشوکراج هني مات و ردزاود ناتمرب ردا

 .. ردولوئروا هلسهتش هروادب هی راح یرزوا ردراو راوید رب كسک و

 و . راقبح هرمشط ندرلارو نوتوت هک ردراو رلاحاب لوس هدنرزوا كنق

 نادر یرزوا كماط و . ردراو راو كلح هزک مد هدنرز وا ماط هرواد

 وص هلیرایحف لاب هجرازوب هدنفرط تردو هدنسورذ ات كماطوب . ردایدرت
 .هذماط هسردیا تباعا هماط هرارش رب ندشاآ نکیا ریدیرا موت . ردرضاح
 م رردنا نکست يک هللا وص وا ا 9
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 رلسر راکونانعا . رواوا شوج قران هطوا یفو شف: ردکنام

 هعاغ . رلردبا یرالصف غاب هدراصح زاغوب هلبراهتفرف ۰ هقلف بولک ندرفس»

 هراب كم هداتش تقو ندنیدلوا نیما ندراک زور زکسو فیطل تبا ینامل"

 هربشط یهدنفررط لامش كنهملق . زاراناب بولوا زادنا کل هدنراهشوک یک
 هاکترابز هدهطلغ .. ردهقشا کر رود وادع ندهناشوط ییوراو

 . .ردق وب

 زع لاب < یسهناخ راک رل وط تانسح و تارمخ ی هدنرهش هناخحشوط

 بولوا نامروا رب هداراصن نامز هناخش وط  یناطاس قاوساو یرانوطم
 وا ئیمان نکیاپخ ااغ ید واو رسام ر تانشور ردنکینیا هل ۲

 (اردنانکلا6ا) هرکرت هس یزتساموا راد رقک :یدعخلوا ان هدر ارام
 هلوبناتسا ییارسا قوجرپ کهدنرفس دنه ردنکسا . یدراردبا ترانز هدد

 بویلغاب بغل امروخ ینیراقاآ ییربلا هجا هراغم میظعرب هدناوط ءلرءریتک
 . روید ضاسب ج وقروق « یک یابی لوغ یی کا . یدنشما سبح
 یرلءهزحاس كنغاط هشدص یهدننالو هزا ,یرلرووا رحاس كغاط زربل»

 و . یدرلمهلوا رداق هنکرح هلدتوق مسلطم لبح نانالغاب هنبرالا بولوا+

 نمیرا نیشبق هکانقو . یدراردبا ادات هدمرحس وب راناک هترایز یرید-
 درام یا شنلوا اب هلمسلط لکا لرد رها ی
 انودک ام قرهربغ زق یک فطاخ قرب هدابرد یور زسنابداب بولوا راوس

 یرلیک بولک ءرکص نوک قرق . یدراردیا هظفاح ییرهش لویناتسا یی
 - درد یراغاط هرالوغو هراوید ردنکسا . راررک هسبحهنب یرهیالغاب هنامل
 بولوا قرغ رللوغو هرخس هداروا . یدریدجا ی راو زکد هرو تور

 لوبناتسا هلفارادرس هب واعم نب دز ی . یدلاق هدناسع یراتشک یک

 امن بولوب نیماسم تاز ی رادراپ كني رایک رقاب تقو ییدادیا ءرصاح
 یارامعا ادتا كنب رهش هناحش وط هتشیا . رولوا تاور هد ردرل شما

 نام وطرب رمتخعو دیفم هرجا نابایخوب حتفلاوبا حتفلادسب .ردیسانب ردنکما»
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 یر : ود هقرف چافرب یوق هطلع س هطلع یلاها لاوحاو زرط

 زوقنام یحندرد « راراکتعنص یجنچوا ؛ راراجت یجنکیا « رایجیک یسهقرف

 ردیلناتسبرع یعوجرب .راریک یسهسلا رئازج یسیلاها رثک | ۰ ردرایجنافلقو
 . ینمرا یرابعاص « مور یرابج هلام . ردراو یرلنادوق اقنع نکل

 یجهنابم . ردیرهمم یدوهم هسیا یرلیج هفولع . ردیدوم یرایج هنابم
 . ردتلاذر هسا یراشیا كرابج هفواعو

 ضاسو صاخ الوا -- یرلحودم كتابورمشمو تالوک ام کهدهطلغ

 هت هدنجا راهشبش زیمهرطق هدنسوشراچ رایجرکش ۰ کما هلجنارف لجبتم ۔
 هدرابدرب یثا هکردراو یرارکش قیال هراراکنخ لربع, «یلکسم هدکنر ك ۰

 یرام « یساولح رام لقرو شقنم كرللحتتم . هلوا هدماش رکم . ردقو

 تخورف لمر تعاس .رولاب «ماج .یرایجتعاس هلوصوت ندمیانص « یدیمیس
 رامتاارخیحودم كنمرانوک انوک ءدابندنابورنشم ..ددراویراراطع هرفکر دی

 ید هام ا ےل تک ۶ مدنسهناتسنم . نادر شاط نالوا .ووهفم: مدنبسارآ
 کهدرابجهناخبممان هدناراص « هدنیطنطسق «هدیللنس  هدلاوقشق « هدک الاخبم.

 . ءزوقاص « هنوقنا « یرابارش تکسم وارد . ولرد مارح یسهرطق نوک لمل
 هروع ندهارک هارلوا هکردراو یرلبا بارمشهطا هجزوب ء دیمردا «هبنادم
 لاعاب یرلریسا هناخ م زوب هګ هنهرب اب هنهریرس هرزواهارهاش هدزمکیدتبا

 هل راتسب وش هدزمکیدتنا لاّوس یراناشیرب لاح . زروروک یراقدناب تولوا

 : راربرو باوج

 ردهنایهصیم ردمیکن الوا قاس ممیکن ردە اید مزمتا كاردا هکمتسمرس هلیوا

 تارکسم رئاس كرکو بارش كرك هریقحوب هکردنایفاو رسلا ماع ادخ
 بودا طالتخا هلا فانصا عیج هلیبسح زمکلەتفلا نکل .ردشمالوا رسیم-

 ینتبرش ( یلاب هنت ) نالنید رش لجتبم اما . زرولوا فقاو هنیرللاوحا"
 كنساوه لرش . ردتراع ندنون یرافانصا كنهطلغ هتشيا . ردمشعا شون

 ناشیوردو برشم هتفلآ یسیلاها . ردقوچ یراءوبمو بوبحم ندنتفاطل



 CA یربش هطلغ

 ` RINAN نیک IED KDE )و2 )بوک نیک NIE نیک

 .هدراصحهطروا « هدایرد بل نکل .ردکنرفو مور هلبتزئک | یرابحاص ناکد

 مش هدنر سه هک ردراو زا هد رل هناخ تاارخ تاق تاق دده روکنا

 ..یاهر هلا ناکدنزاسو هدنناوخ بودا ترشعو شع قساف زو رشتلا

 .كتابورشموتالوک امو هویم ارز .ردلکدنکم ینیرعت هلرللیدهکراردبا یوهو
 .بهیدوسشوق + یسادغ حور . ینا مدا . روللوب هدرلاروب یرلالعا كا

 .ردذیذل تیاغ نوما رابفوص ییرش لجتبم نکل .ردرایشرولیب هنلوب هد هطلغآ
 .نداردبل یبمژ كنهطلغو -- یرابارس نابراکو نادناخ ی هدنجا رش

 .تاق تاق یراقو شوقو تعاسر ردق هبحراو هنسوف هلق هدنناح لاش

 .قیرط شفلوا حرط یراو حرطس یراهار هاش . ردیرلانب یلزپ ونج ریکراک
 هدى راشط ند هعلقنکل . ردشعلوا دع قاقوص شعلا زو كس ىسەلح كراماع

 «یلوبیعماح برع « یلوب هداویوو هرجا هعلق هليا مظع قیرط ی هدایرد بل
 دیس و « یسهناخ الم . ردرللو یلماحدزا یلوب یسوسق هلق . یو ینرح
 ون .. ردنساس ناس رامعم ( یارس نابراک اشاب مسر) ۰ « یر هناخ یلج ىلع

 .ردهدنجراخ یسوشرایکروک ( یراهطوارابجافلق ) .ردقوب هجاب غاب هدرهش

 یر هغردق كهاشداب ی هد هصاع هناسرت . ردراو یرابجایروج و یرلاغا

 «یناحوا یساغا لوبناتسا ) . ردکولب قرقو زکسع كم یتا . راردبا تافلق

 هغمیشاط نودوا هب یربم ندنوب نايم هلج .رد هدنجراخ یسومق یوک هرق
 یش بوراص راتسد هفرط هنوکرب هرزوا سف یرابشا هدوا . ردراروج

 راوسهنیراقاق لوق .رلربک جوباپ یزعرقو قاموط هایس هنیراقابا بویک هلود
 ندرلیک هل بودا عج ییرایک نودوا هجنراو هنیزاغوب زکد هرق ات بولوا

 رارکج كروک هرزوا ۳ | نرهک رلکلموک ضابب هدنراقباق بولآ یس هغ آ لوق
 هدنزو چا كنسوق بزع ( یا اثاب د ) - هطعلع مام شاتر 0

 .تباف ینوص < یساوه . یسانب . ردماجرب رولوا حورع هللا نابدر شاط

 ردلیقثو فیثکت ياغ بولوا ماحرب یرجا ندنوب ( ماج هجیلقوب ) .ردفیطل
 هقشب ندرانوب .ردماجرب کسا . فیطل .شوخ یعضوم ( یماهیوک هرق)
 . ردراو یراماج نادناخ هدردق زوبحوا
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 ..یسهناخ سوفانرب هشوکراج «شمکچ رس هجوا .ردشفلوا راما هلینذا كناشاپ

 روصتو شق هس غو هن رو هاب وا واو لجاد كسراراود .ردراو

 یرلافشلارادو رد قوحر هدلرامور ردا نظ حور ید کر

 وا و اوقات یا لرایدوم ۰ ردراو یرلاسلک جوا هددلراینمرا . ردراو
 نر ام را یی و ا از نیر اک ناب ناو
 ° قفرهدلاح یرلکدلا ناصع هلتاعفد راساخو کنوح . زالوا كبك ۲ ران ابساب

 را ترارح نکس ١ هلتعالم و

 ۱ یا رویش هطلع ندنسم عرش فرط ا هطلع رهش ناک اح نایرد

 هیارقردق زویچ وا بولوا نک اس هدنبرق یعماج برع یسالنم . ردتولومرپ
 هش | یللا زوم هحانر یه .ردراو یرلمسا هجا هدر ترد قرف ۰ رک یمکح

 ینالمتشمرک ۱ كروب . ریریو تالصاح هسک شمن یونس .رداضقرب یاب
 زوکیاكفاقوا بولوا یباغآ رازق یرظان هلفلوا ندنفاقوا یمماحدما ناطلس

 ءدنسداو ووهطلغ یم اح یوا ردا یسلوتم . رولوا لصاخ هسک
 رادقمرب یونس هکر دنما دلو رعوک یناف عاب « لاب < یحندرد .روروتوا

 ا یحتتلا . رديشاب ىجتافلاق < یحنشب + ردبا مازتلا یتادراو هليا نعم

 yT زکس . ردنا قابا کاح یجب . ردستح

 ردا فورصم شور كسب شب یونس هکردینیما رخ 6 اح یجنزوقط

 هلیسهفن اط رفت زوبیلا شب ندنغاجوا یرجکی ؟اح یحوا
 ییدکبولوا یجوم رایتخارب ندنرابوم یتاجوا یرحیکی اح یجنرب نوا
 نادم هکلزمتبانم ۰ ردرومآم هنیرزوا را هناخیم ؟احوب . رلکب تبون هلبا
 نودوا هکردیساغآ لوبناتسا هدنسوق یوک هرق کاج ینکیا نوا . نهریو

 راه و البل راک اح هام اب نانلوا ریرحمو . رریو ههاشداب خم بودیا ی

 . رلربلک ندنقح بویمریو ناما هسرارولوب مزح كرزک هلیراعباوت
 هک ناسکس كسچوا هل نم هطلع ست نک اکک فاضوا رد

 نوشروف ی ەق کیا نوا . ردراو یرلراطع ۰ یرازاب غاب . ی-دشراح

 ردراو یسوف روجر . ردراو یعاتم قوحرب کردراو یاتسد اف یلسروا



 2:۳۱ یربش هطلغ

 . ردعماجرب یناقوف هدنسهمثط كننابق غاب ( یمماج یناق غای) . ردوسانب ۰
 جورع هلبا نایدرت ۰ یل هرانم قامآ > ىل هق نوشروق « باشخا < هشوک# راح

 اشابیاعصم هرق ) . ردیراناکد یاب تیز اپاربم یل ا . ردعماجرپ ایراد رووا
 عیار ناخ دام دادغب ماف یسناب . رد هدنرق نزخ یللو شروق ( ییماح

 یتعاج . لنوم روف « یناتح «یل هرانمرب . شعا اسلک ندنکسا .ردندنسارزوب

 ردسرقهنعماح اشاب ییطصم هرق ( ییماح یوکهرق ) . ردعماحر کی  قوج €
 هر روش نکل او یرادحیسم هدرا . ردعماحر رصتخحو دم < یاتح

 اشاب طم درق < بریم دا یر زرد
 .ترام . ردس رف نا نخ اط تک . ردراو ءارقلاراد هدنراعماح

 . ردقو یعاعطا

 هدنزوبما كنعماج برعهلزا :ردزاو یسهناخ لیبس ردق چوا یعرکی

 . بس یدنفا میهاربا یج همان زور ۰ یلیبس اشاپ دم هدنننج یا اشاپ دغ
 هجوقیربزو عبار ناخ دار هدنس یشراجایحا هدنجراخ یبوق رای روک

 . ردرارؤپشم للبس نادونق لیس یسوف یوک ءهرق . لس ا کک
 .اشاب دن ) هدنس هرشط یو با یروپشم" لا . ردزا كن ین
 . رد ( یس همشح

 هر « كن رف هو . مور لح نمت : مالسا هل زکس نوا هدرشو

 یحنکیآ .ردقو هرفک. الصا هدزاصح شاب .ردراو یمرا هل نا یدو

 طبخ هلاق ندو هدا زابل هلعوب . ردقوب هس هحنلک هنعماح برع هد ران

 دنجاناطاس یسیرثک | كنناکس قلارآ و بکن وج .رازاموق رفاک .ردراوفیرش
 كرلاروب . ردیراناماسم یسهفئاط لحتبم نوخ رکج نلک ندهینانسا هدنرصع

 ' هرزوا یربرحت ناخدایم یسهنکسهکنوح .یلیدما انتعا هابس هداز هنس هظفاحم -

 ردراویناسلک ردق سمن .ردنرابع ندناملسم كسب شعاو رفاک كم زویکیا

 هنسوق تولوا هدنرزوا دسر . ردساسلک ( نونغرا ) كن هسنارف هاح زا

 هدنیغنابرب نھ رک (یرد كدنو) . رونلوا جورع هللا همدق ید

 دما لیربوک هدنجلص هدف مکس ندفدناب تارخ ردق هنس یعرکب قرناب ۱
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 جوا نوا هلق شزو ییا یفارطا . ردشاگی یش زارا فلت کش نوا یتهطاخا

 عارد E ا ااف ضع ۰ .ردکلم عارذ قرفیدقكنراود . ردندب كس ۱

 . . عارذ زکسنوازوب یسهلقهطلغ کیدریدتبايمرتو انبكحتفل وبا نکل دک
 اا ودر م با صاخ صاضریسالع ا:ورذ ..زدخمکخ مس دکالفاکردانن
 یکناسنا لکش یسهلق هطلغو نکل .ردلکد ناباغ رادام اراد ندرب یهیسهماق.

 ندنرزوا یغاد شیشکلئاحهیهسورب ۰ ردندریمد نیتمیراوق ردناکیار یر
 شمرونیروک هدب رات رام كنهسورپ هسلقاب هلا نابرود . رورو نا نابع"

 کر دنادنزهقطنوا فورد .ردبارود لک .رولیروک ندرب یههاقو . رلارومسد

 هندوق روم رظان هونج . ردشلوا نزخم هننالا یک كناڼع لآ هدرایدمش
 ناروجوادغاک هباوه هدن | هرک اقرب هب هلقوب ربقح .ریایقبح هللا نابدرن شاط

 هدمدقج هلسهلیسو كما ریس یزابناج ندبا جورع بوبالعاب پیا هنیلا
 ندنسوق تیم یهدنناح هرق كنسهلقهطاغوب . مدا اشاعت هطزوک یلوبناتسا

 لزکد هرق ینلثم هکردقدنخ رب لوس قيمت یرعق ید ردق هنسومق هناخشوط ات
 مدنروک هدرا هقشاب ندنس هعلق نامرک قآ ی هدر ینلدشراق هیرهن الروط

 ایا را نا ر ی هو یک ازا دعا كود
 كنهملقنکآ .ردناتسرام ابار یرارانک .ردقدنخرب عساوو قیمع .زارکوب
 . ردیرلر رازاب « وشراح یراتهج ارد

 ترضح ( یفدق عماج برع ) = ریریدلس یراعماحو ترام ک هد هطلغ

 . ردشلدیا لب وح هیاسبلک ردرک قوجرب . ردیسانب كزیزعلا دبع نب رع
 یلتناحور . ردراو رادوم قوچرب هدنجا . یدلوا عماج هن هدنک نت هم کل

 یسوف تر ردراو یم هزانم یلاع هدر « یعرح هرشطر . ردعماحر

 : ردعماج رب نشور لیدع هنیراعماج ناطلس ( یعماج اشاپ دم ) هدنجراخ
 . ردیلتناتم یسهرانم نوزوم هقطر یر هق . ردرظان هارد یرلنزور

 لوڪ كعماح یس هرانم ندنشیدل وا حاد هدرب رب راطو هدایرد بل عماحوب

 عماح . ردن وژوم هرانمرب شاط دنا زی شخوا عقاو یربشا هدنف رط

 نانس رامعم . ردقوج یتعامج ندنفیدلوا هدریرب یلماحدزا یک یاب هلکسا
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 هدنرز وا شه ر ضا و هدنسالاب یموف یناق غاب خر اتوب

 . ردررظ لا طق اک

 برق همر دغ خاف دی یا را یا
 ء لاتم هعلق رب داش ی یدادش هتنلکش ی ها هدارد بل هفاتسم

 تاق حوا یک لوتناتسا , ردتاق نیلا رادامارتاد . ردنصح نضحرب راکنریس"

 ۰ ا كرلنو . ردراو یراود را هل و تاقچ وا هدهعلق نورد اما

 برن الوا ۰ ردراو یرلوق هقشاب اهد . یدیاهدنمکح كنسهدازلارق رو |

 هونج یجنکیا ؛ یسوف تیم هدنم راصح رظان هنسهناسرت اشا ےس اق ہدف رط

 یکروک هدایردبل رظان هبونجهنب یجنج وا « یسوق بع دا رطان
 یجنشب « یسوق یاقغاب دارد بل رولیجا هنناج یناقغاب یحتدرد « یوق

 نرو و هونج ېجتلا . یسوق یرازاب قلاب رظا هبونج هدایرد با

 رامور هک + یموقنزخم ینوشروف هدایردبل هدنفرط قرش ید ۰ یسوق

 .ردراویسهمزابا نویراوج هداروهکنوج . رارید یسوق ( وقبنابا ) بوق وب
 رظان هیایرد هدقرش بناج یجنزکس . شمرولوب افش هسرک مدآ یلهمتصیا
 هناشوط رظان هبهرق یجحنزوط « یوق روم رولبجا هبابرد هليا یسویق جرک
 لاش یجنربنوا ۰ یسوههلق كح وک رظا هلامش هدنفرط هرق کوا « یموق

 رلوش و هناحش وط هدنفارطا كن هعلق رلوقو . رد یسوه هلق. لوس رطان

 . ردهدایرد بل وق زکس نالاق هبورک . ردرظان هبهرف

 . یوکهرق كجوک : ردرانوب رلوق هدنراراصح هلوب یءهدهعلق نورد اما
 ٤ یسوق قح ادىم یموق لا 2 تانسوف هعاق تای یوق ۱

Eهاش ی وا ندرلوفو . . ردیمومق قداس یسوق تبع جا ۰ یسوف  

Nرد رطان  . 

 شهلا كت نوا یقارطا رادام ارد ي انا ۲
 .نکیا هدنرفس ناور هیلاراشم هدنرود عبار ناخ دارم ناطلس نکل . ردهدآ

 هدکدردتاهنادابضاس یراودهجو كردیا میمرتورتمعآ ینهطلغ شاپ ماریپ ماقمم اق

 رود هدقدن واباسح یرلورابو جرب هلم بوئالنشرآ هلبایننشرآ رامعمراوند
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CNNیس همانتسایش یلجایلوا  

HIE SIE IEهک ورک  DIE KDE KDE KDE Ke IE DIE SIE92 2 ۱2 یک ( 

 بواد اه رصاح لوتناتسا هدنسهنس یجنحواقرق كنون ترجو هدنتطلس

 كن رمءرکوص . یدناوا تدوع حتفی كرهلیدا افتکا هلمانغ لام هجهداس
A aیراصابوباترضجتو هملسمهدننامز كکللادع نده وما  

 ارب بونلوا بصن مظعم رادرس هلق رر یراترضح زبزعلادبع ن رم و

 a لطف نیرو زکدءهرق هلنا ا کا ا ارحو

 زیزعلادبع نب رمع هدفرط لاش كنهطلع ۰ یدلدیاحتف كرهمنر وناما هعاع

 ههطلغ رایچمب نوجکتوب . یدوق ( رق علق ) ینمسا بوریدتیااشنا هماق رب
 رانآ یخو یلحم ینیدسلوب كنزخم یلنوشروق الاح . رایدید (رهقلاةتیدم ):

 نوجرلکدتبا انب عماح رب هدراوجوا ءرحشا هطلغ ءدهرکوصو . ردراشا انب
 ۱ ممرو ریمعآ ینهعلع هرزوا لاونم و هتشا . رار د « یماح برص الاح »

 هت زات رضح زب زعلادع نرم هدنسانشا اوا . رلیدتا ےن متو ریہ یرهماندودح و

 هدهطلع هنر ی رات مضح كالادع ن ناماس ندتنشدنآ وا هحوت تفالخ

 یا کس تام یی ی رنو کا هدنهماسمو بوقارب ماقما
 ا چواو . ا یهنططسق قوهقار کی ظفاحم ردق-

 "هصالخ .ایدنود هه مشماش نالوا تفالخ رقم هللا اغود تول ندرب یحارخ

 هدوراقو یرلکدلدا هرصاحم هرک نوا ندق رطرامالسا یکلوبناتسا هد كنهطلغ
 ۰ ی رها كم تری کل رداد لیک هدو لضخ

 2 وک هایت یی یر ی ندای قاد رصاخ یک نوا
 ادا اييحام داهجلا لع ٠ ادع انوعياب یذلا نحن

 " رام لذب ناخ دمحم رخآ . یدراردیا قیونشت هنیزک حق قرهیوقوا یت
 دیزیابیراهرکوص . یدتیا رومعم هبا حتف یهطاغو لوبناتسا لردبا تمهو

 کر دشلدا ممرتو ںیمعت هلغلوا مدهنم ندهلزلز یسهعلق هطلغ هدنرود ناخ

 : ردوش یزد حر
 هعلس دسر شن رب ار مصخ r عیب راصح ا

 « هعلق ترامع » : خروه دش . ES طی

 ةت

۹۹۹ 



EV ا هطاغ : 

  TUK IDI DIENER DITIONصف  KOE BOSE UT U TIE UENOوب :

 « تالغ5 هدوس ةدنناسل ناو کیوح ادم هال و ها نا

 دراو نرخ لاوروف ندنینلآ یل یک زا را و

 ماع كر رانانز قوعرت ندمرآ ب رابدشآ تلا صا یک د

 تولوا دلا تالوناتتسا لغ لصا یک لا
 .رراو هبهناخدغاک یسیبرغ تیاهن . ردراو جیاخ رب هدنککا لیمرب هدهد ۰

 روع هلراهنوامو قباق هیهطلغ ندلوبناتسا . ردلیم زکسنوا جدخ لوط "
 .ندردتکسا : شمزاو یر رک هرزوآ رز زرا درک مرف و

 راباهیناپشا بودا زواجت هبهبنطط ق یرالارق زب ونج و هینابشا هرکوص "
 ترد بولوا یلوتسم هبهطاغهدلارق زیونج یکی راکدتبا طض یهینیططسق

 . یدر دتا راراصح كوب ك هنور هلو ددعترد نوا
 هلا ناکسا هدهطنغ ا كم زوترد ندنرل وو زج زکدقا

 هنسهعاق 0 ۱ ات ءدقرط ییا كزکد د هرق ه ی یدّتسا رومعم یرهش
 هک ی ی مراب مرف یتح . یدربداب هاو هراب را كس نکد هحشراو ۱

 نامزکیراص + بوگنه* نام رک نإ هغالقلاب + لیاطاط . نادوص

 بور داب لارفو یرل«ءاف قازا < نامطا یهدنف رط یئراف اب را هملق کر

 .ش (ودنورا) یعواالوس هرکوص 2یا طا رو طبض یفرطترد ك زکدهرق

 تخم یاب یتسهر زج ( زفاص ر) یدک نودا بصز لارق هنسهعلق هطلع :

 .بولوا تهحکیو لدکب هلرامور لارق ودنورآ هدهطلع ءرکوص . یدنلا 1

 لادجو كنج ءاسهرفک هانا نالوا. یلوتسم هنهملق هیطتطسق نوک "
 .ندلق یدب هحکرب ندنراقدقارب ییراتقاط دلرابلهناشا كردیا لاتقو برح

 .یکب یوب بولوا كلام هبهنطتطسق هنب هيا رامور .رایدجاق كرەنب هتیرایه
 هدەطلغ هدنورآ لارق روج کل : داف هو یا

 . رابذلبا موکت یارحبا کنم راسا ترد دارد ا
 .ردنابانورهاظ هدنرلانب نارمعرثا واالاح هکرایدتا رومعمهجردلوا یهطلغو
 اهزما ریمالا ملو ةنطنطسقلا نحتفنل ل كهان تلاسر ترضح < ا

 .مانا كنه واعم نده وما الاشتما هفرش تبدح ( شحا كالذ اد شبا ملو



"DEDEDE KOTEK HED DUK DDE REE DESE یوم موم HESE ROI BESE مصوب یو صج RSENS KE 

 هنافوصتم نیا هنو .یدبا هسک لاح لهاژ هدولا هلا یباا قشع ۰ لک

 هدظعویانئا .یدودنا:تسم یناقشاعهح هک یدردىا راققح هب یونع« "یو

 .نالفذلدلک افص » همدا يیدملتو ییدمروک هلیسرویسا هسلک مدا رب هب هکت

 تسمناشورد هله هدکدرک هعاس رادان یدردا فدک ود « یدتفا

 ندنتامارک هل . ردودسهخاس یتهلات ارش رق . یدرلرولوا شوهدمو

 مان ( نورب زوب ) نکریلک هلوبناتسا ندهسورب ناخ دارم : هکردوب یرب
 هدنشاب قیاق یهدد یدبعو راکنخ نکیا شاک هنسهرص یلوا قرغ هدلح

 هدقدروا كرهبد 6 سودقنا كلملاقح نکسا إل هارد هلکروک هحیغاب بوروک

 دام ناطلس هناکح ون کرد راشاو صالخ قردلوا با کس ارد مطالت ْ

 1 . رد وص ندناخ

١a8 (یخ  e aa 
 ینافلات دل هراب یللا زو نسا شعا نوف لب کر هدمولع .-ردساغوا

 بولوا تا نع مان ا هرورضلاب ۰ ردارآ ناهج یربه هکر دراو

 .ردهدنسهحاس هلدحسم ییدسا ان هداشاب ب مساق یرق . یدلوا نانح لصاو

 یحرات

 هدنآ رب هلبا « هداز یدادش » (یدفا دن هداز ماما انالوم) . 446 هنس

 «تشم رو ره » :ےراتر گن ٩۹٩٥ هنس « یر و رس ندناهج یدتکد» :

 نود هدنسهف ع یدنا ناتس هد نادم : قوا یرلد زانح تولوا موج ص

 .ردشعا هناکح ن سرد ود ىدا رمع هدننامر یر هاما . ردش)دیا

 یارآ د یهدنحماو لاکشاو ساب كلبا تن رهش هطلغ

 رازنجرب یزلفرط هطلغ هرکندقدنوا ان یسهعلق هنططسق الوا

 ییرارغضو ی ران وق رللاماصموهعلاب هلغلیاابرلد یارقرادلوصح ۰ اوهشوخ

 . یدرلردبا ےدقت هلارق بوغاص یندوس قرهدالت وا هدنغاریوط هطاغ و

 هلوصح ذیذل تباغ دونس قرهلوا یراثآ تاکریو تاب یهدرب رادل وصحو



 i ی اپ ساق |
 د اھ ی د و6 هک صک ص6 ا اا1 1 ے1ا

 ( كزوا زوا ) یشددو ( دجاهرف یجروعت) صهددو ینهدلاوو (.نلع 7 ۱

 درد وب ندهآرک نارا , ردن وقدم نمایرقا بایسح ی لصالاو شوق و ِ

 همر وہ E مرابا ۳4 هحاف 2 نوحصحور رة وب کا ندزءافو و 9

 ٍ ۱ ميما ندنراقج
 ۰: ردا یجهرتتسد كلا نابلس تاذو ( یرق هلادع لار

 یزاع ) ۰( یدنفا میهار سعم ) . ردهدنرق یوق تس ( ییا راقرق ۴

 خشلا) . ردنوفدم هدلوا يا رحم كنعماح هرجا راونارب هقرب (اشاب هلا

 رب هدنرهش هلاحرت هدنلبا مور ۰ ردروهشم هکعد سیردا ( لع ترضح رپ
 نیدلاءماسح ییهرقنا . ردندنش رط یو مارب اج . رددالوا كسزرت یقف

 .رابدتسا دش اون ولد یدزابوو شاط ندتفل رش . ردنوذام ی

 مدل ناف و هناسرت هداشاب مساق یرلش رش رق 3 یدبا هاو هاظ راسا

 ردراو یرالتان حو تاربخ هح .ردهدر عه سرب هدنرزوالو یادم قوا

 هاکزانو هکت مان ( یشوک سیردا) ی هدقرط هنوا راسنا بوبا ابا هلحزا
 .اردیب ردقما یرلازوآ ناخ دانم هام ندید

 نامع خیشلا) . ردیقاب الا یرلور گرا ا را زنح یبهمشج

 ًرىقال وق هداشاب مساق . ردن دمار قیرط . ردیلساویس ( ناطلس ریما یی

 هداشاپ مساق ( هداز قاشع یلوطا» . ردنوفدم ,هدنسهمیظع هب واز یسهلم

 موح ص . ردنوفدم داع هب واز نالوا قاتشعاا هل هس یراردب

 یولوم خیشلا ) . یدبا ىلج كلسنم هنکلس نیلماع یاملع « دهاز « دیاع

 موم هی ید بش للنسهناش ولوم یسوش هلق .ردنلهرقنا ( هدد لیعاسا

 هداحسبحاص ( هددمدآ ) هنر .یدلوا نایرقهقج هار راولیعاسا هدنگرات

 *یوتم هدا یتداوا یمعا هننب یدب هدد لیعاینآ ز رغ موحص ها. یو

 رب نواو . ردشما حرش ینلرش یو یدردبا ماود هدقع وق وا فرش

 ؛شیورد «عروتم «عرشتم ؛یناعمرح .ردراو فلا ورم بک ایت دلج

 خیش ) . ردنوفدم ءدنسهناخشولوم یسوبق هلق . یدیا هسمیک عضاوتم < پیدا
 نویزاجم .یدیایخیشو یسناب كنسهناځ ولوم اشاپ مساق ( هدد یدبع ترضح



 ۲ یم همانا یا 0
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 ۱ اشاب 8 ۰ ردرومشم یسلسوک یزعرق « ینایختس یراص كنب رتغاید
 ۱ مه وک رولو ناهولک هک نوک وک هدنس وشراح

  هدناتسرفاک عیج هکراو رازوقنارم یجشدیا انب یتشک هددماع هناسرت .ردردان
 . رد دوان یرلرظن

 الوا هک رابم دقارم ناسنلوب هدننورپ و نوردنا كنبرهش اشاپ مساق
 كن .ردنوفدم نیعبات عت « نیعبات ما رک هباض كس هڪ هدنقرا هناسرت »

 :E : هلح زا شعلو) ریرح تاسا هڪ هدنرلرانم

 رلیدتن هدناهج وبشا نب ولک . رلیدتیک بواک هکر درانوا رلنوب

 شما ناس هدالاب یزعامولعم راد کو . شلزاب هلا یزاب رب شوخ یتب

 ۱ ۱ ّ : اسر مو تراکت هتیج راو

 هدقدلوا هحوتم هنسانغ یرک ۱ یراردب كناذو ( یربق هداز تبم)

 هدننطب هاو مرو دا تع نع هبا نع یا » یزرلردب .شعا هلماح یرلهدلاو

 هرکصتدمرب .وآوا هناور هرفس بود « مدشا تناما اکس یعدالوا نانلوب

 . راردا نفد . رولوا موحیم لوا ندزعا عضو ىن نواح هللا صا

 هنسەغ كنسەموحرم ةدلاو موصعم . رديا لمح عضو هدربق رداقلا هللارماب
 د ناو یلها هادا تریوع جالس نو وقس یوم نشا بوت

 هناخراک یکه دننراق كنا نب » یزاغ دقتعم ناه .رارابوس یغخیدلوا هموح رح
 هرق لاحرد تورم شوک اک رق كملها رت مدرو تناما هنحاص

 هدن آ وا .روبلک یسادض موصعم رب ندنجا هاربف هکر لراتوط قالوق .راربراو

 یتسهم غاض كنسهدلاو موصعم نالوا یسراپ ناج هکراربروک راجآ یربق

 هن. غاب E لردبا انث ودم .یرد شمهموروح الصا روبهما

 هک ی نبش یاملع قحوحو هتشيا .ردنا هسرت رربتک هنسهناخ بوصاب

 .رایدتنآنفد هدننح یسهدلاو هس .یدلوا موحص هدناخدحا تلود بولوا

 . . ردماعو صاخ هاکترابز وید هداز تیم . ردراو یسلاع هقرب هدنرزوا

 یشربیداع كب هسیا رولونوشود هیملا تردق . نوسلک بیرغ هباکحوب
 دم شورد ) زعرد هرز وا رکر اک هفصرب هدنرف ثكناطاسوت .رولوا كعد
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 ( یس هلحم اشاب هلاس هجوف ) ؛ یس هلحم اشأب نانس ) ۰ ( یس هلت یدنفا راما ) "

 (.یس هلڅ دحا یحاح )۰( یس هل یدنفا یدح ) ۰ ( یب هلحم زقالوق)

 . ردنکد مولعم یر هح ادعام ندوب

 وا کن e . رد هقرف جوا یتلخ كمظعرهشو : یسلاها

 یب هل . ردراساد نابیتشک زاب نسرو رلناددراو نابزعو راتادوق هر ذس
 سونروبهنیراهقراو راتسدیعفق هرزوا سفیزمرق بوتک یسەسلا یلر ارگ

 راقاحمالاب لاتاح هدنرالبو رف هلود هنوقنارب نوک انوکو هدوقو نارابوق روو "
 دوسنچ زاب هدنوج زابنرس قالسج یریدلاب یرایضو راقاموط هد راق
 بجاومیونس هرزوا ناعاس نوناق .ردرکسعهدبزک یس هلج كرات وب .ردایزاغ

 هدنروضح اشاب نادوق هدنناوید هناسرت .ردلام هسک شم كس جوا ی راما
 ١ .راربلآ بجاومرب هدیآ جواره 7

 لحا راغ راحت . ردقوح یناغاباما ءودنوک انوک یانصا : یسهقرفرب

 . ردق وب ,E ساتل زارک رلةسلا نوک اکا .یرلدا ص راح

 یره اما . ردناشیزاد ناشوب ابع ناش ورد < ا بلاط : یمهفرفر

 تاقوا رارما هلبا تاعاط بودک هغاب ندغاب . ردناشلاع هاشدایر داعم

 رد مود هغر هک اک 2. ردد رواد هوس یر ر

 تباغ یساوهو بآ کن وج . ردقو تیامنودح هنس هبوحو بوح كرهشوب
 رد رک لوئاتسا هنس ,یراهم 3 :لوطو یدل نھن 5 زدقطل

 ضانو هرو هنا ابو هاو یرلنابورشءو تالوک ام ١

  نریش « یسلاتفش پاپ قارد نوک لعل رادبا یک هروچ لعاب ۰ یدیمس
 « یاک هرد قاش . .ینزوا ماش .یررکنا هات ی کک

 .ردقوج یرللخرازنج اریز ۰ ردروہشم یتا نوو زیمس « یدروغوب یا
 رلرج رلهسالا ی ریازج یراب زرت : یراحودم كعاص لها

 زداق هقمزاوا نزور دننام 5۱ ,یراداتسا لری ا 6 ۱ وا

 داباروج :رانوندلا نقم نوک نوک یک و 2 .
 . حلوا لاق هد راک ر گی د هسقو . هبلشنا ا کاو ناتسکن رف رک
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 .هحرک . ردراو یناکد ردق شعلا زوبح وا -- اشاب مساق نک اکد فاصوا

 رلغابد هلحزا . زد دوحوم هدنآ اشا تمق ید لک نکل . ردقو یناتسدب
 ره 6 راو یاد رگ ارم ر رووا رد قا هارک یاضا
 ,یزعرف یاس یراص . رارلشلا راناولم تسد ریز رز یاس ۴

 یخ هسرک رسرخ راو یلناقرب هفاطوب . رد رومشم ییاقتودو یس هلس و

 ااو هاد هحبلوا هدمرم وا امآ . رازمریو هک اج يروا تور دلاق شاب
 ,ندکلمارح ون هرکوآ یس رولدا یمتهتمدخ رب .زام هلوا صالخ ندنجا

 هرد ی کیا ندنجا مس ۰ رد راو ییلانص بارا قوحر اهد . رولوا یغعتسم

 ئر ر رن را کر ةدددع چوا . ردرلناکد E طا هکر دان ایر م

 ر غا . ردنما ندنسه ( یزسح اشاپ مساق ) نکن 4 ا

 ,ندرابرب و و ..ردماع قیرطو سانرم . ردیلزوکرب یرشحب یسوف هاسرت

 . ردراو حد رار باشخار نوا ردق هحراو هنس هرد اا هلاس ادغام

 هردوب هحنراو هنناتسوب دما یحاحان هایسهرد خیش ندنرسج یرازاپ هعجو
 یرلد رب وک هلکسا ردق كح هدا روع مدآ هنا قحاحا هدر ید نوا هدنرروا

 رد لغاب هارلرمحز و هغنارب یس هله ك ران و + ردراو

 ۰ یرازا اشاب اس « ینوشراج اشاپ مساق « یرازاپ هعم : یرلوشراچ

 . یرازاب لوس یرازان رلعابد ۰ یراراب رمسفالوف ۰ یرازاب ۱3

 -رلردیانفد یسیلاها هلحوب یناتوم بج (یسلح راد هبرت) : یرلهلح
 - رد هر سا شلوا عقاو هدنجما ناتسرانم . ردرامدا ندتما یاحاص

 هلراتخرد زوج انارس بولوا هدنجحما ناتسرام ( ېس هلحم رازوف ياق )

 «یسهلحادختک هلابب ) ۰ ( یسهلح ایروخ هتک ) ۰ ( یسلحاشاپ مساق) .ردنیزم
 .(ییس هلع یرازاپ هج ) ۰ ( یسهلحم هرد كچوک ۰ ( یم هلح هرد كوب)
 « یسهلح هلداب ) ۰ ( یسهلحم یشاب هبت ) ۰ ( یسهلحم ال واطاط ) ۰ ( ىس هلیفاشع
 <( یس هلحم شواح نیدبآ )۰ ( یس هلحم هرد ) ۰ ( یسهلحم ادختک یراع )

 ناتج ىلج ) . ردشواح ند ۲ یحاص ایک یبیدنفا كنیدنفا لع لنس هرق

 ۰ ( یس هل اشاپ هلایپ لوچوک (۰ ( یس هلحم ینامرکد لب ) ۰ ( یس هلحم زوق



 OV یسهبصق اشاب ب مساق

 KIRK )وال )و۹ ۳۰۹ )ول )هم سان سرب E (۵۹ (۹ RIDE NSD RSI )اکو )یوک NDE )و هو

 را ردشعا رزم هنمیمر و ریمعت یاشاپ یطصم رادحاس بحاصع 1

 » aS یاس .یدلوا دیدجحت دابآ تم »

 ا کب رد نالوا رپش کف ( یس هرم همزابآ هنسا)

 یلراف نصح ) ۰ ردهمزابآ رب هر قلا نکل ردقو ناشنآ ندآرخ

 انب رلهطصم نوجما قم قوا هدنجما بولوا :هدارح عساورب (یسهریسم
 ندرایغالاع كردبا فو هنیرادهع هددوهعمیاج لوا هلناراب سکه .ردشهلوا
 (یتهرئسم یر هطو ) . ردراو ییالز "یراح با ر . راردبا تن یلاخ

 صاقو رس » نا کنه کیت هح یه . ردراو هفص ىلا شب هداز نحو

 ندنابح بآ هدر جوا .؛رلردیا د ین هطوب هنس هبد « ! هتاف هن وو 0

 یسهمشج رادوید ) . ردراو راجاغا العم هحو . رل همشج ررر و ناشف

 رررو ینشاح ندناح ن مس کو كتنادبم قوا هدو ( يتو

 هدنراکل ورک .ندعلام ءان یر اراد هوه رد
 . راردبا یتب نان احا هک

 هعاف قرط ترد بولوا هدرب روقوجرب ( یهاکجرفت یس هکت اشاپ هلایپ ) 0
 ولا مدا كس رشکیا یاو یافوف . رد هکنرب دودحم ه راراوید یک

 سو بولوا ناور هسدزت هفیلخ دا یار لها هل . ردراو یرلهفص

 هباررقف هفاکو رول رک شل ددع كس جوا هد هنس هدنخیطم . راردبا تسو

 ینیزاغ نارو یراجاغآ ناخ دما رم قوحر : یابی لذب هج کیه

 طاع .هلرات وکی رس دم هور را اوک ر ۲ یت هفزابا یاخ دوکس )۰ ردراو

 هذیذل تار نوک | وک ( یهاکجرفت یلاتسب دحا یحاح ) . ردقج همزاآ رب
 .ردشادا ود هند میم راشانوس ( ین یس یا

 قانع و ا . ردازس هسد زدنالر رک ناکاو تر ِ

 یاتسو هدد) . رلردا قلنابغا تاذلاب هکر دمدآ رب یحاص لاح ندنقگرط

 یلج دروق ) . ود و و اجا كن هدد یدىع یش یولوم ( یهاکح رفت

 زغولعم نکل ردراو رلهربسم هت اهد .ردناباخ و مرا عابر ( یس ہریسم یا
 ح ؛ وورا 4 ال
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 یک )بوک )یک )یک ۱ یولک NDE )یک NIE RIDERS NSE NSIS RITE )یک NITE IE ۰۹ کوک )< )< و

 تسفالوف )۰ ردشملنا تمعن لد هبادکو یاب كلر هدا اشنا ترامع هارقف و

 هنقنرطینانس ما ( یس هکت اشاپ نانس . ردصوصخم هشرط یفولخ ( یسهکت
  یسارقف.رد هدنبرق یعااشاپ هلایب (یسهکت یدنفا میهاریاربعم ) ,ردصوصخم

 .یاتسو ردح اح /( ساخت دفا قاّشع ترشح ) , زدفوح تاغ

 دارناطاس ( یم هکت هناخ یولوم) .ددندتما یاحاص یمارقف ,رد هدنسرف
 راو داهرف یرایدنک هبا بابحا ته یراتربشح هدد یدبع هدنرممع عبار

 ۱ . رد هحعفت سم ینیمز . راشعا انب كر هدیا قلداغرا
 مکردماخرب اتب بوخ اود شو « قیتع (یعامج اشا مباق) : یرلماح

 دلوجوک هدندرا یراوبد هناسرت ( یتا هناسرت ) . ردلالز بآ لاثم ییوص
 ۱ هتمکح ( یعامح یشاب مکح) : رادشعلوا اس هدنرب نکل 7 ردماح ر و

 تیافیوض طقف لکد لوس یوا . ردقوب یلثم هکردشماوا انب قرهلوا قباطم
 كالاحو تسح یرلک. الد «كلاب یطاس و تالا ( یا رسفالوف ) . رددب دل

 هلان .ردریغاص یرلمادخ یرنک | هلفلوا یماخ رتنقالوق نکل . ردماجر

 .. ردقافا روهشم یللزوک هکردماج نشورو فل تاغ ( یعاجح اشاب

 دروف) « ( ینارس هجاوخ هرق )۰ ینارمس اشاپ هلاپ ) : یرلیارمس رومعم

 « فارس هفیلخ ناجیصو ) (  یلارس یسیلع اقا نیسح )۰ ( يار اج
 . رد هراسو

 : یحرات یسهمشح دا یحماح : همشح

 فیطل مادهلوا یراجیس همشحدمحا نجاح ۱ ۱ یر ۶ كنم ءا یدید یعاد "یدنف

 , ودیسانن ماف (نازادنا رت هکت) - یرا هکت هاکج رفت ء رلهریسم

 هل مان (یدحنس اتو ) ال هدنادن قوا دات قر ند هفوصاآ
 -یدرارات قوا هرات بولک هلبا نملس تازغ نوک ییا هد هتفه قر هیوق

 اس هکتو صوصح هرات كنا زادنا تو ناسشکناک یک هدرععوا هتشبا

 طاطخ شکناک ندنیدلوا یحماب یخد نو دیزاب ناطاس هرکص . ردشفلوا

 "با مایا رورص هدعب ۰ ردشمتا عیسوت ین هیوازوب هلی وشت كنبراترضح خش
 1 .ندخشدل وا زادنا رە کد عیار دا رض ناطلض : ردشل وا مدهنم احماح 7

۷ 

۸ 
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 حتف اا هروک هتاور . ردحمش وت یرابرور < ردلزوک هداس یربتم و

 هکبش هنیرهرجم كنعماج بوریتک ییرلکاج كنبرلاسبلک تایالو یدال

 0 ع یاب 4 یخ یا مت راول ی الع هبتع كنسوق :

 و و ا هرزوا یرلهفص زیاهد . ردشملوا ربرحت هلا صلاخ بهذ
 تاد رغم و راعشاو تاسا ایارمس هدنراو دبا رحم دل راهفص و .ردراو رلهق هرزوا)

 مظع رانج ددم اا هک مطب هرمشط . ردشعلوا ر ۱

 ترسم بیک هدن ساس یراخاش شکر کا هی القا ج ره ::لها کردا 9

 هدنراب و نا كوو يددنف رط تبع و یسوش ت3 كمرحو . رلراباا

 عورش هبات ییماحو مودم ص اشاب هلا , ردراو یرلهرخ هسردم ددع قرق.

 الاح یرب هکردشلو نوتلآ بوک یاورسخ ید هدنفرط لاش هدکدتسا

 اشا هلاس یهدنشاب وشراح نوزوا هدلوبناتسا هدراپوک وا . رد ماو ها

 هتشا .ردلومعم ندصح هدرابوکو . رارد هدقمروط هدا یبهناخ لیبس
 هنیراوج عماج اشاپ . ردعماجرب شخلوا انب هللا لام لالحرت هایوب ماج وب

 . رداشایرب ۳ ردشمنا اب وشراح . ماخرب « نفدمر هنب ناف و هک

 ۰ ( یدحسم ا یح )۰ ( یدحسُم ر هلا ) : ردحسم

 ردراسو ى یک ) « ( یدحسم یاچ نیسح ییما رمش

 اردو ای هربشآ لو كنعماح ( یس هسردم اشاب مساق ) : مولع سرادم
 e هلاس ) رد هسردم. 7

 یحروک هک ءارقلاراد ددع چرا یان نک ددع ید هق شا .ندن و

 . ردلماکو ماع یرایباج نکل . ردصوصخ هرفس بابرا راسو هنقاخ

 یراهکتقبرط یربغو یولوم « یقاشع « ینولج ۰ ینولخردقرب یم رک
 داف هاا ولوا هدنرز وا قرط یس هکت ناطاس ریما ترضح هل زا .ردراو- 3

 < لا اور کداو ل یرلشی و ردهحیک ره .ردراو یسارقفو هرخ زواحتم یزو

 . رارولوا اجا هلا افا یرادوجو بودیا ریکذتو دیحوت الاتما هنللج صا .

 شیک لالز تا هب هناتسا وبكر هديا فرص ناوارفلام اشاب لماخ نادوف



 اشاب هلاس ندهلکسا . ردنوصمو ظوفحم هدایز اهد نکل ردقوب یسهعلق جمریک

 لو ترد هدندودح هطلع ندننادم قوا < مدآ كيب زکس ردق هنسهلص

 . ردعدا كس زوقط ردق هسنغا

 هدرب رب زود (اشاپ مساق هجوف قیتع عماح ) س یرلعماح اشاپ مساق
 رب کسا یناتحت یلهبق هتخت هتشپ راج هرزوا راویدرب هشوکراچ بولوا عقاو
 ت رع هلیراحاغا توتو راج رح هرشط .زدقوب دوم هدنجنا .ردعماح

 ىل ەقط ر نوزوم . ردهناخ راج یدمش نکل شمراو ینرامع ندیکسا

 یعرح .ردساس ناتسرامعمهح وف عماحت .ردراو یسوف هلف هدر و یسهرانم

 . راو یسوق ییا هدلوص هدغاص كمرح . ردراو نیم عرش همکح هدنحا

 . ردقوح یتعاح ندنخشدل وا عفاو هدناح یماحدزا 2 رهش عماح

 . ردعماح رب یلەرامر یلهف نوشروف هتشب راح ( نیما انختک)

 . زاملس) ۰ ردعماحرب كحوک هدناخاود یکسا ( یعماح ناخ دم حتفلاو4)

 رولب ریو ننیهاشداپ فرطالاح یسهفیظو كنیرامادخ عماحکیاون (یعماحناخ
 . رلرونل وا دع ندنعماح ِ یراب دنکون

 ی یاحلص تاغ یتعاج ( یماج یدنقا مهبا خیشلا )

 یلهق نونشروف هتشپ راج . ردهدنبرف هناخ یولوم ( ی 1 ۱
 ا مدناو دلواطاط یا ور یام) ودنا ر لرامز
 هد رق ینادسم قوا ( ییماح یدقا دجا) . ردعماحر یل هرانم رک

 ریما ) ۰ ردیداماد یدنفا نیما یساب . ردعماج ر نللوشزوقو یلەرانمر

 دار هتشب راح هشوکواح هدنسهورذ كنالا هوکرب ( یماح ناطلس

 ۱( یماح رتفالوف ) - ردهناتسا قواو هاکترابز هکردعماحرب یلهرامر روتیم

 نوشروفو هتشب راح ( ییماح اشاب نانس ) . ردیلهف نوشروقو ییهراتمرب

 (یءاجاشا هلا ) . ردالعمو نشور تباق .ریاشا هلا نادر هنمرح رده

 یسات .ردعماحرت ناتم عوضوم هرزوا دسر یلاع یناح هلق هدننغآ هزدرب

 نوا . رداشاب هلاس هجوف نادوف یحناف زفاس ندنسارزو ناخ ناعاس ناطلس

 ردنمآ هرزوا رادومع كوس قاصو ینمرق . ردراو یرلهق یلاع ردق کیا



 ندا ۱ یس هبصق اشا مساق ۱

 KEKE یکم < یک صک داده EN هک هک هک هه ص6 اه ص کنه هو

 یستاجایورک كرات بولوا زر هلبا لاشاخ و سح ییدروتک ك نلبس تحر و
 یفرطوا كلحبلخ الج تؤدا اب یرابا یسەناخ نک یه هدقدلوا لطعم

 هدنجنایموشراچ كناشاپ مساق هروکهنش باک كمردپ نکل . ردشاق لطمم
 هس هتسلدبا دا كولم. شعا یاکایرد ردق هرلوق نالشد یلنغآ ترد "

 . ردلہس صا یسعا نایرج هفرطوا كارد

 یسلق هناحتوراب . ردیسانب ناخ ناماسهناسرت س هصاع هناسرت فاصوا ۴"
 هناخاوید ۰ نزخم یلئوشروق ددعیدب « هناخ كروک . یرلنزخم نادوق شع

 تیم «.یموف یلوق ماش « یرصق یادیم درک یار هوا
 ناتسبرع كنب ییا نوا هاش نادونف .ردساو هار ےک یوا ۲
 ی شم ۰ یادوسف نوربب یللا زوب ۰ یادوبق نوردنا یللا زو یرکسع "

 راس ندر قاس قزفو ند اهر رج ی و یحابص غوطو
 ر یه كن هناسرت هح” نه ردیناماس نوناق كلك نابع نا ؟ كروك

 نیت یع ون یرفن بع زوبحوا هننادنز هلوناصو ناب هدد رب تر

 ا راکم هدنادوق شب زوت واو هدنرزوک هناسرت نادوف شب زوتوا بوناق

 هطلغ هدنرصع ناخ ناملس هکنوج ۰ راربشالوط لوق هدنرلاحم راس كرپ
 رول وب ریسا ندهفلتخ سانحا ردق كيب رزوتوا هدنرلنادنز هناسرتو هدنسهلق

 حرط رب هلبوا یادنز هلوبناص هله ۰ رولوا هلیوب قلئاب هدد هرانوب . یدیا "

 رکو رکج قلو اهز دنا مدآ داهج ورب ردفا اسو ززو موق 1

 تاق هلس هتیمز عاف . نمهلوب لاح هزاور هنس راک لش كرز مت کلب ِ

 یرهش اشاپ مساق هتشيا . ردلکد نکم یمشل 6و دتمنشود را مظع اف

 درب روح ین هدنرود عیار دام ی رل هرکص قرەلو وا رومعم هکدتک هلی و 3

 ناخ ناماس ۰ ردشلوا لصاو ا: نیه ا و نوآ یه ارظن -
 لوق ءلراوا هدرازاکد نیو نام هد رادو هدرا هدنرصغ

 هح u قدا نوناف یحد كملدبا داشا لیدنق رر قو هک و دنکوا 2

 هناخ كرد هم یناکد ۰ ردقو یسدوم . ردراو یسنرا هل نو یورو

 هدنفارطا . اردک هشراحت یراهحک ندنیدلو هدلحم هقش هلم یر



 ِض

EAیمهمانتحایس یلعابلوا  

 موم EK UIE DEDEN REDE ممد م یوم صمد یو یو وک

 .« یرلمجنابو غاب نادناخ یرلترامع كل رمش اشاپ مساق

 یراهاکترابز « یراههاسرت

 « هقنولاا » هرفکلانب بولوا رتسانمرب رومعم هدعدق نامز اشاپ مساقوب
 ۱ .,رونل وا نامرف یسلوا دم تما ناتسرام حتفل ادعب . شعا روهشم هلسمات

 یرلدرکصوهاسهطسا و یراصنا بو ااباوهملسم هدنتفالخ كلم نمولادع ارىز

 . حق یفصن كنهطاغو یمسقرب كلوبناتسا هدننامز دیزیاب مریدلییو دیشرلا نوراه
 مارک باح پولوا ناتسرانم هل یسهقرا هناسرت هداشاپ مساقوب هنی هدقدنلوا
 ,ق هدناتتسرانع الا ۰ ردتننم ییداوا نر یرلمارتحالا یود دالواو

 مافنوجما كنوب .ردراو راتمالعشٌملوا ریرحت هلباطخ یفوک هدنراشاط را نم

 .عماحربو اشا نادوق هناخناویدو هناسرت زوک چ اقرب بودا تم لذب هنیریمعت
 ا مدار لوماسا هدیاخ ناماس تلود ماا هرکص : ردشیا اینا

 . هیاشاپ مساق یحاف یلوب ا ندارزو هجنلوا زګوس یزوموا زوموا بولیسک
 ` ساایجتاف هلودلاءالع «,هاشاب داهرف یحتاف هخسخآ .هیاشاب هلاس یحتاف زقاس
 رومأم کما رومعم رہ اشاپ مساق كرءهدبا رودص یهاشداپ نامرف هیاشاپ

 هایقح یرهشوا كرهديا تردقم فرصیخد تلود نابعا هج رلکیبو .رایدلوا
 فرط ۰ ددیولوم هطلغ ېک اج ندعرش فرط . رابدلبا نادابآ و رومعم
 لوا الج دیت, ینایختک هناسرتو اقا نادوق یا ندماوع
 هلا هج وق موحیم . ردراو یوا ییهشدحب یفارطا ردق شب نایسکس كس

 مساق ندنبداوا كلام هزیسا كيبیبا نوا قرهلوا یداهج *یتسد هیج اشا
 كعماح نکل . ردشمر دا اشنا هکتو هسردمو عماحرب هدنناه ان كناشاب

 یایرد هدنزاغو هناسرت قیتع نوا كما ادي تعاج ندنیدلوا یتعاح

 . کیا كجیاخ نامزوا . ردشمروتک یابرد هرب تعاسرپ ردق هعماحات بوسک

 یتعاج قرهلوا رومع« یفارطا كعهاحو یلوط هلرلوا یلهحغاب و"غاب .یفرط

 :ناراب قردیملوا ریهطت جیلخ هرکص ندنتفو كناشاب هلاس کل. ردشملاغوح

 ۱ ۱ ی
۷ 



 5۱ یتهصق یوکصاخ

 یذ هرجا قوق یک فدص . رارید « هیدیرتسیا » هنیدآ . ردراو یرادایص _

 هلبانومل دوخاب بوریشس هللا یغاب تیز رلهسمیک روخیم هکردقولخم رب حور "
 نایمجا هداب اما . ردیرط ماعط یهز . رلردبا شونهداب كردبا لوانت هجکچ

 انو هللها هلک رج ها لوا هدرتسا نوک نوا ش هرز ا کک

 یسهجاب هناسرت هکر دقولخرب هنوکوب . رتسیا كما عاج هرک نوا شب هلیلها
 یونس یرادابص هنیداتسا هاب . ردحودم تیا اما . رولوا لصاح هدنک وا

 هدردق زوبحواو یداتسا هځابرب كغاب و . رلررو دناوع هغا ك نوا

CEراناغنقباق صوصخ رار دنا لرد  
 جقتاب زبق هسنیا دارم كمتک هر رب یرغو هیارس یکی هاشداب نا . ردراو
 انروز « هروج هداس هدنرزوا تخت یهوح هدنتلا هق هاوج هدنحیق كنعباق

 غاب یرابلاب تاق تاق نالوا هدننفرط كحبلخ ككردبا یلصف هرعن هتفجو

 . راردیک هرب یراقدرویب دارم كرهدبا اشا و یس یراهناسرت و هاو
 هرات یللثم .دایلاتاقاس نالبک هدنآ . ردراو ید روخآ سا دو
 لح لوا بوقبج هشنادبم قوا نالوا هدلامش باح كغاب بووا راوس

 غابرب هربسم یفارطا ترد یلصاح . راردانب وا ناکوجو دیارج هدازفحرف
 ندا تمدخ هدنو . مدتا تاداع قوحرب هناربقف هدلموا رقح . ردناباخ

 رادروخ رب هتلا . ردرلهسمک ندتما یاحلص ۰ كلواسبحاص به راحات و

 یاجوب یرلترضح نیدلاسمشقآ هجنلوا حف لوبناتسا هکنوج . راروآوا
 رلاعد رخ هرلندبا .تمدخو راز راقح نه زا بورا را 8
 تاذلاب ههحابوب .رارولوا راذک رم هنادوعسم یرامادخ نوحکنا .یدرآزدا

 . نوزوم دما رس ندهلج هکر دشمکید ورس ید هلیلا یدنک حتفلاونا باج

 درام كنبراترضح نیدلاسمشقآ هدورسریو .ددراورس نوک زب .راداوه"
 یتلوا نوک زس ردق هابزواآ رو رپ روا رس هد وا کک

 . ردشلوا ورس قا ییدکید كعدلایمش قآ کیا ندا 9 ۴

 .یدا هدسرق كضوح كلربشح . ردماعو شاخ هاکاشاع ها ید

 سو حس مجم سس



 یو بوم یک DDE KEDE BEE و یک یوم KEDE DUE REDE HEH RUSE IDE مع صم مع دوم یوم جو یوم یک

 نا وات راه کسوخ 2 دز ویعم مرا نلبزا فارش واک

 او ا ) یمدن اف کد یا کھ یار كنموزوا تکسم

 یدوم نوس . رولوا راوخشوخ راولاتفش یرلکدتنا هسرت كرلهګ یدومو

 یک یشاط لبقاح ضاس هدنزکغناد یوکصاخ وب یراربق كنسهفاط
 ندهطلغو رادکسا . ردقو یلاتخا كملموک هر هقش كنولوا.رارونوروک

 5 یربع یرلشاب ماخاخ ردهنس چاق رب تک راررتک هارو یرلولوا یحد

 هدف قلرا نو . ردشمر ونذا هى رله اب قل را هلا کاح ندا هدهدرلر

 هرک یدب رانالوا التم[ هع موم هکردراو لالز نیعرب مان همزابآ هنیا
 كنسهف اطمور یساروب . رارولواصالخ ندهمتص رلهسا لسغ بودماشون
 کهدهلحوب نکیا هدقشع ماع یسهجیک یستریا هعمج رب بس نوش ازد
 لوغود زب هدنکیدتا ادن ود م لک علاط لک » هدنحا ینلرانع یدوهب

 نام هدهمزابآ وب بتودنا رارف هلمسا ا ندش عج یدلوا هاط یناباس

 . هکرونلوا ریرحت هدنلحم ةللااشنا ماجنارس ی . مدلوا شوهیو.

 ها و هدارد ا چ یوکصاخو .ردعماک هنشاب كنود رفا درفر
 هرللارق ید هدنرصع هرفک . ردصوصخم هراهاشداب هکردراو یسهحف

 هدنوبیتسیدم ٌهمیخ ادتبا ءرکصندحتف حتفلاوبا نکل .شعا غاب صوصخ

 رومعم هلینامرف ندنکیدلبا سقت هدنوب هنیملسم تازغ یلازغ لام بوروق
 ارمشع هلبا رلهفص « هر ددعتم ۰ رارصقو مامحورلهعاق هڪ بولیدبا نادابآ و.

 ورس كم کیا نوا یراو ممرطس . ردشملپاب راناورداشو ضوح رمشعی
 5 ندنسرک هنر كراجاغا . ردنا رطعم یعامد یسهحیار هکر دشملک د یحاخآ

 رازه نارازه < یاوخاو ناغرم هله . زمنا رئأت شنوک هغابوب ییالوط

 كب یسیصیقو «یسولاتفش رادبآ كغابوب . راناق ح ور هنحور كناسنا یاتساد

 رصق اب وک هکر دشمردتاااتس رصق ر ناخ مھاربا هدایرد بل . ردحودم

 هربا کراقنح ناوک زکد انوکرب هدزکد ک هدنک و ا هاب .ردشروخ

 نات وطه نوک یزد بور وو وق نوکیا بوتوط رسكلاب مبرلا [۱]
 ما رولت د عبر مو کو رد همت ص



۳ 

 NY 3 یس هبصق یوا

TIE ورک XIE ۱96 Re DE NEDE Xe NSD KDE RoE eID SIE RDS RIE نوک DDE NDE DIE SIE RIESE RIE IE 

 .یمهمشح دم ناطلس هللدع یراجیدلوا یتخرات یدید فتاه بودانیسح ایت
 و »

۱۰۳ 

 . رداکد مولعم را لنهصق وب

 .یاتنو حا نا ۰ < هکت : دجسم ۽ عماح نالوا هدنسهصق یر شا

 مس رب نکل هدهسلا فورعم هاسمأات یوکصاخ رد هن سه هراب ون س یارامعا

 تاق تاق یواح یتلادحو ضار ردق كم جوا هکنوج . ردلاثمیو نیم
 . رولوا لصاح طاکو جمئروطو نومل هدنرلغاب ضمب ۰ ردراو یرلابیز هناخ

 .تاق رظان هاب رد شلوا عقاو هدروحو رورس یاح رب فطل یناوه اما

 . مان )6 لکا سن ۰ یاحهدروم ۰ یرالعوا یهبوک » اصوصخ . ردرلوا تاق

 .هکرربو رلران نافل هبواو نوه هللوا یراهحفب و غاب كنیرلهناخ ككرایدوم

 نکل . ردتباش رب حیات هنت ولوم (هطلغ ) هدیساروب . زام وب یلثم هدا

 .هلکسا ۰ یمماج رب . ردراو ینللوق یسبجابروج یرجیکیو یسشاب وص هح را
 6 ناخ : ردراو یدحسم کا هد همان یدحبسم هناح جارمس « « یدح سم

 هتودراو نیملیسم هلع رب + اج ر .ردقو لاد نیا

 . هده وا نکل . ردبسهلم یدوم رونلوا سعت تعاج رنوا یالاق یر

 .یریغوطیرحا ندنسواق دوش بولوانېغناب هدلوناتسا هرزوا ینادنل واقاس

 .هدلاو هیاروا بوناوا فذک یساسا عماجرب هدنرب كتراوا یدوهب نان
 رک یا هان رضا هدراددوم نانا یرلوا هدک دل دب | داش ییماح ناظاس

 نروک ین هبصقو . رد دوې ردق كس رنوا یسهلج . رابدلوا هدایز ندتعاج

 .یدوم هک ریدمزکب هنی رهش (دهس) هدن اتسل مع 1 ه ( كننالس) هدنلبامور

 . ردراو یرلماخاخ وغایس کیا نوا 1 ا ید. ۰ ردلامالام ها

 ینمرا هدهلر . ردراو یرلرد ددعا ا .هکردراو مور هح کیا هقشندنو

 .هداروب نکل ردق و نان هجر رک یزو قلا یاکد ه ردرزاو

 . هناخیم زو ۰ یسهناخابوب غاید ناکد یللا . رونو ناوارف لام تمقیذ

 داف هدناب رت و نوصالا كس كندو یلهوک نکل ۰ راو یسەناخ هدزوب ج وا
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 هدکدتیا راما عیحش مان اغاناللسرآ ناباوب رس ۍیماج وب . رارولوا ناربحو.
 . ردشمر دزاب یخحرات وش هنسالع هع

 دآ کا یدلسند هنلادسا ردل درمش يک وا مع هشداب رد تاو رس

 دابع یاجو یدلوط بولوا صاخ عماج خیرات فتاهیدب د عماجو یدل وا ماع نوچ

 هس

۰۰ 

 رامعم عقاوهدنجما رابجدیمهریک ( یعماج یاج نیسح هداز یجوشروت )
 یمارقلاراد . هسردم۰« ترامع ناخ . ردعماح عنصمو اسز نخ راک نان

 هلک-ا . ردراشعوط درون یرلهرقک یتمرا مور یدوه هدرلارو . ردقو

 ترس رهام و هایم اک | داتا راوقاکع ردقز وکیآ هدناب

 .ردیابرا هناخیم هسیا راجي .راراشبق هدنآ رایک هلفلوامراتک فیطل ینامل
 هدننآ زوع نزک د هدرارو ار ز . ردراو یسهناع دنمءهرک ردق زوکیا

 ینط لوا . زقلوب هدربهقشب هکرارراقیج هایس نبط ولردرب راصاوغ دووانرآ "
 - هرکصندقدنالاوه ردق نوک قرق : رارربدلوط هرلهحعم بوراقبح نورا

 هلغوطو دیم هریک نالسیبندنوب . رثردبا ریمخت هلبا یتش بوریک هنجا رللامع
 یرانادناخ لوبناتسا هلا . ردبا لیوحت هرحا ینهایس نول تقو ییدشپ
 پیقیارس هناقاب ندیریک لوبناتسا نوجما یراکدنروا نددیمهریک وب ییراماط
 یسهغوطو یدیمهرک كنسهصق اشاب یر لصام لاو . رونوروک ینمرق

 وص رب هدنمان ( نوم زابا) . ردزسیاسح یراهگایو هاکجرفت . ردروپشم

 شون ندنبوص هرک وا مدآ رب نالوا التبم هيا هدزوم هکردراو یعانباق
 ى3 | : رولوا ضالخ بودبا غارفتماو ف هسنیا ندب لسغو ودنا:
 ۰ راردیاترایز قوچ یهمزابآ وب ندنغیدلوا هدلحوب یرلرعشم كنسهفاطمور
 همشچرب بولوب وصرپ هرجا مرا 2۷ و مدیجراخ هنففو .مبار دن ناطلس
 هدنرزوا هکردشمریدتا نایرج ندنسهلول انسا لیبسلس ككرءهدبا انب تایلاناع
 از یلدروجالو بهذم هلطخ یلج ییطصم هداز یهنکت هد ص ص ضاس

 : ردو انعر رات



 4 0 یس هبصق اشاب یریپ 0
HMRIنوک هک زوم نوک هم صع  IE DDI DIED DEDE DKشک ص6 صک صک وک زصک صک ( 

 .ندنکیدتیا انب نسح یسهلوک كن ( اا زبورپ ) نالوا رادلامو منم هدنزوب

 .یفل « مان زین » ۰ ررید ( یسهکت داب مان زین ) هبهکتوب لوبناتسا یافرظ
 مدنشاب ئا ره هلقلوا هدا ارا اف مک لب » هدنناسل والا

 ..ردبا هدنشک راتفاض هلراءهدنزاسو مدنناوخ نودا الص + #

 .مرا نابابخ رب (یسهجغاب مالسلا دبع کت ) یلزوک كا كنيرلەچغاب ر
 .یلع) . راردبا جرفت هداروب فرح بایرا .رولوا باغ هدنحا مدآ هکردلاثم

 .كنهحغابوب (یسهجغابهداز ىنغ ) «( یسهجغاب فسو کسا ) ۰( یسهجغاب اغا
 .قتسف قرط ترد رظان هوا جیلخ قرط برغو هننادیم قوا قرط لاش
 0 ردي اول راجاا درو

E ۱ ۲شواح (یرانصح ءنق دخا نرضح راځ نالن ظاطخ . 
 _ضامهش وک راح .ردقو هق هدنسه رت . ردرطان و ه دن دحسم ماع یاب ۱

 .یرلپدنکتاذلاب یرابزاب یهدنشاط یرانم .ردنوفدم هدنجا هقودنص سرم

 طاطخ ندیا تراز الاح رایزاب وا . ردراشمزاق امتربع هک اقح و راشمزا

 . ربا تربح قرغتسم یفراعم بایراو

 .كلوا ماس هاش . ردمحنع یسودنک ( یبیح ارعش ناطلس هاکترابز ) ۱
 .دابا رفعج هد هجیادوس وب . ردراو یراعشا هک اب هک اقح ر

 .نفدهدنسهکت دابآ رفعج نادنشیدلوا هدنهدذم یرفعج » ۰ ردنا 3

 .. یدلوا نالو هدنادانسا ضم «ملاراشم ود « یدنا تو ینهلوا

 س یرلهنیسم نادناخ ۰ هحغب < عاب . ترام كتسهبصو اشاب یرم هرق

 . ندنلسا رکاب ترضحو ندنساررو یرود لواناخ میاس « لو ناخ دیزاب

 "انب هچتاب رب هدنفرطرب بونکب ینساوهو بآ كلحوب اشاب یربب هرق ریزو
 هتشيا . ردشملبا نامرف ینسعلوا اشنا هضقر هدارو هنعباوتو شمردتسا

 ..ردراهناخ رومعم یلهحاب لغا ردق كن. ءردو ىن همت زا
 .ینیع) یمماج كنهبصق نکل .ردهقشب یسشاب وص هدهسیا عبات هتیولوم هطاغ
 . فح . قشر .شعا نداق لوط رب رادلام هدسس و . ردیساس ( نوناخ

 لاو هتسامنا زرط نالوا انشا هبیشق 5 کرد رواو يج ران ر نر



 یس همانتحابس جا ۱۰

 دوم یک مو میم و وج یجمجمصمج

 ناخدح ناطنس مرا غاب لوا الاح . OF ذلت لرهدبا ربس ییراقدشوق

 یسهتسوا یجاتسو . یدلوا هحغا صوصخم هراهاشداب بولوا کلم كعبار

 هنسلا اب جاغا هرق هدوب ( یسهحاب دوعلاوا) . ردراو یراحاتسو مادخو

 رومشمیدننا دوعسلاوبا .ردغابرب یلابلبو یللک نم هلیراجاغا ربونص لصتم

 ددعتم ( یاب یاب ناکرزاب ) لصتم کوب . رد شتا فیلأت هدغابوب ریش"
 یلاوقوص غاوبیرالوا ( یسلاب هداز ناخ مهاربا )۰ ردیلابرپ نی نم هل راهعاق
 هدغابره نومتربع یاهفوکشو نوک انوک ةوبمیهدنسهحغاب .شعا كناشاپ دمت

 و یی عا نکل .ردشعلوا اس ی ( یدلااز ياش شل ورد ) . زالو

 . ردرصتحمو دفم ( یسلاب یدنفا لاک
 ناخ نایات ام کرد (یسکعداآ رفع ) :یمدق لا كراك

 ینمزر عفن سم كرهش ان .ردناذر هدنمان رفعح ندتعیط بایراو ند رامادخ

 ناخیطم نلهعاق «رلهفص ددمتم نینح هلزاحاخا نوک انوک شلوا عق اوا

 هدنسهشوکرب رظان هارد كنهکت و ناخ ناماس . زددانآ فجر تیزر هلا

 ناتالت نوملقو شه مه ندنهاشداب دنه نکردا ج رفت تولوا نکا

 « رلهساک راقاط دنب یناطخ ددع زو « یسءرفس ماعطرب لومعم ندنس رد

 3 ردشعا فوفو هب هک وب ندر ینسه هحناک هب ده یاوا تمق ید قوحر

Eدع ر دام رفع مدام تونل آ هنیزخ هدنرصع ابروژ  
 هم ردس نع تاق هکردشلاق لوکشک شوردرب لومعم ندنکدرک کج ی

 نونلا یرارانک ندنک درکح .فدن كننلاتفدش نالک هلوصح هدناتسدنه

 هک ردظوفح هدنیزخ الاح یخد لوکشک رب نیز هلرالاخیاخ ميسو هراوبد
 ندهساک یدرم ج لکد ید كن لوکشک وب E نل این هقو کیا

 شقن امتربع « رابزاب لزوک نالوا هدنراود ورد الج كنهکتو .ردکوساهد

 هايس هراوید یور (اضر افا) شاقنیتح ۰. نمهلیدیا فیرعت هلبا لق راربوصتو
 هک ردشمیا ریوصت هلیوا هرزوا اق رب سج ییریوصت كيک یشحو رب هلی لق
 هات رب یهاکرظن .ثكفراعم بابرا ۰ رلرد زحاع ندکمکخ یملق یام و :ازم
 جا كنناق نوا هدنرصع عبار دارم ناطلس ( دابا نح کت ) ۰ ردهیلع



 ماجو ناخو سرادمو دحاسمو مماروج جا هحل د وس 1

 یتالیصفتو غخشرات ثنهلاع ینابم یکه مرتو یارسو هلکتو

 دنااش نالوا وشراق هناطاس بونا كلا جیاخ یسهبنصق هحل دوس

 رومعم ردق روکنا لکو یٹابوص هقش عبات هش ولوم هطلع هدنراکو ۱

 ناسل هکردهصقرب نیربش نیز هلرلانب یلاع رتاسو رایارس ییمراغاب نادالآ و
 هطبر » هسا ییا یهدن ع نال . راد هوش دن ر و

 ههصقوت . ردهنسانعم دوس هدسهلج هک رارد « هتالاغ» هدهصور : رد « نال

 كنسدوبس قرهلوا یرئا یتفاطل كنساوهو تاتا یبس كنسهعد هحیلدوس

 قلغص یسزآ . رول هلراقاق اطلس بوبا نداره : را
 هلوسر هرزوا يګر هدو هدرابتفک نامز .سک ااا

 ك لع هلبا برد ندارو . رد دوبشم ینا رتا الات
 كفرطکیا هلبا جیلخ ردق لیمزوقط ندنفرط لاتو هنر هناخ دغاک هو

 هناخ دغاک هصقو .ریایراو ههناخ دغاک كرهدا اشا ی راراثن افص رازن

 هنغار دابا رفعج ات ندایرد بل یرهناخ ندشیداوا مقاو هدنزغآ یزافو _

 ییهجغاب یلغاب رظان هبوناو هجیلخ شهلوا انب هرزوا یریرب ردق هبهحنایقج
 | . ردرهاشک

 یر لب وا عماحرب هتسشپ شوک راس( یا یئا شواح)

 . ردنراع نددحسم یراعماح را . ردراو یسهرانم شاط نوزومرو ۲

 هاکهارآ رب هدنشاب هلکسا « یاکد ردق یللا ۰ قاری« یاجر . یک ترد

 . ردراو یسهفص ریس نافع نا 0

 هلیسوروق جاغا هرق هدایرد بل ( یسلاب جاغا هرق ) ندنرلیارس ریزو 4

 . يدنا یسهحعاب فناشاب مهاربا هداز رتفد تلاش ردیلا رب شملبروح

 غابو اد نیک هتک کا دانم ناطلس یساوهو تا كن هحعایو

 هب هناخ دعاک هلراشاق كحرفت تارا هح رلکس « ردا شو و شاع هدمرا "

4 



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۰۰۸
 ۳۳۹6۲9۰2996 یوم جوک )یو NSE DE )بک NIE RIE )یک یک یو IERIE RIE یک ی

 .ردهدنن رقیمهلکسا بونا ( نداق هراپ کش میهاربا ناطلاس هحاصمهبر)

 قالطالابءهدسو « شلداین هع ربا راد هدعبار ناخ دم رصع یرلیدنک اما
 (یدنفایانغ یلولا ) . ردیلاخ هرزوالاح هدیهرت . ردشعا تافوهدرصم

 رظان ههار هاش هدناباقم یسهناخ دعسوا . ردندنسارعش یرود ثلا د! رح

 _ (اشاپ مساق هبرت) ۰ ردراو یس « همان ربع» یناوید دلج ۰ ردنوفدم هدلمرب
 : یحرات . ردهدننرف یسشراح ناطاس بوبا

 اشا مساق هيليا ماقم یفالعا ندع بوجا لاماد هحاف نوا یور)هید

 هدیونا . ردندنسارزو .یناناخ میاسو ثلاثناخدا (اشاب رفعج هبرت ))

 ۰ یحرات . ردهدنناح لو هروا

 ر یدشیرا هنمیلقا مده اشاع و سس یلاع نک ردیا
 لاا یاقم هلوا تنشپب خیرات یدید یناسب یلکسک ا رب

 هس

۹4 : 

 یا میلسو ناملس هیلاراشم ( اشاپدم هجوق یللوقوص مظعا رزو برت )
 ید لئاف یا هدناود رخا بودنا ترازو ردفهنس قرف هللا ناخدامو»

 یداوادیهش هلیقح مکح » : یتداهش حرا . ردشلوا دیهش هلیغاحم كنلذح رس
 خیشلا) . ردقوب هبرت مظعم ندنوب هدنراههرت ارزو ۰ ۸۸۷ هنس (اشاب دمت

 .ردنوفدم هدهرسم مان « یشوک سیردا» و . ردندهبماریبقیرط (فسو اب

 هدنتل | یسهعلق راوتکس ناخناملس . ردندنسارزو ناخناملس ( اشا وترپ ٌهبرت )
 ادعام ندنکیدتبا حتف یسولوا كناخ ناملس یراوتکس نوک ینیدلوا موحیم

 ( هلوک ) ندنراهعلق یرابد لدرا هليا رکسع كيب یدب ناسکس اشاپ وترپ وب
 کءدنتلآ راوتکس بودبا حتف تعاس یفیدلوا موحرم ناخ ناماس ینسهملق
 بولوا موح ص اشاب وتر هدع . ردشمردنوک هدژم هاشاب دمت یللوقوص

 «رونم یراک نانس رامعم هحوق هرت . ردشلدا, نفد هدنراوج ناطاس وبا

 . ردنرابع ندهف رب نی نم



  Eیسهیصق بولا ¥

 :دقیم) . ردراشلدا نفد هدننج یراردب هدسرق یراصنا بوبا ابا هرزوا

 -هنسهبر ناطاس وا . ردندنسارزو عباردا رع ناطلس (اشاب دم یصب یناط "

 .یسهحاوخ ناخ ناعع ( دم ن ىلع ىلوملا) . ردنوفدم هداشو لصتم

 .رندتما یاحلاص . ردنوفدم هدنراوح بوبا. ردرتپک ردار كسدقا رم

 .یدردک ندا دا هدا نا دیک نا یهسخ تاقوا اب ا ردناذ

 , ( دم دسلا ندمت دیسلا لضاف هاکترابز ) . یدرابا عیستو دیمم اغادو

 .نکعوزع نیزک هشوکو نفدو هدوسآ هدهصق مان (ریدیرک۱) هدنلبآ دی
 . هدرصم الح . ردح لح ال « ندلا ناهرب ترضح خینشلا » نالوا

 دالوا لزرع روک دم: هدیراترضح نمدی ندلاناهر نقاش

 بر یزلکدتل دادعا هدنوا یا یدقا دمع فرش هلاراعم ۰ رد
 هدفراعموراع ۰ دارفا ةناکب هداشنا ورعش . ردک اپ كاخ "یراوتم هدک انرطع

 . لضافاالوم) . یدراو یراتفلا نسح تاغ هلا مرد . یدناهنامز درفم

 ..هحخایذ ۱۰۵۲ هنس ( هداز یلحهرش ریپشلاماسح ندمت لماکلاردصلاو

 هرک وص ندقدنلف هدحتفلاویا عماح یزاع یسهزانح بولوا موحیم هدنس

 یانسحو تاربخ هدر شم . ردشمللقالان رطع لاخ یراوتم هدنراوج بولا
 ..(یدنفا ییطصم هحساسیولا) . مدروک یاسحا قوح یخدرقحو . ردراو

 : ینافو را . ردندرلهدنناوخ روهشم ( هداز دوس . ردنوفدم هدیوبا

 عیار دام ناطاس بحاصم رق ) « ماقم هداز یحدوس هدتنج لفاحم هلق »

 .اشاپ بجر یناذوب « یراب هلبق یلجت هبیموم » : یجب رات ینافو ( یلچ یسوم
 تاند اس اھا میهاربا هراپ هراپ یشعن هکر دشع ر دل وا هنی راب روز یهاس

 .هدب ونا بولوا رضاح تاذلا ناخ دام هنسهزانح . ردشملنا هتنادیم

 .( یدنفا ىلع لس النم) . ردشلدنا نفد هرجا کش یی رب هرزوا هارءاش

 .دام ( اشاب داهرف هب رت) « شوم لاسرد یلع النم دش درع » : ینافو خش را |

 ریسه ر . ردهدس رق یسهلکسا توتا یس ەر . ردندنسارزو عیار دن ء ثاات

 ۱ : ے رات یهدنرزوا

 ماتم ه دنل اع ندع .اشاب داه رف یدلبا ینخرات یدبد یملع هلسماهلا و«كنت



EEAچ : یسهمانتحایس یلجایلوا  

ODE HESENE KESKE NUDE TESTED HEN DEE DS TEI DESE TUITE HIERN DIET BOISE DE HIE 

 هدنزاوح . تونا . یدا قوفام هدنکشلب و یا "یعاح ااف هدضومو افنا

 قالب یزاغ هاکترابز ) ۰ ردیهاکترابز كناحلصو- املع هکردراو یربق مولعم
 قرف ندلوبناتسا ردن دن رلاشاب نادوفو ر رو كیاخ ناغاس ( اا يدم

 ۱ ا ناتو هل خرد +
 هل اهعردق هزاب نی کا هتلا داد ندد رص) و هس توشالود ی رللبا نوو

 ۲ قطصم قالب نانلوب هج رار هدحتف دادخ بولوا لصاو هناخ ناماس هلا

 هدلوناتسا هدف تولوا ناسحا رصم هنسودنک لباقم. هنتهدخو . رداشاب

 ةف رب هدنجراخ یسومق راکنخ كنمرح بویا بولوا موحم نکیا نیشنهق
 هدیولا ( قوت لالج نب ینطصم ید دقم) . ردنوفدم هدهصوصم
 خخرات . ردنوفدم هدننهحاس كعماح ییدتا انب هليا یدنفا طاص یردارب

 ۰ ردراو یافت زسلاسح هد رات « هب ییطصم هلا تحر یهلا» : ینافو

 . ردهدبوبا یک اب دق . ردیانامهرق ( راجنلانباب ریہشلا دمت نب دم یلوملا )

 مودم كنيدقا ىلادبع یی كنيدنفا دومسلاوبا ( ىدقا رفعج یلولا)
 وج یلولا) . ردنوفدم هدنمزح ما اشاپمناق یرزج هدیوبا . ردیمرکم
 . ردنوفدم .هدلباقم یماح ناطاس هدیوا . ردندنعا هرف ناورش ( نیما

 مدت یلح دن هداز دوعنلاوا (هدازدلژ الا یرعلادع یلولا)

 ترضح (یناندلادعسنا یدنفادعسا یلوملادق ص )۰۹۸۱ هنس . ردن وفدم

 ,یلاشع . ردنوفدم هدنینج كنبرلرهک الاورداریو دجام دلاو عقاو هدبونا
 دیساهالومربق ) . یدنا یناث دومسلاونا نوک . ردراو یتاقیلات مع حود# ردق

 موحی یالنم . ردنوفدم هدنراوج بونا : ردنددما هدب ( یرابع مساق

 هدسلح یدل وب ندنیدلوا سلو ناسالاولح . یدیا هيج و بیدار نوق وذ

 یہلق داش ینوزح هح هلا مشت یراهحوت هناسحاو دان هلباربخ یسکیه

 كلا دارم ناطاس ( یدنفا لام لضافلا یلولا رق ) . یدیشعدبا اتم
 ردقداج یلاقرق نکیاهدنشابقرق . ردصرار مودخت كندنان دلادعس یعلاعم

 .هدلاح یراقدلو هاتموکح روماو صانم ردقو . یدراو یافلّوم رم

 .یرلتصو هدنراتافو نيح . ردشمزاب راش ردقوب هکر دهبسدق توق بنحع
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e یی سا بونا ١ ۴ 

 ۱۳ RR RE ۱ ۱و

 : یافو حران

 . یدلوا نخ هماجا بوربا یرمع ةحبس ماظن

 . یدلوا « مظن » رات هنماعا عطتم نوچک ۹1

  Eراترکید . ۹۹+ هنس « یدتا منع وه ین د کد د رات 2 :

 یدیریزوكناخ ناماس ( اشابشوایسلزوک ربق) . «تهحر ۳ هنک اب ید <

 رامعم یسهبرت . ردنوفدم ربارب هلیتاقلعت عی هد هلاع هقرب هدنجما و ۱

 هدنجما هصوصخم :یطخ هدیونا (یدنفا دم هداز اب یلوملا ) .ردسان انس

 لتتم هدیولا 6 یبالتم یخ رهنلا لادبع ن دغ لواا) .
 قارع (مداز ی کود رولا رفا دم ول دو ٨ک

 دع تعاس دا وا ا موحم ازربهردح مج ءدازهش ادخ دا ردندمج

 یلدهع کنوا هذنآ رب بو مع دنزرف ییاو » .ردشلوا موحم ید رقاع

 . یدلوا فطل یوکو تن دسار ساف رط لونا هو « راشعا

 ۱ ۱ 2 رو هه ها موا

 رواک نارا وزسخ مشچ رر رم ا . نیدیآ یرلزوکر اب نوسلوا نامدا 0

 .ردنوفدم هدیوبا ( یدنفاینطصم ار ار و ردندنس هتفک ی

 یلوملا) . یدبا تاذرب روهشم هللا لاح حالصو یحاص ءصاب تاسف

 یحش مالسالا ۳ ىل ( دۇمىحاح ن رداقلادبع خیشلا زی زعلا لټ

 ( یقوتلا كب نودرف ىلوملا) . ردنوفدم هدنراوج یس هر تا آ یدقا

 لتسم مدنراوخت یر بالا . ندس مدزور هداز یک 8

 مرا وش هنسولح ندشالوا دكا كتا ناخ دک . ردراو یسهبرت

 ۱ ۱ : ردشمهللوس یصج "

 ( مالسا ری ایت یافت خرات هنناسحا یداوا ( شخ طع ۱ 1 7

٣ iهنس :  

۹۸۲ | ۰ 
 . یدیا هسک رب مع ۰ لضاف < اش : ردیلهلف ( یدنا دوم لاب یه ۲

 ئ . ردشمزاب رلهشاح هسرزوا د وعسل اوب ریسه هقشا ¿ن ندتنافلم قوحرب

: ۷ 



  ۱ Eینا ااا اجالوا 
4 ANONS 

 لوا نالوا یداتسا لرق-وب . رهعفلوا نفد هنسهحاس یسهبرت اندنكه 

 ..ردنوفدمهدیونا (یدنفا دماحمالسالا خیشلا ) . امهیلع هللاةحر .ردیداتسا
 هدهسردموا الوا مقح .ردراو یسهسردهویماح هدنشوفو لق هدل وناتسا

 ا حا یاس هم نرد 6 یدقا فجر تورا نت ءرخ
 ا دق دما موخر . رد هاتسا رام . مدلبا نوف لیمکتو ناصح

 فیطل مرات یکیدایوس كن ( یدنفا دم لوق ناو ) ندنذیمالت هنتوف :
 هکنوچ .یدنفا دماح لیبم ۰ جا«, یقم
 د وعسم یدلوا هداقع تلحر یدتا نداتذ

 هدناتتساک ارت یدمدرووک هح که مرش

 دو>وم هلج تاعا مرک ۱ بدر هدنآ

 . دماح ماقم یدل وا یرلارو کر مديد

 :«.دو# ماتم اذه » خراب یدربا ندشناه

۹+۵ 

 ییدر دتلا اب او هوا اج دونم ااو هات لولا

 ا ر و ااا کم
 ا رو تی چود اد نرقرر .هدنراوخ بغا
 هللادع ىلوملا) . ىدردا ملكت یراق هرزوا تفارطو تحاصف ندخیدلوا

 مدننح یدنفا دماح ح یس هبرت بو. رد لو بناتسا ( هداز یبولت

 ..نسح نب نیدلادعس یلولا .. یدا راعشترهش هليا هبملع تاضف .

 داد کردا هو شد ا یا دفوصاا دار هحاوخ ديلا
 - الاخ "یراوتم هدنس ه رطخ كنارقلا راد یرلکدتا انب هد وبا . یدو لا

  ملس اشابو ( سیریق ؛ریزج حاف اشاپ یناعصم ءرق دقرص ) . ردک انرطعو
 مد ادما رشقر هدنزوب جا كنسوق لوص كبوبا مزح .رد ر زو كننات

 "زرا ۱) .ردشملیصا هنح وا یراشاب هدناک ورت یرلفدنالل وق هدازع .ودنوفدم

 رم لوملا) . ردنوفدم هدنراوج بونا ( یلوالا یدقا هلادع هداز یلحاص

 . «ردیدنفا یعزع نالوا یلام رتفد كن یاچ دما ریپ رادرتفد ( یدنفا یعزع

 رد وفدم

۰4 
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 0 یس هبصق ب نونا و

 KETO موم دم بوم دو دم عموم هوم دم مووی و دو وه هو 0

 كنسدقا دما یتفم (یدقا دنسیلولا ) .ردنوفدم هدیونا ابا مرح .ردخلوب

 موح سم هدیمرگی كيب نکیا حصانو ظعاو هدنعماج بوبا . ردیرتهک ردارب
 : یدیا هداشک یک مج نيع یا دد ."ردخلدا نفد هدنوا راوح بولوآ

 . ردشلوا صالخ ودیا سلخت (یرمت ) کردیا تحابس ی را
 ردنوفدم هداج یردب هد وا ( یدقا زب زعلا دع هداز یار ىلوملا)

 داش یدلک هردص یتا وب » هدقدلوا مور ردص یدقا دعسا یراردا

 هر یردار نوک شدوا لنع . رد شمل وس ران هد « ردارب یی

 ناسا ران « نادانود ضن ۰ ناز نع لع » بول وا رص) یدتقا داماد

 یلولا) .ردشههایوس خراترب زیمآ لزهو عحسمو عنصم هيد « ناوید تیولت
 كبامزدعسنالوا یناخداع ماقم و ۰ ياعم یوطسزا « دانا (یدنقا ی

 ۰ .هنس «یوتفلا هیلع دم لوقاوکسماو » :ینوفے رات .ردبدنجرا دنزرف

 بوآ هن بوردلف یدنفا دوم یرادکسا هدنعماح نوا یزاع ېسزانچ

rاها هاکترابز یرف . شدلبا نفد هنراوج یرانابشا یسدق  

 ید یراعشا رک اب هقش ندقذلوا فراعم یایرد یسیدن ۲ . ردرظف

 كعد « كب ىلع للضاف » ( رضخ نب ىلع ليللا ماع خیسشلا ) . ید
 ناطلس ۰ رد دنلسل كز نع مان « یاب هدا » ی هدنرصع قحایع . ردرووپشفه

 1 راد شوق مرنم تاذو یحیلف هدناطلس وبا هدنس ولح ناح ناخ دا ۱

 یهر ناطلس نوا قرهروس تلحر ه قا نواف لاو یر 0

 مع طبع رح روهشم هلباهلیاج لئاضف هلازاتم زیزع . یدادیا نفد هدنمرح ۰
 ندیتولخ یارک ( یدنفا دوم یواخیسشلا )۰ یدبا ادخ درب یار

 بیرق هنعماج اشاپ مساق یرزج هد آه رس ا بوقعی

 ماقم لوا  یدشمریدتسا اشنا انشورو فلطل هیوازررو فیرش دحسمر

 هارقلاو دوحتلا حنا خویشلا خ خش )ل . زدن وفدم هدنمرخح كنازفحرفوآ

 . یدبا ء 1 رقلا راد بحاصو ناطلسلا ۳ (یرصلا یدقا دا ترهح "

 بو . ردشلاق ندناذو كما 1 هززوا تا رق یمبظع نآرق هدمور

 هاب دمع یلاوقوص دزد لاقتنا هیت رات كس نکا یابا ا نا



 یسهمانتحایسن یلخ ایلوا ات
 .. یک )یک )یک ۳۰0 ۱۳ کوک NDE NDE یک )یک RIE نیک یک )یک )ورک RIESE KDE ایا )یک ایا یک .

 نوک انوکو نادروختو راروفاک عمش یکه دنرزوا رانادعمشالطم هدنیوب مدآ و"

 یشا كراع دق ماع طخ نسح یهدنوب .ردفرش رق رب لام الام هبا رانادبالک
 فاحت ا نالوا هدیوبا رق. مدم هروک هد هضوررب هقشل ندردح هرونم هضوز

 . هدنفرش یاب . یلیهتلوب هدنعماح دحا ناطلس قحا یشا كرل هزیوآ عنصمو

 : یاودرب هتتلع ناقفخ . رلرحما ندوصوب مارک راوز هکردراو یحره- وصرب
 ۱ ٍ . ردناحور .

 ۰ لات هللاهجر یدنفا دوعسلاوا انالوم الضفلاو لدعلا ناطلس هاکترابز ۱

 .ردهب رق مان « تو رد سرا » هدسرف لوناتسا یرانطو هاوو هجر

 هتازوم . ۲# نذامت ه هناکب لعارب هلو تاناک هدد یرب ندتلاسررود

 قمر دقزوس دب كو ندمولع كي جوا ۰ رلرید ( یناث نامعن ) املعلا نیب
 جودو لوقم املعلا نببالاح لیلج ربسفت یراقدزاب هللا هضافتسا ندراربفت
 مالسا خش هدننامز ناخ ناملس هلا راشم . رددوقفم سفر لداعم اک او.

 ۳ زا گه . یدردا نعط هنوخشتم ندنشیدلوا ندیهاظ یاملع : یدا

 یتسید یراترضح ینشلک مهارا تیاهنندنفیدشقلاقهضیرعت هد هدیحوت لها
 هد « ردلالح هنلها رود دیحوتو » بودا داشرا ندف وصت هدیناماس روش

 جان» :یشنم دم انالوم تفك دوعسلاوا ریسفت ماما رات .یداآ
 درف تام» یدنقا هللا ضف تفك راتهنتوف ۰۵۹۱/۲ هنس «زحعم مالک رم رقت

 «تنج ماقم هلوا هدوعسلاوبا النم» : رات رکید ۰ ٩۷۲ هنس «انالوم نامزلا

 ینیرش ربف ۰۹۷۲ هنس «یقعمزع یدلبا نامز"یتفم» :خ رات رکید ۰۹۷۲ هنس

 ص ص « دودحم هلرانزور ریهد ءزس هق هرجا نال قوس هدنراوج بوبا ابا

 یاروا هلا یناقلعتو مارک دالوا هل . ردرونم ربقرب مولعم نزم هلرلدومع
 و لس« یاس کم « یسه واز هدنننح .ردراشعا داحما رارقلاراد

 هدنننج ینالعا دج ( یدنفا دومسلاوبانا یلج دمحم ےرکلادبع یلوملا ۰

 ناطلسندندافحاروهشم روج جورخ بحاص ( نامزلا عید ربق ) .ردنوفدم

 كناخناملس هدزیربت رهش ناخ نامزلا عیدبوب . ردیرتهک لجن كنارقس نیسح

 موح يم ندنوعاط هرکص « شک هلوبناتسا هجربارب بوروسزوب هنیدنمس یاپ



 ۳ ۱ ىن هبه بلا
WE KDE یوم KE یوم ویو جوک )شک DIE DoDI IE DE EDIE DIE DDD DDI ( 

 ہلا لها راک یدب شمن نکردبا حتف یلویناتسا یزاغ ناخ دمع ناطاس ما "

۳ ۷ 

 نو

 یرثترضح نیدلا سمش قا راک رخآ . رلبدلویوق هسسجت یری كبو ااا
 هدلع وب یراصنا بوبا ابا نالوا لوسر رادملع ! کب  نوسلوا هدزم »

 هدنرزوا هداحس رب . یدربک رحا ناتسنامروا نااخر هد « ! ردن وفدم

 هتحار باوخ ابوک بودبا ید هدحسرپ مالسلادعب قرهلبق زاغ تکر ییا

 ندنباج نوجما ینیدمهلوب یوبا ربق یدنفا » یراقوچرب .یدلاق یکشمراو
 نالا سمش قآ کرس تعاشر اا هرات

 ررر دک | یغانج ناق یرازوک كرام بوریدلاق یشاب ندهدحس یراترضچ
 بوبا رق ات یصهداحیس ادخ رک ! کی i : اباطخ هحتفلا وا هدلاحرت

 ندنب دلا سمش یارقف هڪ د ) رلنوسرزاق لحم وش ناه ! راشمەشود هرز وا

 را | مرق لو یسەداحس كن دلا سمش ۶1 رار هلا حتفلاونا یئک چوا :

 یهاظهشوک راج ندیقاص لیشیرب هدقدلوا لصاو هعارذ چوا یت . رابدتا

 شدار رت هد « یراصنا بونااا ربق اده د لا طخ یک هدنرزوا بولوا
 هلبا نارفغز بونا انا دوحو هدنحنا قره داف شاطوا . یداوروک یدلوآ

 .یدراورهم ج وطرب هدن وللا عاص هکیدلوروک هزاتورت هدنحا نفک شاو

 ندیا هدهاشم ینوب . یدادبا رتس نوکزبس كنس وا بولیدابق هلبلاح هتف شاط

  رودلوط هلنارک دو دیحوت نار بود لص نیقیلانیع لع مالسارک اسع

 هنساسا كنسرلراونارب هو بودا ترار نرضاح ناملسم هج هرکص .رلید

 . هسردم « دجسم « عماح « راونارپ هق ی هدنرزوا الاح , رابدالشاب

 kS ردسانب كنیزاغ حتقلا وبا هل رازاب . وشراح . تراحم ماع .ناخ "

 هبوبا راوج "اکربت یسیربیه كن هبناقع مارک نیطالس نالک هرکص ندحتفلاوبا
 یراوناربهب رت .رلیدلبا نییاع ماقمرب اسا تنجیرلاروا كردبا انب نیزک رثارب

 هنمرح كعماج یرانزور كنيزياهد یفرشربق .ردشلاق هدنجا ناوضر هقرب
 هضور . ردرونرپ هب رترب نیز هليا نح "یشاک یراراود هل . ردرظان
 یدامسرس . ردشفلوا اشنا هلیا صلاخ ےس "هکبش دادام اراد یرونم رق
 رلابدق ورانادعمش عارجرزو جس نالوا هدنس هعبرابناجو ینیرش معدن ط



 یسهمانتحایس یلچایلوا ۰۰

 NDEI )یک یر )یک نیک )یک وگو RIE NIE نیک )یک نوک )وز RIE NIE Ks NSIS یک )یک نوک یو

 -ردهاکحرفترب لزوکرارید « کشوکس یردا » . روروطیمیظع ضوح < یالز

 " اغآ ۰ یسهرسم ردرب ) .ردافص نابایخ رب اهتناهج ( ینهیسم رورس قزق )ا

 ةفطو هشورفم یتمز نیمز اوك هکردازف افص رازنج رب ( یهاکجرفت ینلرق

 اا قوس لاطینادض هدو یر یسردلیلبا) . ردنوک ریس

 : . رولوا لصاح افصو رورس هدبلف ندنرلهمشوتوا
 ردود رج نر تل اودا توا

 كنب رهش بوبا . رداملع یژک ۱ كنقلخ نکل . ردقوخ یفارشاو نانعا

 وی ساق ا یی وتو یخاعوت ا اس صاح
 هنس سه یرلشوق لحقلا ناتوط اوو هدنرلحاغا رانح کهدنوا مرحو

 . راردبا راثاو ادها هرزوا بولا راونا رپ هق یون ام یکتا نا را

 مرد شاشمو احاص و املع اهم و <« نونا اا ترضح هاکترابز فاصوا

 ۱ وار ندمارک هبا یراصنا بوبا ابا ترضح ینادمص فراع -- واراوح

 تار ه هدم ندا ِتلاسر ترضخ ناتو راضتا ۱ ردشندح

 بوب ابا کج کج بوت وط ندنمال یبللالوسر هقان نیما و نا یرلکدتا

 هدلوسر ترضح هنرزوا تلالدو : ردشمرادک وخ هوا یسهناخ راک اخس

 وب هبوبن "هلیلج هضور الاح . ردشمالوا رفاسم هریرب هقشب ندبوبا اب هناخ
 هدنلاوص رکی وبا ترضح هکردهدنرب یسهناخ كنبراترمغح یراصاا بوبا اب
 هکردب راغ رابزب يیدوس ندناح كل ریمغس ترضح « بونا ابا هتشلا . ردن وقدم

 ندرایوما .تیام . ردنا تیاورو لق هشرش ثداحا قوحر ندنرضح وا

 رادرس هنرزوا هبنطنطسق هر کیا یا هم تنولا ابا :مدنتفااخ واتم

 هعفد .رایدلک هماش قرهلآ راهتنزخ ندلارف ناطنطسف هلا حاص هدنرب بولوا

 تبودنا حت یهعاع هلا هرصاحم یلونات سا بونا ابا نالوا رادرس هات

 E هب هف وصايا بودا حاص نکا هدنددص كجا حق یحد یلوشاتسا

 بوتوط هشاپ یرانوب رافک نکراقیج ندوق یرک | هرکص ندکدّتا تدابع
 رانوت .رلرید یدلوا موح ندلاهسا بوبا ابا هدهدتناوررپ .ردراشعا دش

 تاج بو ری هنس ۸6۷ اما .یدشلدبا ناب هدنصوصخم لصف هوا به

A 



 ین رای

 >۹ رلهر ومعم کود ا هبنطنطس

IERIEورک نیو  MDIیک یک )یک  

 ها شونو شبع تبوروتوا :هدنرازنج كنبريزح هرکص ء راردا تارواس 6

 ناج) . ردایند ةناکي هکاقح ازف>رف یاحوب . راردیا شومارف یابند مت "
 . ردراو هناخ اقرب هدنجما ناتسرانم یهدنلامش كبوبا ( یسهریسم یسویق

 الواهنلوا باغ یششرب كنبرب . ردراو یسویق وصرب هدعدق تیر هداروآ
 . رالق زام تکر ییا هدنرزوا الضم یهدنرانک كنوق بولا تسدا لا

 حوركمالسلاهیلع فسوم ترضح یاو قرهیوق ها هفیرش اف رب هرکوص
 هنقشع قیدص فسوب ترضح ! ریپبحاص یا » : هرکص ردیا هیده هنفرش
 ولرودوش نالوا عياض دوخاب مدالوا نالف دوخاب « مایرقا نالف من . نوسلوا

 لاّوس لاحرد . ربربعاب یعاشا ندنغا كنوف هد «؟ یدلوا هع ماشا

 . هللمسرو مسا اشا نالوا باغ او « ىمەدتاغ ¿ ىعەدتانح هک

 .ندقیجآ هسیاهدایرد یناه هسیا هدایرد لؤسمو هسیدالروغوا مکو « هدهرن
 هک ردسحع یو بس تما ء رولوا اط ادصر ها رربدلس هفیحآ

 ..ررورخ هسلدیا لاؤس ندهنرهویقوب . ردلکد نکع كمریدرا لقع هنیرس
 باوج هقشاب ندارن هنلوروص نوهنآرق همولعم هخ تا ٩

 نداقندا لاّوس هد « ؟ ردبمزق دس زا کل یهدع رف » الثه . زعارودص

 . مدتنا هدهاشم درک او یتحاحو ریقح . ربا آ اوج « ! ه«قجازآ «

 میاد ناڼع» : ندوبق هرکر ب یتح . مدزعانیا هجا هنعوقو لوا ندنمروک
 « لک هدنش رولا نوا هدن رهش كح دا » . . مدروص هد « ؟ ردنمهدنابح ۱

 كناعش هام » هجناک میاد نانع هرکوص نوک جوانوا . یدلوا یهاظ یاوج 8
 كندا . مدروص هند «؟ زکیدروسا هنو زکیدا هد هزت نوکر ازا ید

 .. هرارسا لعاهللاو . یدتیانیم هید « مدروبلآ نوا هدنرهش

 خش » ندنراخبش یتیرط همارپ یسیاب (یسریسم یشوک سیردا»
 ناشیوردوتش رط ناراب کی دشعا اشناهکترب لز ز ردزب نعمان « يا ۱

 ندنسولج كناخ ینطصم ناطلس نکل . یدراردیا افص بولوا عج ا
 . رابدتسا بابو بارخ یقاقواو هکت كردیا ماهنا هد رددحلم یخیشوب
 ةمشح « یدس هاک زام « یراهفص رازنج « یراجافآ رانج لزوک چاقر الح

» 



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۳۹۸

 هدرپ ( ردیس همشچ اشاپ لوسر ) یلهشوک چوا هدنشاب هلکسا : یراهمشچ
 ::يگردا...ردسهمشچ وشراج

 لیبسلس راسهمشچ نیع یدلوا فیطل نخرات یدیدیداین میک
 هس

ER (8 

 ۲ ش با یداوا « کد ٩۱۷/۵ هنس « تاح بآ همشح یاص كاي » کو

 ۱ ۱ . ٩۹۷٥ هنس « لسلس نآ

 . ردقوب یناتسزازب یروک . ردناکد شرناسکس كيب هل یسوشراج
 صلاخ نیل .یسوشراچ فافخ . رد دوجوم هدنآ ايشا تمقیذ هلج نکل
 كنوشراح وب . ردرلوشراح نرزمو فلک یسوشراح راموصعم « یسوشراج
 رلمدآ كيبهحم یر . ردنینم.تیاف یراناکد رو ذیذل ینیاقو دروغو
 : رلسک یسایرد مدا رازاپو وشراح بولک نوجا تراز ییوبا ابا ترضح

 یاطشق  صلاخ نیل قرهروتوا هدنرانشنهاس كنیراناکد یحقعاق افص بابرا

 e NC CRE ما بام
 هرج هما همزاا هحلبوک هدنرزوا لو هنادغاک س بوبا رسم

 ینوص كنسهمزابا هکردراو افص یاج رب یلقاجاغا هدنرزوا هبت عفتیم رظان
 ندوص وب هتفه چوا هک نالوا.التم همر یا . رریو ناشن ندناحبآ

 هجیلخ ( یسرپسم یسکسا اغا) . شمرولوب افش هشستیا شون رحسلایلع
 هناخدغاک هدشامن لرهش ( یسریسم یادم برح ) . ردربرب رازن رظان
 رایدنج یراوس هجرلکمب هع یه هکر دینادیم تآ رب لسکم هدنرزوا یلوب

 هج ( یسهریسم شمالق ) . ردیرپ اشاع بیت راردیا قلروشحلس بولک
 وب . رلردبا دیص یاب اق بودیک هرلهریزج وب كرەنب هراقاق افص نارا
 . ردوقمو ذیذلتباغ طقف ردنول هاسو هرهحدب هجرک .زملوت هدرابدرب رلقلاب

 تلق هسلدا لوانت ردق هل . ردقو یسهحار. قلاب هدنمعط صوصخاب

 هلراقناق یرلنوک هع مه ابحا ( یسهریسم یعامح زکد ) . نمرو ترارحو
 هلرل هطوف نوک لین سکیه بوربک هرلهرب زج یک هدنک وا ناطاس بوبا
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 AV رلهرومعم ی هدنح راج هنطبط ق

 ا ا ت ی ا ا

 .ردقو دوم هدنځاكعماح . رداکد تاریک و ردقوان یک ردراو اهدیهق

 .یلفحراکنخ . ردلکد عنصمیربنمو ی ارج رر اک هدنفا رطا هقهب روا

 وناقلق .ردبسواقهلبق رکیدیموق نابهدنناح غاصر ۰یلوناقییا :.ردهدفیط عاص

 رومعم تس هللدح ۳ ردشا زا رات وش هلا طخ يلج وو هدنرزوا

 هلرلدرخ قرط واك نم رح .ردراو یسهرانمییا هدل وص و عاص ۰ ( و یدلوا 3

 : توبا اا ربق هلا هروصقمو : راو یسهروص2۰ تعا مشت هنر وا هر ناب چ

 . رارداتداع هدنسهاس تعا هکردراو رانج ییا ر هن اسآ هدننب

 اهد مرحرب لوس هدهربشط هدنسوناف برغ . راو یسوناق یتا هدکمرحوب

 .كمرحو ردراورانح كوس ددعیدب هلراحاغا او تود هدنحا ۱ ردراو.

 كس هدنحما رهش ادعام ندعماحو . ردراو یراق ولسوم تسدا هدنف رط یا

 . ردنساس نانسرامعم یدزد کاو دحسم ردق ناک

 ا د یللوفوص) هلا ( ینهسردم ناطلس ؛بوا) ندرلهسردم

 هجاوخ» فورعم كا كسارقلاراد . ردراو تدل اراد هدچاقرب « یسهسردم

 هده ا. ردسارقلاراد ( یدنقفانسح ن ندلادعس) روشم هکعد « هداز

 کرد ( یارب اشاب یلع).یروهشم ها كنب رابارس ۰ ردراو ینایص بتکم

 .یسهناخرام , ردراو هدیراناخوه واز فرط « فرط . ردسانب ناتسرامعم

 . ردلودم یّمعن ههدنوروآ هدننآ هکردهنادرپ

 ۱ بفطل تاغ نآ < ردسسانب حتفلاوبا : یا بونا

 وا حتفلا وا ساقنا هسرب ۰ ی ما هتفح نوحا راسدافو كکرا

 . ردرا ویرلماح یارس هدردق وب لا هقشاب ندیم شمرولو اقش قرهلوا

 اعراب لس نادخآ ناطلس دن حنا نامش نا ی
 .لیبسو رب بور دناي هدنسکباق رک كن لیلخ ًامعا رکش دجا ناطلس یدلبا

 هر

۱۰۳۲ 

 یحی رات ( یییید اشاپمساق) هدننرف یسهبرت اشابمساق
 لالو با "تقی لس كن یدارنینشرات یدید



 یمهمانتحایس یلج ایلوا ۳۹۹

 .ضک )صک رک ۱9ک ک RE KIE DEDE ساک نیک صک BK کا هک هک هک ؟یک اصک هک هک هک

 حاتفم حرش ( یدنفا ىلصم یلولا) -- اشاپ لاز ٌهيصق ناهاکترایز
 یسهرت .ردنوفدم هدنمرح یماحرادرتفد .ردمودخحم كسدنفا یاب یسیشج

 زو زوقط ( هداز فاش ریهشلا یدفا دما ىلوملا) ۰ ردیراک نانس رامعم
 رادرتفد .ردشلوا تباحانز كل ه«یجرا لاح صا هدنسهنس شب شما

 را ی را سل شریف یو وفدم هدر ما

 رسخسشلا) . ردنوفدم هدنراذکهر اشا لاز ( یسیصم یدنفا قاب یلولا)ب
 رادرتفد .ردسهفلخ كنهدد لع رم یهدهنردا . ردندفرشا قیرط ( دما ۰

 رادرتفد . ردیلهدکبن ( یلامهرق دوم خیشلا ) . ردنوفدم هدنلباقم یعماح

 . ردشموا نفد هدنآ بولوا موحم نکیا تدح هدنشدما راد اشاب دوم

 هلراترامع یاس« ما ۰ ناخ ۰ سرادمو دجاسمو عماوج كنتهج بوبا
 " هلوناتسا . ردهدنفرط برغ كلونتاتسا یرهش توا دج یراهاکتراب ر:

 هدنسهرآ بولوا لصتم هل وناتسا هاما ردتعاسینا ندهرقو لیمزوقطندارد

 نوناق ءردتموح هقشا نکل .ردنادابا و رومعم ایا رمس . ردق و هلاخ ضرااللصا

 ی رکن .ردذف ان یمکحهبارق هراز و ید .ردت ولوم2 | زوبش هرز وا حتما وبا

 رولوایالصاح شوع كس نوا یونس )دع هحور .ردراو یانهبحانیتلا

 لاش .ردقوب روسهدنف رطترد كلرهشو ۰ ردراو یسلوتمو یسشابوص هقشب

 هر دسهصق هحیل دوس هدناباقم ارد قرط یشراق را لوتناتسا قرط

 8 زدرهشر ناداناو رومعمقوح یسهحاو عاب . ردر قوارب یسهرا

 لاز هجنرانک جیلخیلوط . ردعماج یهناخو یاربس ردق زویزکس كييزوقط

 كيحوا ردقهتنارسیئاب یوق ناوج هدنرزوایلو هناخ دغاک ندزعماح اشاب

 نداشابلازهنب ` ردعدا كد وا ردقهنکشوک سیردا نداشاپلازهنب . ردغدآ
 ردق هرلبح وطو هب یحاشن نداشاب لازهتب . ردعدا كچ وا ردقهتسه رد لىلب

 . ردع دا ٹا چوا

 ناطلس حاف عماحو ( یماح ناطاسبوبا ) - یراعماح ناطلسیهدبوبا
 برق هانردبل .ردشملنا هده هبوناابا ترضح اوث هکر دیسان كناخ دم

 ۱ مرا هدنف رط بارح ردن] هفرب ۰ ردشلد اس هدنمزرپ زود هدب راصز | ها



 ضد نزد رلهروءعم ی هدنحراخ ه.نط:ط رق

 . هرق » یشواحشاب یغاحوا یرجیکب هدنسولج یادتبا كن یطصم ناطلس
 .کیدشمریدتیاانب هناخشولومرب هرج ارا مدرههقدحرب هدنب رقاشاپ لاز «حانع
 . یدتیا ناسکی هلرب یهناحش ولوم بولوا هلزلز هحیکر ب یدزاملوب یرظن

 . ردهاطو انشور كب هکراو یعاجرب نا شوخ رد ناتو و
 شعلوا نب زت هلراناکد ددع زوخؤا فرط ییا هرزوا یهارهاش كلرهشو

 قوج تباغ هسیا یراناکد دنلعن . ردقو یاتسدب نکل . ردراو و

 . یعب یلافس ةناخ راک ددع نللا نوکیا هدنناح یبا كماع قیرط ری او

 ..یراصو ندهناخ دعاک هک زدراو یرلناکد یخادراب و یکلموحو یا :

 . لثم هکرلردیا لامعا یخارصو هزوکو هب رشم هلراروماج یرلکدرتک ندراب
 تدصاخ ر هقشب هدقارب وط وب نکل . نیل هنلوت هدنسنح قبثژا اب و ناح

 طعم امد تدا شوت با ق یناورا هزوک رب اتساوصخ را

 ندقیجا یرس ( ی ؛یشلک ءالا نمو ) زولو ینادواح تابح یمسح بولوا

 .شدلوا شعاب هکراورللماک داتسا لیوا هدرهناخراکوب .یلیدبا هدهاشم هقیجآ
 رولیروتوک اکربت هارزوو هاشداب بونلآ نوتاص هشورغ یللا قرق هزوک

 ۔وح سه ( یسهمشح اغا لباخ ) = یرلهمشح كنءهروک ذم هصق

 : ردوش یحرات یهدنرزوا یسهع . ردهدنسهلحم راتکلم

 تانحلا ءام همذح كاب نبيع ریقح ییادف ینخرات یدید

 یهدنرزوا یسهنع : ردهدنبرف اشابلاز ( یسهمشج اشاب دمت یللوقوص)
 : ردوش یحرات

 اشاپ دم دابن یب همشجول یدلیق غیرت یداپن یدید ههیلبالوبققح

 : ردوش یحران . ردهدنلاصتا اشاب لاز ( یسهمشح ناطلس هاش )

 ازفناج تایح ءام ةمشج یتخرات رایدبد رللد هش

 . ردهدن رق كنعماح یدذنک (یسهمشج اشاب دوم لزا رادزتفد)
 0 : ردوش یحرات

 ليج ريخ اا ےرات هنیداش یدلوا

 نیس
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 یمهمانتحایس یلحالوا ۹٤

 . ردقو یلاخ ۰ ردراو یلکد ددع یعرکب . ردشفلوا ات زونه هدماجرب

 نانس رامعم ۰ ردیظنال هک ردراو یساشکلد ماح حرقم رب كناشاپ یجناشن
 : ۱ . ردیسانب

 بناحكنسهعاق لوبناتسا  یسەلح راجکلاموج یني نایجهزوک ٌهبصق
  «یهناخ كس .ردعقاو هدرریزودو قاا هدنلحاس لوبناتسا جیلخ هدنبغ

 * یراوا . ردراو یراناتسوب و یارس قوجرب . ردهلرب رومعم یاب یلغاب
 7 اشا لاز « دودوا لر ومعم یاحو . ردرلوا ییهرظنم شوخو تاق تاق

 0 ا ۰ ردراو یسهلکسا ددع ترد هدنرامان یدقا هجاوخ ۰ رادرتفد

 هنیولوم بويا : ردیرلهصق اشاپ یربپو یوکصاخ یفرط یشراق یریثآ اید
 كا كنیرلعماح ۰ ردهیحانرپ راو یسیشایوصو یخاق هجوریآ هدهسیا عبات

 کیو ماع قیرط یفرط کیا هدنجنا مرا غابرب هکردیعماج ( اشاپ لاز) یلزوک
 زوبجوا ردقوب یرونم ندنوب هدنراعماج ارزو عقاو هدهنانعكلام .ردنشور

 با نابدرت شاط هنمرح ندنفرط لاش . ردنیزم هلیا رولاب ماج یتلآ شل آ
 هبا نادر هنی ندنفرط بوج . ردب هر هبلط اپارس یتاآ رووا جورع
 . ردشهلوا انب هدنیمز رب قلریابو عفر یفرط رب هکنوج . رووا دومص

 كننوزوم هق . ردا لکشت داجر مهسا رر هلقح یفاضوا كمماحو

 ینارمویربنم . ردنوزفا نددح رلتفرعم هدیدنسپ لابخ نالوا هدنسهرشط

 هدرتموم ا ندرنم یهدنسهعاق نون ی راتعنص رک هد رخ یهدنلفحم ندو
 ۔ رر وتاحهمدا ینازاساون كرازه غرعهرحا ناتسلک یهدنفارطا .مدمروک

 هدنسات كعماحو نانس رامعم هحوق . رددما رسو عنصم تاغ یسهرانه

 . ردشملا ناع یتراهم لک

 ےدق راک هدن رانک یسهلکسا رادرتفد ( یعماح اشا دوم یلزان رادرتفد )

 : ردوب خرات یهدنرزوا یوق ۰ ردقوج تباغ یتءاج . ردعماح كجوکرب

 تسدوم ماقم دجسم مسا . غرات وا رب تفک یفراع ا

 یدحسم شم زو هقش ندنو . ردراو یخد یههرانم قالار ےدف راکو

 . ردقوب یتراع بولوا یناخرب ۰ یسهکت ید



  ECداد وس یخ رات كنهمشج قد . ردندندریارس .*

 «یناطلسرمخ» ید یر ات كن ۲ امهامیدد نہا رع لا او و ردا اک اشن
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 0 یدمقتواو a «حرفم ِ هدر عفر ره هدندمب ب مآ در

 هباشکللد یاح لا رمهعلا دعا افص ناراب . روراو یسهرپسم م رازنجرب 1

 ودر ا اک ص 9 ید نوا «یمات نود + را

 كنعماح یشراح . ردراو یناخ چوا ۰ ردن سک یزاځح ریما یر

 ) اغا نیسح 9 22 رات 3

 ی لیبس) نوماوا جن 3 و

 ۰ رس ناش LL بم ۱

 و ی .هدنب ع بن اح كروس . اشابیجناهز زو .جیاخ

 یارو رومعم ردو كس یاب ۵ یر اب ر



 یس همانتحایس یلجایلوا ۳4۲

 ریوصت زاق ۰ رب مرم داتسا ہرزوا عی ضایب رب هشوکراح هدنتلا یره مب

 0 اکو . ردا نط ح وریذ نر زد رسناکما یر هل رللبد کردشعا

 ۳ . ردشلوا بتابترش هلبمات « همشح یلزاق » همشح وا

 0 رخ یحراخ كنوق کی ن یراناحو تارامعا كنسهصق وقى“

 4 3 یراهاخو یارس یلهحابو غاب یرادقم زوبشب . ردرانمرا هصقرب

 ی وم رو « مار ویسهواز یدیو یعماحرب هلنمان ( یدتفا نکا عماح )
 ۲. یارقف ردق شم کر دمظع ناتتنما هل وا هناخیولومو ۰ ردراو یسهناخ

 دراو یرارازنج هدقارطا < قرامع ۰ -یسهناخعامم « یراهرخ یولومه

 ۷ یر وقت اا دو نوا هتسازآ هلل رامظع تخردو
 3 ن1( مک ازیزملاومو و هل طخ نيلاق هنیراوید یور كنهناتسآ وب داز
 4+ e رشر هراود هجو هنو . ردهزحعم بوک کردشمز اب

 ٠ هدا رعاش نلک یه . رددسا رب رزک هراکشودیص هدیرعلاطش لحاس وک
 2 شت و كنهناخ یولوم . قو یانایودح ردرلشمزاب تاسا بسانم

 EYD ۹ . ردقوح یلوصو . ردراو یر اناکد ردق نایک

 با یب هل رایحوط رازهلال و راداوه هدنجراخ كنیروس لوبناتسا ب
 ی 3 نایحوط هش اط هدقدلوا رفست هنفرط ی ۲۱ مور هدنرصع حتفلاوبا

 گ فجر 2 رس رب ۰ ردشملبند « رابجم وط » نور لکدتبا فقوتو ثکم

 2 رانا یربغو یرایلاع یارس ردق كب ,قوجیسهحاب و غاب بولوا هدرپ

 2 e « یدحسمیدب هلیایبماحرب نالیند « یعماح اشاپیجناشن » . ردراو
 ۱ و هرف یساغایرحیکیرحس ییا . ردراو یاج كجوکرب « یناخ ید

 :e رددوحوم اشا هلح . ردراو یرلقحاکد ددع زو . ردشعا اب

 ۴ ارس ( اعاد ا كلم ) ندرابارسهلح . رد وصهمشح قرف یوصو فطل

 ددعتم . رک وا میدق یس اس . ردناس وک هه سا

 3 ضوح لوس رب هدنوت . ردناتسلکرب شنوا هتسارآ هلاراماح « رلهروصقم

 . .. هدهسیا عبات هان بوا . ا ك. نوجا ییدلوا رشعق ًارشعهکردراو

 اشاپ یجاشن رادرتفد ) ۰ ( ینارس اشاپ یحروک) . ردراو یسیشاب وص یریآ
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 هننزاغو روم او هدر تولوم چ وا ی هدنجراخ هنططسق

 ری دحاسمو ا تارامع ی نالوا رومعم 9

 : راهاکترابز هللا تانسحو تاریخ 9

 رانا وا شک ندرارب نر هک ا ج راخ ةبصق » ا

 .« هترظن » هناروب نوحکیدم هرک هلوبناتسا هقدمروط نوک ید هدارو

 بو وف هارو یراهناحخاسو یراغاید هلح حتفلاوا رک و ندحق . رلربد

 ۰ یدحسم ید < یماحر . ردهصق ر رومعم هدایرد بل . رایدتا نادانآ ر

 يآ ین زوحواو . ردراو یتهکت جو ؛ لبس ید . یمامج رب یا 9

 :بل «لیساخراک یللاقتوط ددغی غابد ینعی یارک ناو 3

 . ردزآ یسلحم لهأتم اما . ردراو یسهناخراک شرک ددع شع هدارد

 .یرازاهش راکب غاید اناوت كيب شب هدکرعم نبح . ردیرازاب رادرم یا "
 رانایمهشیل | هنس هحار دب كنهصق وب اما . رزکب هنها ور یر یه هک راقبح

 ربنعو كسم هحار دب وا هنسلاها طقف . رارولوا كاله هسروط نآ را "
 یرامدآ :رازغا طس راو رانا قید راک ) ! ! سمراقوق یک

 هکردرومشم .ردشمرو لبلخ تاکرب هسرالام تع بانج + ردمعنم كب

 هتسهفلخ رب ندک قرهلوا لوط یا یراترضح « ناروا ها » یرارب 9

 رونار هد ار هدهفیلخ , زاروص هد « ۲ ر 0

 .شمریو باوج هلو ندنباخ ۰ شعا طقس ینب یتساجت بلک یهدنکتا رکم

 راستک رب هزکقازراو لام یراثرضح یلاعت مر» ید « ناروا +
 كناعد باحتسم وا ..ردشفلو هدرلاعد قوحرب یللوت « ۱ نورو ناسحا
 منم كيو رولوب ینتکرب كني راتراجت یفانصا غابد ن الا اذه یا هکردسهرم

 بلک همکی رب ندلس قرق كعغاید رب مان « ىلع. یجاح » یتح . رارولوا مدآ

 ااا قلآ نوناص هشوفكمقرق یرارفاک زیلکنا هکردراو یتساحت 3

 كنازفناح همشجرب هدنجراخ كنهصقو . ردقافآ روپشم هد ردشمهلریو



 مردم ه ( هنع هللا یضر رمت ترضح ) یه رط یدحاو . ردمام ه ( هع

 « رارردشت ه ( ناحرلا هنع یضر ناهع ترضح ) یر هلالس هسیا رل یز

 " هللایضرو ههجو هللا مرک ىلع ترضح ) ردشلریا ندنآ ینولج هک یتولخ
 . ردمنم ه ( هلع

 محم . . رد راترضح ینام هرق بح یش قیرط كلبا هدلوبناتسا

 .دابا رفعح هد هبصق مان هحللدوس یددشاقم ناطلس بونا نامز یتیدلوا

 كلام هدبم كس مم هد رااح نامز . ردشعوا نفد هدننرف 5

 E هفلخ یراترضح یسیوا خیش هنسرب .رایذا

 . . یدیا یرتسانم ر مک ردعدق هکتو . ردنس هکت اشا

 کل هنناروا هدنکدتا ف هلبا,حلص یقصن ثلوناتسا دیشرلا نوراح

 . . یدتسا اها هدکل هبکت ید یزاغ حتفلا وبا ختفلادعب . یدبا شما ان
 اشنا رام و عماح هدن راوح اا یطصم هح وق نانا وو لو درزاب

 ..یح » هدلوبناتنا هرکص . رایدد یس هکت اشاب یاعصم هج وق ندنکیدتا

 قلرط یز د ناب یو ترک ین هفبلاخ ترد كلی «ناورش

 کیا نواو ثتدح هبا ییا نواو ماما یا نوا كم رط و بودا رام شا

 | هرقح ادخ دم , رارید هلدابع ماشلا نيب هرلنآ . ردراو یخماشم كو

 .یسهفیلخ "كن یاورش یح دیس . ردشلوا رسيم كما تراز ینغوج رب

۲ 

 ۱ « یتشور» بولوا نوذأم « هاربا دیس » ندنآ مس ور اد ۱

 چ یاو + تلک یل رظ E دن وق دم هد رمد ردعلوا ۷ ین ها ند

 ۱ اف یی ر نان یو (یزواف ینولخ

 e « یرامسالاصا . رد ل هنردا « یناور ارعشناطلنهاکترابز »

 ك هدنرق همش ح قرف هدنناف و بتولوت اع ووشن هدم رح ناخ ناملس

 تن ځراتهنتوم . ردشلدیانفد هدناخاد هر ر رظان ههارهاش هدنمرح یعماج

 .< ناور ید مرغ هک اب ندنانج « مشرات یدید یسدق حور بودیشیا »

 < ردراو یرامشا ود ناودر نودم < یراتفک نرش « یراعشا هزنک اب
a 



 ۳۸۹ خانمو املع ندیا تافو هدنرود عبار دارم

 جو را دم مع دهه عمه THIER HEDAD هوم و ۱

 1 .ردراو OE اقا یراعشا هناداتسا رکا صلح یحلح هقشع :

 . ردنوفدم هدنمرح یعماج اشاپ قشاع ( یدنفا ینطصم هداز ی راسکن ی ول
 (نیدلاماسح قآ یلولا) . ردشما فلات هسفو هرم بتک ددع یللا زو
 نسح هرف ییولا ) . ردنوفدم هدنس هسردم یدک دک یبا هم

 . ید ندهد یاملع رد وئدم هدنس هکت یراح ریما .ردیلس هرف (یدنا

 ردنوفدم هدنبرق هداز ائاپ لاک . ردیلبارس قآ ( لاما ىلج مرخ یولا
 هداز یبشور ھا همعن ن میهاربا لولا ) . ید ماع خرومرب ناو و

 ندا جات كحوکلولا) . ردن وفدم هدنجتراخ وق یرک ا ردروهشم

 ریما هدنجراخ یوق هنردا یدیا نامز هناکی .ردندنلبا دیمح ( یلچ مهار

 هبناماس ( بطلا فسو ندلا نام یلولا) ۰ ردن وفدم هدنسهبواز یراجح

 و تساوی نولق دد هیناماس ی PE تاقوا . یدیایطخو ماما كنعماج

 مظعنا رَ هلا نالا شوخ 3 تماما 3 ا كندتقا نا اب ید ر رمق

 هلت فاکتعا ید تعاج قوحرب نوجا قلوا ذذلتم هلا عاهسسا یوالت 4
 .یدجیسهدد یافوق هدنبرقیماج ناخ میلس ینارش ربق ۰ یدراریلاق هدیماج _

 ترصضح خش نا ندلا حلصم ۱ رقف ناطلس ترشح ویا ) .رد مدت ها ۰

 زب زعلا د رسل هللا سدق ردنوفدم هدنس هب ر اشا ق قا 9 :

 وچ محسود

 هک راک رتتسمو ىح ه رظل ر نالوا ربعو را فلاح زود هدید 4 3

 رکذ ال وا + .رد وسم هن هعش جافرب تراشلاتسح مارک ادم 4 هلع مت

 . روئوا میسقت هب ینولخو یدنبهقن قیرط هلییسح یافحا و یرهج»
 سافناددم هللاملا قرطلا ) نکل . ردمسقنم ههعش جاقر هد یش رط همولخ

 مدقا كنه نکل .ردراو قیرط كس هج اخد هرزوا یر ( 0
 « یدحاو « ارس . یولخ « یدل نا رد هب دم ت رط یوقاو

 ی رله رطیُم رول « یهللا همعل یا ید : یو يعلو

 و . رلرااص اهد قرف زو هقشا ندنوو ۰ ردندراشه رط نالوا قافا هرمهش ۱
۹ 

 ر هیس ۱ وا ی كنيدنشقل نالوا قرط ةمشج رس



 یس همانتح ایس یلچایلوا ۳۸

HESEKE KI NIE NIEنوک وکیوم  RIE TIE9 96 لک یوک لک یوم مک مک ( 

 منم شفا و 7 لابعآ 4 ردروهشم هدرا نکعضنو نلقم یراهفادش

 ردلکد هناوید نم کی رونللوا لصف

3 4 

1 
۱ 

۱ 
7 

 3 ,نیناب هدرلهطا لیزق هک وا نوکروا هعفدر هنن هناوید س عیاردریسم

 ۱ دود اچ تیک یدعاتساهته هد ردبزوس قم یدشعا دارقه دراو

 ر یناروکالم هلق یدات ندنسواق نودوا تولوا نغنایرب لو لوک

 اعم ییدم ا وا نقد هدد رب نت هناوب د .یدّتا ماودهحیک وا نوکچوابوراو ۱

 . ردلکد

 چ ) و ھھھ )چسب

 . رهشلادمخ خشلا») - عاشو اغ ندا تافو هد رود عیار دا رس

 2 اار د .ردل هفنوص یدبآیحیش ثمر دا رص ناطلس (هدار یضام

 .نالو قلورهبد هدازیضاق یهفوص هدهبن وصانا تولوا غ خیمش ەد رب یدنتارم

 جد را زاتشاط هن وضوص دیح ول لها هحیهاک ۰ یدلوا ندهاط یاملع

 و رد هفتم داد هلا دا ناطلس ۰ یدرلراقاق هت هبسل ۹۹ ابا

 سس هه ی راک شام رو هتنرابز ال وم ترصح رفت دا هد هرن وف

 نکرریدتباارجا عاسنیآ بود اترایزیانالومُق دارمناطلستیاهن .ردشمتا

 .« كس ری ا یافصبو هلکدیودقو یانو بولک كربغاح یخیشددم هرب »

 یتابا هقوب نوسلک اب تام . ردشمالک هن خيش هد هسیا رک کیس هب د

 راج خیش هدکدتلا ماریا وند مردا شا هناتسآ ون یتسودنک دوخاب مراربت
 ےب هت کک بودرکس یرابا ؛هاشداب مر دیک هنسوق < دو راحان

 یانالوم ندنعادلربت یعانابولوا ریزرب ز هرزوا یاب ہرا هدک دنافداصت
 و اهرم از اا رو انا. یفدلوا ويم تراز
 تح یو . یدا یس هدتز ؟ كماظع 3 ندا روهظ هدرودوا

 لوا ناب O تا تا رخ ی ی

 .هتخشم هفوداآ ندنعماح < دن زاب کناخ . _یدشمال وا تمام هم هد مصع

 هی فاکتعا هد هیفوصاآ ندننوک هنصحت رامذآ قوحر . ید وا له

 ندقاوا لسافو مع یدرلر ول وا رضاح هدانا امر ا كناذو و راتاب



 AN مارک نظم ضعب ینیدیناط كنیبلچ ایلوا

 هدن . یداشأب هدابرف هد یدقیح مزوک یاو هدوا ناه . یدروا هنس هره

 نکداقاهسد یزوک كعارا شا راو شاط هدنلا هناود یدک یاه+

 یوموس شلوا يناق پاق یر ندیآ رب هدننوروب كن هناوند اظ هکمدالک !

 زدارب دو هرب ۰ شمددیا دایرف هل بن[ یسهراقو یغآ كانیزوک مناراب

 ىز ۆك هرات هدمکیدید ردماغل اب فاص لکد شاط یتبدروا ۰ ردمالغاص دزوک

 ردق ۍنهتح ها مراب كن هناوید . یدید شا افلا لد ها
 لکد كویبینروب یلریک نکل .یدبا راو ینروس

 اا ا یدیا

 یک یفیدنلوب هدتمعن عونه بولوا یحاصم كماعط عم زوط لصاطاوا

 ءروللوب هدرحو ورب هدناود هیالآ رهو هدر هو تبعه هد یلد زانرویوت

 . یدبا,هناویدرب ریشالوط یلوبناتسا نعوبوا زعأب زودنوک هک

 بوتوط نکرجا نوتوت ینس هدلاو كن هناوبدوب هرکرب - هات ؟ریسم
 هباحر نوجا یصالخ كنس هدلاو هاشاب ییطصم هرق هناو دو . راشعا نسج

 ۰ .رید « ردراو یشیاكناشاب هليا ربص » : یثاب شواح یرک ۱ و قدرا

 مسيت ناویذ لها هله هدکدید ریلیب یب اشاپ هي نالف نس - هناوبد
 رد ؟ یلج رد هن بودیشیا ییدایرف كن هناوید اشاپ ینطصم ناه . رایدتا

 سبح ندنغیدلوا یلجروب یسهدلاو كن یاج ! ماطلس  یشاب شواخ

 هغد شلک باحر یتقالطاراشم

 بوتوط نکرجنا نوتون ردلکد یلجروب مانا در نالی -- هناود
 .را وسوق هننادنز رلرا بوراقبح ندننادنز راتروع هدیدمش .رایدب وق هنادنزر

 ناریحو هتسبمد كر هب هسمولوک ناوبد بابرا هلح ! رد ردقوب ما هکنوج
 ینسهدلاو بودا ناسحا نوتل ا چووآ رب هب هناوبد اشاب یطصم هرق . رارولوا"
 هرق . ردا هشت هنسادختک كر همد رو هب هجوقرب ینوناخوش . ردا قالطا
 . یدبا دقتعم كب هر هناوید موحص ییطصم

 هناوبدو نالوا یداتعم قلوب هدراکربرهو هدنامز حیه بس ثلا ءریسم -

 ماطرب هنسهلوضف دلرهدیکهریصکوا كتيمربارب هلرانذومهحنل | یربخولوارپ
 كنالدب و . یدرکح كروک بورد هاف هدمرکص یدبا رراقبح رهزاوآ



FAیمهمانتحابس یلحابلوا  

DDK DDK RKTT.صک صک  DK MDEهک هک هک  IDI DIE NK RK : 

REEندردام مر هدنامز عو . . یدشمامروک هسکرب چب کیدتا  

 ٠ ندنعزن تلاح نکیا شمات ا یمالک و ام 9 ییدلوا روتسم
 هلرهدیا لسغ یزبةلاشنا ) مالسلادعب هبهسیکرب طاص ناک هتنبمدقم نوکرب
 هنسهرمشط كنونق یزب بوری و ندزلاملالز لالح یتافراصم زمنیفکت وز
 2 یاو هعرب كر هديا تراز بولک رانالوا التم هتسماسوا كروب . هللا نفد

 دقدراو هدوهعم لحو شعید ( رارولوبافش هللا ماب اهسجابوزا هلیاوص ار

 رسج الا . ردا نفد هرزوا یتیصو مدا وا هرکص . ردشملبا حور ماست
 تودنا تراز راتالوا التم هسدرد ناقفح . ردماعو صاخ هاکترابز هرزوا

 . رارولوب افش.

 ناو مدا ی بولق بوبحم نو زاح یالدب و نوبمالم سر رکذ

 یرکا یرد . ردروهشم کمد یضلد حایص حابص ج یلج دم زانروس-

 یرحکی بولوا یسادختک شواح هدنغاحوا یرحکب یرب ندناخ دم یحتاف

 هداروا بوشالوط لوق هدکلرب هلیردب هدیلح هناوندو هدکدنب هلوق یرلاغا

 حابص» بولیقیص یناج هشیردپ نوکرب . یدردبا سبح یرامرج نک هلا
 . ردشلوا موحص یرد هدرحس تفو ازین تنکخب . شعد « كسرولوا

 هشاط ندشاط ینشاب هدنرلکدید « حاص حاص » هیاح هناود یربندنامزوا

 ۱ بضغ همدآ ربو .یدر وا توک توک یک یغابقهتطا شاپوا ماع ادخ .روروا

 رانا هنرزوا كمدا ینیدزیق قر هراقبح ماغلاب ندننروب بود فو هسا

 : یدرالوب هماغلاب یک اس یتسوا كلو رج هراعو

 ههناویدوب نکردیک هنیرپس ناوید هليا ناراب جاقرب هرکرب س لوا ؛ریسم
 كنفوترب هدنرزوا شمک یهالک یحناتسورب هنشاب ,هلدلک تسار هدنل و ناود
 .رویلکقرهبارحص هدنلایمال شلواراوس یک تا هنسهجراپ جاغآ رب یعادئوق

 ندزعاب . یدیا روسدا رل هقاش نوک انوک هرابحاکد نالوا هدنل وص و غاصو

 هنغاباكماراب یتجوا یغاشا كجاغا یک هدنل آ هید « رپ د منا نیقاص » نکرک

 هلسر هنسیدنک وند « ید یدک هرب » قرهلوا لایوط هراع هکیدروا هوا .

 كعاراب وکوت هلصاورب ینادراقبح قرەقوصەننرو ىنا هناود ناههحت رولا



 همام یراوطاو عاضوا دلها هد سرت لدا همان هقش » . یدا ی ولعم به 2

 ابر A مارک ةنظم ضعب ینیدنناط كنببلح ال وا

 را No < )ورک )درو ک KEDE )ورک )یک تا ی عید ید یادم 7

 هنهدد دما سکه نوجا كن و .یدرولوا نامور قراراقبح ادصر ها

 یدل رک روو فوج | 5

 اسد هب هب هدد دا | بودک نرو زونیوب ا نا بنی رکید 4 هس عا

 رراقج یزونوب ییدرب و قرهقوص هشوق یلا ناه هسید «؟ زوو مت
 . یدردیا میلست

 0 وا 4سال د « نود داف ا الش « هرک چوا انوا رب ی همرغ > 2

 هس راتحاس شلح و و نادوس دل رمقح هه يدو ناور هب هسک اقلظام مدآ

 . ردقو میدل ا ربخ ندهاود ریش

 عاضوا . یدیا هناوبدرپ یسهرخسم رافک .یدیاددهطلغ ( هناوید سایاپ )

 رایحیک نوتب . یدیا هدنراصح یبا مور ( هدد شمرود) . ردشهلوا ریرح

 یدرارو هبهددو بولک هستیک هرفسیسرب .یدرارز رو ههم هزکحمدآ وب
 هققط اف .یدراباتقشح ناس ود < همت وب نالف ؛تک هر نالف « همدا واهدد

 منم « وديا تدوع نياق ۰ نیلاس هسردک هر ییدسا ناست كن هدد مفا وا
 رارسار هل و هتشلا . یدنا رگ اب « رولک اب تورو هنر ر ا

 و یدا.هدد شمرود نل ورود شلاق شمرود بولوا یحاصقح

 مدا | وان وکوا ا ك وموس ا ندک هناود . یدا هدننادىم رز ( هدد 1

 هتمدخ وب هک ابوک . یدرولوا تتاعم iy  یدرولوا دشتسم ندناود

 یاسبق تحت یابلوا » "یسدق ثیدح . یدیا یهلا بوذجرب شادیا رومام
 او ( یبهناوید یکلا) . یدبا نانا هد ور یرس « یربع مهف رم ال

 یراتروعیکلا . یدزمنا لوانت ینرهقشب ندکلا هللاصاب . یدبا هناودرپ

 همدا واز ه یلددآ اعنا دام اول و یاب كن هناوب دون

 یر قردرق یلا روت هم ا هاود ررر درا ا تا را ۲

 یتبسف ته هرکص ندکدب كر هدروب وک ینیزغآ یک اولح یتسورک بوت آ و
 فاو اود ودر ردقون درب و یی ê یدردبا امص بوزوس " 8



 یسهمانتحایس:یلحایلوا ۳۸
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 یهود لار. ردم لوا عوام ي هر ندشااوا
 ٠ نوبشو دایرف هدنمانا رام بلدنع دابتعم . یدریریدزک لبلب هللا سفق رب
 هدندبا جعتم یناحا لصا « هک یذرتوا ناشنق ییلب كنوب هدلاح یتیدلوا
 .قالح نامزیه .یدا هداشاب مساق ( یسهناوبد قاط ) 1 یدیا بیع رسو

 : ا یا هدنحشا راف هدننادیم قوا هدنعوغص یادش تالواتسا 7 یدرزک

 قالم قالش هدنزوموا یرللا ییا ۰ یدرولوا زیر قرع یراقاکن كرابم
 شم هجوف » هداشاب مساق ( هدد دمحا هناود لزونون ) . یدردا ناربس

 اشاپ مساق هد n ید نک ا یرحکیرب مان « یلغوا

 ! وجدمح ا هدک هبهنفک ! اللش » هندک بولک بوروتوا هرز وایمهناخیحلس

 - رول هد رم کد دن و تباع یدرانآ زوس هد « !وح دم جرسمک الش

 ضرع احا هد « ! وح نالف» هامسرو مسا هدک دز وک یا رب یدهم

 نالف » بولر هر و یا و یر ید E . یدردا

 یوق .یدرارحط بوقلاقهغابا هد « یدلک شوخ ! وجنالف یلغوا كنسداق

 هلا یرازونبو نالسیج ؛ هجهرق « وزوق « یک ۰ رفیع « نویق یغونلوق
 . یدا لامالام

 « مزوضیوب غ یه ! دمحا » بوراو هات لافت امره ضعب س هبیرغ
 . یدرراقح زونورب كحوس هلا یلشاب < كاجو وک هنيا جنک هدکدید

 « یدمتی كزونیوب كنس اهد » هسرولوا راکب ناروص س رکید ُهبیرغ
 شمرد ۱

 هج رار بوریدسا و یفیدوم و هرفک ضعب -- رکید .ةبنرغ
 سس

 ,یرو یک هدرفک نکل 1 ردا ۳ د دادردر وم

 وا » همگی و ۳12 نس ها ا هداکو ب ء هدد دجحا » ریقح . یدزک ود

 دول | بضع قرهحا یر تروع نوت هاب فدک كرەد « ! رددوقخ

 . یدرولوا

 هدنادرب اکب < مهریو زونیویرپ اکس ؛ هدد دا » یسیرب سم رکید بیرغ
 هنسادص كاال هخدقیص ییراقمراب تنلا عاص بوقلاق هعابا ناه هسید « هلا



 AY ماركة نطم ضعب ینیدیناط كنبلح ابلوا

IE KEIیک )ی9ک )و9ک )یو ( NIEو2ک ویو ( DEM KDE RIE RIE NII NIE IE۳9 ( 

 er REE یدشمردنوک هنده رهم جرب رب هاش هب یشاح

 یکسا کر هند ام ردا یدلوا مظعاردص بول رو هب یشاب ی ود ناو

 اشاب دمت .یدنلوا نفد هدلح یتیدلوا نک اس هدنامهرق بولوا موحص هدد

 .هدنسوشراج راب نع ( یلچ نیسح ینلعن ) .یدلیا انس راونآرپ هبرترب هسرزوا

 - هفیلخ كنسدنفا دم رادوسک ( هدد له ) . یدلبا تقس یرکذ ییا

 يور ا تاع هنغاما و رک هخ هک یلک لو ییهالک یولوم . ردنا

 توقف وا E ا هایسه شقنم یءدا

 لدب ناورف لام تودا عج یرامش ردف یللا قرف ه ا یار

 كردا هناغچو كنچ هلا یوه یاه كرهربدک راسابل كاپ هرامیتب روک ذم هللا
 لاغشا هلتمدخرب بسانم هنیرالاح ییربرهو . یدرریدتیا تنس یراموصعم
 نابعا و ارزو ییراضمب . هبهجاوخ ینیمک ۰ هداتسا ینیمک ین . یدردیا
 هده رش ناضمر نود ینادلا. یربخ یجتف دلدادخ . یدررو هنتمدخ

 للاخ نسح . یدنل وا نفد هدنناتسرام كب یناح كردا ام راد لاح را ۳

 :نوکساماد .یدبا هدنئاب هناخجارس ( هدد موشع ) .ردفرش تاذرب یحاص

 تور دلاق یراشاط یم ی نالوا ناطلغ هدماع قیرط تولوا هرزوا تمصو

 . مرویماس ی ینیدنتوا نفد . یدبا یک رومأم کما ریهطت یهارهاش

 . یدیا هناویدرب لاح تحاص نابزی ندن و زاحم ( هدد ا هناود )ب

 یارت هد «ردیتوا نورو « نابص ضع . یدا التم کک یوا نورو

 هدایز ود روب هان وک یورک هننرو هدیراترضح هدد . روق

 هلادبع دیس .رادوسک) .ردشلروک یتمارک هرک چاقرب . یدلکد قوج بارت
 ندنسهرطوج یدنفا دم رادوسکنکیا لوزعم ندنتیولوم كيئالس ( یلچ

 شیورد رب ردنا نارود هسنهرب رس هلبا كرت یقاروا هلج كردیا شوت هدابرب
 یسردمیماج رابحنافزاق ( یلچ ینطصم الم رادوسک ) .یدشلوا تابارخ

 رادوسگ رتخد رب بودیا فقو هنعماج نیدلاربخ یراباتک عیج نکیا
 یسرکهقراغ تالاح نالوارهاظ ندناوذو اما . یدنود زو هنابارخ اراک و

 موحرم نکیا هدنتحایس نوز رط ربتح . یدزّیا روهظ هيب ندنراخیش
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  TAYسەما ان یلچایلوا .

 ۱ ندهجاوخ هرقو ىلغوا نج ىلع .٠ یدشلوا رساد نکل . ىدلوا نكاس

 رجم ربرق هنیزاغوب هتبس نکردک هریازج مدقم هنس یدب زب : کرونلوا لقت
 ا ا راتو لاق هدلاع ینلدلوا راوس هح اسپم رب هدد رفض و هدزمکیدلک هن راق طبخ
 ۱ هلهرایک هدعام ییدتب قلا هزمیک ینسودنک هدنیداوآ ناباع هدنسقرآ
 ۱ هایساحر كنهدد رفص ینهشال یدلوا بوشود هاحاس یورک هناع ریارب

 ا رفص هتشلا . یدرلرد ردا تداش یسلاها رازح نوت« 1۹ نقد.

 بوداتافو هدننزخم یناقنوا . یدنا زارفارنس یالدب « زاتم قشاعرب هو
 هارنابراس ) .ردشلدا نفد هدنشاب یاب كنهدد سورخ هدنجراخ یناق نوا

 اع یلدا :هنزولعمش هدشتلابا ندو تاذو .(مدد شورغ نفع تققح
 بع لاحر هداتئاواو تونو هک هلا ناخ دمت یحناف یرکا نکا یساغا۰

 نوجا یکیدلبا زار فشک اکو کوا هرکص ندحتف بولاق هدا. یرکسع

 8 اال شورع یت رک نوان یدب .یدلوا لال هم ید ليج
 هچاق حوباپ قانشوبیدوباق یلکدرکج یربشقاح یلهجموق كرەيمابوس یشرب
 یبرض . یدزدیا راقر كلرهید « شور شمن » بوی راهلود ىلدحرسو
 . رد روهشم هدنجا لونناتسا هکیروماح كنتمس یاق نوا هردساروش

 هرذ هلس هنساان  لکد هنرزوا كنجواب هداتش تدشوا . هدنط تژنکوا

 : یدردا ادا هلتعاج یزامعو رزک هزیک ابو كاب هلیو . یدنمارحیع ردق

 و اعم و و سموم لک ی ناور نوک رم هوا ناهلتت

 دارم .یدششود ها مج هنبونلوا حتف ناورهدنوک یدب لاح تققحو

 بوروکیباسح ترخآ نکیا شمت هشت شورخ شمت نکریاک هلوبناتسا ناخ "
 .یدنلوا نفدهلنامرف اشاب دار ماقمماق هدنناتسربف هداز یوح هدنشاب كرز

 هدهبرایانئا ناخ دارم هکردبا تیاور ندننغا دارم ناطلس اشاب دمحا كلم

 هدهمیخ کناه كقاب مروسدبشیا یتسادص كتشورغ شعب هدنجشا ودرا »

 ییدراوپولوا هدلونناتسا هدد هدرلنوکوا ولا شمردا لاوس هید «نکاس

 یرسرس لرهدیا دایرف هیدهشورغ ش دارم یدلآ شور شب داصهدرب
 وق ناوج یر . یدا الد ر كوس ( هدد یکسا) نی اه



۳4 

 "را وط قاع هدنیمز

 کرا شدا را ؤا یا هدنناتخ ندم كوف لوا ۱

 .نسح الدب ناطلس») س مار < هظمو اشمو الد یشدلوا فرمشم هیراتح <

 هقطر هقبط ,یدا نکاس هدناخاد یسوق رلیحایوت كانعماح حتفلاوب| (

 . یدرالکد ناکسا لباق طقف . ید رج هک الفا ک:ۍدر ردا © لاک ۲

 زارا: یت :: یدنا هدنقوف تكسهزانم حلاو ا یتکنکو كرا هو رک

 7 هجرکرب رخآ . یدرلنههدبا ثارج هغمالخیم اهد رایسمرب هدنازز رو
 هدنسهعموص یەدد نسج حلیصلا یع..یدزوب ینسحكنسح هلک بوسا مع

 سهاظ یرثتمار 2 ۲۰ ۷ هشناب « هداز لتسکد» بولو ییراص تک

 . ردشلدا رک ذ .هدورووب یلاوحا ( یدتقا دمحم راو ) ۰ ید شاو

 ندنکیدر و یاده حاش رب ۵ یک هر ردنلهحوف ( یدنفا" ری قاتمرا ۱

 : نکرذک هجر هلص ناذتسالاب ندعنار ناخ دام . یدرلرید « یاغمرا»

 هبط حاورا كنبرکسع نوغاط هدنسورپوک یئاب یجشاتسوب هدنفرط رادکسا
 هرکص ندکدتنا تحاصم نوک وا بودبا تاقالم هلبرل هشخ حاوراو

 یرتفدرب ارات ضالخو هلو اکح هدیا تافو قرهلوا نوعطم هدلومناتسا 3

 الب واو هل وناتسا نوک یحنجوا . e ی هعلار دام ناطاس بوبا 2

 بولک هعوقو تافو هرزوا هجو یرتفد ( یدنفا دمت یاغمرا) بوشود
 :یدنفا یلاعمرا یدلوا موح ص مدآ فكم شمع ووا نوک يد

 .یدلوا موح ص هدنآ توراو هلبادح وف بونا ظح ندنکیدشا زار تشک

 هلتدشتاغ هننورف كنیاح ىلع یککا هدڼناقنوا ( هدد رص لد یاق) 7

 كيب ها بوقبج هرکم . ردشمراو هتحار باوخ بورک هدنامزرب فید
 یدلوااغ بوتآ هارد یدنک هدنناق نوا هرکص .یدشالعادو هراس
 ندریازج هرکص ندای یدب . ردفقاو یسهلج كنسيلاها ققدناق لار او

 هدنناق نوا هنب بولک هت اود رد هبرانوبلاق یلغوا ن لع و
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TAEDINسا صد سا تا  

 ت نسح دیش ېا کک بو دتوط لف هد كتوط یلولغو

 0 واکس دقدرا و هتوبث ٌةحیرد ینیدلوا لناقیتولغ وا دج ا یحاح . یدتیا میاست
  ,یدلتآ هبارد یقوهخکهدنکوا قادراح كرهلورودلوا هدننادنز یسوتقاغا:

 ۱ . ردشغا فثک لوا ندنعوقو هدنکوا نموزوک یهمقو وش هتشيا
 یهدنناقنوا یلج دارم پوراو هدارم ناطلسیامق نوک ی: همان تنقنم

 راع قحهلوا سلف« كب هرکصندنوک چ وا 2هلاخ ناطلس یلصم نولکوس
 یاكب هدناخدارم . ردبا اجر وید نوسرو هنوجروب هدا دادما هسک یللا
 تمکح . رارولوانارمح ندرلزوسو سلجم نابعا . راواص ءلرهءد ناطلس اب.

 . بودیا روهظ شتآ میظعرب ندنیارس كناطاس یلصم نوک یجنجوا ادخ
 . ربراو هسالفا . رباسهدبا صالخ یناح قحا كرەدا رارف هنهرباب ناطلس

  نزود رب رظان ههارهاش هدناحاس یسهکت ینیداوا یاس یدقا رادوسک
 . خيشلا) ۰ ردماوعو صاوخ هاکترابز یسب ر بولوا نوفدم هداخاد

 مان هرې د هد رف کیا ۰ رد یحش كنعماح ناعارد ( یدنفا رم تربضح

 ج2 E ۰ ی با ۰ ۰

 ۱ هواحس ابر مرم بودا داتا ندیدقا نمولادع یشناجرت ..رالنوهبصف+
 یسهکت ناحرت لرەدا تافو کک کنده مت جح ردشلوا نیشن

 1 5 رلرد ردشلوا یسهع رطاق یوم باس ردشادا نفد هدنسه ریطخ

 ققحرب رداق هلح یلکشم هو راعشترهش ظعاورپ ےدق مالک ظفاح هیلاراشم
 رک هیت وش را یسهعلق ندو ( یناکمال ناسح خسشلا) ۰ یدا راتعاید ِ

 ءرکصندکدتیا نونفلیمکت . ردندیماریب قیرط . ردندنرهشهتشپ « یرانکهنوط
 تلنع هدنمررح ییماح ناطلس د هدل وات سا كرەديا راتخا ید ررحش لع

 ' فرش هدکز نع وب هللدم | .ردشلدا نفدهسرف هب واز هدنناف و شلوا نیشن

 هاب اف لها شورد رب « ازس هقالطا ناکمال . مدلوا فرشم هان

 ینافوطنیسح خبشلا ) . یدنالماع هاب فراع « لماکدم « اعلآ شودرپ

 رافک رله كرەرك ءرکسع . ردندهصق مان هحفوغرب هدنبرقهفوص ( هدد-

 رارق هدنرط یولوم هلهجوت هبا ندانقرخآ ۰ ردشمتا رلازغ هلیا راسک اخ
 ۰ شا مولع لیصح الرهکح هلج ردق هنس زوتوا هدنسهکت وق یکی بود۰



 هنگ (a ی راه اکتزابز دلش ام کم اا ۱

 هوم وب یوم مومنی بوم موم صمیمی و موم صمصوص با صمصک 1

 . هدنلالرهیک یسهک زورا ضایبرب یتقو شبق . ردیسزک قالبج قابا شاب
 ..ندنقارطا یونس ی ۹۳9 یدرزک هب هد ( هللایوسالو هخال ) ربد رب 5

 رامدآ یلریشقاج ۰ یلهچموق . یلەچابق ندنرافرط مرس یوچم اما یدرارید "
 کا ا یهدنکوا ینادیم رایجهارآ هدنزو جا كنناقنوا بولک

 3 ا یدرارلیوس ینراقدلوا یمایزقا كنیدنفا دمع و رولوا "

 هدهبنوق انا .یدیا ردبام کت هرزوا تغال تاو ةحیهل یاسا قانشاوب

 ..نوب زام ةر ا ا E هه رک : شا نادن زا ری هداز 0

 ",ردشماقنعت زاباومو نکمهدنولت "یداو النه بولوا ندنرانرا یابارخ

 .لوص هدندلوت ن یح بولوا نکا هدزمتمس :ردفهس قرف یی ۲

 ..ندنخدلوا لزا اا هل ردشموقواتاذو ییدمت ناداهمعالوق ۱

 : یلوا هبقنم هلحزا .قدرولوا فقاو هاما کو تالاح هخ نوکرم 1
 ..هدزع راناکد ی وق یهدنزوب جا كنناق نوا هدم واڪ امر نو ۱

 ` یدنفا یاسق نکرد "توالت یتبا 6 سفللاب سفللانا اهف ا
 یک راس وک هدنناکد ربرب لاحرد . رایدید « هللا هللا » هلیا عاتسا بولک

 یرادوسنک هدنکوا كناکد مزب بولوا رهاظ یلاخلخ یلع ناول یخیش
 زمشاو ناح هل و رداع و اش اش سقف اه بوروا E هحروک

 . ید وا ىلا ٍكسدفا یاق بود « زم ایم ندیدم لب رک نوتا نایرق

 نا دوو دا ص ەد 1 و ةلااشلا ىلع شلورد » هدیدنفا ناکا :

 .نداموقموف اروتحوح هدللا هلرهد « كتسرولوا ل هنناوت ر

 رر هن قرهروا هرعل ىلع شورد . یدرحا مودو چ اقرب ه لع شیوزد 3

 را یدلک ی كسا انتک و هتشلا » هربقح یدنقا یاق هر هنناکد

 1 یدلکهن وکو ا كناکدمزب قرهحاق یللعشیورد هک دلدروک یا هدکدبد « وقف وا

 قراقیچقاجش لاد تکی رب مان ولغوا دجایحاح ندنناکد ربرب ہریص یسهقرآ "
 ۱ یدنفادم ییاق ناه . :یدتیا دیش روا ندنسرا یەم ییع شزورد

 سفناب نیفللانا » یکدلوب یتداهش البرک یدمش هغالوق كنباع شیورد
 دخلا یعاعوش هر موج سا فاش نام... یدک لرد« یاناوا ط



  VAیمن یا اوا ِِ
  DE IEDیوگا و  NDE NDE NDE KEDE DIE NIE NDE NIE NIE NIE KSI DIE DDE)وز )96 )یک )هک

 ها ماوع نکل . ردروپشم هلکعد هداز یلخ لع. سایلا نب دم خش
 ا د هدهملق لخاد . 446 هنس رد ( هلالضف ) یتدالو غرات ۰ رلرید هداز
 موح ص یالم . راردنوفدم هد یرد ربع هدنمرح یدحسم نداق

 بولوا لوقتمو لوقعم یهاوج نی رحیلاعم ؛ لو ءال لقع هطنضاو

 دالب ( یدنفا ةلادبع ناهد چک یلوملا) : یدبا هد ُهناکی هدعورفو لوصا
 :ودنوفدم هدناباقم یدحسم هدد یا رف . ردندهصق مان ( دایزفغ,) هدنامهزق

 دمحا یلولا ) . یدیا دیر درم رب عضاوتم بیدا رب عفان هیارقف موحیم
 هد هرت یرلکدشا دادعا هدنراوح یسهسردم یرادحام دلاو ( یدقا

 هیلباتمحر هنح ور . كن[ یئاطع یم رات یدید » : یافو خشرات . راردنوفدم

 .رار د ىلج یتلاح هدازیم نع ( یدنفاییاعصم لماکلا لضافلا یلولا» .« هللا

 ا ا 6 دراو قاماقم قرر ینا اده ناطلتت برع
 ههادبلاب ینهعطق وش هدنعز تلاح یتآاح یتح . ردلدب ی یاععابرو ریتعمتباغ

 ..- م ندشملبوس
 ˆ قهبلوا دابآ هکن اج زرولوا ناریو قهلوا داشلد هکناغ زرولوا نوح
 قهسلوا دازا.ندهصغ زرشود هماد هک ز زذشع رور اه غ سا لوش

 یر هناخ بودا نر دلح ياه منع نکا سردم هدش دما راد هسناماس

 هنارقلاراد لرد( قرص ناوارف لاما رخ ومو یرلکدردتا اش هدننرق

 : یافو خمرات . ردنوفدم هدنسهحاس كميلعتلاراد یرلکدلیا لیوحت

 ۱ اروا مظن لضاف لوا یدبد نحرات یسک

 یلاح هداز ی رع یدبک یرع یدلق هندع

 هنس

۱۹ 

 هک اقح هرضاحو هفلاسیارعش ندقمزاب هرظنهننشنلد تابعابر كرادمان یالم

 خسشلا) . ردیتلاح بانج هصیصخ بیرفلدتلاحوا بيرغ هجهل وا . ردزجاع
 هدیدنفا رع راد کو ( یدنفا ل یاق ترمصح نومالم ناطلس

 كنسيدنکو یسلوا ناشیرپ مخ هلوغرص كننبرلوسک بیس هبقلوب . رارید



 VV یراهاکترابز احلص و اشم و دجا ناطلس

DADIDIN 94 9کانادا  

 تاذر زاتم هللانافرع ولع < ردنا نفد راو دنا برو م وح سج

 دیزیاب ناطلس . ردیلراسکت ( فؤرلادبع نب ىلع فورعلا ىلوملا) . ىدا
 ةتفك ران . ردنوفدم هدناخاد نزور وب رظان نشت هدنسه رطخ ییماح

 لداع یالنم . ۱۰۳۳ هنس « هلواالعا تنح كتنلع الم یکم » : یلح یناطء 1

 یهلا قشع ( هدد ناکسک خش ترضح ) . یدیا مراص فس داف لضف

 هرزوایاور كرانالوا لاحلها هدنسهرمادخ . شعا ناطاسولوا رب هدولآ ها"
 دزوک تاغ . شعانوفدم مار هظم راسو زد تو ها ر

 هدن رلرا نم كنس كنلگوراک نالوا نوفدم هدهاکرد و . ردهرونم ةرقم ر

 یولا) . ردبا لیکشت دلج رب یریآ هسلوا كج هیدیا رب رحت رلخرات نالوا
 .ردندن رهش هنراسا هدنلیادهح . ردروهشم هلکع دیدنفایشحم ( فسو ندم

 ینابح نشلک هدنحرات چوا زوتوا كس . یدا تاذرب برمشم هتفلآ حورکبس
 یولا),- ردنوخدم هدنربقم مدد نیک .:ردخلوا تاع زور هو

 یماج اشاب دم یجناشن یرلانا ناق ( یدنفا دم كحوک هداز ناتسو
 قارغالاسط .قالخ الانسح دج نعابا هلاراشمیالم .ردن وفدمهدنسهریطخ

 تاذر نایبلا عید ءناسللا صف « رداقهاشنا ورعشهدهلالت هنسلا .لضاف « لع

 خاف هلتعاج رب قوج تیاغ یزام هزانج ( یغلادع ن دم یلوملا) . یدیا
 لش . ردشادا نفد هدنسهرطخ یدحسم یلج داع توناق هدنش رش عماح

 هرزوا قبرط لیبل یر تدم . ردنورد لها یاعدربت هاگناشن یرانم

 ۱۰۳۹ هنس « هاوتم لاد : یلاقتنا خم رات . هد هنس . ردظفل ( هاس

 یدوسق هنردا رداع نب ماع بسنلا حح ( یاچ مرکلادبع لوما )

 ىلوملا) ۰ شعا رصع هناکیموحم نکنل + . ردنوفدم هدنننج یردب هدنچ راخب
 هدنراوج هدد ناکسک بولک هدوحو هدهلاحرت ( یلح نهرلادع هداز لک

 دم یلولا) . یدیا مرکم دوجو رب میلس « میلح ۰ قولخ . ردشلدبا نفد

 خيش روہشم "یشحم ندنفرط یردام . ردروهشم هکید یلج یقدص ( قداص

 .ردنوفدمهدننح هللاراشم "یشحمهدروس لخاد . ردراو یتسن هیدنفاهداژ

 نب هلادع نب ىلع نآ ( یدنا هللادع لضافلا ردضلاو لماکلا لرلا)



 یم همانتحایس یلجایلوا ا ۳۷

  DE RK ITI BK KEK NIE eR SKREENED HRIشک ۱ 3

 بولوا موح ص هدنسهنس شت یر کب تس اکا چ دم هداز ياق“

 هدنون اق ضع و هدح رات ع . ردشلدا نفد هدنس ه واز یراح ریما

 هجرت یلح یاطع ھرذکنا خم رات مان باتکلا تام ىح . ردراو یافلات

 یدنجرا دنزرف كندا هداز ضاعت ( یندق دم يوللا ) > ردنا
 رتخد كنبدنقا فطالادع نالوا داماد هنداماد كننراترضخ یزاخ ربماو
 لااشوشم ندنتحز لوب نکردک هرفس هليا یزاغ ناڼع . زدیسهداز

 یرابلاعدج . یدلواموحم هدلو نکیا رود یرک هللایرابرهش نذا بولوا

 : یدتفا ىلع ریما هتفک : 2 رات هنتوف . یدنلوانفد هدنسهیکت یراخت ضا

 یسدق حور » : شرات رکید ۰ ۱۰2۱ هنس « لوصو یدلوب هتنج یسدقور »
 هونناتسا : ردلهخوف E یک او ییا )۱۵۵۱ هتس « یوام یش عدتها

 هدرلهکت راب هڪ . ردشمرک هنراتمدخ یدنفا هداز نیدلارون خش بولک

 بوک هدیقسوم اع . یدیشلوب تربش هید (یرکاذ) هلفلوا رکاش و رک اذ

 ( یی اب ناح بولیجا م هاد هندحو نشلک) الوا ربقح . یدبا ینابراف هللادبع

 و TT ناک قن « مدناشعرکوا ندرانآ نیرکذ

 یشوققالباحرب ناه نکروقوا یرابدنک تاذلاب ندنخیدملوب ندومیناذا هلبوا

 . شلاقهتفهرب ماع هداروا . ردشعوق هرزوایملع كنهرانم بوناق یتسهماع

 هرکصن دکدتا حساس ورکد هحرارب هجنکل وا كرەدىالقن هناخ ییطصم ین هعفو

 تیا ادا جروب هلکن وشلآ » بوریو نوتلآ هسکرب هنسیدنک ناخ ینطصم
 یدنفایرک اذ ادخ تمکح . رارروم « تیافرص هکنیفکتو زیهج یتسهش

 هنمز یراتسد کءدنسمورذ كنهرانم بولوا رهاظ میت ةع شر رب هدکدلک هتیوا

a 2یتیدلوا ییطخ . رلردنا تافو ةا یخد  

 rh PES ردنوفدم هدننح یرلت مضح ندلاربخ ام یحاص ییماح راد ازاق

RAEبجرنب دخ موحرلا ىلوملا) . یدیا تاذرب جور یحاسل  

 . هتسودنک هنوعلم نوتاخ . ردللولناتسا ندنساملع عبار ناخدا ( یدنقا

 یولا) . ردنوفدم هدنج راخ وق یرکا . زدشعادبهش توریدم لهالاهمس

 هدلوناتسا . رد دهروشم هدا مان قلنازف هخا هدنسارق هن ردا ( هداز خمش



 Vo ع اهات را احلص و اشم یهدنرصع دجا ناطلس

  هفوص .ردیحاص تغل ( هلاهمعن خشلا ) .ردنوفدم هدنراوج یسهرت افو "

 یسهکت یا را هدنجراخ یسوق هنردا . ردندنش رط یدنب شقن .ردنل

 هفصرب هدنجراخ وق یی ( یدنفا نانس خیشلا ) . ردنوفدم دنس فسا وا

 .ردنداملعهلابفراع ( ےرکلادبعنب باهولادم یلوملا ) .ردنوفدم هنر

 لضافلا یلولا) ۰ ردنوفدم هدننرق هداز اشاب لاک هدنجراخ یسوق هثردا
 یسوههنردا .شعاهداز رجاترب هدنرهش هربت ( یدناناتسوس ریهشلا ییطصم 7

 .ردناذرب زام هلباهدبح قالخاو یحاص شا تلتف . ردوفلم هدر

 یدنا دوعسلاوا زاغ هزاس .ردندنسشقور ( جان
  للولا) . ردهدوسا هدنحاس ییماحافو خیش . ردشما ادا هدنعماج هبت اماس

 ینهکت یراخربمامدنچ را یموقه ردآ ET ناخ وراص( ندلانانس :

 یسهناخ هدهفوصاا .ردلدنکشاط ( یدقامرتملولا) .ردلا-هدوسآ هدننرق
 هدنحر یموفه ردا ( یدنقادج داد اراک ىلوملا) . ردنوفدم هدسرف

 ب هلف ید . ندا ( هدد دم خیشلا ) .ردنوفدم هدننجیردب

 هلویناتسا. ردنالک (یدنفار«ایحاغرو خمشلا ).ردن وئدمهدنسهحاسی ه واز

 هدب رابدنک . ردشلک نوجا تراز یدادحا نالوا دیش هلبا یا

 . ردنوفدمهدنجنا نی زکباحتاو ادهشردق وا هدنسهکت هکر س هدنب رقیعماجلک
 هدنمرح ییماحاشاب ی اشن ( یدنادمن هاش ییولا ندنسابرقا یحاشنهرق )

 شاطب سهسشلا دحا ن دت ندلااک لماعلا لضافلا ىلوملا) . ردنوفدم

 كتنرانرضح یدنفا هداز یریوک شاطیحاصا هنا قنات ۰
 شاب هدن ادضوب ؛بودک هدکل رب هنسا غن ټو ها نایغناطلس : 3

 ندنرسج هحقحسا كنهنوط هلبابرع ناتمینعن . ردشلوا ماع یادت رشا
 ندارد هرکس .ندشلذا لس دسار تر داو 0

 قشاع كرهلر دتا روض ندنسوبق ىلعەىج تواير اا هلا هعردق

 ۰ یدناف نارفع اخ هد ونع هدنرنج یرازا و قوت ردب هدنمررح ییماح اشا ۱

 ىلوملا) 7 یداتادر یحاص هد دع تافل ّوم بلقلام لس دام كلم داژن كاب

 هتشيا یسهجرت ¢ مولعلاتاعوض وم « نالوا شلدا عبط ه دنسهعبط» مادقا 3 1

 .ییاعت هللاهجر . ا كناذو



 یمهمانتحایس یلحالوا ۳۷

 هک RIE نوک IKE NM BIK eK هک DIK NIE DIE NIE RIE یک

 یئ کب ووه ناکد یدو .رایدعا طظح رال هلمندنسمرک كنسدومقرهقح

 ی هدرخ دازهشود یغاشآ یرزوآ ییا بوس هبا طض قدنک نکراجآ

 .یناوص یحاحو یساغا یزورب ندنرلاغا هرص اشاب نیسح هرکص ۰ ردشنوا
 ' یجنیاعت یاکد ةت بور داق ندکراس ةحماکدوا ییدومم هشالهلا فک بولک

 بولوا مدآ رب میاح بربشم الدب ىلج نیسحوب . رایدریو هب یا نیسح
 .اغلوا هدنتمس كریقحوب . یدبا یراد هبرت كش راترضح هدد یم یجنیلعت

 هدنساننا نعناب . ىدا ی قولخ نادما ۶ هظب ه مفئاو هنلاخح رم سه

 مساق یحاح نالوا هدنراوج یک یفیدلاق هدازا یخد یس هبرت كن هدد-یم

 تادلاب یرلاروب ناخ داع . رایدلوا صالخ هدبس هناخ یلج دمو یس هناخ
 لصم نولکوس ی هکت هدد یاس - یدرریو هقدص هتسرلارقف كلزدبا اشا
 .تاذلابناطاس هدد :ردیلاع هقر هدنسهلباقم یدحسمیججارخ لصتم هنبارس

 هحسک ییدلوا . شعاو یرل هاج تدانع هد هدنفاغاص هکردنوفدم هداروا

 .هقملق هدنعماح حتقلاوبا نیم هرات و بورک هنسهعقاو كلا: داص ناطاس

 اشنا همشحر و هکترب هاو هقرب هعرزوا « نفد هدم هناخ ی نالرضاح

 نفاق هد تورو همه سهام ند همدا و هنس یلا نداند هنا

 الح هک یدلدبا شنا هبراح ناعرا هتیراوج و هق رب هتیرارزوا . ردراشعا
 : یسهتفک یدنفا ینانج یوسورپ خزان هنتوف ۰ ردماعو صاخ هاکتزابز
 كل دز افصو قدص رسزاارقح سا ۰. ابقع یاربس مزع هدد .ینلعن درک

 ( كيلعن علخ اف یل )شتاف و 2رات یک داهن سدقم "یداو وج ارشهدق

 < هباقع ددم فح هدد ییلعن یدک » : یستفک قانج هنب خم رات رکید

 نکل شا تفص بوذحم هچرک .شعا راریک نیلعن زاب شیق . ۱۰۰9 هنس
 « دانش خیشلا ) . شا زونک نزخم یبهنیسو زومر رسارس یرازوس
 هدنمرح ییهاح افو خش ٠ ردنسهفاخ كسدتا نایعش كوس . ردنلبنومطسف

 ثدخن نم باذکلا إل هلنمالوا زعولعم نبقبلا لع یفاصوا رکید . ردنوفدم

 مدمزاب یتقانم هقشب نوجا كماشود قدصام هنشرش ثیدح  هعمسام لکی

 یرک ناغوطزو . ردیس هقلخ دد لع رب ( اولا توق خیملا)
 خش .ردیس هفیلخ ینولخ نییردا ( یاشهلا حق خیشلا ) . ردنوفدم هدنتلا.
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 ۳۷۳ یرلهاکترایز احلصو غیاشم کهدنرصع دجا ناطاس

 یسهناخ هدنسررف یاق نوا ( ی راج دا خیشلا]) ردن وفدم هدنس هرم ۰

 تو هرات هدنحشا هر کیدو دشا اس شود ا ناخ دارم هدننح

 خسشل ا )هرس سدو یدا زب نعرب لاح لهاو ترسم یاف لاىع 3 درج

 2 ندلوناتسا هرک چوا وكب ك مس دنکیاط هدار راح ( یدزوا قداص درج ۱

 یرابح رب ها هدلوشناتسا < روک . هدا ندخل راد هد هرک چوا

 : یسهتفک ىدا یعاس شا ردن وهدم هدسهواژ
 جاکر وکی اف و ققحم خج بشرب یناف كت كن آ هغارفو ید وقرو هلب درد یدنکشاط افیررد

 قداص دجا یدنشقن سی ندابو غ, رات کن یعاد "یعاس روش

 ر

۱ ۱ .۹۹ 
 ترضح نو زاحم همشجرس خیشلا ) . هرسسدق یدیا لاک دشص رب لضاخ

 ياخ راب نع هدنزوت جا كنناق نوا هدنتایح . ردیل هر رب ( هدد یگ یحنیاعن

 : يدنع هرکص ندرلیدنک : یفانم . شمردنا كالو هدناکدرب هدنسشرامخ

 رولوا یعنیلعن داتسا نکیا شمامروا هلیب رسکرب هدنرم بوک هتتسوب یلچ
 هقتشاب ندنناکد یحنیلعن :ناکدوب مالک لصاح . راشعا تفص بوذح هدران وب

 دنمارس (ناطلس یلصمنولکو-) هدنناق نوا ادخ تمکح . یدزالوا یشرب

 و ری .ارب .یراناکدو هناخ هد رق هدحراتوا بودا روهطنهغن ایر

 یهدنف رط تزد ثانناکد كب هدد یگ ین یاعن وب . یدتتارارف هدراهطوا کسا ا

 .ردشماځار زض هلبهنسهح ولر كناکدوب نشملبا ندهتشتهدلاع ییدنا ران کد هاج
 رارب . ردیناکد ممدد ےن » : ناجح یل ندیا ك فا

 یرلهفنو هرمشط 1 3 یدشلاق هدنجما شتا كر هد « مامقح هنب مراتب 5

 ردق هتنادیم افو ندنناق نوا ناغناب . یدروند 5 لاو تاوتا نکراتآ

 هنساشام قلخ هان ی تاب نزاب هدتح نادسناکدو هدلاح ییدتا دادتما

 هدناکد کک سما ونم ر نیغناب e یاح نسح یعنلمل . یدرارماک

 یدو یو كم هدد ۳ 27 » هرلندا ی یدراشاانماعن .بوروتوا"

 راطع مان « لوک » را نت ف ندنچ اب یدرد «ردناکدرب

 ىلج نیسح ینلعن ندناکدوب كر هرړو هدایز ها جاقر هنسلوتم یدوه



 یس همانتح ايس یلجایل وا ۳۷

 : مزه وج ی بیو یو یی وب DDS LK DSS همی یدک

 رمد رب رظان هماع قیرط هدنسشراق كنناکد ی رش یواد هداشاب دوم

 .نالوا یناود طاطخ ۹13 روهشم . ردنوفدم هدنانچ یرد هدنشا هر

 اش راد لاحترا ید ( یدنفا یزوس یلوملا ) ینوک یافو . ردوب هداز جات

 هردا یزوس .طقف , ید هدالصمر یزام هزانج كتسکا ندنیدروس

 .یدلق رفس» : خم ران هنتوف كندئفا یئزوس . ردنوفدم هدنجراخ یسوق

 . « هداز یلزوس ندناهجیاف نوکوب
 ردیل ركب راد ( یدنفا نامیاسخ خشلا ) = مارک یاحلصو ماظع غاشم

 خاصرب تامارک بخاصمو رهظم < هدهاش» یا ردقرغ «ددهاحم بارحم عمش

 « زکم » ند هتولخ ځاشم ( یدنفا نیدلا حلصم خیشلا ) . یدا درم
 اس یدنک هدنجراخ وق کیم رددمادو یسهفیاخ كنیدنفا نیدلاحاصم
 هدیرت مدیشخب یر « یدنفا رم » هدنسورطخ كن ه واز یرلکدتا

 . ردن وقدم هدنس هص وصح

 هنیراهبوردیدنک نکیا هدنابح زیزعریوب س یدنفازکیم ریپ بقانم]
 4 خی مشابه کم دتشیا ادحر ندنمز ریز نکردا E هدازوش 4 روو

 منایا نیع دیدل ندلالز.« یاکنر یزعرقرب لیب كيب یدب هداروش نب
 التم هنض رم اه یراب باح ی . مرومام هغمقح هضرا هجو هلکحا كنس

 ما سد ماتم ابا وانت یندهلا : شملفاودءران ال وا
 درد ¢ ڂ هزاق وقر هدنلحم كم هداحس وش هک ی 8 احا یا ثكاک یدنل و

 راشی ورد هاج بوروا اپ تشپ رب هنیمز یرایدنک ادا ها هللا مسب

 .مک ره . ردمظع ناعرب نوالا را الاح - رادازاق یسویق ودرب كرهشوشوا
 هستیا شون :رک وا ندا لوانت یشرب حابصلا ىلع ندراوکشوخ با وب

 هلسیما « یدنفا زکم » . شعا رولوب .صالخ ند هقرح یامح هللاا
 هزاآ (یدقا نا لک .ترضح خیسلا ) [ ودام هاحرب تاف" روهشم
 یسهکت یا رافوع . ردس هفیاخ یدقا ناملس ینواخ ندنرامادخ اشاب

 :یعالس خبشلا) ۰ ردنوحشم هل ا نافرعو راز . ردن وفدم هدنس هحاس

 یب هک یراخ ربا هدنجراخ یسوق هنردا . ردیاقتنزا ( یدنا ینطصم



 ۳۷۱ یراهاگشرابز املع یکهدنرصع دجا ناطلس

 .ردنوفدمهدنس هرمطخ یتکم كن زاردب هدالاهتا ین همش یضاف . ردناذوب
 ۸۷ هنس .ردظفل « لا لشیف « ا هنتدالو ( یاحنسح ەدازىخاىلوملا )و

 کەدنتلاا نامة رق ( یت دیس یلوملا) . ردنوفدم هدنسهحاسیماح كننردب

 جوط و بوضع . ردنوفدم هدنحراخ یوق هن ردا . ردندنس هنصق یرهشکی

 . ردشلوا عطقنم ندقلخ كردبا رایتخا یابع جنک رخا . یدیا تاذرب

 «ینانج » بولوا یدینجرا دنزرف كنیدقا نسح نوزوا ( ییاصم یلولا )ل
 . ردخروم ۰ « ها یدنفا ینانج تاخریدابق » : خشرانهنتوم . یدراردبا صاحت

 خینش ( یدنفا ىلع ین یلولا ) . ردلاع لوسقم یراخرات یسرافو کرت
 ك یلح یدع رادرتفد یردارب كدتقا a خمش هداز یوح مالسالا

 یزاهدلاو ةدسرق یماع انا ومع یناوط کرارا هاا کک
 (یدفا ارو مظعالا لوما ) .ردنوفدم ا ا یدحسم نداق هش رش ۱

 :ردشع دیخرات وش یاج یئاجر هنتوم ۰ ردنیزک مالسالا حبش . ردیل هرقنا
 یراکدریدتبا اشنا هدنبرقیماحلوا ماس « ناهیدک یدنفا ابرکد "ةأاحف »

  یاممارح .ضاوع هول  رادبوقدم هک هرات یو رآ رس

 نالوا یتفم هدعار ناخ دم رود . ردمولعم ندنرامسا یرلکدا تاذرب

 . ردراشلوا مالالا خبش هد یراذملت چاقرب اهد .رد رامودخم یدقا یح

 خم رات .ردشلود ترش هلیمان « اشای دم ییابوب » ( اشاپ یخناعن یا یلولا )

 لصاو رلیدید . هلوا هن را هنتوف افص ناوخا یدد » : یاج یعاس هتک

 هدنسهبرت لصتم هنعماح هدنس رقددد کتک + ۱۰۰۱ هنس « اشاب یاشنیدلواقح :

 (عر ادع لول رک هدنس هشع یس هبرت هد رانوب . ردنوقدم د

 قح تنح لصاو» : مراد هنتوم . ردیلاسم . ردروهشم هلک؛د«ماماد»

 .رددمر دتا لتقو یتروع یدوهر هدنمان ( ارک ) .« ناطلسلا مامایدلوا
 هک هدننادیم تآ ماما روکذم .۱۰۰۸ هن ردظفل « ازغ » خرات هل |
 : رات هنتوم ( یناشن هدازكب جان یلوملا) . ردنوفدم هدنکو "

 هدازت جات یدلوا توف ها . یلاو هنتوف ی رات یدد
 هس

۱*۰ 
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 یسهمانتحابس یلحایلوا ۳۷۰

 کید هنس زوقط یللا ندنتافو .شمقیچ هب یراشبط ندنفک یراقایا كرابم
 نرو ار مد هو ردعلسا دهام قر هلوا هزار الا لاج

 نبا نبسح یلولا ) . رونلوا توالت فیرش متخرب هدنجما حابصیم هکرذراو
 .ردنوفدم هدنس هحاسیدحسم كنراردب هدزرک یراص,(یدنفا نانس یشح .

 . ( بقنلا دمج نب لضافلا دمت دسلا یلولا ) . ردتاذرب سم یلاح حالص

 هتحر» : یاب هتفک ینافو خمرات . ردشلو ترهث هلیسهبنک « هداز لولعم »

 كنسارقلاراد یسهدلاو هدننرق وق ریز . ۵۹۹۳ هنس « بشن یدلوالصاو

 املعلا نب ندشدلوا رز نع مسا رهظم رنع یالم . ردنوفدم هدنس هرطخ

 هلبقل « یلج یردص » ( نیسح یلولا » . یدیا سفللا فیرش افرشلاو
 هنس « ندیناف ناهح یردص یدتک» : یافو خراب . ردیلستشا . ردر وهشم

 (یدنفاضوع لضافلا یلوملا) . ردلکد مولعم کودنا نوفدم هدلح ه ۳

 هردندنسهبحان (داغوانم ) رک هانی هالع . ردروهشمهلسشقل « ضاق وانم »

 هکردراو ید ارادو هسردمو عماج فیطارب هدنزوب یرجما كنوبق یرک |

 یدلوا یلاو ه هسور» : ځرات هنغیدلوا لاو ه هسور . زدنوفدم هدنمرح

 ۱ تفطل « لزوک قوحرب و یفئاطل هلا ثلاث دام ناطلس . ۹۵۹۳ هنس « وانم

 : یلاقتنا خم رات . شعا ندناد هتکن ناراب حوركبس تیاغ . ردراو ینافیلأت

 : ردروهشم هلیس هینک « هداز یوج » ( سابلا نب دم یلولا » ۹٩٤ هنس
 . زدراو ینلرانمهجوربآ هدنسهربطخ یعماح ی هدنشاب كرير ۰ ردنللوسناتسا
 : ینافو خرا . ٩۸۳ هنس «دولولاربخ هنا » یرواخ هک قدالو خم رات

 تلحر یدلیاندناهجو یدنفاهدازیوچ .  خغیرات هنلاس یلاقتنا یعاد *یعاس یدید

 ( دمت ییطصم یلولا ) ٩۵6 هنس « ماکطاةدیز تام» : رات هنتوف كنرلردب

 هدنجراخ سوق هنردا هدکدتا ینادواج معلا راد منع ۰ ردندنرهش کرب

 هدنرزوا ا هضور هفصرب هدنسهرا یسهکت یراخش رتما هنا هداز اشا لاک
 ( یوغلادوخن دجان یسوا ندا یدبس نن دم یولا ) . ردنوفدم

 . یدراربد « هداز یدبس زرک » هننرلودنک . ردیحاص یوخ سفت یدح
 َ فوم 3 فلصم یحاص رادتفا های نوف . ردنلحر تلسل و تبسح
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 ۳۹ یراهاکترابز املع یهدنرصع دجا ناطلس

DDE (> KSI NDEI NIE NIE NIE RIE NIEو96 )و9 )یک ( NSIC RIE SIE RIE NIE DIEبوک )شک بوک نیک ( 

 هدنبرق هبلف . ردروهشم هلکعد « هداز نیدلارون » ( نیدلاحلصم خبشا۱)

 ندراوتکسینشعن كناماسناطلس . ردهدنسهیرق مان « یرابنا » كنسهبحان سل
 :رات هنتوف . ران وقدم هلن زی یناعصم هحوق . ردشمرونک هدکلر

 كنسوق هنردا ( یدقا دوم هداز نذّوم یلوملا) ٩۸۱ هنس « خشاو»

 فسو ن ندلاناتس مظعالاىلوملا ) . ردنوفدم هدنرزوا دسر هدنج راځ

 « یشم» . رد دنسهصق ( هتسوس) هدنساول هساما ( ساعلا ن ماسح ن

 .ردک ان رتع لاخ*یراوتم هدنسیافخ یدحسمز ر یراض ر

 یدنفا نانس شحم هرکوص نددومسلاوناو هداز اشا لک ندمور یاملع

 هردنوفدم هدننج یرد ( ندلاناسنا یلح دمت یلوملا) . ردبلضاف لا

 "یماکداک ر ابم » : جرات هنفیدلوا هینامنح ۰ ردیلهنردا ( یدنفا یماک یلولا )
 هفص ر هدنحراخ یسوف هنردا هدلاقتنا هرخآا . ٩٩٩ هنس « تّع نګ

 هک اخ یدوق زو الد » : یحرات یهدنشاط رام . ردشلدا نفد هدنرزوآ
 هسک « هداز یضاف» (دخا ن ندا یس لسانا لو

 نداف رط .شمردزا خم رات هد « هش ربا » هنسوق یسهبرت كنردب . ردرومشم 1

 مالسالاخیش هداز یضافو .ردشمربدزاب « هف ربخال » كردبا حیحصت هدیرب

 . ردشادیا نفد هدنسهمرت یهدنراذکهر نامرق لوجوک بولوا موحیم نکیا
 یهدنساکساشع ۰ ردرومشم هلکعد « یدنفا هدازیخا » ( هللاروندحم لولا)

 «یدلبا مزعهباقع هدازیخا » : یلافو رات . ردنوفدم هدنسهربطخ یراعماج

 هبهراختسا باوخ هرزوا قلوا نوذام هتحاس ادتبا دلرمصفرب یابل وا ريةحو "

 به ینیدل |نذا ندنعرابدتقا افصاب رابراحو ندنلاسر ترضحو « ینیدلاط

 .ىلوملا) .ردشاوا عوقو؛دزرمس هدنراونارپ عماح ینیدردیاب هلبلام لالح كناذو

 هردص یباو » : یلوفځ رات . ردروهشم هلکءد یاح هجاوخ ( راهدازن وخ|

 2 لضوء لالا وعلوم یار ل رداربییا داق «یدلګ

 ېوتف دنسم ههلا راشم هدنلا ناخ دا ص رود : ردح رات همرلتدالو ظل

Es.یشابلرب ز هدنرللاحترا نیح هرکص . ردراشمامروس لوق هدهسشلدا  

 ارل نکیارولیدبا نفد نوزاد یاب رخ هرجا ىسەق كرد هدنب رق



 یمهمانتحایس یلحایلوا ۳2۸
NDE RIEیک ( NSIS NIKو2  NSD NSDیو )یک ( NIEیک ( SIE NIEیک )< ۲ )یک یک ( NIE926 )یک یک ( 

 ء یاوند رمتعم : شمرارید « قاب هداز باغ » افرظ ضع . ردررهشم هلکد “

 ۶ رد ا 6 ھن اک ندراو یزامشا واو یاسدبسم ۰ یاس. یداصف

 هدنرزوا هفصرب هدنبرق یسهکت یراجم ریما هدنجراخ یسوق هنردا هدنتافو

 هتفک . دوش یخزات ررح هلا طخ لج هدنرازم كنس هکر دشلدبا نفد

 : یدادش "یداه

 هدزکس كم هباند ینافعادو یدتیا یھت قاب « انعم كل« ناطلس
 هد زکس كی هب اقع یدنیک ی دنفا قاب یداه یدزابغیرات اموال ەت وم

 ای را رک فا جیم قانع لیاطخ ام ةدراوخ كندا قا
 ثاملاراشم طاطخ . ردخراترب شلزاب لزوک تاغ هبراطخ یدنک هدنشاط
 ا رافعا هلقر زوقوط کیا یک زاب یافو هد رانا کردند راما رک

 هوالع هرکوص ندزغافو هدزوقطرب » هنسابحا ناروص یغیدملوا یشرب كنوب
 "الا یرا بش طخ . راشمروس « زردک هترخآ هدنسهنس ٩۵۵ ماع ۰ رونلوا

 «یدنفالبئنس ترضح خیشلا) . ردسرغو بی طخ رب ناطاطخ هاکاشاع

 ,یدلبامنع هتنح » : یحرات . ردنوفدم هدنمرح ییماح اشاب یاعصم هجوف

 .«منعهباوأم لس هادهز ناتس یدلبا» : ےراترکید . ٩۳٩ هنس « زب نعربم

 ,نفد هدشع مرحوا هدو ( یدنقفا بوقعل ترضح خیشلا ) . ٩۳٩ هنس

 یدک و ندناسل ىلج نانس یرامرحم خرات .ردشملوا تر كاخ

 هدنبرف زبربت ( هللانص خیش نب دمسوبا خیشلا ) ۰۹۷۹ هنس «راک زوربطق
 ۰ موج یه". ردشلک هلس ندزبربت هلبا ناخناملس . ردند « نارکروک دنک »

 ىلع ققح ( یدنفا ناضمر خیشلا) ۰ ردشلدبا نفد هنسهبرت یهدنبرق خش

 ا شوم قار روت هدنمرتاتا
 و 0 ردوش عرصم یهدنرزوا یسهجشرد كنسهبهرت . ردنوفدم هدهبرت

 . هداز یلاقیلوملا) ۱۰۵۰ هنس «یدک بولوا تسم یدنفا یاب هلبایماج انف »
 ۰ یافو جرات ۰ رد وفدم هدنسه ریطخ یماج اشا یجاشن ( یدنفا یی

 الضفلا نیا مات لعوا نزک مالسا شاه "یضاق

 امل لإ تطق یدلبا لاحرا نحرات راب دی د هحنلوآتوف

a. 

 ب وک



 ۳۰۷ ۵ یرلهاکترایز املع یهدنرصع دما ناطلس

 یهدنراوج یدبفا هدازكب یمانآ ناق هدنبزق نامهرق .ردمودخم كنسدق
 : يببط هتفک رات هنئوم . ردن وفدم زر نفت یدحسم نانس زاد ۱

 یدمنلبب افیح یدتک د : ران رکید « اش منع یلج یردق یدتبا»
 مظعالاییولا ) .ردشملیا رادتفا راهطا هدراعشا یمراف و یرع « یردق

 یماج هدازش . ردهلا « یدنا هداز ناو » و روش ( ییطصم ن دمج

 هدنننح یدنفا ییطصم یراردب هدسالخاد هرظنم رظان ههار هاش هدنمر

 . یدا سا نشه هلبا شع ی راه شرت داو ناح . راردن وفدم 3

 ( هداز یر دم یلؤوملا) . یدنا یلاعم یاب ردو یسدق ضیفلامی رحم

 شاک هدوجو ندنسهزک اب رتخد كنیدفا یحاح هداز دوم ندماظع اشم

 شملیسک قبح رحم رب هدتفل مع شیپ ظفج ییرخاو سوماف . نو
 . ردراو هدیراعشا حیصف . ردنوفدم هدنمرح یدحسم یحاغوف . یدا

 ۰ ردروهشم هکعید « یدنفا یعون » ( حوصن نب ىلع ریپ نب یجب یلوملا )ب
 عج بابحا یدبد» : ردشملیوسیخراتوش یلج ینیس هللوخد هلخاد هسردم "

 : ردخمراتهناهأت هدوب . ٩۵۱ هنس « اه هلخ ادیدنفا یعون یدلک ۰ مراتبولوا

iیدنفایعون » : رات رکید ۳ « ی را یدنقایعون مکیدوسنوج یکرا  
 هناخ نطصم یسەدازہش كثلاث دارمناطاس . ٩٩۳ هنس « یتم هکلها كدلا

 « هدازهش هجاوخ » : باسح بودا ی رات اقشع) : رات هغیدلواهجاوخ

 یافلوم زواجتم ندشع .ردناذرب لمکم هدنوقو مولعمیج . (رایدید یدلوا "
 : رد ران هباتک مان « عرش صوصف » نداق .

 لماک .یعو صوعف حرش جرات هلیو هنماعا كدید ۱ 1

 یدنا ناعش خسشلا ناهج بطق هدنسهرطخ خیش هدنلاقتنا هر ر +

 لصاو یدنفا یعون » : یرتسانم "نشک هتفک تافو حران . ردنوفدم هدنج "

 یدتسا یاح یوا مدع » : یدادغب ؛یدحو هتنک ے رات یا « هلوا تانج 1

 یلولا ) ۱۰۰۷ هنس « یعونیدتبایأج ییرازلک نانج » : رکید رات «یعو "
 كلان دع ات . ردندنسارعش ناخ ناماس ( یدفا قاب اغالاو ارعشلاناطاس. :

 (هداز هغرق ) بولوا E . ردشمروس ربع ردق هننرود "



۱ Î 
  ۳۹3یسەمانتحایس یلحالوا

` KEDE KEI KDE SDE NIE RIDE یک )یک( NENE Ke IE یک )یک KDE رک KEDE یک( RIE DIE Ne یک )یک 

 ناطلس . یدا یسەجاوخ كناخدمحا ناعاس ( ىدقا ىنطصم, ىلوملا)

 تمر نزەطوع هدراون الا ضتاف رانم رب یراعتم هدنسد ریطخ یسهب رت ماس

 داقتعا كاب « داژن فاص < نانلا صااچ «ناسللاولح . ردشلوا راکدرورب

 هحنافرب نوجا یحور اقلطم نکردکهسرد حاص یه ریقح و « یدیا تاذ رب

 ىدا لبعامما یون لولا )۰ ی يص و ردنا توالت

 ؟ندشدل وا هدولآ فک ۰ یدبا تاذز یهامو عاش لع < ساک: .لضاق

ANیراقذلوا نونج دن ربحنز هدافشلاراد هنسچوا بودا هبلغ نونج  

 : ردراشمهلوس یتبب وش نامر

 ام یو سمت کا. نیمی رتا ربا اھ نیک رب هاب
 . ردنونضم رکب کجهلیوس جوک هلسب كلرابلاقع . ردلزوک تیاغ تیب وش
 : رد شما هوت «یهالمو یصاعم عی قرەلو تاقا دلو کو

 ماسح مهاربا یلوملا) . ردنوفدم هدنراوج هدد نیکک . ردندنوعاط ینافو
 یماجاغا دمحم هدنرازاپ هنشراح . ردندنسابرقا لربقحوب . ردیلنایمرک ( هداز
 هلاراشم یانالوم . ردنوفدم هدنسهخاس یدحسم نوناخ هه رش هدنس رق

 لزوک هلتصاخ « یییرش » . یدا لماک یییرشتاذ . دودعم نداملع دارفا

 اشاپ دمحم یجناسن ( ءداز ے رکلادع هلادع یلولا ) ۰ ردراو یرامشا

 هدنمرح یدحسم یحاغوق ( هداز فرعم دمت یلوملا) . ردنوفدم هدنمرح

 . ردنوفدم هدهرت لنوشروق یدنفا نطصم كوحوک لولا ) . ردنوفدم

 یتدالو هکر دموحم ۍلچ یمیف هداز یلاسق .( یلج یمیف دحج یلولا »
 تعاجحرب ا فداصت هنن وکه ف رع a رد ٩۷۲ هنس یحرات

 اغاب دن یان یسانآ ناق کرام شعن بوناق یزاع هدنعماح اف هللا

 : ےرات هنتوف . ردشلدبانفد هدنسهربطخ ییماج
 « دوحو یکیمهف هنیراید مدعیدتیک .  یلیخرات یدد هلادرد زوس كرب »

 هرس

۱۰۰ 

 یدو ا ندوومم هکعد » یلج یردف » ( رداقلادع ىلوملا )



 مر اف
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 .رانازقروک هدنجراخ یمومقهنردا . ۱۰۱۳ هنس « بر لصاو یدنفا رکب و ندش »
 .حتفلاوا ههاکهب رت و ۰ ردنوفدم هدنرزوا هفصر هدشاب یک رارادهرت و

 هع زور هنسل هنس . ردشلدا نفد راکو ناععا هج رلکس یر ند زاغ

 هردروطسم هایرامسر و مساوناعمیسهلج . رول وا دىق هنالحس اومنلوم و

 .هسرللحس هلا نامرف ا یساوعد یدودح ر اقم هدنامز ضعب کنوخ

 كربقح وب اوک ۰ هکر دانوم خم راوت بح رلاحس وب . رووا تعجب
 -هرللحس هلو كنانوم هله . ردهناشن ر ندتماف رللحسوا . ردسهمانتحاس

 .. ردشمالروک هدرود رب چیهو « هدرابد رب چیه یلدا لیچست و دق

 .لخاد . ردیمودخم كنيدقا نیدلاجات كجوك ( یدنفا باهولادبع یلولا)

 7 اخ رح صاوع ا هدنسهرطخ یدحسم يک یوا هدر وس

 روو همه هلسقل « ناوضر قاحنلاص » ( یدقا ناوضر یلولا) . ردناد

 .هدنسوق هنردا . ردروهشم هلا ناوضر هضور بولوا ندنمادڅ اشا لاز

 هدنرافرندشیدلوا تاذرب كزان تیاغ شلوا هدرورپ لبا منوزات . ردنوفدم
 قاحنااص » املعلانب هنسودنک نوا كنو هتشيا . یدرنلاص هناک زا

 . یدبا باوج رضاح هدننارواح حي « قوطن كي . یدرل رد « ناوضر

 .« یطاق هداز زرک یراص » ( ىلع نب یدقا ینطصم ینیعم یلولا )
 : یوم خم رات » نینلاربخ و A ےرات . یدا راوی کید

 غیرات بوبا هآشعد یوم ي ماج بوکح
 ندقاربب یدلک یراک زور مدوحو كلم من

 . ینعم ید سح نالوا یدنملت هدنسهصق « راتف» هد رق هلاحرت

 : ردرلشعد خراب ر هحهلوش هدکدتشا یوف یدتفا ییطصم

 ىوألا ةنج هر اندنع هل ناب هلاوءدا تنک
 اهف هحور هلا لحدا جرات هف لاق فتاه

 . رلردنوفدم هدنلباقم كنراهناخ لصتم هنمرح كنعماح دمت ناطلس

 .یرازابتآ ۰ رداملع نویع ٌرق ( یدنقا هلاعنصنا یاچ دم یلولا )
 -هبلایوم مودحم . ردنوفدم هدنسهرطخ یدحسم هداز كب ماسح هدسرف
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 موج ص ردن وفم هدنننجیرلردب و هدنم رح یماح هدازېش .ردینطصم یمسا

 هدنح راخ یسوق هن ردا ( یدنفا ناماس لقس ىلوملا) . یدا ندتما یاحلص

 دوم هجوق یراردب ( یدنفا نیدباعلا نیز هداز بتاک یلولا) . ردنوفدم
 هله . ردنوفدم هدنعماح افو . رارید « هداز باک » ندنشیدلوا یک كناشاپ

 اح میلس ( نيدلا سمش یلولا» . ردشمتا فقو هنعماجنافو یتسهریتمم بتک
 یسهرت افو خيش هدو . ردیمرکم مودخ كنیدنفا هللا ءاطع یسهجاوخ ناخ

 یراخم ریما ( یدنفا ینطصم هداز سفن یلولا ) . رد هدوسآ هدنسریظح
 (اشاب دحا نبا اشا دمع كب ناغع الولا) . ردنوفدم هدشرق یسهکت
 اما ۰ ردراو ییماح هدرهعم بولوا یسلاو رصم یرد ۰ ردهداز نکهقود

 ا ار هدلا تصامو سرادم ظا بولوا ندنفنض املع یرایدنک
 ارم ات ابا نا هوا تولوا قشاع همزن اشا یش
 هدنلحاس هنوط ( یاس خش ) . هرس سدق . رد درد لها یاعدربت هاکناشن

 هداوبهالسا . ردقوب یریظن هدفوصت لعو هدرعش مع . ردندهبصق مان قحسور
 هدنراوج افو خسش ( فیطلل اد.ع خمشلا) .ردنوفدم هدنسهحاس یسهواز

 . ردیلدیج (دمت قولوب خیشلا) . ردنانج ضایر نابعابو ناهن رارسا مرح
 . ردنوفدم هدنمرح قبتع یاشاب یلع-

 یراهاکت راز كد املع راک نالوا ین هد رضع دما ناطلس ۱

 هرجمارهد هدقدلوا 6» : یتوف خشرات . ردندمارک تاداس ( یعانیولا )

 هدنجراخیسوف هنردا . « یمانیدسا تافو » یدد کک ار ۲ یناشن ومان

 یا » ینمی ( یدقا میلمطادبع لماکلاداتسا یلولا » . ردنارفغ كاخ ءدولا

 نانج » : یمشاه هتفک یلافو مرات . ردینات دوعسلاوبا تاذو « یلج هداز

 مولعلالحرا » : رات کد ۱۰۱۳ هنس « یناح كدقا هداز نا هل وا

 . رد « یملح » یصلخم . ردراو یراعشا لزوک . ۳ « هنس ملطادمب

 : یافو رات یهدنشاط ران . ردندیللزان ( یدنفا رکب یه آ یلولا ),



 شدن یرلهبرت عیاشمو املعو ایلوا

TDی ره یا ی  

 ددنراوج هدد نا 1 یدا سکا 3 عبطلا ك 9 شعا توعد .هناحتما

 ( ؛داز هدا خش یولا ) «. رد دوما هدنحشآ هفودنص ص ص ر هات ا

 هفص یزوج هدشرق یسهمشچ یکبرلکب هدنجراخ یسومق هنردا . ردیلهریت
 ماظع مماشم ندنعدل وا یسهلماک تراهم هدم ولع عیم ۰ ردن وفدم هدلحم مان

 (ندیانعلا نز نلولا) . ىدا تاذ رب ی مع كلام شعا تفلا هليل

 بحاصو رورپ نت ردق هنره . ردنوفدم هدنراوج هدد ناکسک . ردیلهسورب

 ( یدحا یلولا) : یدا رظنال هکاقح هدهتف لع هدهسیا یدیا موحش
 اشا نانس . ردزاو یراعشآ هزک او رادا ردا صلح یرمخ . ردناهسور

 دوصم هدبا» : یضباف هتفک ینافو رز رات . ردشا تافونکیا فرصتم هنسهسردم

 ىلوملا ) : ردندرل۶ دن كناشاب نا قوا و ها هب یربخ

 نفد هدنبنج یرلهدلاو هدنج راخ یسوق هنردا ( یلج دون هداز یراسکیت
 .یدیا ینارون "یلجرب ۰ یناعم رحم  نانملا یرج « ناسللا دیدح . یدنلوا "

 . ردللهبساما .(لیعاسا یلولا ) . ردراو یراق فطل هلبصلخم یرانکیت
 را مک تبخاض روپ ادلع اف روم - نکن ۲ ۱

 هدنک بودک هخ هعفد چوا ( یینشا ریما مر رکلادع خشلا ) . یدا تاد

 هتف بولوا نانح لصاو هدلونناتسا . ردشاوا تح ی ها ځاشم هڪ

 : یسک ۀتفک یافو ځرات . ردنوفدم هدنسهحاس رلبواز عقاو هداشاب دم
 :یمامح :یزاناخ : ییماح هدننهشمتشا : ۱۰۵6 هنس# رما ینا ید و

 .ردراو :یرلناکدو.ناتسدب ید هدنرېش نوکسا ۰ نراغز هوا و ۲

ESرد زوهشم هلسما یدفا دا الم ( یراب  . 

 . ردنوفدم هدنمرح یعماج افو خيش . ردندنسهحک ک غاب هرق هدناحشابرز [

 هیمیلس . ردشللآ هليا ناحتما یضانم عيح ( فژورلادبع هداز برع یلولا)
 دم هداز كم یلولا) . رد هدوسا هدنسهربهخ یدحسم یحاغوق هدسرف

 ردنوفدم هدنسءیطخ یماعس اناقه ا ناف . ردنلهیساما ( یا
 نامهرق . رداد ( هللاي یلوملا) ۰ یدایهام عاشر ندرمهع یالّطف 1

 ی:یدنا هداز ناتسوآللولا) . ردنوفدم مدهرونم هبرت رب لقتنم هدر
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 هلا تأ قادلا ررب انا رع بوصاب هلفغ ا ىلع یر رافک نکر ردا قل راکعمط

 رادوسک ها زدنوک هحک اما . قدلوالخاد هی رقهدنوک یدب كرهدبا نواح
 بونالتا هتنرفس « هل » هت هدهتا هتسهسلصت .مدیا رد یربت كنندقا دمت

 مان سرحشا زمغیدلوا مزینم هوا كرەدب االیتسا ی راتبالو یا رابتخا
 قوار هدنسوف . مدصاب مدق هناربس ی تراغ بوراو هسوحنم رهش

 "قرق سا .یعرکی كرهیعا دب عضو درف رب هرزوا راتان نوناق تون هجئاص

 رب بونلوا ماستغا راهجال رومسو یناوآ یالقو رقاب قوجرو قاصرغآ
 دشا رارف بو وق هنسهقلح یرت هدهضام هنس کهدقدراو هنس وق كن درج

 هہللا ناه . یدنا روئروط هحولبوا هسا مد وف لصن رب یدبا هطوا ۳

 هناوخاو ناراب راس و هموج ناخ یارک مالسا یربت كردبا انتو دخ

 رظن تما رک. هل قوحرب كلرقح مدصقم ندلاق« لیوطت ردقو . مدرتسوک

 هکحوا لب اهم ال وق ا ,نوسل وا راو یرلتمه ردکهلیوس یمغیدلوایهدرک

 رک زد تمل وا مالسالا خيش هرک ترد موحیم يدنفا لا عنص نایوقوا ناذا

 ۱ ردلکد مسم هدرفرب چیه

 فرق هدو ( ۍدقا هللا عنص مالسالا خش نیا دم شیورد یولا )

 2 یدتیا» :یلچ یخحاف هتک نلافو خراب : رددوا هدننح یرلرد هدهمشح

 .یدانامز همالعرب ناوضر هقدح رونموحم . « نانج منع دمت شیورد

 رب مان یلنکس لک هدنجراخ یسوق هئردا ( هداز ماما یلتسک دم یلولا )
 یلوملا) . یدبا رهام یعاش لضاف ماع ۰ ردنوفدم هدنرزوا هفص زازنج

 ردندهب رق مان ینیج عيان هنساضق ( ینردم ) هدیلوطانا ( یدنفا دم داماد

 .ردنوفدم هدنسهحاس تیدط ازاد ییدتا انب هدنبرقیماح اغا نانس هدلوبناتسا
 . ردولغوا كم رکلا دبع خيش هدهیصق مان جاوالاب ( یدیح ةللاعنص ىلوملا)
 . ردهدنراوح هدد نکسک یفدم . رفت و تری هوا صلحت فک

 اه ۱) . ردهاوح كل زادنا كشر یزبوالد رامشا سهام هداشنا

 هاتف هدرهش قآ بولوا للا داورخو لضالا سوزکنا ( یدقفا

 یاملع هل بولوا مولع یایرد هداسب کیا : یدیا یسهدرک تیبرت كنیدقا



 ۳۱ یرلهب رت جیاشهو املعو ایلوا

 ( فوف ران )
 تر ههللامنص هليا یبلا نتوف غیرا:یضئاف یامدید

 ربهح توابص یی دارطتسا

 هدزمغیدل وا روہط ل ةدرک زور ندردام مر ابر ی یایلوا ریقح و

 ناذانوجا قلوا هبوک هدزحنالوق بوللوب هدمهناخ یدنقا هل عنص موحیع

 خيش یولوم ید یزعابرق هقیقعو . راشموفوا هلا العا توص ینیدم
 هدزمهناخ هجکوا . راشمروس ردینابرق لبعاسا بودا مذ یدنفا لیعاسا "

 یدنفادمم یناق رادوسک بونلوب رلناح هللاب فراع كولس بحاص ردق شمت
 ون » هدکدندا دارم قموقوا ید ناذا هجالوق بولا یغادنوف لرقح
 ندراضحهجندبا لاؤس هید « یدوقوا ناذا مک هنغالوق بودبا هاک | ینالغوا
 رید « یدوقوا یدنقا هللاعنص یناذا » یدقا شفخا ماهسرد زمی رکا داتسا

 یناذا لای اف هانالا دنع یخدزب » : یدنفا دمت رادوسک هسرزوا كنو

 دوہعم کءدنلا هرکس ندقدوقوا ناذا هلبا نزح توصرب بود «مهبوقوا "
 هدازغ قوج مدلبا ناسحا هنالغوا وب یلوب » : بوبوق هقرطرب ید یربت
 ندشر هدنغلاف نامزو نوسل وا لالح ةداحس بحاص هدهقافو رقف بوللو

 هغ رش ٌهحتاف ويد « نوسهاب بوچ هنغایآ نوسانب وا هدمرق بويا فوخ
 یسهناخ یولوم اشاپ مساق هعزغآ ادتباو . راردیک مالسلادعب كرهدیا توالت _

 .  بوراقبج «هراب نان ندنناهد كرابم یراترضح ( هدد یدبع) هناوید یتش
 13 .یولوم وق کیو . رد شعد « نوسل و رور هل س هم ا رقف » قرابوق

 هاوه بولا هنغاحوق یربقح و ( هدد ینافود ) ترضح بش كنسهناخ
 ..ردنشمروس « نوسلوا نمامروحوآ مزب هدناهج وب نالغوا و » قره آ

 دم رادوسبک هدمغیدلوا غلاب هنشاب قرق ادخ تمکح . زیزعلا هرس هللا سدق
 هننرفس « هل » هدنحرات رب یللا بوسشاط یربت ییدشا ناسحا كتیدقا

 هعانغ لام راس بوی هنسهقاح وق رب یربت هدنلحم تراف و به مدنک
۷ 
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 اا هن اف وصتم مینا شوخ هلص) جم (یلدع) . ردن وفدم هدنلئد ورس“

 ځرات هنتوم (یدقا یدایلولا) . روت وف وا یابهلا هددح وتو رود .ردراو.

 ا اف هدرمش . « لا هلءا ندع تنج نماقم كنسدا» :"یضئاف هتفک
 كنيدنفاناماس یستفم هفک ( یدنفا میحرلادع هرق یلولا ) . یدبا تغالب.
 نمهرلا دع اب هدنلباقم یه رر یراح ریما . رددنم را مودخ-

 مالو ۰ فوصوم هلیا هدیه قالخا . ردنوفدم هدنراوج یسهرت یدنقا

 : قافو ےرات ( یدنفا ناح یحم خیشلا باطقالا بطق ) . یدیا تاذرب

 زیزع نامهم هني نوستیارب هناوضر غاب یدتیک ندناهجو ناجیحم یطق كلاع.

 زبزعناح یچ ید ریو ناور یو ر بويا كن نخ رات یدید یعاد یش اه بود ہشیا

 ردمودخم كموحمیدنفا لاک ( هداز یرپوکشاط دم خش یلوملا )

 هدنننجیدج هدنمرح ,ییماح قشاع بودا لاحرا ندن وعاط هد ۱۰۱۸ هنس

 لولا ید .یلجرپ یکم مود < تیاخش ناتبنوف وایت. یارو دول

 ريةحوب . ردنوفدم هدنراونارب هیات هد رف هدد نکسک ( یدنقا هداز یدعس

 منا لیمکت یییطاشو هعسو ربثک ن با هدنسارقلا راد یهدنامهرق هنس رنوا
 یسهمشج یخاق ( یدنفا هلادعع هداز نوسروطیلولا ) . یر لضف نم اذه

 الوط دی مدنوت و مولع . ردنوفدم هدنمرح یدجسم اچ ٍباع هدنبرق
 ( لا ضق يلولا) ۰ ردراو ینافلومو هلاسر زسباسح هکر دناذ رب یحاص
 رحس . رد« یف » یصلخ « یطصم » یمسا . رد «هداز فاق » یسهبنک

 وق ریز بودیا تافو هدنشاب ۷۱ ۰ ردراو یراعشا رثّوم ردق نیم ۱

 ددم لر اد یسهرت هداز لولعم یرلاناب نناق هدننرق

 اخیس_. ردنوفدم هدنعماخ اشابقشاع .رلربد « هداز ادختک نسح » ( یدتفا

 ىلع یسبتفم بلح ( یدنقا رفظم یلولا) . یدبا تعیط ملاح هدمرکو
 هل منصترضحیلولا ) . ردنوفدم هدننرق هدد ناکسک . ردیدنزرف كنیدنفا

 . یدنا دوم یرادکسا هدحتفلاوا عماج هدنتافو نیح ( یدامعلا رفعج نبا

 زانکمر هدنسهچجاسیعماح یهدنرف چ قرف چوق قیزاع هزانح یرلت مضح

 ۰ ردر اشما نود هدهبل اع هقرب هدناخاد نرورر



 ۳ ۵ ٩ یرلهب رت املعو الوا

 هم یع صم هم فو فو صور هم یوم و موج هوم هم یوم وجه جیم یوم صج جو موم ی

 - هربطخ كنعماحییدتیاانب كناخدیزباب هدنبرقییماج دمع ناطلس كردباتاقو
 ناکسا هدنسهکت یتاخ اراخمو خلب هلم . ردهناتسآ يلوا رم

 ترضح . ردخبش كناخ دب زباب ( یاج دباع ترضح خیشلا) . راردبا
 راخايرقف تود اكر کیا ند اط تاسف ر

 ا هک یدلبا انب ر و ادحسمر هدلوشناتسا . یدلوا ندنلک كرد 4

 . ناخ ماسو ناخد را ( تا لاک نب ناماس ندا نیدلاسش») ۰ ردنوفدم

 .یدل وا 9 تونلو ہدنحتف ردم هلا ناخ ماش . ردندنسا ماع یرود

 هتطف قارطو شمر, و اوت هنجو سنا بولوا نالقتلا یتفم هدلوناتسا هدعن

 دلج رب كاسيا ریرح الضقم یسک رام یاس وا تاد کا ردا

 هلاسر ردق زویکیا ادعام ندنسهفلؤم ءربتعم بتک ددع شمت . رولوا ا
 هنیرایدنک یراقلزسصاخاما . ردراو یرامشاغیلب نان و وصتمو ینافلأت

 ماع قیرط هدنچراخ یسوبق هنردا بولوا موحم راکرخآ . ردشاوا صلخم
 . ردراشلوا هدوسآ هدلحمررب یفوشکمیتسوا هدنسیرجا هر رمدرب هدنرزوا

 قوحر هدر تو نراه نن
 ندنتحز عرص هللا ساب و ردبا تموادم هتنرابز هتفه وا بولکرامدآ عورصم

 لحرا » : یاقتنا ے رات .ردماعو صاخ هراز یراربق .یدرارولوا صالخ

 ۰۹2۱ هنس «رونر هلوامادم دحارق »: ے راترکید < ٩۶۱ هنس « لامکلابمولعل

 . ۹6۱ هنس «دهاماقم اذه» : شراترکید هلیسهتفک یدنفا دمهلادع خیشا|

 دمصل ادع ترضح خمشلا ( ۰.۹4۱ هنس « ساقلا اف « : جرات د

 ۳ نر هج هدلوناتسا . e کک 9 ( یدنا 4

 خ رات هنکیدتا را يدق راد وردوا مدق لونا ور

 u ےب رات هینیلپا شوکه لرب هب رک راز كم

 نک اس هدنراءواز هدعب بودا راتحابس هع ( یدنفا لدغ خیشاا)

 هداج بحاص هنر یدنفا نسح یخیش كناشاب قطصم هجوق . رلیدلوا

 لرز هدنمرح اشاب ینافصم هجوق بودبا ا راد لاحترا رخا . یدلوا



1 
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 یمهمانتحایس یلچ ایلوا ۱ ۳۰۸

IDIهم هم موم موج موم ممه جو موج  HOEیوم مو جص موم و  

 هدنمرح یهاح افو خیش ( یراسکین نسح نب مدارا نب د خیتلا
 هدننادیم افو ( افو خش ترضح ( .ردناطاس ولوا ندنناملع ف .زدن وفدم

 یو یناق نوا یا شا ندافو خسش ( كب اح ارعش ¿ ناطلن ) .ردنوفدم

 رصعلا دی رف هدننامز . ردنوفدم هدنراوح ا ناناول سا هدنززوا

 اا یا هو یاود ها شوخاو لس * ید تا دخوژ

 قاروا قوج رب هنافو دعب بولا ییزیق كك یناجت كب یبس یلەنردا یت
 - ردشعا بیرت ناودرب هلا لیدبت هه یېس ینهسا ینا بودیا هدلا ناشیرب
 شملکح هتغارف جنکرب هدهسلوا اولربم هدیهاشداب تمدخ یناحت نکل

 رصرص هدنحرات ۱۶. یدربرمتک هدوج و فل ومر نوکره یدا هسل وا

 یدک هحنیلوا » هرزوا یعارصم یدنک بویمهلوب اهرو تاجت یناجت ندانف
 مد یهدوراقو بولبدا ادا هدافو نادبع هزانج رخآ « هتنادم افو نکسم

 - ردراو یسام هاح ریو یسهناخ لبس رب هدنجنا یرونم هبرت . یدلدا نفد

 طخ یراصح هرق هدنرا كس .« رولو تاحت ندا شون ندنناحش لماس »

 خیشلا) ۰ « یاه یناحت یدتک » : ردون خیرات هلیسهتفک كب یبس یدامادو

 هدنح راخ یسوفیرویلس ردماناخوراص .ردندنشاشم حل ا وا ( یدقا لو

 - ردمانا هاکترابز هلمان ناطاس یو « نوفدم هدراذکهر هدنرانک قدنخ
 كتیدتقا نیدلای ندبنواخقیرط .ردبلراصح هرف ( یدنفا ناضمر خش

 .هکترب کوب ریال بنادر نااار و کد رنات .ندسهفیاخب
 : ردوش حشرات هدنرزوا یسوق هکر دش لا اس عماحر و

 قاشعلا ةعك ینیءرای یدید یعاد"یعاس ی آ بودیاربس

 :هنلاقتنا . یدلوا مالسلارادمزاع لردما داشرا یعدا كسهح هدهناتسا وا

 .ییشدل و هتسرلارب ۷۵ هم « نوک و خمش و یمثاه» : ران

 «( تیالو ديس ترضح خبشلا) . یدلوا نيشن هداحس یدنقا مياطادبع

 خشلا) ۹ ردن وقدم دنسه رمطخ یدحسم هدل وناتسا : ردن داش 4

 هلوتاتسا هدنرصع ناخدیزیاب ندنرهش وامس ( یراخبلا دجادیس ترضخ
 رخا  یدریک هتیرافاکتعا نیعبزا بولوا سیلج هنیرات رضح افوخیبش . یدلک
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 ۳۷ ۰ یرلهبرت میاشمو املعو ابلوا

KDE REDE یک یک کیک > NEDE یک( DE DE KEDE نایک DDE RADE NIE یک )یک )بک( DSI کیک RADE 

 نوا تخافع ۱ قط 2 ن ف
 نونلیا تجر اک ١ هللا ماد یخحرات رلیدید رلندشیا

 یلیکید یسهبرت . ردیمظعا ریزو كمبار ناخ دم (اشاپ دمت یلیریوک)
 . ردەدس رف شاط

 ( خرات یکهدنرزوا یسهبرت)
 اعا قم یاو لیل قر هغر ے راتیراثنهدکدروک هلی نیستی دید

emao ps 

 ددعتمهلب راه ر افصاواىلوا زاک مدنورببو ورد كل وماتسا

 خیاشمو احلص و املعو رامالس الا خيش ندرهد یالضفو نا

 یرلههرب اشم وان یحاص ناو رلالمو ۱

 ثامارک باا دعا نالوا شک اغ یار نوا ند تاون ا
 شمزاب هلوا ییراقدنلوا نفد هدنراصوصخم لح قرهلوا دیهش كتاداسو

 یراک نالوا یبلاراوج درک لاقت هدنرودماف حتفلادعب زغدصقم . كدا
 . ردکعا 3

 هفوصابا ( ناطلس دودوان) نالوا موحم نوک ینیدلوا حتف لوبناتسا
 ندنسهراب تا یزحرق هللا تردق دب هرزوا یسهننس بولو ییارششعن هدنجم

 دودوأب بیرق هن اطلس نوا ۱:یدازوک یدل *عل وا رب رحت یمسا ( دودوا )

ET SNردشع وا نفد  . 

 یسوق ابآ بولوا دیهش هدنسوف ان ن کردیا حتف یلونناتسا ( هدد ایا )

 . ردنوفدم هاسارقف هع مدت هک 1۳ نالوا نهعدق "بلم هدنلخاد

 شلوا دیش هدنناف نوا بوللو هدنحتف كلوبنات سا ( هدد سورخ )

 نب دجا نیدلاسمش خیشلا) ۰ ردشادنا نفد هدناخاد ی ياق نواو

 (هااتاق) هدرصم تولیراط نکیایمهحاوخ كحتفلا ونا ( یناروک الملیعایسا
 قرهل و هدست و شهوت یخیش یاباتاق هلساحر كحناف .شمراو

 االوم) ی نفد هدنسهحاس ی رله رش عماح قرهلوا موح ص حتفاادعب



 ۸ب9< )96 RIE یو TEDE NEDE NIE KDE DIK KDE DDE KIER KEDE DIE نیک نیک )یک هک نوک هک نوک هک

 : جرات رکد

 ماقمیس ودرف هدنای اب ح ورناطلسابق نمرات یدد هلا اعد بيغ فتاه

 ( نا رکید )
 سود رف لره هنحور هلوا كناطلس ايق نخ رات یدید هلیا اعد ربخ ایلوا

 . ( ناطاس یبصم نولکوس ) نوفدم هدنمرح ییماح هدازهش

 یزاغ حتفلاوا رزو هبرت) س یراهفو هیرت كنارزو نوفدم هدلوناتسا

 ییعصم هحوف ) . ردن وفدم هدهبلاع هقرب هدنمرح ییماح ( اشا دوم لوقە

 كجوک) .ردندنسارزو ناخ دیزیابو .ردنوفدم هدنبرق یسوبقیرولیس ( اشا
 هدلب یاو روہشم رسچج بحاص . ردریزو كناخ ناماس (اشاب ینطصم

 (اشاب نانس) . « اشاب ینطصم یدک ندیریوک» : یتافو خم رات . ردفورعم

 یرم )۰ ردراو یلبس هدنراوح . ردنوفدم هدنسهصوصح هنر + ردحافنع

 - ارزو لوا میاس ناطلسو ندنسهلالس ( ع) قیدصلا رکب ابا ترضح ( اشاپ

 مارم) .« دودو یح هدا ندع نناکم كناشاب یریپ » : ینافو مات . ردندنس

 «  اماد هروب هلوا اده رون طییم » : ردوش خرات یهدنرزوا یسهبرت ( اشاپ
 موح رم نکردک بولوا راد رس هدادش . ردندنسارزو عیار دا ص ۳

 . یدلوا نفد هنسهرت ی هدنرازاب داغرا « یدارتکءهلوتناتسا یدعن بولوا

 نا كب نیسح ) . « ماقم یالعا ندع اشاپ مارب یدلیا » : رکید خرات
 : هرات . ردهدنبرق كنمرخ ییماح هدازہش یدقم ( اشاپ نسح نادومق

 1 یدزاب اطع عقاک | نوح یداه فطا یربد

 یوام تتح یاقم هداقع هلوا ثنسح

 عبار ناخ دم یسیدنک ۰ ردهدنبرق هناخجارس یدقرم ( اشاپ ناملس )

 . ردروهشم هد اشا ناملس یسادختک لوق بولوا ندنساررو

 (غرات یهدنرزوا یسهرت )
 ماقم الاو یهز ینیلس كاپ هبرا بودیانیسح یتخراترلیدید یراثن یا

 ,یسوق هبرت . ردهدضرق هاب کی یدقص ( قیتع یاشاپ ورسخ )
 : ردکو کح خم رات عنصمو عص رح وش هدن رزوا



 میهاربا ناطلس هاکترایز

 ثك.محا نون و هدضرا یور کیدلوا زعرلعم ندن و و یدمان وا عطقنم

 ۰! شما ےدف هدندن رم

۲ ۵ ۵ 

 س,

 اهار باط ناخ دمحا نب مھارا ناطلس هاکترابز

 .ناماو نما ناتهج هدنشلود نامز . ردتشعا سولخ هدرا ۱۳۶۱۰۲

 اهد تاقرب یتحار كقلخ هلغلوا یمظعا ر زو اشاب ینطصم هرف . یدلو

 هلج . رایدربدتبا دیشراعدن هاوخذب یناشاب ینطصم هرق تیاهن . یدریدترآ
 هرواشم هلراناوس لقعلاتاصفا بولو هحرف فرط فرط تاحاصم

 .: ناندجآ رلهنخر ندف امار هتل ود هارودا تو

 ا یفتسم نمد لاس هدنامز کا

 تح هداز هر هو یدک ھندو . ردناوسن هاکت راز الاخ سەرت 2

 ریزو رر شارفتسالادم, یرله راح قوجرب و ردباناسحاقیرع یرانآبودیا "
 هب یسیه كرانالوا نوفدم هدنجما هقوب . یدردیا غارچ بوریو هناریم ریمو
 یناطلس اشاب مارب الو. زدرلناطلس ينب داق به قرهلوا ندنساضتقا تمکحو

 رکتاع زا یوب ) یناطلس اشاپ ناعنک ۰ ( دمحا ناطلس تنب ناطلس هدازناخ
 ناطلاس اف ناهسا) ) نہا كرعدفا اشا دحا كلم ۰ ( ناخ دحا تس ناطلس

 یراصنا بوبابا هدنشابیدب رک یکن اندام یردب .( عب ؛ارناخدا ص تس

 کک ی E ۳ عضو هدنسلاب
 اعد ) : یتدالو خم رات كعاخ همطاف همین و سس همش هداج ی

 : ران هنتوف كناطاساق . ۱۰۷۲ هنس ( ظوفحمهلوا ران م الوایا مدید هلا

 نخرات هننوف الوا یا مدید یلکسک وب

 ندنسایقیدلرتآ ےک نو دوکو د هایکنسكلم
 : رات رکید

 ابن ماج هبلیا یوم ی.ودرف نل باا كم تاامیدید نوازا ا
(e, 

۷۰۷ 



rotیسهمانتح ایس یلجایل وا  

NSE NIK RIKEوب  RIE NEDE NIE NEDEیوم یوم  NIKE۳:۹6:26 ( LIES 

 تدوع هتل ودرد حتن ی بودک.هنرفس نیتوخ . رلیدلبا هاشداب یناخ نا

 یدلدا تافو نکیا هدنددص كمنک ءرصمو ماش ندنکلرکلد لوف بودا .

 ) كرلنو ۰ ردنوفدم هده رت و ید ( عبار ناخ دارم ناطاس دادغب حاف

 ردلتاهم ك هد راربف .

 نک چ اتل اودا یک نا دارم ت نا دارج ناکیدا بش
 كلم ( ناطاساق ) قحا . ردرلشملدبا نفد ا هرو بودا تافو لوا

 كناخ دارع ناطلس . ردا ا توو تاج ن ی كناشاب دمحا

 یرلودن] و نوفدم هدننح یراردپ ندنخدلوا یرلهرت صوصخ ا

 : یدلدا هدارو هلتهج

 ب چ چ ی چچچ جھ یخ

 . دا ناطاس خا دم ناطاسنب یطصم ناطاس را

 ا هاند . ىدا یدالوا نسا كداخدمت ( یرل ۱ ماف )

 دارو ناخ نامعو ناخ دعحاو . یدما هاشداب هدننامز یمااب .بولوا ,رمعم

 یرادق رم دارلهاشدایهاج هدنکیدتناتافو .یدما هدمکحوا هن هدن صعناخ
 رب هناخ ی ندشدلوا ولم هلا ناکدازشو نطالس و فلس كولم

 وب رخآ . یدلریدتیا ثکم هدالصم نادم تعاس یدبنوا ینعن ندنغیدملوب
 هناخیغایرب هدعدقنامزو نانلوب هدنمرح كرك هةفوصابا هلساقلایردب كرقح

 ندننیدلوا بارت هدنجا هق . رایدتنا نفد هرجا ان رکراک نالوا یسهق
 هقوب هکردندهنرغ اما . رایدتروا لرهرتک قاریوط ندهحفب صاخ هنیرزوا
 ندتلاسر ترضحو شلاق یرندنسان یادتا كن هیفوصاا بولوا میدق ك

 یادت نامز یراکدتنا ترشابم کما هر یهیقوب هکردشفلوا اس مدقم

 هدهق ون رانکهوک امد داتسا . یدشمک هس كم ردق ها وا ندنسان

E Iنوتو رب ندرمد ی فرات هلعوط کیا نکراعآ یر هر  

 یسهحار ناخد هدنحا الح . یدلوا یراوظنم كقاخ هلم . رلیدلو یسهلول
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 E دجا ناطلس هاگترابز

  KEDE KEE KSI NEI SIE NEI REDE KIDDIES KISضیا و مصوب و( وجوکوک < 926۲

e (ناخ میاس ناطلس هدازهش) هرکص ندناخدمم سولج 

 یدلبا یلاف عادو نا هدناح یردب یدو ا هدازیش) .

 .ناماس۰ ٩5۰ هنس « لیاج لوا یربکناهج ماقم هدیا سودرف » : یتافو رات
 ۱ ۰ .ردولغوا ناجا

 ۱ لا .a ردشمابا دلوت را ( ناخ دما ناطاسهدازش» " 1

 . رایدنا هدنشاب ترد هدقدلوا رسم ْناَعع 7

 . ردشلوا هاشاب هرک ینا ( ناخ ینطصم هدازبش)

 اهار باط ناخ دم نا ناخ دما ناطاس هاکترابز

 . یس هنس ۱۰۱۲ هدلونناتسا یزلسولج تولوا عفاو هداسنغم یرلدلوم

 ..یلادجو كنج یاو یلالج یتطلس ماا .یداینوک یجتزکس نوا كنجر
 .» رایدلاق تحسار نار ندنکیذلبا رذک هلا یلاتقو برح تنسهملق .نوغرتسا

 بر دمالب يرلکنتا تانجو تاریخ كرم غ نودا تاج وا
 .نخان بویمهدیا صالخ نیر نابرک ندلجا ٌهَضق هدرانورخا . یدنلوا

 .یماح نالوا یرابن یدک یا دغ نر ییا ها یا
 هتع كف رش ربق . رایدتما نفد هیر دلخ برت رظان هننادیم تآ هدنبرق

 : یضرات كنتوم نالوا شعلوا ریزحن هرزوا یا ح
 هلوا نییلع دما ناطلس هبرت ردخرات هنماعا كنسايلع هبرت ح

 روس هوحو جات تمیقیذ هوحو نیز ندرلدقم هل هرونم هبرتوب
 . ردشفانوط هلبا رالبداق تمیقیذو هو جوغ

 .هدنشراب ۱۰۳ الوا - اهارتباط ناخ دمحا ناطلس ناکدازهش هاکت راز

 یراراوخ رز رد ( ناخ دما نا ناخ ناهع ناطاس ») دعسو دش

 غص ران وب مدننافو تلترارد .رددالوا نما كناخ ها را
 .هرکص , یدلوا هقیاخ ناخ ییطصم ندشیدلوا مک ناخ ینططم یرلبءو
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 بوناللاصثبشبیللا هحیکر .ردشملوا عاتسا ندهقنهبدردبتل | یعرکی زوبج وا .

 اشاپ ميهاربا ندنرلرتخا هزک اب رتخد . ردققحم یرلکدتا تمدخ كرل هاد

 رف ىلا ی رک هقشب ندناطاس همطاف یناظاس اشا للخ .یناطاس هشباع

 ی تاولقا لامالام رکو رمغص هدنسهبرت كناخ دارمهالاح .یدیا نما
 . نعجا ماع هللا ةر ردراشملوا راونا

 gD حسیوجم

 تلا دارم ناطلس نبا تلات ناخ دج ناطاس ترابز

 اهارب تاط

 لس مر شل فا عفاو هدنشرات 4۷ هدنرهش اسنغم یراتداعسا تدالو

 بودا سولح لوک هغه یشلا نوا كن والا یداه هام هدنشراا ۳

 یراخحاشم « احاص « املع « الکو ارزو « ییاحوتف . ردشلوا هاشداب لقتسم

 لدع دم ناطاس نوکوب یدتا سولج » : یسولج خرات . ردشلزاب. هدالاب |

 شن آره ید یرب ندمدآ ظوبه هکرد(یرک ۱) یانع وا خا «هلباداد و

 هرک یدب ردوا حقاو یلتدش ردقل وا هرامو . ردا نع لوا یحد یرب
 ر

 . ردشمک ندنایناع لا غیت نادند رافک كيب زوب

 . ضایب ایارس هدنس هشوک یلوب ناویو نهو هیفوصالآ یرارونارپ ربق
 ٠ ردنیزم تیاغ ینیرش ربق .ردنوفادم مدنجشآ یلاع ةقرب ین هلا ماخ عم
 : یافو ځرات رد هنس ۳۸ یر۶ تدمو  یتطاس تدم

 هحان نوحبح ورد ناطلس كوتوا ردخراتایمزع هنکیدتناسودرف مزع

 :اسز ران کند

 داد ناطلس یدقح یدلوا سودرف . یدیدنخراتنوجا یمانبییکح بوروک

 هرق هرزوا یرلنزور رظان ههار هاش تلنسراونا رب هبرت راخرات وشا

 .ردمانا هاکترابز یس هیرتالاح .ردشه وار رح هلابهذم طخ یزرطیراصح

 د ا تا دو نال لوا ج روم د .ناطقس ناکدارهع کد
 . رلیدتس هتداهش . یدبا هدازهاشدایرب وو تما



 ۳۰۰ ثلاث دا هاکترایز

 « یلحا ۰ نرز شه . ردلکشم یدادصت هکردنوفدم راناطلس هې رکو

 درله زې ییعاتوا

اھارٹ باطروففلا ین ناخ لس نب ثلان دارم ناطاس تدایز
 

 رخ ةراشبلک ) خراترکیدو .ردیظفل ( تباثلک) یحراتیرلتدالو الوا
 . ردراشموط هدننوکی نشب كنسبل والایداج یسهنس ٩۵۳ بولوا (بسنلا
 هداعرا مون یک ر كنه رش ناضمر ۲ یرلسونام تداعس سولج

 -ارح هنوف هلا ناخد زاب هدازش یردارب ناخ یاس یرارد .ردشلوا عفاو

 كنسهملق هینوق بولوا غلاب هیهنس ییانوا ناخ داموب نکردیا كنج هدنس
 ماس ۰ شمردا اشاع نهاکاح كنج كنسح هلیساباب هرزوا یسورابو جرب
 روج تبا یناخ دامو هلعانغلام هدک دا مرم ید کک فا

 نایلسیدجنامزهخ . نعمردن ود هنا ناملس یوم تم نفت

 ا اسنغم هنسودنک ناخناملس و . شملیا هدهاشم یلاح كناخ

 زوبه بولوا نیمز یور هفیلخ هنیرب ناخملس یمایبهدعب . یدتیا ناسحا
 هرفسر یرایدنک تالاب. یدشا رور هد مکه تن . زدراو ناجت و

 مادقا هتاحوتف بوردنوک رامظعم رادرس ههعیرا فارطا اما . رابدمتک

 . .یدلبارارق هدنقابرادبودنا یافتنطلس كرت هدنحرات ۱۰۰۳ رخآ .یدردبا

 هلیرامارتحالا یوذ دالوا هدیلاع ۀقر هقشاب هدنمرح رک ةفوصابا ینیرشربق
 نالوا موحیم بوبمقبح هرشط ندلونمالسا ادا . راردنوفدم رار

 تدم . ردهاشدایرب روهشم یسهلخ تاربخو هدى قالخا . ردهاشدابو

 ناهج هاش » : خم رات هنتوف ردهنس ۵۰ یراهرش رم تدمو ۲۱ یراتطاس

 . « توف هدحواكس یدلوا

 یبداواراکنخرب قوشو قود حام رکا اف -- یراداجآ دالوا

 ی هلم اما : ردنوزفا نددح یدالوا .ثااو روک ذ نلک هدوحو هلهج
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 هدالاب هکر دشملبا حتف یخد رلهماق هحارب یک ییدلبا حتف بوداشوق ارح ون
 نایعاش نشاشم «الکو ارزو ندشدلوا یرلتتطلس تدم . ردروطسم.

 مج ,بانج مح . ردقو جایتحا هرارکت . ردرانانلوب هدننامز یردب لح
 ماس یک ناخ میاس یسهدهد هدوب . یدیا مرک هاشداپ میلسو میلحر برمشم

 ینملعو غوط بودیا تمه لذب کما تعزع هبقاب قیرط تیا . یدبا
 ادتبا كنفرش عما نالوا سیم یعاصا هداروا بوردنوک هنناج هنردا

 عجور ا دقدر هلحم مان یروح . یدلوا هناور هغملق یتسهعمح

 هدنحم رات 4۸۳ یالارخآ . رابدلاق زحاع اطا ندنسهلاعم بولوا ضراع

 یفرش شمن . یدلبا لاحترا هاش راد ینوک هعج یجنزکس نوا كنابمش
 ن را دا و ادد روم هیت هاتف نیک هفوصابام هییلون اتش
 خرات هنت وف .. رد هنس ٩ تنطلس

 نيد كاپ لس ناطلس هنر یر: یدید یسدق فتاه

 ناج یشاک هلا یراصح هرف زرط هرزوا یمایلع هتع كنراونا رب هير

 تیا وب بوک ( یاس بلق هللا یا نم الا ) ردروطسم هعرک تیاوب هرزوا
 ماس وب هاشداب نداتافو هدلوبناتسا ادت اهدح رات .یدشلوالزاتهدتناش كرلنا

 رار هبهنردا هليا یناثیلس زیردبهکنوج . ردطلغهدهسیا شمل زاب هيد ردیناث
 ملسیکیا .یدراردبا لقن ییراقدنل وب رضاح هدنسهزانج بولوارومأم هکمتیک

 زکسنولوا زا یراتفالخ تدم هدتانکنا . یدلواموحم هد لروح ید

 كنبراترضحیرابل احر هیاع یناثملس هکرویلوا كمد .ردهدنهرآ زوقط ها
 5 . ردتنثمو ققحم ینیدلوا عقاو هدیلروج ینافو

 اج هدازهش) -- یا ناخ یاس ناطاس موحم ناکدازهش هاکترابز

 هاشداب لقتسم هدینامع تخت بولوا فا-اربخ هتیرب یرلدحام دلاو هک (ناخ
 ناطاس) : ردرانوش یر هدازش نوفدم هدننح یرارد . ردشلوا

 للع) ۰ ( ناخ ناملس) ۰ ( ناخ نانع) . ردپوجوک كن اخدام ( یتطصم
 هبرت . ردلکد ی یرامسا هدهسراو اهد هدازش یا رکیدو ۰ ( ناخ

 زا ا یاس زارو هدرا مداخله درازا
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 املع «الکو ۰ 9 ر تو ا تاریخهلح . ردهنس 2۸

 .یراهدازشهدرهق یهدسرق ىن رشرقاما .ردروطسم هدالابها یراحشاشمو "

 نسخا لع لاةحر . ردنوفدم
 . كناخ ناماس رانوب -- ناخ ناملس نا دمت ناطلس هدازهش ءاکترابز

 مهف زین و عبط ید ا یدیا یسهداز هاش رت ندنناخ ییطصم هدازهش

 سیرقن بولوا رابتخا ناخ ناماس یتح . یدبا ناوج ربدم «انادو لقاع ۲

 ندا ررقم یراعا دهع لو یسک دراج لپ هظلوا الت

 توست یلو کكنهدازبش هدر تاس غم لا نزخر ( ردق هاو
 یارحیماح هدازبش بودربتک هلوبناتسا ینشمن . یدابا تسکش یر نا
 رر هد نکیدتک هنترابزیه ن اد ابد و تاغ ناخ ناملس « رابدللا نفد ا

 : ىح ناخ ناماس هتفگ یاوو مش رات + یدردا قدصت یرولف كس هسک ۱

 ٩۵۰ هنس « دا سودررف داب دم ناطلس قن
 : كناخ ناماس هنس رات رکید

 ٩۵۰ هنس « مد ناطلس یسهدزک رهدازبش

 . ماع هاشداپ یردپ اباد موحیم — رکنامج ناطلس هدازهش هاکترایز

 هدقدلوا هجوتم هنبرفس ناوجخت .یدراردبا ازغو راکشو دیص رب رنا ها
 هلوبناتسا ندضرا مدا | ناهج یرکناهج دوحو بودا تافو هدنسانشم تلخ

 رآ نامز نا ؟یارکناهجح .یدنل وا نفد هضرا رصق هدنعماح هدازهش بول هتک

 ۹۰ هنس « للح لوا یرکناهجماقم هدا سودرف » : : خرات هنتوف .یدلوا

 .یرع تدمو ینرام راثآ و یرالاهجر هیاع یناث یاس ناطلس هاکترابز
 یرد نکا کا اسنغم یدلیا دلو هدنشرات ٩۲٩ -- ی اا تدمو

 و با رافلا هدشبا رخ یسشوا موحم هدراونکس كناخ ناملس

 :ردحرات هنسولج .یدلوا هاشداب هنر كنردب بوشش هنااا کیا دا

 هنردا نکو هلوبناتسا ندنا . ٩۹۷٤ هنس « ننمولاریما یدلوا ماس هش »

 بولک هلوبناتسا هرکص .یدلبا ترشابم تا عماحرب هدنآ بونا غوا هنتخت

 1 ینسهرب زج سلراق < دک رادرس ههسورحم كلام فار طا
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 یک رایهایس ینس ینفین نسوس یدلچ یک رلیهاش هایجات لزق یدقیچ رلهلال 7"
 یک رلیهلا شعوط زول هقح راتتسای . وب برایربو هداب نجات هلال ردیففار
 یک. رایھابت هلوا لوا برشم ید زاب هنقشع دم وس یرایرا> یاب یا

 د راب ی اا ا یاب نام

 كناخ ملس , ردشلوا عقاو هدن وز رطو هدنحشرات ٩۰۰ یرلش رشدلوم

 هدنل وا یسهنس.۹۰۰ لماک ین هدهام سلر .ردشمالوا یدالوا یریغندنوب

 اهل ددحنم هام لک,سارب ةمالا هذهل ثعس انا ۷ ندنکیدلک هبارند
 كرديا قلهاشداب هنس زکس قرقو شمشود رهظم فرش تدخ ( هند

 راذکجارخ یهاشداپ زکس نوا . ردشمهلیاحتف رلهعیسو كلام ندهعس ملاقا
 . ردبحتف سودر .یسازع ینکیا یدارغلب هنوط یسانغ ادا . ردشعا

 : یکن را رقم هدرا ٩۷ هدنحتف راوتکس نالوا یسازغ هلوض
 كيریلا یجرا ) یراحوتفرپحور هدنرلءهدار زوقط تعاس یسهجیک یحنکیا

 هدرب رب یلزیک ینشعن یناوقوص . ردشعا تیعبت هناباج سما ( هضم ةيضار
 هعلف هیرت هدراوتکس ییاماس هنورد تالا تودنا كاب ندهبنطا تافرخ نم"

 فو زاومرت ا بحب نفذ ها ل نوا لح م رب مان
 العاهیا جاجاجلمو ربنعكسم ینشعن كناخ ناماس هرک ام , رابدتااعنا هگو

 ی ها اف تیم 007 ا نا نودا اموم هوونالاص
 هلتهج وا . یدادما حتف یسهعلق راوتکس هلبریدت ریلد ریزو وا بویلوا
 . هتثآ راوتکنس ینا یاس . رلرید ردشلآ یسولوا كناخ ناملس یراوتکس
 . یدلبا تمس هنسیدنک یکسع هج كرها نالعا ینافو كناخ ناملس بولک

 . كنبارح یماج هليا لقن هلوبناتسا بویلامراص بوراص ینایلس شمن هرکس
 هدنسیلاع ا نالوا هرجا ناتسلکو ناتسوبو غاب لاثم نیبلع تشپب هدنکوا
 هعان وا گیت ید هرزوا یراتسد یناماس قمهدنتامس رس . ردشعل وا نفد

 یتطاس تدق . ردرونم ربقرب شعلوا نییزت هلیرللت انروط هنازاغو یهوححم



 چ

 TEV ارعش یهدنرود لوایلس

 ( یلج یعیلخ) . رد لوتلک .(یزوطس) . ردم ی
 ربدلیج یرلهرکص . شمروللوب هدکلرب هدنلاع کلهدازهش هللا ناخ میلس

 هناک زان هد هسبا یننومطسق یسیدنک . ردشعلو هل هدنراحتف رصمو

 تغل هدماش ںواک ندمح ( یمسلح ) . ردنوفدم هدماش : ردراو یرلراعشا

 . ردشعا تافو هدارواو شما لات ینیمیاح

 هدننرف همشخ قرق ردعاحش یمسا ردشحوط هد هنردا ( یاور)

 1 ینافوخم رات .ردنوفدم هدنلخادنزورر رظانهها هاش هدنسد ریطخ یدحسم

 یاور یدتسا مع اکب ندیانح جرات یدد یسدقحور بودیشپا

 . ردن دن رلمادخ اشا یری و ندنسهصف نلد ناقلاق هدنلیا مود ( یدوحس ) ۱

 ( یعس) . ردلکد مولعم یسدلبو داوم طقف ردیمدآ قرش ( یرورس)
 ولغوا لاخم بولواهللا لیسقدهاحم ردیلهنزرب هدو ( یزوس ) .ردیهنزرب

 تبجس هدهسلا لکد یحاص ناوید . ردندارعش نارداهم نانعمه ها كب ىلع

 ردیداماد كبیناحتو ولغوا هلادع ( كم یهس) .ردرظنالهک اقح هدنادرفمو
 ۱ :: یرعش ردراو ینافلأت لیخ

 هنمشد یردح نب مری ریدلیب هنت ردیروک رلهرز هقلح رلاد

 . ردیلنردا (ینابص) , ردیلهسروب (یسمش) . یدتیاتافو هدربیللا زویزوقط
 لصاو :هداز اردک ی هدضورع اع
 یراعشا هدنآ شوخ . یدا یسلاو ماش سلبارط . ردكب قطصم يا

 . رد عاش رب دننام ییاحم رد لنومطسق ( یلاط ) . ردراو

 رعش ةهادب .یرپش لصا ردعوطم یرامشا , ردا مور ( یر ۱
 هنامعلا :ردشلو اعووشن هدهسرو طقف .ردلنامک (یرن) رد

 . ردلزوک یراعشا . ردشمریو باتبآ هیافلاةیاغ بودیا فیلأت رات رپ

 هلیوشوش . لزوک نتمیسربهبازانیدربک همام » : یمظن ردیلهسروب ( یلاهن)
 ندو وا قادووانرا ( ىلا ) .« لزوک ةلح قو یر كحهسد

 ۶ ینطن ندید ( رد ۲
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 آف وان لع ن هاتش ده ااو’ ندیوفدم هدنراوج ی

 هدنراوح رلیز هدهسور . ودع تاند هد رصع دم ناطاس . راف

 ..ردندیراق لآ هدوب ( یاب فسو نب یلع نب دم انالوم) . ردنوفدم
 «( لاح نیدلاءالعنم نیدلایحم انالوم» . ردنوفدم هدنراوج یراصنابوا

 . ردفورعم هلکعد یلج هداز ننسح یحاح (دم ن دمت هاش انالوم)

 <( نهرلادعن نیدلاماسح انالوم ) . یدیاعرو تحاصو ییاعمرحش صاوغ

 ثموحم یریکشاط ینلؤم هبنامعن قئاقش ( لبلخ نت ندلاحلصم انالوم )

 .ردردار كسدلاماسح انالوم ( لبلخ نب مساق ندلاماوق انالوم ) . ردیردب

 نفد هدهمرکم کم كرهدیا تافو هد ٩٤٥ ( رضح نب عساولادبع انالوم)

 . ررد یلچ دباع کوب ( تفسوب دیس نب زیزعلادبع انالوم ) . ردشملوا
 ( مساقلا بطخ نبا نیدلایح انالوم) . ردیلنیدیآ (دحا ریپ انالوم)
 یراق النم ( هاش دمج نب دمت نب نیدلانیز انالوم ) . یدیا مواع رحب
 هحنوق ( لاک ن دوادانالوم) . ردنوفدم هدکحنم رصق هدماش .ردندندالوا

 -چوا اتالوم ) . یدا لضافو لع (دوخ ندلارد انالوم ) . ردی با

 دحسم هدنلخاد یسوق هنردا . ردهزح نیدلارو یمسا لصا ( شاب

 :ردنوقدمهدنسوق هنردا ( ور دن دم انالوم ) .: ردراو ینهسردمو
 نا دم انالوم) . ردروهشم هکعد هداز دلم ( دوش نن یدس انالوم)

 « وللداشخیشن دم انالوم ) .ردندندادجا كریقحوب ندرلهداز هجا (بوقعی
 : ردندراهداز یسل ( ندلارون ن دما رم انالوم ) ردنوفدم هدهنردا

 یهدنرصع دیزیاب هني ځاشم ندنکیدتا دادتما زآ ینامز كناخ ماس
 . یدعلوا ر رح ندننیدلوا اشم

 تا لصا هک ردیلل ونک ( ىلج یهآ ) = ارعش یهدنرود ناخ میلس

 یسمشاه لاخر هدنراسخر .شعایات فسوب هدلاکولاج .رلرند نسحیلکب

 - ردو بیس هنصلخت یهآ . fe زوس رکح ءا رب قاشع نروک.هلغلوا

 هدهرف هرق . ردشُعا راذک هلا هاوما یننزان رع قرهلوا ندنربئأت كنصلخم

 رب زیا لوق هربظن یهآ ( لدندح ) اما راو ینافیلأت باسحی ردنوفدم
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۳ ۱ 

 ۳ ۵ املع و رلرادرتفد ,کهدنرود لوا لس

 دما ناخ ) هدرصم . یداوایلاو هماش بولبدبا لع ندرصم .ردشمردباا

 ندنکیدتا ناصع هدول كنا نایت هدوا )اشا ۱

 دجا بوراو هرصم هلا زهم اثاب مهارنا لویقم . ردشلآ ینقل ی
 رکسع هحنلوا لصاو هرکبع یدقح هلو هرزوا كمردتبا بلص یناشاپ 1

 ..- ردراشمتا بلص هد ( لود ) بوراقیج ًانارع ندماج ی (اشاپ دحا)
 : یخ رات ردشمهلبا نادابآ و رومعم یفرطره بولک هریصم اش ھارا کودک

 .ردفوذح قرحاب هدحشرات . ٩۳۱ هنس « یدلبا داا یرصملداعناطاسفصا »

 . یدلوا مظعا ردص هنیرزوا یسهملبا حتف یتسهملق خاک (اشاپ هج لک

 . یدلدیانفد هد( ناجنزرا ) بولیدیالتف نکردک هنیرفس مج ( اشاپمدم )
 ( یدقا باهولادبع ) رادرتفد - رارادرتفد کهدنرصع ناخ ملس

 هدباسحراع پولوا ناملسم نکیایدوم ( مالسلادبع) . ردهداز ےرکلادبع
 یلاخ عرق ( كم دمع هداز یضاق ) . یدلوا رادرتفد ندشدلوا یسالوط دن

 ىلع نب ىلج فسون ) . یدلوا یجناشن هلیساح كناخ ( یارک یلکنم )
 . یدیا رصع هناکب ( یناکی

 نب دا نیدلاسمش انالوم) - رالع نالوا هدنرصع ناخ ملس
 ۰ هلیقح یفاصوا كنارود هناك و نالبند هداز اشاب لاک ( اشاب لاک نب ناملس

 هنافوصتو هنالاع « یال لج قرف زو هاب روا ی
 رصم . ردتشلنوا ضاخ کک ىلا صاخحت شرب .ندراو را

 ردشهلواناسحا هنیرابدنک رصم هلسولوم ندشیدلوامور غیا هدنحتف

 . ردشلوا رومأم هنیریرحت كرصم هليا ( یلازغو كيدريخ ) ىسيلاو رصمو
 به راتزو دزد رگ وور « ناحوا هنگ هد رم را اتا

 هحنقح هنادبم ییلدنوا هدیاف ردقهرذ ندتبالوو ههاشدایو یتبد وا هللا فقو

 نیمرط!مداخ هزب قوبیررض » هدوا یدنلوا ضرع همیلس ناطاس تیفیک
 ندشولوم"رصم هداز اشاب ل6 . ردراشمزوس « دنا تانک 9 ۷۲
 انالوم) . رد وفدم هدنجراخ یسوق هنزدا . یدتسا اقترا هنلمالسالاخیش

 نیدلایح هدماش . یدیایماما كناخ ماس .ددیینومطسق ( یلعن. ملطادبع



 :دم تمام ممد ج مو همدم مجمع عمو صک

 حت هعاق زو. 8 هدنساننا یتفالخ هنس کیر ردشملا ن هخسخآ بوناز 8

 روز ندنسالب هدنسهووا یلروج یتفالخ . ردشلوا رصم حاف رخآ و شما
 ارا لآ یعرکب رو زوقط پاوا ولروخ مد لاو هو شلآ ها

 تدم .ردشمصا هشرع حلف هدزلانغ ییدتا هک افح .ردنعلوا مومن

 ثاتارحم ییماح كرهایدیا لاق هلوبناتسا یثتعن . ۵۱ یر هنس ۸ تطلس
 < یلافو ےرات ردشلدیا نفد هدنجما نانج ٌهقدح یهدنکوا

 اروا هربق  هللازول اروا ريم را تسه

 هقرب ک هدنناب كن هقوب . «هحتاف نوجمایسور ناعا لها » : رات کن

 ناخ ناملسنا هللادبع ناطلس « دوم ناطاس « دام ناطاس هدازهش هدنجما

 ر ح اهم نالوا هد رک ره فتا ناظلس ظقف ناردن وفدم

 هدابا نما اتم رس تله ودوار ای راد یل. ردقو هدبنهرت
 تم وناخرود هد هدنعماح .مدلوا ناخ ءزج هنس چوا ریقحهد ةناتسا وب .راتاب
 . مدیا ناخ

 هدرصم (اشاب نانس یشاوط ) -- ارزو ی هدنرصع" كناخ ماس ناطلس

 ملس ناسا ناب یرلرداهب سکرچ مان یابترکو یابناموط هدنکنج هیلداع
 . ردنوفدم هدنرق راکب خیش هدرصم . رایدشا دیش كردا نظ ناخ #

 هدنآ هلیلام بولوا لتق هدنبرق ( هزغ) نکردک هرصم (اشاپ سنو )»
 هدنل وب رصم الاح . ردشلدا نفد هننورد در هاب دیا اس عماح رو هعلق ر

 هدلوب رصم هدو (اشاب ماسح ) . ردصانم یاحرب رارید ( سنو ناخ )

 ریدلح . ردبسالعا دج كرلهداز نک هقود ( اشاب دحا ) . ردشبردلوا
 (اشایردنکنا) . ردتلردلوا هدنساتشم"( هساما ) نکرداتدوع ندنسانخ

 دعاقتم كرهلیریو یتلابا (هنک ) (اشاپ لنیز) ۰ یدنلوا لتق كردید.ا لزع
 دم رب ) . یدشلو ترهش هلکعد هدازهحاوخ (اشاب دم ) . ردشلوا .

 :روزاو یراشک هاواتتا هدرمش . زیستن قیدص, ندشامعرف ا

 کهدهزویکک ( اشاپ ینطصم ) . ردراو یناوید رب فلکم هایصلخ ( یزمر)
  هنیراداتسا رصم هلبا نوک انوک ماخر تمیقیذ یعماج . ردیسبناب كعماح



 ۳ ۰ لوا ملس هاکترایز

 كکب یناجت ( كب یہس ) . ردنوفدم هدنبرق افو . ردراو .یتافبلات دلم
 ,غزف كنتاحت كکب یهس» هرزوا یروکو تفک كنافرظ نارا . رد

 ..ردلم برض الاح یزوس « ردقلایاشیرب قاروا كن یا یدصقم ندقلآ

 نسا یعس ورس دوخا : ردشمز و تاج ه نا بوک یرامشا تب
 رد نر و ۴ .ردیلکناح ( یک ) . ردشلوب تاج هلنایاحت راعشا نکا

 ارا ا هننراغشا هناکزان سوا بالزطسا زوير 2 8
 .بولوا رصع مه هللا یاح یزابنو اما . ردراو یزابنن چوا ( یزام )

 . ردیلزوریس (ینصو) .ردینیدبآ ( ىلصو) .ردراو یراعشا لزوک ردیلیلوییلک
 ی( لاله ) ۰ رد هزک اب تیاف یراعشا هنامح ردندمح تاداس ( یمشاه)

 . ردل هسروت

 ناخدیزباب ناطلس نا لوا ناخ ےلس ناطلس هاکنرابز

 س کیت ردوا عقاو هدنګ رات ۸۷۵ هدنوز رط یر ات داعس تدالو

 e یدنلوا توالت یسهطخزو رکن اما وا

 هللامرک علاق : وش هد (یلعرفح) .ردشلواو نمرتحلا نيم را مداح كلبا

 :6(برعلا:ریزج كلع ۸م مجعلاو مورلا كلع ناهع لا میلسنم دال ا ههجو

 درم و تنم دا ن و ۳ یفاصواهبا یرلاب ررد مالک

 .هدنفرط قرش . زکد قآ و شیرع هدنفرط برع کوچ . رونید هریزج
 .هدنلوخو. ردلوج لزنم یبا یسرا هارح ییاوت . ردراو یا کک
 .. رردشیراقهننرر, یزکد کیا بوس هدننامز سیطوطكلم هاربا ترضح

 ماكو برملا ةريزج كاع مثال سپ ٠ . ردوا هررزج تا

 .هدنکل هدازهش . ردشلوا كلام هد ةققح . ردکعد هلواكلام هرصم ةر

 -هراب شم راسو ( هنحتاح « دروماب « ناحرت « خاک ) نکیا شات نو 3

 .یسازغ ریدلبج هللا لیعاسا هاش هدنسولج یادتباو سما حتف ی هعلق



DEیمهمانتحایس یلجایلوا  

 ۰ )92 )یزک نوک )یک )وک )و)ک جوک )یک )کیک

 لوق هربظن هکردشم هلو فیرش تمنرب . راو یرا هدّیمف لزوکو ینافلأت

 :ردشمتک ندناهجنکیآ ناوجونرب ارآ ناهج .ردیانیدیو ( قیرط ) . زا
 شمریک رانوک یلبخ . ردیللوب ( ییرظ ) . ردنوفدم هدنبنج هعلق هدنیدیو
 رس وظن دج نع با . ردهداز مرکلادبع ( یرعع) . ردلاع حایسرپ
  هیرهمقت یک لب ءودن دن راج دن کا دم هدازهش ( ییلدنع ) . راردندارعش

 LEN نشرنا مقن ینرامعا ها یر تونو شوش هتک
 : یرعش . ردل هنردا ( یدهع) . رد هدنناوخرب

 یکیاراومدنقا یکكنس مهسلوالوقهمیک نکیاراو مدنلبورس ٌةهياس مهسراو هدنق

 . كنا (همان ناماس) دلج شعلا زویچوا ۰ ردبل هسورب ( یسودرف )
 یاد و نت ویو یقه لااا ۱ ز ر اا
 یهدنملهدوب .ردشلدبا تاس هدم . ردکن | یمهموظنم ( هبات ردنکبا )

 یرب۰ شلک اهد ( ینافف ) کیا هدفاس هکنوچ . ردیرئأت كفرح ( نیغ)
 - ووو مزو یزد هد كلو هند نتعآ دحلم هش رد شاشا بلص

  ردل هسورپ ( یتاک) . ردیزوریس ( یدتق ) ۰ ردیل هنردا ( یرداق )

 -ردلهنردا (یتسم ) .ردعطهنیزورف .زدلکد یلیرولفاما ردیلهمرولف (یربک)
 ندن رثا كنصلخ .راشعد شم ندنکیدتا تسمه یراقشاع یلانغتسم مشج

 .ردراو یراعشا نزول قلم هشولو شیب ردشل وا مادم تام یی

 دلدحاناطلس هدازش .ردقوح یراعشا کرو یسراف «ردنلهساما ( یرنم)

 .هدهحرد كحهسد ناباشهغل وا عاطمرب یعارصمیه كسرا هدصف .ردندنرلع دن

 رکب ۔ ردسیقلا "یا تنب هک ابوک ردزیقرب یل هیساما ( یرهم ) . ردلزوک
 نکیا هتفکشان هحنغ زونه . ردزارفارسو زاقشع ییدنکو زاتم یرکف

 .هسافنو ضیحو هضئارف « ههقف ردیحاص ناوید . ردشلوا ناور هنانج غاب
 لرعش ناطاس هدرصع لوا (كب یا ) . ردراو یرل هلاسر موظنم قلعتم
 . لنعدرق لرعاشمان (یلئاس) هدهنردا یسیدنک .یدباریظنی ریمرب احصقو
 ۱ ناب مت - رد یسع یمسا . یدبا ینلاغواو یولم دنع هرزوا یسدعاق كاف

 ۱ .ددع ٩ ردشمصا هشرع غربت تغالب هکاقح هکردرا و ی جرب هدنفصو

1 



 ۳۱ نارعاش یهدنرصع دیزناب ناطلس
 RIKI )و9وک )یهک )و9ک )وهک NDE NEDE KID یک )رک )وک یوم یوم »یو )۳9 )۳۰9 )< RIE < )کوک )یک

 هدنرع ندادن قشاعر ناود نساخ رد ره دار نا اک ج

 ردمودح كناخ دی زاب ( ناخ دوفروف هدازهش ) ۰ ردراو ییافسلات ریتعم

 : رو نددمحا هدازشو رتهم ندملس هدازهش هدازمشو

 تو هاها ردد و دس یمسا ( یریما ) . رد هس قر ) یاتفا 7

 . یناروک المو یخ هاب نوغ اما ردراو یراغ را

 ۰ فا هد تدس ول . زدق وح یراعشا یتراف ۰ ردشک همور هل را هبصوت

 رردل وا مدا حسم هکردلوا مد او ۱ رردلوا مداحیسوا ۹۹ یت رلقش اع

 . ردحتملت هنس هلیاح تا 4 مدا لثك هةللادع یسع لثم نا شو تس و

 ینافلااتهدنمان هه .ردلعواناماس هد( ناردشرف ( ا یمسا ( یی

 . ردمور ( یاشم) . ردب رد كن ىلج رفعح یاشن (یان) . ردراو

 لس بودم .یلفسوت هدق دل وا شورطم 3 نشد نیاز فس و هدلاح و نسح

 . ردیلسوو ( لبلح ):: ردندناخ ذیزاب ياما ( یر )۱

 كن یّعفار هدشمراو هم هلا تحاس هنس زاید دار ندمور اخ (دعم نسح)» :

 یغزجملادر) هنالاع . ردشعا دیش یبلا یوم قح رب هد رد ی
 یرعش .ردیلبوکسا ( ک اخ) .ردراو یر هدیدنپ راعشا هدنزرط ( ردصلا

 . یدبا یک ناوید كهاشملع هدازرش ( یاکذ ) . ردلکد لزوک ردقوا
 : یدیا یناک ناوید هد ( هفک) ت كناخ دم یس هدازش ناخ دزاب ( یهد )

 ردهنافش یراعشا . رووی هداز نسح هح وق . .ردیلپوکسا ( یزاد

 .ردنوفدمهدن آ بولوا یلانسحو تاریخ هدنرهش هفوص .ردیلپ ونيس ( ینیس» ّ
 هسلوا رومأم و ردلکد یعوش اما . ردیلماشو . ردنداصا (یاش)

 . ردراو یراخرات عنصمو یر! هدیصق هنیرلازغ . رولک رفظمو روف
 هد هنردا ( قوش ) .شعا یرادرتفد ك.( م)زاطلس . ردیلهنردا ( یدهاش) |
 ندایند نزهریو دهد یرامشا هلج . شعا یولم دع كناهج هتوئرف

 یتاودرب شعلوا ادها هنمات دز .ردیلپ ولس ( یافص) ۰ رد هنرزوا تیاکش

 . ردنانئومطسف ( ینص ) < ردراو یراعشا هدنیآ شوج ( اف ) د ا

 هد هج رد كج هلس هلوا رل هس راعشا كنسودرف . زدند دسمال تکی یا

es. 
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 ناک ۰ اشاب سونعز یلح ىلع « یلح یدل « یاچ دما هداز یجهردنچ

 مر مش یلح درب . یلج منا هلودلا ارس 1یلج نیبح هداز
 اځ رفعح ۰ - یدلک همور هلا ص نددنه - یلح دما < یلح نانس

: A e ES كب میان نیا 

 نب دم انالوم س املع راسو مالسالا خیش ی هدنرصع یو دزیاب

 الوم - ردنوفدم هدنسهریطخ یماحافو خبش - یراسکیت نسخ محارب

 ظالوم - ردنوفدم هدهساما و . ردنلهبساما ب بوقعب نب بیطخ مساق

 3 رد« اهعست اموع لع تام دقو ددح » : یافو هرات . یفاکلا نیدلایع

 : : ےرات هنتوم . رد هبساما ۰ دوم ن ىلع ن نهرلادع انالوم

 8 موربمو موحح دیژلا لج هتاحر را ینتبی یذلل لق

 نیلارخف خیشلا ) - مارک ماشم یک هدنرصع یان دیزیاب ناطاس

 .دوعسلاواو .رد,داماد كن ( یحشوق یلع) ۰ راربد هدیصوان خبش ( ییلکسا

 2 ۹۰۲ هتس یافو < رد وقدم هدنریش (تلکس )۰ ردیدح یا اف ۱

 ۰ رات ردنوفدم هدنس هریعخ یدحسم هدلوناتسا ( تالو دبس خمشلا (

 . رد وقدم هدنعش هرونم هدم ( فارع نبا خیشلا ) . ۹۶۲ هم ناهو

 را کیا مر ر مد ینودتک ردد هک ارح یارعا رصم یمایا

 لئدش كن هسدم . ردشمشم هنتمدخ یلع دس هدنشا شم تولوا ابد

 دیس خلا ) ٠ ردقافا روهشم ییدجا وصرب هدنوک یمرکی هدنراقاحیص

 جیش بولک همور ندنرهش ( هعاس ) هلیراترضح یهلا خيش ( یراخیلا دما
 بولو ترهش هلیما ( یراح ریما ) . ردراشملوا تبح مه هلیراترضح افو
 :هدوسآ و نوفدم هدنس هحاس یعماحو یمهکت ی هدنرق دج ناطلس هدنتافو
 دباع یی ) .ردنوفدم هد هسورب ( نیدلا حاصم نوزوا خیسلا  ردلاح

 ۔ ودیلبوکسا ( هلا فطل خیش) . ردنوفدم هدنس هکت هدلوبناتسا ( یلج

 هدیوبا . ردندیمارپ قیرط ( فسو ابب خیشلا) ۰ ردنوفدم هدیوکسا هنب
 . ردن وقدم

 ناطلس هدازمش ) = نارورپ تغالب نارعاش کهدنرصع ناخ دیزیب



 4 رایجناشنو رار زو یکهدنرصع ناخ دیزناپ

 ندننغآ هدکدید « هليا لوانت قیج كهسرتسیا یدلکهجاب هرزوا كدا رع هتشیآ

 لره هنیرانک كن بوقیج قولخرب روک یزوک کیا رزکب هکحناک ناه

 كنيلو دزیاب هرکص ندعوجعفد .یدالشاب هکمجما وص هچاپ یک روقع بلک
 بوبراح هلبا ىلا هجندبا دصق كمرک یرجما ندننغآ قرهشوق هنسهقرخ

 هد « كلوروا ینوش » نکی ران بوطروط هدر قوام . یدروشود هنیمژ
 لثق هدا قال بوت ناملغ نالوا تک یا یدساپ ز یدرغ 8

 فن ردززفم هللا سفنوب لماک ناسنا » یمالسالا خش كتق و وا .. رایدلبا

 هد «ردکر ک كمیا نفد هليا نیفکتو زیمجت ینوب ردینکر رب كنیناسنا دوجو
 دیزا ۀق بوابق زام هليا هریک تعاجو بویانفک هنیرزوا یسریو اوت
 دی زباب ناطلس» هدنسهرآ ماوعنوجما كنوب .رایدلبانفد هدربقرب كچ وک هدنبرق
 ( یارکیلکنم ) نادش وقالفاررید « یدنلبق یزاعءرک یناویداوادهرکی با

 (یعا-ا  هغاحسا ) .لماربا ۰ لیعاسا «نامرکقآ «یلک كرهد.اقافتاهلنا

 «دهرتسلس یهدفرظ یزب كنهنوط بودا طض یر ازای
 هديل وطاا .یدسک هجارخ یرافررطمالسالا حتف .نیدیو ءیلوکبت «قحسور

 ۰ ساویس - یروقج هبرآ « راسکین ء راصحییوق « خاک مج شاب لزق هسیا
 یرک توک هنر نا یسجوشاح مح كرهدا الیتسا یبراف رط تاقوط

 . یدیا لاح بحاص هاشداپ رب ماس « قولخ < « ماج - یدراردیک هداقوط ۱

 . ردشفلواتوالت ی .هطخ زوتردو شمردتنا حق هعلق ردققرق زوج وا

 اشا قحسا : اشاب دن + رامظعا رزو یهدنرضع دزا 8
 ميهاربا ؛ یراق یاشایدحا  كب رضخ نب اشابدحم . اشاپ دواد . اشا منا

 نب رب زو یربندقجم اع یدادجاو اا - اشاب لیلخ نب اشاب یلع نی اشا
 مداخ ::كسیه نب اشاب دحا  اشاب ردنکسا اشا لع مداخ ۰
 عماح یهدیورس یربجنز اشاب ییطصم هجوق « یناث یاشاب دواد «اشاب بوق

 e یماج مظع رب هدنرهش بوکسا - اشاپ یح بت ردکتو رک

 اغا یلو ۰ اشا نانس : اشاب نت 8
 یاج دما  نیدلایح انالوم س رایناشن یهدننامز ناخ دیزاب



 یم همانتحایس یلج ایلوا ۱ ۳۳۸

 تفنلأت هدفوصت لع .ردیسهفیلخ كنیدلاسمش قآ ( محرلادبع خیش)

 یرونت مهار خیشلا) . رد ربتعمو سنقت تبا ( همانندحو ) یراقدرو
 هدوجو هدساوس .ردندنسافلخ نیدلاسمش قا هدو ( نیسح فار د نا

 نوفدم هدنسهصق نک ) .ردشااف هدنتمدخ ندلا مش ق اودع .شلک

 (یرصم مح رلادبع ) نوفدم هد ( بحاص راصحهرف ) ۰ ( یاس هزه خیش )۰

 بوربک هتولخ یوا وب ( راطع نیدلا حلصم) ناناب هدنسهبصق ( بیلکسا ),
 یحاص یلکدادعتسا یرلترضح یرونت میهاربا اما . ردراتاذ هداحس بحاص

 یهفیلخ ردص بولا نذا ندنرلترضح نیدلاسمش قا ندهمرک هتولخ هلغلوا

 هام هدیوک هترواو هدنبرق هدکین ( ینامهرق بح خیش) ۰ ردشملیا زارحا

 .ردنوفدم هدهبرق مان ( رلهجهرق ) هدنبرق یرفنک بودبا عولط اسآ تقبقح
 اشا دم هدهیساما . ردیسهفیلخ كننامهرف بح ( هزه یحاح خسشلا ) +

 جا تان ایف نا » E نوطالفا .ردن وفدم هدننرامع

 . نبعجا مہلع هلاةحر . ردشمشود جرات هنتوف یعارصم

 ےس

 ناخ دم حتفلاوبا نب یلو دیزباب ناطاسهاکترایز

 هنردا هدنرات زکس نوا زو زوقط یرلتافو . ردشعوط هدنوزبرط

 هلوبناتسا یرافرش شعن .ردشلوا عقاو هدنسهصق ( هصوح ) هسوح هدنبرق
 ودشلدبا نفد هرجا ناوضر هضور یهدنکوا ینارح كنعماح كرەليدبا لقن

 یحاصلاح یکینطصم ناطلسو یزاغ ناخروا . ردماوعو صاوخ هاکترایز
 ءردراویقانم قوحرب رولو افش هسا تراز هتسخرب ییدقص . ردهاشداپ .

 هل وا و ندنتافو هدنرلتتطلس نامز : ردسغ تاغ یتقنم وش هله زا:

 یب یدتسیا هچاپ یلکوک نوکر, . یدرلشماما لوانت یتا حور یذ ردق

 . ید هجاب بودا رکا داهج هسا یدنک یدتا حاطاو ماربا هجهدایز

 سفن یا » مع هنسفت بودمتک.هحاب یلقاسمراصو له ش ن تنا
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 ۳۳۷ 0 ...٠ عاشه یهدننامز حتفلاوبا
 NSE NSN NDE IEP 9ک NEDE KI REK HIE نوک هک KI HIE KEK DIE IE یک کو و

 هم راد نوحما مولع لیصحت ( ندلا سمش قآ نا هلارمصت خسشلا:)
 . یدلوا موحص هداروا توت 9

Eردندهمل انب وذح تاذو (یادلا رنش یا یدملارون دم خیشلا  

 -اص ندلالج كنادہلارون » هدالوا راس یراترضح سمش زب نع ی

 . یعاح هدقدراو هعماح یراترضح یدملارون . شعا رلرد « ! زکنق

 نعت فشکلا قیرطب هید « ردمنهج لها وشو ردتتج لهاوب » بوروگ؟
 ندهفشاکم كرەر دن یعاعط رازاب هنسدنک یراردب تاپ .شمرلر دا

 دنشناطلنس ۰ رد زا لغوا را شلوا هاو رهاظ یا هم . ردشا عنم
 . ردن وفدم ا کډ اشعا كىل یە رق مان ( كلوا ) هنسیدنک ناخ

 "وردا خر تاف و ( ندلانسش قآ نا نیدلادمض دن تا ) ۱

 .اع ءھام ۰ عاش < من هر » بویاشقوا یتراق كنبرلهدلاو یراردب نا
 هس ندردام مر ادخ نت شا رد «. ! لغوا ي قجهلوا لماک ؛ لطف ۲

Aoیحاص ناود هدنشان ا بولوا دوج و لع ئارا تسز هدنخ رات  

 . فسو ) ردکنآ ید (موظنم دولوم) و ( نونم و السل» ۰ یداوا 2

 : نوتلا کهدنسهتروا یسهق كريک ةفوصایا . ردلکد رشب رودقم یس ( اخیلز
 دولا هلا لا قشع ٠ رد مت اوک هکردراشمنا فلأت بوط ۱

 : .هراپشع زوب . رولوا رداص هبوب ینبط یراراب رود
 . ردناذر لع حودم یحاص هد نت ِ

 E هک ب كانیدلادحدحم خيش ( نیدلا نیز دم خیشلا) :

 مو برع عی بولوا ندارآ ماع یالضف . ردینوروط كلا ا

 یا مظعا ماما ا یدرلردبا زح راهظا نتکمر و باوج 1 یر 1

 راهظا یتسالوط د هدمولع عیمع هک ىدا هماغارک زد و یادم ی 2

 ناو یمصعتسم توفاو یحاص هاماک ترامم هدطخ 0 اس ید 1 3

 . ردیرلهماخ رثا كناذوب راطخ یهدنماح حتفلاوبا . یدبا طاطچر
 -هبلاراشم زب نعهدو ( نیدلاسمش قا نیا هللادمس ن ۱ . رداقلادبع خيش ) 1

 لغ بل بلاط شعا رابتخا اف جنکر , یوزنم ندقلخ . رد دىفح كح شا 0

 رف هللا سدق . یدا تاذرب - بحاصو 1

1 

1 



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱ ۱ ۳۳۹

NDE XIE XIE RIEیک ( KDEیک  DIE NIEنیک دیک  KDE DIE NEDE RIE BIEیک  KDE NDE۱و2 )۱ ی9ک و9 )و2  

 كويب ندفوصتلهاو ماعردشما فلاتیاطتسم باتکمان هیدمم ( یدنفادمم -
 نقشاعلاراونا ردیردارب كسدنفادم هداز یحزا ( نا دجا) . زدن اذرب

 خیشلا ) ۰ شعا رارپو رلرا یحابص لاح قداص قشاعرب یحاص كباتکمان

 . یدیا دحوم ثروغایف اب وک هدموجتلع . ردیلهرقنا ( نیدلاحالص بتاک
 . نیما مهیلع هللاةحر . ردراو ینافیلأت یک همان ریعتو همهام

 بطق خىشلا ) الوا -- ماشم نالوا هدنرلتداعس نامز كحتفنا وبا

 . رد هزج نن دم یراش رش مسا ( نیدلا سمش قا ترضح باطقالا

 خيش ) . ردندناسن (ع) قیدصلا رکب ابا . ردشلوا عقاو هدماش یرادلوم

 كلوبناتسا بولوا سلجم مه هليا یلو ماری یحاح ( یدرو رس نردلاباهش
 هدهصق مان كلکوک یلهبرت هدیلوطانا حتفلادمب .ردرشهروسب نییعت نوک یجتف

 یرلرعتدم .ردنوفدم هلبرامارکلایذ دالوا هداروا بولا اه راد لاحرا

 بوصاب مدق هتتطق هدننامز . ردشلوا وسیم یترابز هرک قرق . رد هنس ٩

 یاعت هلاهجر .ردسنات نامقل رد .ردراو ییافیاصت و بلا رام زو هڪ

 كندالوا هل كخبش ترضح ( نیدلاسمش قا نبا ةللادعس خیش)

 نعن هدا تن Sy ییاق راد كنراردقیلاع ردپ بولوا یربکا

 راردب بودنا ۳ هدنحرات ۸۹۷ هتبس یدل وا لماک تش بولوا

 . ردنوفدم هدندنج

 . یدیا صاوغ هدندل اع ( نیدلا سمش قآ نبا هللا لضف خيشلا )

 ٩۰٩ هنس یدلوا نیشن هداحس هنر یرلردب بودا داشرا تلخ هحرلکم

 . ردشلدبا نفد هدننچ یرلرد بودبا تافو هدنحشرات

 هدهسورب .ردندرهاط قرعوا هدو ( نیدلاسمشقآ نبا هلارو خیش )
 رتفد بوتا هتنراق شارتملق ادخ تمکحت نکیآ لوغشم هاتقرعمو لع لیصحت
 . ردنوفدم هدهسور . ردشعا كح تره ما ندنادوح وم

 یلوتم بوبمتیک هتفرط یردب ( نیدلاسمش قآ نبا هللارما خیشاا)
 7۷ ول هام یر ردشلوآ بولواالتم هتناعسیرقن یر رکص یدلوا

 . ردراو ینافلؤم ریتعم قوحرب



 ۳۳ ۱ * . یمار مش ینامز حتفلاوب |

KDE;وکار نیو  sD SDE SDE NEDE SDE NIEیک  NEI NEDE KDE eI SDEیک  SDEیک ( KISورک  BIE 

 یهلا بوذحم بولوا ندنباحا هقافرقف .ردیلینومطسق ( ینارت اش"
 . یدرابوس رلزوس یک نوتکمرد هلا. ینابر ماهلا نکل . یدا هکر :

 (یدم الم ) « ردیلنام رف (.یلاخ ): ودا ومظسق ( ور یا و
 . ردیلراصح یرویس ( ردیح ) . ردد دج كنیفطل المو ر لیئومطسق
 . ردنل هسوو ( یر رج ) . ردم راک سناو یرادرتفد كهاش ج

 بوبح رب تقو ییدلک همور ردیلرکب رابد ( لیلخ) .ردلهردا ( ینخ $
 . ردنآهسرو ( یاد ) یکی .ردلنومطسف (یعاد) ۰ شعا ارا نان

 ( نوتاخ بنز ۰ ردندنراعدن كناشاپ دمحا عاشو ییهسروب ( یمسر )
 یدعس) . شعا نوتاخ هاصر لااهففع یحاص ناود . ردیلنومط ق

aیرهش) + رډروهشم کمد ییا رل  

 رایضم ( یدهش ) . ردیدج كنهداز جهرهدنج . ردیاینومطسق ( یاچ
 ی رداشابماق یرزح یمسالصا ( یاص) ۰ راشمزابهدههد یدنهش

 ( یولعو قشع )۰ ردیساشابدومم لوقم كحاف ( اشابیدع ) . ردیلهسروب

 یتشلک میهاربا اما . ردنوفدم هدرصم ردناخ راص ( یشلک) . راردیل هسروپ

 هدمج نکیا یتاقوت ( یال ) . ردیل همغرب ( دزدلاک) . ردلکد یراترضح
 . ردلداقوت (ینلم) : ردتعلوا ىجا فل نامش بودن تحت

 .زدیوسرون ( یدهم ) . ردراویافلأت قوحرب . ردندنراع ا ا

 یمورنیدلالالج ( یناشن ) . ردیهام عاشر باطخ نیرشو باوجرضاح
 تفلاونا ههاش نسح نوزوا . رداشابدم ینامرق هکردندنترذ یراترضح

 :ردکنآ توش نالی وس ههادلاب . ردشخا اشنارانو یرابررد همانندفرط

 شی نامز لوانامزهدنا شمیغ وب توشر ..شعیا ناصاکو رعتعم یلیخییها لضف

 . ردیدلو كظعاو رب مان نبذلا یو نداهقفو احلص ردبل هبنوق ( یعاظن )
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 هناقشاع ( ناخ دم حتفلاوبا نیا هاش مح ) . ردندنس هغ اط تاضق ( یرول

 ۰ رصم امزهنم ج بودباكنج هلایلودیزیاب یشادنرف . ردراو یسهغیلب راعشا
 دن اتسکن رف بودا رارف هتسرافرط ناتسکنارف ندع ۰ نم کا

 هداز یحشزا خسشلا J ردروطسم هدالابییدلک هب هس رو یشعل . ردشماتافو



 یمهمانتحایس یلجایلوا . ۳۳

 اشاب دم ) ک هدرازاب كح وک كماحرب یللا زوب نالوا رکذ هدیراقوب

 ء هنداق ردق هبهلکوا ماحوب هج هداس . رد هتفح یسه هقش ندن ( یا

 ۰ زوبحوا راماجنوت یهدلوناتسا هزوک کوب رمایحا اک وا ةرکص ند هلبوا

 . مالسلاو رولوا کیا

 _ طقف « رونبروک زا ماج ردقوب هدمظعم داوسرپ یک لوبناتسا هجرک
 O رک | :کردرازرناخ یم و وراق وق راک و ناخاو ارزو رنک ۷

 (۱2۵۳۹) ىلا زوتوا زوش كس ترد نوا یعومح هسرولوا قح هلساص.

 . رولوا ما

 نیطالس یکهدنسەرا عبار دم هلا دمت ناطاس حاف نوفدم هدلوبناتسا

 س هکرابم دقارع راسو راخرات ک هدنرزواو یرارونارب دقرع كرب اک او:
 ینارحكنشرش عماح کردیدق رع كنیزاغ دم ناطلس حتفلاوبا دقع یجشرب
 هشام هدنفرط رادکسا ییدنک . ردیلاع ةقرب هدنجما رانمرا غابرب هدنک وا

 .ردشلدبانفد هدارو بول تک هلوسناتسا یثعن یدراشلوا موحیم هدلح مان

 ۱ : حتفلاوبا تافو رات

 رس یدلیق هنانج غاب هکلب دارح نیا دم هش یداوا

 « رخءاعد » اک | را: یدلوا هقلخ نوجا ینیدلواربخ یشیا

 ۰۳۷ هنس تنطاس تدم . یدشلک هدوحو ندنزق كب رابدنفسا موحیم

 ید زو زکس نکیا هدنشاب جوا نوا . ۸۳۵ یراتدالو ۰ ۵۱ رم تدم

 نوک سم یجتتلانوا كمرح هدنس هنس 6۸۵ . یدتبا سولج هدنحرات

 یدبا رب یمرکی یراهرش ننن . رابدلوا نان تخت هد هنردا هد هنناث هعفد
 ارعشو املع بح هل هدایز ۰۸۵۵ هنس ( هبرهجر ) : ینا سولج رات

 ۱ . یدبا لو برد هاشدایرب

 . ردل هسروب (اشاب رک اش) عاش س ارعش یهدننامز حتفلاوبا

 الوم هتفک : یتافو خم رات . ردنیمدقتم :ناداتسا رپ هد هدیصق بولسا

 : هداز نوطالفا

 هحور ىوأم تانجلا ىف نا هخيرات یف سدقلا حور لاق



 FY رلماج
 DIE و92 KDE BIE KDE DEDE DEDE KDE KDE NIE ورک eI Re NIE DDE ورک SIE ورک نوا یک یک ویکی

 ردلهروقنوآ زو .رل امدا كبش یااکناعهداس .ردکوس دنر ۷

 اشاد ومت ماه وک زارب ندنوب . ردشادیا صیصخت هرایجهک بونلوب یقصت
 ندنا یماح دیزاب ناطلس ندنآ یماح هعلقلاب كح رک ندنو , کک

 - هدلاو « هنناملس ء اشاب ردح نشور ندهلح نکل . ردیماج اشاپ هجوق

 ادم یشاوط « اغآساعع + رلیفوص ۰ هیفوصاا . ردیرلماح یلضوح كچوک
 .. رارولساصیرلماج فارشاو نابعاندنیدلوا زیع و كاب ییشره كنيرلمام

 بودوقوا یریقح و عیار دام ناطنس س ناعع لا ناهاشدا ماح

 -هکاقح مدتا اشاع یرلماج صوصخ ههاشداب و ندنغیدربدل | هصاخ مرح

 .هطروا . ردراو یرالسغم كرلصاخ ناملغ هدنفرط ترد . ردرلماج هناکب

 .ضوح ددعتم و < ردصوصحم ههاشداب امت ربع مام یه

 یرلساطو هلول كرلهروفو دراناورداش . ردراو رلهراوفو یراهیقتفو

 ود قاجبص مهو قوغوص مه ند هلوارب هب نروق ضمب . ردندشوکو نوت
 كسم هدنراراود . ردندراشاط رادتمق به یر همهشود را نارج

 .راونا قرغتسم ماح ندنس هلعش كرافحو رولاب نالوا هدنرل هبق . راقوق ربنغو

 .ضعب .نمرو ترارح همدآ . زمنا نایرج قرص هعطقرب ندنرلراوید . رولوا

 ردهقرش بناح یرانزور .ردراو راک حصر شوت و نوتلا هدنراتولخ

 برطم یغاص كنسوبق ناکماج . ردرظان هنب وک یضاقو :رادکسا یسیژک |
 . هلو هدضرا یور الو ردس هنق هصاخ هنزخ فرط لوص . رد هناخ

 . مالسلاوهلوا یماج كناخ ( لادع) یک اح سلس رکم . مدمروک ما
 ( لقدنف مام جرات ) -- یحرات لراماح ضم

 كنالنم ینیماج هلبا نارمس هدایرد بل نخ رات یدیدكناشکلد ماقملوا رانروک

 : یحرات كن ( یعاح تلاث دارم ناطلس ) هدنرق یرازاب قوواط

 یدلوا فیرمشیاج ناطلس هدلاویدلبای . نخترات یدیدیعاد "یعاسیماعابوروگ

 ..ردشُملوا ریرحت یا ( اورهطاف الج منک ناو ) هدنرزوا كخمرانوب 7

 لزتهانشور» : ردیخرات كن ( یمامح اغا دم یشاوط ) هدنرازاب هبنشراح
 « ما یهاطو
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 ا 02 007 ۰ هراردرد بقا برق ( یمانعتهرد )۰ هراندژم

 «هرابج دیم هریک( یماجیوکصاخ ) « هرانابوج ( یماههجیلدوس ) «هرایجدغاک
 (یعاحزسقالوق ) ‹ هراناولهم ( یماج اشا مساق ) « هرلریپ ( یماجاشابیریپ ۰
 ( یماج یئاب مکح ریما) ی اشا هلا ) « هراغاص

 3 و کی EA تا یا : هرامیکح
 ؛ هرللوق ( یعام یسوق هلق ) « هرایغاروا ( یا یسوق یوک هرق )۰
 (یعاجاشاپیلع ) هدهناخشوط . هرلباذک - هناشوط برقرزد - ( یعامهیجنالپ )
 «مراشواح ( یمامح یشاشواح ) « هراحیکسا.( یعاج لاک ) ۰ رابح وط
 « هرلکب - ینارمس هطلغ برق - ( یعامح كب ) ۰ هرابدومم ( یمامج تیفیج ۰
 . (یمام یلقدنف ) « هرازویلاب  ینارسهطلع برق رد - ( ام زویلاب )»
 بحاص ( یماج اغا ندلاربخ ) ۰ هراموصعم ( یماح شاطکشب ) « هرازال
 ء هرازاع یب ( یماجهمشجیروق ) « هباوقت لها ( یماح یدقایحم ) «هناربخ

 (یماجهمارط ) < هراحنابد ( یمامج هبنتسیا ) ۰ هیراصح ( یماجراصح )۰

 قشاع ( یماج رابیراص ) . هرلیجقااب ( یماج هردالویب) < هتربشع لها
 «  هرلساپاپ ( یماحیمهعلق زامروب ) ۰ هرلهراچ ( یماح قاوق ) « هرلقوشعمو
 یراصحیوطانا ).هرازاشوق ( یمااباب قآ ) .هنیرلحکب زوق ( یماحزوقکب )»
 ( یماجیجوغزوق ) ۰ هرازسرخ ( یماجینوکل کنج ) .هجرفت لها (یماج
 « هرلسرغ ( یماح هدلاوهتروا ) ۰ هرلبو (یماج هدلاوکسا ) هرلنوغزوق

 باصق ) < هرلیجوآ ( یماج اغانالسرآ ) ۰ هرلهسوک ( یماج هدلاومسوک ),

 1۳ یماع راده )< هرلجاج( یماخ اشا یا ) « مرلیاصف ( یماج یاب
 كلوبناتسا . ردشلدبا عیزوت هرانابغاب ( یمامح یوکیضاق ) « هرایجرانم

 نادوس شح <« رصم رقح اما . ردراو مامح ر یبلا زو هدننورب و نوردنا

 هکردشلدیا انب اهد ماح یدب نوا هدلوبناتسا نکردیا تحایس هدنراراید
 رلئ و . مدتسا اشاعوررس یتسبه كرلماح - مکیدایوسوب اما . یدلوا مروظنم.

 هحهداس .رازوا نمهمانتحاس یهسزاب یربا یرآ یحرط تروصو اس زرط

 یک ینیداوا نشورو عنصم تیاغ ما روقج ینیدریداب كتاف ندرلمامحوب



 ۳۳ E -. راما :

DIET IE /یک )ورک  RIE DS KEDE DED Ke eI RoE SIE Ne IE DIEلک )لک ( KODE KEDEلک )یک )9 ( 

 کب ) ۰ هرابحنق ( یماج یاب جارس ) « هرایجودوق ( یماح اشاپ دم
 اشاپ حارج ) + هراداغربا ( یمامج داغربا) . هرایرجیکی .( یمامح یثاب رلهطوا
 هرق ( ما یلئاحس) « هرایلیارس ( یمامج یارسقا ) « هراحارج ( یا "

 طریص ) . هرایلد ( یماحهلا ) . هرابلو ( یماج دیزیاب ناطاس) ۰ هرابرع
 ( یماح اشاب ردح ) هرلرعاش ( یماح ناملس ناطلس ) . ءربلاخ ( یماج

 : هرانکساخ (یماج یساخ ) : هبرعدال وا ( یاخهملقلا تحت )+ ا
 . یادیم تآ )+ درامالاو ( یعا هدلاو) دولت کرزا (یصاح اقا

 . هیامعز ( یعاج اشاکدک )۰ هرابتفم ( یعاح یتفم) ۰ هرایدنج ( یماج"

 یناروکالم ) « هراهجاوخ ( یماهاشابهجاوخ ) < هرایحشرز (یعاهاشابدواد )
 . هرلهدنناوخ ( یعامح طالب ) ۰ هرامور ( یعاخیمونقرانف ) « هرلالم (یعاج

 دلوچ وک ) «هراحیک ( ینا ینایل هغرداق ) « ءراهدنزاس ( یماح هجتول)
 (یام اغادح ) < هناودلها ( یعامحاشاب مارب ) ۰ هرلماما ( یا هبف وصالا

 . هرلناوحاب ( یمامح هایی ) « هرادص وج ( یعامج اشاب یال ) ۰ هرامداخ

 یرویلس )۰ هرلب ولوم ( یا وبقي ) ۰ هرادووانرا ( یماج یسوقهنردا )
 ( یا نامغارد )۰ هباتک ( یمامح اشابیحناشن ) . هرابحثاط ( یمامح یوق

 یراص ) ۰ هراقاروتوا ( یعاجهفلل )۰ هراجولفم ( یماحباتخح «  ءراناجرت
 ینالغوا م ) « هیامکح ( یا یجوحعم ) راش( اک و و

 ( یا اشا وتر )۰ هرابحراطنق ( یماج رابجهنزو ) < هرامحم ( یا

 . .هرلاغآ (یماع اغا لوح وک ) «ءرازابنو وا ( ماج یلربوصت) . هرارطاک

 ۰ هراتروع (یعامح یرازاب تروع) « هرایجهب زآ ( یا ییما هرآ )
 هجوق ) « هرلسیاس ( یاج وقروخا ) + هرابدوپب ( یا یسوف دوهج )

 ( یمامح زکد )۰ هرلءرخسم ( یماح لکنش ) « هراهوتعم ( یبا اشاپ دم
 . ردشهلوا « هدنحوت لها ( یعاج اشاب ینطصم هجوق )۰ هرلنادوف

 . هرابواوم (یماج وق یی ) - راماح نالوا جراخ نداوناتسا
 اشاپ لاز ) < رایج ( یعاج شکناک < هرانزهراوق ( یا رایاطوا )۰

 ۸ یاب یزد لل هره ( اه تو د



 یسهمنتحایس يلچايلوا جت
  NR)و9ک )و2 )2 ورک  IENEیک ورک )یوک )ورک )یا ۱92

 ) :یخرات .ردهدناخاد یسوق قبقد ناق ( اشاپ یعهسوک نادوق لیس
 وه ینغای » ینحرات رلیدبد وص هرلهنشت « الوا » هت ربو «

 ,یسهمشح یهلال « ردندنرلاغا هدامتسلا راد یسناب ( اغا سابع لیس)
 یحرات . ردهدنن رف : ۱ 7

 لیبسیدلوا نوجا قحرنوکب ليج یدید یخیرات و « ایلوا»
 اروبا رش ممبر مهاقسو » :ردحرات كنەمشج دت فا هیقآ

 ) كنهداز یلیریوک ریزو قباس یسیناب ( ییبس اشاپ میهاربا ریا وبا
 یرات . ردمدترق یادم فو . ردسادختک :

 یدلواباونبءهنلوبقح لییسو ليج یدید نخیرات كدرب بو
 یا اف نم لر  oو اه ها

 یراج نوجا الو« یدلبا اشا نانس 2 راتینمراتیدیدمدلواینماعابوروک

 یو اه تا یراما اا ویزا راکت اهل

 بودبا عیزوت هفانصا ررب یرلماج هله ندنیدلوا هفیطل رب ناوخالانیب

 تفاظنو تراهط كمالتسا لها د درو اما تسانم هم سو او نھ

 نيملسلا هلاداع نوک ره هراماج و ندیدلوا دودعم ندنراهند باو
 یرلماح ناتحت « تام ربع هلاقندکسا هدلوبناتسا . راردالسغ بورک .

 ,یسهدرک انب كحتاف ماج نالا كلبا هلبلا رالناثع هدلوبناتسا . یدبا راو
 .يدباصصخم هتیریهطتو لسغ كمارس مادخ هکرد ( یعاح طاغرا ) نالوا

 ایا لیوحت ندنسیرامعم زرط هرفک هکرد ( یعاح رابنع) ماج یجنکیا
 اب ( یماج بوبا) ۰ ( یا افو) ندنا . ردشملماب هرزوا ینادا مالاسا

 كراماح وب . ردشلردناب هرکوص ندنوب هنيا ( ماه روقج ) . ردشعلوا ۰
 ریلیدیا هوست ندنفاقوا حاف یعزاول .

 هرلهتسخ ( یا بوبا )س یناس هرزوا ریقح عیزوت كراماح «

 راب نع) ۰ هرابفوص ( یعامح رلیفوص ) ۰ همارک خشاشم ( یا هفوصابا)
 ییا یرازاپ هعج )  هرایحناتسوب ( یعامح ناتسوب ) ۰ هرابنع ( یماج (

 هجوق ) « ءراشاقن ( ما یلبنح ) ۰ هرلدحلم ( یاخ روقح )۰ هرایجرازاپ



 ۳۲۹ ۱ رللبس
 بوم DIE و یوم وب و یوم یی IERIE و9 یو یو

 : یح ران . ردهدنس رف یسوشراح اشا ىلع ( یمەمشح اشاب حیسم )

 تان بآ :همشح قاض ءام < .یرات ید یبلق بلا

 : ردضرات كنهمشح یهدنرق رک نارو زو

 یراج هشیمه همشچو هلوا یپلای نحت رات یدید هلا اعد بیغ فتاه

 راحه رع هدننابنف نوا ( یسهمشح كتاعا نسح یشاب هط وا صاخ )

 1 هقمانل خم رات ۰ ردهدنس هلح 3

 یدید رات بودا شون ینا ناو « الوا »

 نانلوا انب نوجما یسهفرش حاورا البرک تشد نادیهش هداونناتسا

 .ردهدنبرق یکشوک یالآ ( یلیبس اشاپ یسوم ) -- یراخمرات عنصمو رالبیس
 . « لیبس هلل وب یداوا باوث نبع میکوب قح » : یخرات

 : یحرات ( یو دزباب ناطلس هناخ لیس)

 لبس هقح هر شلوا لیبسلس یتخرات یدید یرع بودیا شون

 1 یحرات و: دوو هلو رک هفوصاا ( یسس اغا ناعنک )

 الب رکب نادیبش ناچ داب داش رید . ناھ ینخرات یلالز رکچ مک یه
 1 یحرات . رد هدنشاب راځ وا ( ییس ناطلس هشلاع )

 نوعاح ناطلس هشئاع ام ردک اپ لببس اقسیدبد هناشطع ید وص ینصمبآ یهز

 مرک ۱ لوسر حور » رر رات . زدهدنررق ما یلینبح ( هاخ لس )

 . « ليج مدنيا نوا
 :یحرات ردهدن رف رک هفوصاا (اعا یطصم ناراد هسزخرم همشح )

 اش ینیطل ةمشچ و یدلیق ۰ اطع هنیزخ پولیق هقح هار
 اوأم تشپمول یدلوا لیبسلس كن 6 یفادف » ین رات یدید

 : یخ رات . ردهدنبرق ریک ةفوصایا ( عنصم ٌهناخ لیبس )
 لاب كک اپ بآ وب یننیدقآ « یلبلب » كجیروک

 6 یدل وا لیدس روک نوا هللا » نخر دیدید

 «زتوکلالاتطعا انا » :یخنرات .ردهدن رقریک ةفوصابا ( لیدرالیس )



 ی
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KEDE KED DEK BEDI REDE DEI DEE RESEN KENEK 

 OE اار اا نال رب یاتتک مع )

 : یحرات

 لیبس یدلوا هلاع تایح بآ همشچ نشرات هدو ل رف ( یرا) یدید

 بونا ابا . ردلصتم هتسبارس ناطلس همطاف ( ثلاث ناخ دا همشح )

 را ردهددح یراصنا

 ی

 دا ناطلسهمشح كاب بآ یراج یدلوا هن رات اكل بآ و عارصمرب یدشود

 : ین رات .ردیسهبه كناخ ناملس هدنبرق كر ءرق (اشاپ ىلع ةمشج )
 داب رثوک یلع نيع ناور

 . هدیارسقا ردتناک هدنبرق یناکت رانالوا (یسمشح فا نچ تناک)

 : یحرات
 رایدید ( رثوک بآ ) غیرات هلینابر ضیف

 ی رات . ردهدنبرق یسهرت اشاپ قشاع ( روصنم یحاح همشچ )
 ازقناح تابا نیع همشح یحرات رایددد رلاد هنشت

 ۰ ردهدن رف وق کی ( یسهمشح ناطلس هدلاو مسوک )

 : یک رام. ردلصتم هنعماح هدازش ( یسهمشح اشاب مهارا)
 بآ لئاسنوجا ی وراش اپ هاربا یدلوا یخرات هنماعآ یدد یعاد "یمکح

 ( خرات رکید )
 - اعد كيلبا هنحور اه شاپ ميهاربا كچا یتخرات یسهلول اهد رلیوس ایمکح

 ۰ زدهدسرف ینارس اما ناسح هاو دالوناح ( یسهمشح اشا نسح )

 ۰ نمرد هتفک رات

 لالز ءام رورپ ناج همشج ینحرات یددیلظ بودا شو .

 كنهمشح یهدنکوا یدجبسمنیدلایح یجارخ هدنبرق ناخ دم ناطاس

 : ردح رات

 تایلا نبيع لدب یو كاي یولد همشح یدید نخرات هدقدلوا ماع كن | یردان

 یخشرات . ردهدنبرق دیدج ناتسدب ( یسهمشچ اشاب دوم )
 اش دوم ییهمشچو هلو قح یدیی غیرات یدید ینماعا وچ یدروک ی لبلب



 ار نااار

DIE DDE HIE HODE ODE OTU HEM ROK DS DIDIER DESE HDDSرو یو یی: جو  UK EH 

 كرانوب اما . ردراو رل هناخ راک قوحر اهد . رارد هدسرق یاش نوا

 ۱ . ردرلرا یرآ . هحراص هکردراو مدا زو مشکیا « ررب هدنربیه

 كفا رشاو ناغاو اوو ارزو یرغز فاس ناطالس ناو أ
 ندهمشح قرف هدننامز ررفاک الوا س یراحرات هلرلهمشح . نالوا ندنناربخ

 هدلوبناتسا هکیدبا راراپیرللوب هنیرللیس روغاب. یدبا قوی یراجنیع ادعام
 سوا و . یدرولوا بلر بل ندرطم ءام راحت رهص هداشک یهدز

 شو هدزاب بودا شق نوت وص همشح قرف هددراحرهح لوت روا

 .دنزاب دنیا اس همشح ددع روکا اف حتفلا دعا نکل . یدبا رلردبا

 .هدرلر زو .ردراشم ديا همشح ددع زو ید ناخ ناملس ۰ ددع نی یا

 لوبناتسا لرهدیا هوالع رازوک قوچ رب هرارکک یفدریدپاب كناخ ناماس
 اشاب ردبح ) هدنرق یعاج اشاب ردح . رایدلبا هاقو ندشطع یسلاها رب ۰

 یب رلکب ) هدنرانک قدنخ هدنسهرا وق پوط هلیسوبق هنردا ۰ ( یسهمشچ
 :یحرات ( یسهمشح نماما) نانل وا اب هنحور نیدنهش ناماما « ( یهمشح

 نالبحا رسا نوا . ۸۶۱ هنس « وه هنهشع لای هلا نسح 9 «

 یحرات ( یسهمشح كب 7 هد شط كلاس وق هعاق

 .یناوبحبآ هللایبع شلو مدد . نماعا میراث كلوب یعاس هلا عبط یافص

 ناطلس 4مطاق هدراشبط ندنسوش یراصنا بوا ) ییلات 3 سه 4 کج (

 یحرات . ردهدنلآ كننشنهاش رظان هلو كنسل اب

 تارف بذدع رلهب د راندا شو : بولبا رلاعد قوح ههاشداب 0

 داص ناطلس همشح یلاع لنع میظع عیراتول یراآ یذل وا

 ی رات ی ردهدنس رف یشوک یالا ( همشج قوغص (

 تابح ءاماو هبرشم لها هزیو رولوا خيرات اظفاح هت وش ود هد

 یحرات ۰ ردهدنناب كسب رت ( یسهشج اشا ید هزف )

 لالزبآ كجا رد اھا ینطصم شح وات شوخ رب ی دید هجر وکی عاد ا

 راب .ردهدنس رف یشابراش وا ( ناطاس همطاف نا ك 'نسح همشح. )

 نوور حور نسح یار هدیابود بوایق یدجنآ ىج ربا اک اقح رلید اپ نلتس



 1 یلجایلوا ۳۳۹

 396 )9 )صک شک DIK NM صک سگ لک )کیک تک DIE DEDEDE کوک نصک وک وک صکصک

 نابراک)۰ ( نادیمیلنوشروق یارس نابراک ) . هدنبرق یادیتآ ( اشاپ دم
 ءاشاپ وترپ یسبناب ( یناخ یرازاب تآ .یارس نابراک» ۰ ( ناخ یلالقاب یارس
 ا و نا یرازا نا ارش نایرک ۲+ ردیاس نامعم یسناب
 . ردبراک نانتس رامعم بولوا هدننج ییارس كناشاب دما كام( اشاب نانس

 . ردبیرق هنیرازاب تاب ( قیتع یاشاپ یلع یارس نابراک )
 کا ۰ یرایشاب هطوا هقشابكرلراکبوب ن یرل هطوا راک, یکه دلوبناتسا

 رلاطواداوم لا . رارانوق هراهطوا یالوا یاهو لیفک. ردراو یزلطناضو
 یلاددع كس هدنموزل ناح اما . رد هرخ زو ترد ( یر هطوا نک لو )

 1 ردراهطوا ددع رکن ( یر هطوا ناحص ) . رراقبح تکی رازاب یلحالس

 قر4فارکلد هراب ےک ناخ نالس مقر :زدراو یراک اس هقشب مد فلتوت
 نت فو قوا لات رادیو لوا دولآ تبع

 لصاوهتراراکب یججوباب مالکون «۰ مریریدربقهنیراراکب یججویاپ هدنسوشراج
 داراب رادمان كس قرق یل هقشو یب یل هتشوم یا حالسرپ بقعرد هدقدلوا

 .هبیدمش كنابلک هدرب . رایدرک یرجا ندنوباهباب كر هيد « ! هللا هللا » رلاتف

 .ییراهبشا كرانوب بولوا یرافرش عومسم كناخ ناماس هجتربدلوب اهر
 زنهاشداینیمد » : هدران | هدکدید « ! مرازاهشرد هن » : بوریغاح هنروضح

 - اشداپ نامرف ۰ زکسشما بلط نوجا قمریق یرایرحکب ییراراکب یججوباپ
 8 رد شا رام ی لس قو هال فرط همدا . ردک تنه

 کیر وی نامرف . زردیا غالبا 8 0 هسرولوا قجهلاق هحا ص

 هدکدید <! كن هلد کوا هن ندنب » : ندنظح ناخ نابلس هدن رلکدید

 اور نرعا یار مرام ین ا قوس اما هادا د هدر

 . رایدتبا اجر هد « نوسنلوا تخورف هلا باسح زویکیا « زوی تسو
 . رد هدقعوا تخورف هرزوا لونصاو الاح . یداروس لوق یرلاحر

 یر هطوا یطالهو اشاپ وترپ ) « هدنبرق اشایدوم ( یرا هطوا هناخ هيج )
 و هدف ردراودرازا تا هداج راک قرف هد هناا

Eرلبرع هناخ راکب ) ددع یدیو ۰ ( اثاکدک ةناخ راکب ) . رونلوب » 



 rel ۰ یارب نابراکو راهناخت امهم
BIE شک DEDEDE EI BIE نیک نیک ED DE DIE DDE DI نوک DDE DIE نوک DE ورک نیک IERIE 

 ناخ یلنابدرت ) . ردناخرب یلهرخ شه هدنبرق اشاب دوم ( ناخ یل هتحن (
 ردیل هر .زوب . راردنک اس هدنوب رابغ وص هلج ( یناخ یروکنا ) . اذکه
 هدلاو مسوک.) . ردنباک هدوشراج نوزوا . رد هر زوکیا ( یناخ دیلکا)
 ماا روم . یدبا ییاربم كناشاب دمت حارج هوا ناخوب ( یناخ ناطلس

 یدادش یهرم زوحوا ینافوفو نا ءدلاو مسوک ندنغیدلوا مدهنم هليا

 ناخ كوس ندنو, هلناخ اشا دوم هدلوبناتسا هر را اب ناو

 ندرت لب هک الفا هکردراو یس هلق امتاهج رب هشوکر اج هدنفرطرب . ردقو

 ینیرش عماح هدنس هتروا . رل ربطاقو تآ ددع كسب یروخآ و كل هود

 هتحش ( یناخ رطاق ) . رد هدسرف یناخ اشاب دوم ( یاخ دغاک ) . ردراو

 ةدار و يرام . ردناخرب كوس یک هعلق ( یاق لاب) . رد هدننرق هعاق

 یسا)۰ (یناخ اشاپ متسر ) ۰ ( یناخ انق )۰ ( یناخ ناتک ) . راریشهلک |

 هتح ) هعلقلا تحت راناخو ( یناخ «یسوق نادنز ) ۰ ( یناخ اشاب فسو

 نوزوا ( یناخ یثاب حوق ناوج ) . ردرلانب رکراکو لوسب هدنفارطا ( هعلق
 . ردناخرب كل هلغ هدنس هتروا كن وشراح

 ی ( دیدج ناخ ) اغا ینطصم هرق یمظعا رب زو كمنار دمت ناطلس

 ناطلس . ردنتم هاغلا ةياغ ینا هد هسا كجوک . ردهدننرق اشاب هجاوخ
 رد هدسرق یرازاب قواط ( یناخ اشا دم لير وک ) یریزو عبار ناخ دی

 یناتحتو یناقوف . لس هلوا لیدع هنناخ هدلاو هدتناتم طقف . ردناخر یک

 . رد هطوا یعرکد زوکیا ۱

 قواط الوا -- رلبارس ناراکو نیرفاسم هناحشامهم یهدلوناتسا

 هدنحشرات ٩۰+ هنس هدعب ۰ شعا ناخهدننامز هرفک ( یناخیحلبا ) هدنرازام

 یارمنابزاک ) . ردتارخ فناتاب لاک ردیف واع مرروا الا رو

 ۳ یارس نابراک) ۰ ( ناخ دیزیاب یارس نابراک) « ( ناخ دم حتفلاوبا
 ارسنابراک چوا لوص < ( ناطلس یصاخ یارس نابراک) « ( لوا ناخ

 ) ا نازاک ) ۰ ( ناخ دمح ایا رس نابراک ) .ردیساتب ناسرامعم

 هح وق یارس نابراک ) . ردناخ كوس کیا هبوشراق ین زاق هد رق هق وصايا



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۳۷

 )< )رک بوک بوک )یک KE یک ورک )یک یک یک

 نانل وا اسهلبتفرعم اغا ]٩[ نانسرامعم هدنرارمصع ینا میاسوناماسناطاس

 ریدق یجصاب .( یارس یی ) ییدتبا انب كحتفلاویا س رلیارس لوس

 كناخ دیزیاب . یدتیا مرتو ریمعت اددح ناخ ناماس بولوا رانلان قارحا

 یکی ) ۔ یدتیا ابحا ناخ ناماس ید ین ( یارس هطلغ ) کیدریدتیا انب
 O  نارس اتش د )هلال فرد یار وق
 ( فارس اشاپ ىلع هجوق ) ۰ ( یارس اشاپ متسد) یریزو كناباس ناطاس

 دما ناطاس هنر و €5 یارس ا هدننادىم تا

 . یدبا راو ید رازاب و وشراح هدننادبم كنارس « ردشادا اس ییهاح

 «(ینارساشاپ وترپ ) هدننادیم افو ۰ ( یارس اشاب داهرف ) هدنب رق یمهاج دیزیاب
 قوم مدیا 2ا 0 ( یار اھا نام کھ’ هدنادم ناخ
 اشاب مساق هرق« ( یارس اغا دع ) هدننرف هاب یی ۰ ( ارس اشاپ د
 شا نیمیاسلا نیب به رابارسوب ( یارس نایوخ هاش ) هدنبرق یس همشج
 . ردرایارس یراک نانس شّملوا

 - رد هداشاب دوم ( ینلاخ هجاوخ ) - راناخ ناکجاوخ ی هدلونناتسا

 ردناخر ناتمیل هرخ شم .رارولوا ناب هدناخوت به یرارک ادوس

 ۔ ردقاحوا زوب .( یناخ رایج هک » . ردقاجوا یمرکی زوب ( یناخ اشاپ دو
 راجالاح ( یناخ اشاب یربی) .رلرب روطوا هدنوب یراراحت اقع ككدارغاب وهنسوب
 مارب ندنراریزو مباو ناخ دارم یسناب . ردبل هرج ناسکس . رد هدنجا
 ردرا ویس هناخ كح و یربم .رونلوا ارشو عيب هدارو رلربسا هله . رداشا

 ۶ موظنم لاعهجرت نک یرک ذ .هدنسهفبص یجن ۳۱۳ كنهمروف یجنمرک [۱]

 هناهح کلم همدا ردلکد نتیاسآ یاح قیاس هدا رس ابد نوک ییارب ندا یا

 هزاشنندالعا سودررف رزبو عماجرب یدیای  ییزک دصو یرامعم بولوا كناپاس ناخ
 ناور یدلیق هلاع ینایحبآ بولوا رضخ ماټها هن رااو وص بولیق هلبهاش صا

 ناشکهک لکش هدنارود ٌهنییا ندینیع مکیدکچ العم قاطرب _هنیرسج هجمکج
 .هنادراک زب رعود عماج هدر ناسکس یدبای ان یلاع دجسم هدایژ ندزو ترد یدلق

 هنانج غاب كنا نولبق ادخ یر ینیدناپ تافویدلیق تبقاعیدروسر۶قترا ندزو

 ءناتسرامعم رب ندناهح هدمدو ۳ يع را يديد يعاد "یعاس كنتلحر



 ۳۳ ۱ یرلتارس :نانعاو ادرو

NIEیو  NIE NIEیو یوک ( NEE NIEوگو ( NIE NIE NIE NESE Ne IE Nos SIEورک ( DEI NIE NSEوز )یک ( 

 ) یارمس اشاب ناعنک هجوق )  هد رق ییماح هدازمش ) یارس اشا کز

۳ 

 هرق ) ۰ هدنبرق اشاب هجاوخ ( یاس اشاب یسوم ) « هدنبرق یارس سا
 یالآ (نارسااشاب دحمیلاوقوم )۰ دب رق یاتفآ (یارس انا ی
 هنفوصالا . ردسانب اشاب نانس ( یارس اشا دج كلام ) ۰ هدندرق یرنصف

 ناعابا فاقعلا سد ردراو یم ەر زوکیا ا چوا . رد هدنبرق

 « ناکم وام اد هل داعس هل وا كرام « ا هد رق اشادوم ) ینارس یدنف۷

 فارس ناطاس هداز ناخ ) « رومعم تب و هاکیاح ارالد » : خم راترکید

 دمحا ( ییارس اشاپ یلع دادراو ) . هفوصایا برق اشاپ مارهب یارس ین

 ردهدنبرق ونقروخا ( اشابفسوب هداز هنوکریما یارس) « هدنبرقیماح ناخ
 « امص یاح اشکلد یلاع رصق » : یخرات ( ییارس یدقا نسح یهلباقمم

 (یارس ناطلس هشناع) . رد هدننرق هفوصاا (ینارس اشاب نسح نادوق )

 نیافرابوج) ۰ (یارس اعاب ناخ هداز زالو ) : رد هدنرق یارسقآ
 ناوجیارس) « یوألا ةنج یداوا یارسوب هليا نیعوب» : یخ رات ( ینارس
 یسهیکت ناطاس دما هجهرق ( اشاب متسر یارس ینب رزولا یثاب و

 یار هعناوخ یی ): اشا دا توک یار
 نعن» : ع را رکید « داکراشم لزامو یداوا دابآ تلود الو کک
 اشاب دوم ( یارس اشاب اص ر زو) « ناکم و ماد هلوا كرام هلتلاود

  یحرات ۰ رد هدننرق یناملیضاق ( فارس اشاب شوابس نادوق) .رد هدر

 ۰( یارس اشاب دم قآ ) « یوألا تنج لزنم وب یدلوا هليا نیع یاقص »
 : یخحران ( یس هناخ یلج قالوص یلطالب EE هد رف یادم ید

 رد هدنبرق مياسناطاس ( یار اغا نیسح ) « هلاهدبا كرابم یابیز هناخوب »

 هتروا ( ین هناخ ناب رحکب ) «ابز هداشک رصقو هلوا كرابم» : یحرات

 تلود رد - حشرات همسروت ( یآنع )ل یا مدید » : یحرات . ردهدنبرقمماج
 ردینیما هناسرت یدنقا ميهاربا ( یارس یدقا مهاربا ) « هداشک ماد هلوا

 نیتشرات (اسلوا) هلرصقوم هلبا اعد » : یخرات .ردنیقاب هننادیم افو یاربم "
 ۱۰۹۶ هنس « یالاو رصق ییاعو الوم نوسلیا كرابم  یدد



YEEیمهمانتحایس یلحایلوا  

RIEیک  REE DIED TIE BKE DEIE REI Re KEDE KESE RIEیک  BIE DEDE HEIاصک یک یک : 

 یار ا ار هفتم ار ر ورک افلا رادو یرا هناویدو
 ندا سابق یارو نا مرا هت ای اد رف زامذا .بوغرمو بوح

 ییبرللاح كرل هتسخ بولک رابره ( یساغآ رلزیق ) نانلوب یراظن رظان هکنوج

 یعندوب .رد هدنبرق یرازاب تروع ( ناطاس یصاخ هناخ رایت ) . ردبا لاوس
 . ردامشلا رادر ارم ندفصوو فد رعت

 كنیرایارس كنم رایربغو راک ۰ نابعا « املع ء ارزو نانلوب هدلوبناتسا
 ۱ مهاربا ( عقاو هدننادىم تآ یارس هوس كا س یراحراتو یرلروهش»«

 بون ولو یسیراب كيارسوب .ردیریزو كناخ ناماس تاذوب . رد ( ینارمس اشاپ
 كس ییا ندصاخ ناملغ بوناوا داتا صاخ یارس صوصخ هراهاشداب

 لوسندنوب هرکص ندنوباه ٌهناختداعس .ردنوکسم هليا ینهاشداب مالغ ناشکفلز

 یرلعافو یسهناخ ددع زوسد (ناطلس هام رهم یارس )۰ ردقو یلاع یارس

 ناخ ناماس ( اشاپ شوایس یارس ) . ردعقاو هدنبرق دیزیاب ناطاس بولوا
 ید ۰ یر هرخ ددعتم لنشنهاشو « یمظع عاق زویجوا هدنلامش كنعماح

 "خبطم . ردنابام هدنباب ریز ابرد هل . ردراو یراناکد فانصا یللا . یا
 یساغا یرحیکی) .ردسانب ناتسرامعم .ردقو هلس هدننارس هاشداب یروخا و

 2 که ا رس رم هرات ی وک ر هایم یارب

 یطصم كالد ) « هاکتهزنو فطل وجلد رصق » :یحرات ( یرصقاشاب ییطصم

 هیناملس هدیسیکیا ( ییارساشاب ینطصمنیمک بواصم رادرتفد ) ۰ (ینارس اش
 یلصم نولکوس یارس ) « هدننادیم افو ( ارس اشاپ وترپ ) ۰ رارد هدنبرق
 ( یساغا یرجیکب هداز ججنرپ یارس) « هدنلخاد یناسق نوا ( ناطاس
 ینوشروف ) « ازغتهزت لزتهالاویدلوا هللاكراب » :یخم رات . هدنشاب كرز

 سا ( اشابینطصم یلکت صوصخ یارس) « هدنشاب كریز ( ینارس ناطاس
 ی ناااا و رویم اهل تب داوو اا دن ق دارا

 دمج یجویف یارس ) * هدنرق نایمجگنادیم ( یارس اشاب ینطصم یلەروم )
 هیناملس ( یارس اغا یطصم یساغا رادحلس ) ۰ هدنبرق راجکم ( اشاب
 ريزو هجوق ) « ماقمو یدلوا دننام هیاوألا تنج » : یخ رات . رد هدننرق



 رلهناخ راع ۳۳۱
  NIEورک یک )یوک  RIE DIEورک  NIE NIK IES NIKE NIE RIE DIE SIKE NIE KDEیک یک 26 ۰2۵6 ۱۰26

 ناطلس تراع ۰ - ردلوذبم ینانتمای ةرفس هماعوصاخ هعفد کا ها

 ۰ ( ناخدم هدازهش ترامع ) ۰ ( ناخ ناماس نالعالس ترا ) ۰ ( لوا یاس

 یرازاب تروع - (ناطلس یصاخ ترا ) « ( ناخدحا ناعاس ترا )

 هدازهش ترام) « ( ناطلسبوا ترا )۰( نا طلسافو ترام ).رد هدم رق

 تزاع) : (ناطلسهامرهمترام )۰ ن ردهدنرق هناخشوط -- (ناطلسرگناهج

 ءدلاو مموک ترامع ) - راروهدنن اج رادکسا ترامییاوب س ( ناخهدلا و
 فلس ناطالستارام اما ردراو راخطم هدهدراهکت هقفب ندنوب . ( ناطلس
 هناوخورب هنک اسمو ازقف هعفد کیا هدنوک ن الا اذق کردا کک
 زکس نوا هدهنس یللا مقح + ردلوذم یمایروجو كما « هدنورو هدننآ
 مروظنم تاریخ ردقو هدر رب چیه . مدتا تحایسر قالارفو قاهاشداب

 . هلوا مادو لوذبم ناثع لا تمعن نارودلا ضارقنا ىلا . ردشمالوا

 ناطاسحتفلاوبا ةناخرامت ) الوا -- رلناتسرومو ناتسراع ی هدلومناتسا

 مکح ماعسرد . ردراو یعادخ ۲۰۰ وهف ددع ۸۰ و هرګ ۰ (د#ج

 بوروتوکه هناخ راع هسلوا هتنخ مدار ندناکدنورو هدم. ردراو یسئاب

 فایرژو تشو اسد . راردیا یوادت هلا هودا تسانم . رلردبا تمدخ کا

 هحفطا نوک: وک مرل هتسخ هنفد کیا ول ره ردراو شا هماح ریرح

 هدخطم رکا » هدنس همانفقو هکردیوق هحردوا قاقوا . روئلوا لدب هسفن

 ری هج رسو لبلب هسزاملوب یتا كنبراشوق نواکوسو جارطو كاکک
 عفد هر هناوید « هرا هتسخ . ردررحم هيد « هنللوا لدب هرل هتسخ بوش

 نوجارلهرفک « راتروع . ردشادیا نینعت ناکدنناوخو نابراعم نوجما نونج
 . ردراو یس هناخ رام هد هشوکرب هقشب

 هللااب هکرداوهو اود ناکرب هوا افشلا رادو ( ناخ ناماس ناتسراع )

 انکح لما داصف ٠ لماک داتسا هانلا ةباقو : رواوب افش هت هدر ۲
 ناخ دزا اما . ردرصاق ناسل هدفا وا كمام رادو ردراو ی

 . ردقو یرل هناخ راج كناخ مياسو

 . ارقف شک ۱۰ ردننم یاقوا . هد كنو ( ناخ دجحا ناطلس ٌهناخ راع )



 یس همانتح ایس یلچایلوا : ۳۲۰

 دیک و96 RIE یک یک رک NIE RIESE )یو NIE KDE نوک )یو NDE KDE NIE NIE وکیوم

 حتفلاوا ) یعدق كارلهکت هج س یراهکت قی رط لها یهدلوبمالسا
 ۍحهکرس بولوا هدنزوب څا كنسوق هفوصاا الاح هکر د ( یمهکت یزاغ
 نوا ابا 2 نرو ناخا درک ندنلاسز تریخ ارد یسکت

 یرتسانم رازبق هکتون هدنررلکدتبا حتف یتفصن كالوبمالسا بولک هلبا یراصنا
 رارکتیخد حاف هرکصندکدتا حتف یلوبمالسا .یدنلوا لیوح هبهیکت یدیا

 | هدم شمت هکردیسیوا خیش ترضح یخیش ادتبا . یدتیا لیوحت هیهکت
 .ردنوفدم هدسرق یشسحن لالب هدماش . ردشعا شو هفرخ بوریو تدارا

 ةکت ) .ردهدنبرق اشاپ ىلع ( نیدلاسمش قآ هک ) . زیزملا هرس هللا سدق
 ما) ۰ ( یسهکت اشاپ ینطصم هجوق ) « ( یسهکت رایفوص ) ۰ ( یراخم ریما
 هنشراچ ۰ (یسهکت اغادحیشاوط ) ۰ ( یسهکتیماویس) ۰ (یسهکت نانس
 یساغا وق ) ۰ (یسیکت نامتارد ) ۰ ( یسکت هدد نکسک ) ۰ ردهدنرازاب

 : یخشرات . ردهدنبرق ریک ةيفوصابا « ( یسهکت اغا ینطصم
 ماع الاح یسهیک: اسز یدلوا هلدج ینخرات یدد یاب ادخ لوبقم هلوا

 هس

۹۲۹ 

 نانس لبئس) . ردهدنبرق هیفوصایا ( یسهکت یلیبدرا ) ۰ (یسهکت لکا )
 قآ ( موصعم خیثلا ینشلک هک ) « ( یسهکت یولح "ینشاک) ۰ ( یسەکت
 . (اشاپ ىلع ینشلک کت ) « ردهدیارس

 .ممنو تنج قلاخومرک یادخ قازر لوا الوا -- راترابع یهدلوبناتسا
 قاررا كناسحید تادوحوم هلح کن دا وا ائودح نارازهدص همہقم

 دهعتهرزوا یلیلح صن ( اعقزر هللالعالا ضرالاق هباد نمامو  ینسهردقم

 ةحتاف هنیراترضح حتفلاوبا ییهینطاطسق حتف ماع حاتف بانج . یدتبا نیمأتو
 كعالذب امظضع تمعن هافعضو ارغوارقف رادتقایذ راکتخوا هدکدتا لامآ
 دیدجیارس ) ادتبا هدیدشود رهظمهنیرامسا یغوع رک هکاقح هدنصوصخ
 یتمعن هماعو:ضاخ هبادکو یاب لاص الاو ودعلاب لاسوهام .هکیدتا ا( یی زا

 هدکنو - (ییودزاب ناطلسترامع ) : ( دحناطلس اف ترام ) .ردلوذبم
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 ییفصمهرف هدوف قمر : یراراس . ردراو یتکم. نایب رر هدنسه كنم

 یسوق . ردقوج یفاقوا ( یتکم اشاب ینطصم هرق ) هدنکوا یسهرت اشاپ
 نرخ تو ٩۸۲ هنس « انتملعام الا ال لع الا واق 5 یحرات هدنرز وا

 کرا او هاب کی ( قستع یاد ام

 قاب قح هديا یداب اشاپ ورخ هليا لابقا ورع `
 قاب مالک  لیصحم راد نخرات مد وا لماکرب یدید

 هنس

۹۷ 

 زو ترد چوا یدوجوم كتکموب . ردهدنبرق هسناماس ( یتکم یساغا وف »
 مور ند هللا ےس إل کر هدتکم و کردن رس . ردزواحتم ناص

 اشاپ قشاع) . ردهدنبرق يناسق نوا ( یتکم یلغوا ساباپ ) . ردشماملاق
 ر كوس تناغ هدنرزوا یدنس یتا كرز ( لا لغ نو ۷
 :ردوشیخهرات . ردهدنرف یل اشاب هجاوخت اد د کک

 شکلدو لع بضم یا شوخ بودا جرات یعارصمو یدید

 هش

۹۹۹ 

 ۰ مت هدن را هسردم ناطالس هج راد راد وفدندامس هاا

 هداسزع دصقم .رونلوا توالت هاب راب وار یراثدح قراشم .یراحم

 ثیدحاراد) :ردکعا ناس یراشداراد نانلوا سسأت هرزواقملوا تئارق
 : یگرات ۰ ردهدنن رق هدد نکسک ( یدنفا نی

۱ 

 لیزح ناسخا هثیدحلا راد "یاب یتحراتیدید بودیا اعد سدق فتاه

 تیاغ هکردشمند خرات وش هدنفیدلوا سردم هثیدا رادو ىلج قحسا الام

 ردشمشود ران ررب ییصر سه رار هلغلوا حض

 ٩۲( هنس) قاف هيف نشور ( ٩۲٩ هنس ) ریسفتلهاو ماع

 ٩۹( ۲۸ هنس)قاحسا هثباخاراد ۲٩ ٩۹( هنس ) ردقحتسم هب هللا

 . ردهدس رق ییماح اغا نانس ( یدنقا دمت داماد ثیدلاراد «



 یسهمانتحایس یلجایلوا ۳۱۸۰
NIE RSI 1996۲۰2 )۰۹ ) ۹ ( / 

 هسردم )« ( یلج ناسح هسردم ) : ( یاج نو مکح هسردم ) ۰( ضاق

 <( شوب نامتارد هسردم ) ( یلوق هاش هسردم) « ( یاج نانس ریما

 رادرتفد هسردم) « ( نوناخ هجاح هسردم ) < ( ناماس یر هردم )لب

 هنردم ) ۰ ( یاج ی رس هسردم ) . هدنامهرف فک ابو هه رش

 «(یلع ناکس ۀسردم ) . هدکرگهرق ( هداز, یتسامرک ةسردم ) ۰ ( یلج ابا
 (راحاغوق هسردم ) ۰. ردددنرف ملس ناطاس ٤ یاد نایت هسردم )

 . (,هداز ماما هسردم )

 ناخ ملسو ناخ ناعلس یددع رب یللا ندرلهسردم نانلوا رب رحم هدالاب

 داعم هللا تانج . ردشهوا اس ندنفرط نانس رامعم هحوق هدنرانامز ینا

 قلراذکشیاو تریغ هجردوب هدنسانب هفرش دجاسمو هیملعسرادمو هیمالسا
 2 سا اها قم ها ف و او قفل اد و نزتسوک

 ردق هن الوا -- یرلارقلا راد فلس نیطالس نانو هدهینططسق هم

 هدنسیربره هسراو یراعماح راک نابعا یریغو ارزو « یرلعماح نیطالس
 ناس یرلارقلا راد یصوصخ نمدصقم . رونلو ارقلا راد هدررب اقلطم

 . رد راهق مظع فلکم یسهلج ( ناملس ناطلس ل . ردکعا

 رددنبرق یسهسردم ( اشایدم | هداز یکعا) (ادختکورسخ یارقلاراد ۰

 : یحرات . ردیساس ناتس رامعم .

 متاحا بحاص لوا ادختک ورخ وج هلا لضف
 هدابقع یدندیا وا رب یارق راد و بودا

 فتاه یدید ما یرد هلو ( یناما )

 هدابند یدلوا خیرات و « ردارق راد درام «

 هس

A 

 ) یاجیدعس ) . ردهدسرف اشاب هجاوخ ( اشاب دم هسردم یارقلا راد

 ترابع (یسارقلا راد هداز ماما) . ردنناقوف هدنامرف كحوک ( یبارقلا راد

 یتفم ) .( یسارقلا راد اشاب دم ییهنسوب ) . ردهمیظع قرب هدنبرق یعماج
 ء رد زاک نانس رامعم هحوق یسهلح هد كرلارقلا راد و ( یسارقلا راد هداز



۷ 

 ارخ وم هده سل دل وا اخرو نع لئ اب هدار وا هلتعح | ه ( یاساق ناطلس )

 الح . ردشفلو هدنحتف لوبناتسا درهلک ورک هنرزوا یلط كد ناطلس

 . ردن وفدم اوت ییماخ

 ۳" ۷ سرادم یهدلوداتسا

 یک جک یک KEDE وگو وکیوم DUDE و DESK و و REDE صمیمی DIE DIE REDE صج) وجحیصج

 ةسردم ) ۰ ( یکهک ۀسردم ) .ردهدنبرق یئاب كرز ( هداز یوحهسردم )

 ةسردم ) ۰ ( هداز لضفا ةسردم ) . رد هدنبرقوق قووص ( اشاب یریپ هرف

 مسا كسب : (یناروک النم ةسردم ) ۔ ردهدنبرق قلصوم لزق (هیمدص
 كحتنلا وبا . رد «قاروک لیعامبا نا دجا نب نادایشش » ییرش

 ندهسک ارج كولم هدرصم بولوا رکلد ندحاف الوا . یدا یسهحاوخ

 هننامز ناماس ا هلا لوا ناخ ملس یسناب : : ( یاور هسردم )

 . رد ( عاحش ) یرامسا بولوا یلەلردا . رو نداغلب شمشیر ا

 .هدنسهحاس یماح الاع هد یراودک ندا و

 . رد هدنرق افو ( اشایدجا هداز یکم ةسردم ) . هلع هللاةحر ردنوفدم

 را ( نی داقیبس هسردم ) یدبا یرادرتفد كناخ دما ناطاس یساب

 یسوق هنردا د ( رضخ نیدلارو شاب چوا هسردم ) < ( ناطلس همطاف)

 وام هنردم )۰( ادخکمرف هرم یراق نا

 ..رد هدنن رف یعامخ هبملاس ب (( نیدلا ماسح قا هنر ۰ ( ضاق

 .كناطاس کصاخ . هدنبرق هیمیلس هدازهش (اشاپ مهاربا یکسا هسردم)
 .یصاخ ) ۰ هدنرازاب تروع . ردیسانب نانس رامعم -- ( یسهسردم ه رهق )

 . رد شل ردا لس هطساو نارام هلام ناش نل 0

 . ردات نانسرامعم س ( یسهسردم یسەدلاو هاشنآعء ) . هدنبرقیارمسقآ

 دم یفوص هردم )۰( یس هسودم اشایدحا لوقم) مد وش وط

 یسبع -- (اشاپ میهاربا سردم) < (اشاپ ردنا مردم ) 8

 .دجا یثاب راد هنزخ هسردم ) « ( اغارفعج یساغاوق هسردم ) . هدنسوق

 رکسع یضاق ةسردم ) : (دلوما هسردم ) « ( ریءالولعم هسردم ) ٠ اقا

 . ( ینسبردتلاراد هداز یهجاوخ ) . هدر قدم ناعاسماف ۰ ( یدنا ریزورپ

 .یطوط هسردم ) ۰ ( كب مالسلادبع رادرتفد هسردم ) . ( هدازاغا هسردم )



YYیمهمانتحایس یلجایلوا  

 KDE وکیوم ) و KEDI DIE NSE DEDE REI یوم هوم NE IERIE ) یوم NITE KIER IDI یوم یوم

 برف نایوخ هاش هسردم ) . ردهاب ( یسهسردم ناخ دما ناطلس )

 ِ یحرا س ( یالا رق:
۹ 

 ا: قدمو نع  هباوا نایوخ هش یی هسردمول یداي

 یلاع ناکمو لیصحت راد ۰ نخرات یدید یدروک (یلما)
 ۱ هنس

۹۷۱ 

Yیحرات ۰ ردد دننح وق قمرا س ) اشا یی ەصم هرق وم  

 نمرات ريد بورتسوک هنیربرب راندیا ریس

 هنس

۱۰۱۸ 

jسم ۰ ردهدنس رق یسهمشح یضاف سد ) یدنفا دا درعس ا  

 یشوفو لىق - ( یدقا اخ هسردم ) 2 ردهسردمر نص 3 د دحوم

 ۰ ردهدن رق یازس ( هداز دالوناح ) ( اشا نسح هو ( ۰ رد دنس هلح ۰

 ۱ : 1 یحرات

 لضف لها یاب وح هليا فطل لاک هکردلوا هدهامز 5 نيچ ردق دش .ردص

 « لضف لها یاوأم» اک | مدلیوس غیرات  بودیاقوذ هماعاهسردمهجریا ( یعور )»

 اب

E NSE 
 عنصم ځرات د :

 نم مركم ردص يقو فيس كلام مش یلاع رواد ؛ مرک بحاص بنصا

 . نسح مان ثعاب اس یلاعو یدلوا : مالک بحاص "یحور یتخراب یدلیوس
 هلتنش

۷۰۰ 

 تاغیساشنازرط . ردراو راناکدایارس هدنتل ۱. ردلاعیانبرب هکاقحهسردموب

 رد هدنلخاد یسوق هنردا : ( ناطلس ناخامسا هسردم ) . ردیناقوفرب عنصم .

 اشایدواد هسردم ) ء ( اشایدایم هسردم ) ۰ ( یدنفاد و یضاق هسردم )لب ( «

 اشاپ متسد هسردم ) « (اشاپ حیسم هسردم) ۰ ( اشابیلع کسا هسردم ( .



Ye شرادم یهداوناتبیا 
CIK DIERKS DDE IE یک یک( oI DDE IERIE KSI eI یک رک DEDEDE KEDE KIRKEN 

 .هدنونحو هدنلاش كنها 3 سرادم و". ردناتتسرام ناسرددم اع ت کک

 یه . ردغلا هدرخ شما نوجوا ىه رز یرله راهتخوس "

 .كنیر ره كراهرخو رروطوا راهتخوس ا رش «ردرد هدا كنور |

 ردزاو یاسا هفاضلاراد ر هاملع وو رورو یا ٠ک
 .هدز هدنوک « هدهجیک . ردسؤاکك ی اک و یطمر یهف شیو

 .هدننرق ترامعوب . ردلوذم یتمعن هنک اسمو ارقفو هبادکو یاب هعفد ۳

 تاناوس او زاو روا رب نوجا نیرفاسم باودو راو یارس نابراکرب

 ۱ . ردا بامتسا یردق كن وا نو

 رب هدنبولج یعرح هرشط كعماج هنب ( یو ریزیاب ناطاس هسردم)
 ..ردطورشم هرادتفم ید یراظلو مالاسالاخش اا .ردهمضع هدر

 .هدشیرق هاب کی ( لوا ماس ناطاس هبروسو رصم حاف ةسردم) ۱

 .ناخ ناملس . ردهب دق هسردم میظع یاسر هدلح مان ( ید را و ۱

 هاب یی یسهطورشم فاقوا . ردشعا ادها هحور یرد بودا ات

 هكنازفا ترسم هحاسو اکل یاتفو .یردنانو یا او

 رازهزبس « انشوخ رازنجرب هقبقح لیم فصت یضرع . ردلیمرب لماک یلوط
 ینسمیلس ؛دربارس هدنجلا ارحموبهدنراسواج ناخ میلس یتح . ردازفا طاسب

 م رایدلبا تخ دارو یزنک | تلو. اسا ناعا کرد دون
 ی راهازرکد . یدرازروس افص ورا یا ميلسناعاسزواب نوحاكنآ

 . ردشملبا فقو یا ههسردم ناخ ناملس

 ..هسردم ددع ید هدسونحو هدنلاش كعماح ( ناس ناطلس ةو (

 ۳ .یمارقلا راد رب ؛ ید ارادرپ . رد رصاق e ناسل هدنتحدم کردرل

Eددعتمو یسهناخ رام و یسهناخاتو ینرامع رب و یسهسردم فرش بط . 
 ا یررتل.و یمهناحاهم هبهدن ور و ودنا < یسەفاضاارادو یرامام

 ر هدازهش ) هدا و . ردنوزفا نددح ی راما مزاول راف ینابص

 ربح كلانس رامعم هجوق بالج هلجوو ردسهاب املع ( ی.هسردم ناخ

 . ردنراهم "یتسد



EDIEنوک نیک نوک نوه نوک نوک  NIEووک ) ی9ک نوک )و9ک ( QUEUE 

 .یارسو ثیدطاراد « ارقلاراد « هسردم «ترامع « عماج « ناخ نالوا غلا

e ردنن « نیداکس ماش  سدق « هدم < 5 هلا راکو نابعاو ارزو 

 هدلویناتسا یزبنع مسج . زدشاوا سدنهمو یناب هیراعلق كنءددعتم لاح
 هراکی هدنبنج یسەناخ لسس یهدنسهشوک یموق اغآ هدننرف ییهاح هیناماس

 تلحر هدنشاب شمت زوب هیاش راد ۰ ردشما نایشآ یندرودم ٌهقرب ندعم
 واو درا قرا لو هخر هقافحر .ندعجا ٢ ی

 رجس ردیطخ ( یاچ ندح یراصح هرق) یسلج كرایاج طخ بهذم
 ردن وملقوب .

 ارزو * نیطالس نلیدیا صیصخح هبهفرش مولع لیصح هدلوبناتسا ۰
 نایب هقاطلا ردق ىلع ییرلهایو خشرات هلی رلهسردم ناریمزیم ۰ راک ۰ ناعا

 | حتفلا دعب نالوا اس هلتما هسردم هرجا لومالسا رش الوا - : مدد

 ) «یسهسردم رک ۀفوصایا ) نالوا یسانب ( یزاغ ناخ دم ناعلس حتفلاوبا
 ناب الاخ . یدبا یراهناخ لحما هازسسفو قیرطب هدننامز هرفک مدقنام -

 ادتبا ( یناث ناخ دمت ناطاس حتفلاوا "یناث هسردم ) ۰ ردراو یاب املعلا

 كنعماح یزاغناخدمناطلس . ردرلهسزدمو هرجا ومالا ى ماتي نافع لآ

 هسردم ددعزکس هدنبونجو هدنلامش ینب هدنراسیو نیم كنبریک مرح هرمثط
  EE.مضعتو بعرت ینهینید مولع . رار د « هہنامت سرادم » اتماعلا ناب

 ناک سرادم ناهج تم تشه هنوع نوجا مخو مارک ا یتسلاحا و

 ردناوضر غاب هقدحرب ین كنهسردم ره هلبا هسیفن مولع حاول . یدلیا .

 نیملسم ناییص هدنید یسوقق هلق كنیریک مرحو ردیلاع يسهيپ هداملع نايم
 هدنسقرش بناج كراهسردموب و یدتبا انب (نآ رق میلعت راد) رب نوجا
 ..یداب افشلاراد رب نوجما نک اسم . ارقف . یضرص یرشآ لو

 تبار (
 ریلک شوخ یسالتیم ناراو هتسخ رای يوک ردافشلا راد بجعرب

 اس لتاغ : داصف قاب لماعو لماک داتسا نالوا هدن |: ءرزوآ یوم

 .لصاما. ردا هناتسا ر رولو تقافا هتلا بودا اود هدرد لها



 ۳۱۳ دحاسم یهدلودناتسا
 ۱۰:26 )و NIE NIE RIESE نوک بوک NIE )مک NIE DE RD RIE NIE SIE RIE KE هک )ورک نوک نیو نیو

 ناشادع نب نانس رامعم هج وق هدنررصع ناخ ملسو ناملس ناطابس

 : رونلوا ریرحت ریز هجورپ رادجسم یکیدتیا انب ًاقیطت هب هسدنه لع كناغا

 .(یدجسمهداز یوچ یتفم) ( یدجسم اشاپ ناتس) . یدحسم اشا خسرو
 شاب جوا ) ۰ ( یدحسم یلع ریما ) ۰ هد هاب یی ( یدحسم نانس رامعم

 نک هد رف دارگاهرق ( یدحسم هداز هط مش راد زد
 . هدننرق اشاب ینطل : ( یدحسم شک همریص ) ۰ رارد هدنراوج یر و ۳

 . هدنبرق دم ناطاش حاف : ( یدحسم هداز یجاوخ ) . هدنشاب هاب یی

 شواح ) ۰ هد رق اشا دواد : ( یدحسم وناب هفشع) یزف هداز یوح یتفم

 . هدنبرق یسوق یرویاس ( یدجسم ىلج دجا ی هیقات) ۰ ( یدجسم
 ( یدحسم داهرف خیشلا) . هدنراح اقا ( یدحسم هزج جاجا غاید )

 وقموق ( یدحسم مناخ هیسا ) یفوتاخ اشاپ میهاربا « هدنبرق یناتسوب هغنل

 ۰ ( یدحسم یسهناخراک رابجاخماک ) ۰ ( یدجسم یشاب یکروک )۰ هدنبرق
 رایزرد ) . ردهدنجراخ ویقموق هدیج وا ( یدحسم یسهناخراک یشابیحمویق )
 . هدنرزوا یعوردو كنه هدنحراخ وقموق هدول ( ید یس هناخراک

 . هدناخاد وق راق ( یدحسم یئا اباب ) ۰ هد هفوصاا ( یدحسم اغا )

 .ردهدنب رق ناخ میلس ( یدحسم یلج ناسح) «( یدجسم یئابوص یدع)
 ( یدحسم یلح داماد ) . هدنرف یعاج اشاب لع ( یدحسم سابلا جالا )

 . هدنبرق اشاپ ینطصم هجوق ( یدجسم هداز یاخد ) . هدنینج راز لعل .

 ( یدحسم یسافا یارس) . هدنبرف ماج روقج ( یدحسم هداز یخاف )

 . هدندنعیناق نوا ( یدحسم یسهناخراک هناخ كلفت ) . هدنج راخ یسوق هنردا
 .رردهدنس_راعبط كن وق وط (یدحسم هدازفا رصا ) :(یدحسهداز سالا ۱

 ها نل ما اه یوص یدحسم یلح ید هل اد ی هما زور »)

 ندیا انب یعماح ناخ ناملس یتسهفاک كرندحسم یماسالا رحم هدالب
 راسم هحوفا) رازقلا راد سک : اقا ین ا

 هددع ۳۹۰۰ یعوج نانس رامعم هحوقو هتشیا .ردشما ان ٩[ ] اغا (نانس

 هر هدنراوبد یرق يود راو لیک وو هوا تابع رام ۲

 :یدلروکبسانم یلقن هب یغاشآ ندنکیدتا نایب ًارصتخم یلاح هجرت غرات نالو هدنرزوا
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 یسهمانتحایس یلج ایلوا ۳

 )و9 ۱ یوک )یک )یک REDE RIE یک )یک NIE RIE NIE SSIES RIE نیک نوک نیک یک یک )یوک )یوک یر

 ورسخ هجوق ) . ردیسانب نانس رامعم هدنبرق وق : ( ییماج یشابهطوا )ی:

 ۰ ردساس ناسرامعم هدنبرف اشا قطصم هجوف : ( یعماج كی
 . ردیسانب نانس رامعم هدنبرق یمام رتسانم یلوص : ( یماح نوتاخ )

 یدب هدلومناتسا هکرد هدلح مان (ینغآ لو ید ) هدهد یسهمشج یلیوکسا»
 . ردقو هدر هقش ندنوب يدشل رب هدارا رب كلو

 ۴ وامعم . یی هق نوشروق « هتشپ راج : ( یعماح یلج ناماس رادرتفد )
 .ردیسانب نانسرامعم هدنبرق هاب یکی : (یعماج شواج مرح) .ردیسانب نانس
 هننادح یدنک نانس رامعم هجوق هدنس همشح یضاق : ( یماح اغا نانس )ب

 هلا لالح لام هدنس هلکسا شع : (.ییماح یلح یخا ) . ردعماحرب یییدنات

 ' . ردعماحرب یراک ناتس رامعم شعلوا انب

 شزوکیا هدلوبناتسا كحتاف - هعدق دحاسمنالو هد هبنطنطسق هم

 . رد هدننرق رلهطوا یسا : ( یدحسم یعرق )۰ ردراو یدجاسم رد

 - و یریمعل خم رات

 مان اغا لوا كنادختک ناملس هربخوت یعاسبولوا ۰ یدلوا قیرح

 ماعا یدلوا سپ یدجسم یعرق یی یدشودو یریمعت بودبا

 كب یحارخ ) . رد هدسرف حتفلاوبا : ( یدحسم ندلا یم یحارخ )

 هدنیدینارس ( ناطلس یلصم نولکوس ) هدنزوب جما كنناق نوا : ( یدحسم

 . هدنرزوا یسوق یهدنسایلع ةورذ كنسهرانم هلغوط نوزوم هکرددحسم رب
 دم هللا الا هلال و الوط هلبافوک طخ انب داتسا ندهلغوط یرعرقوضام

 : ( یدحسم اشاب اص ) . ردشمزاب هلتراهم لاک یشرش مالک € هللا لوسر

 . ردهدنسهحت اشابردیح ( یعماج اشاپ ردیح یشاوط ) .رد هدنبرق یناق نوا
 ناسرامعمو رددجسمر فلکم هدنبرق اشاپردیح : ( یدجسم نسح یجاح )ب
 یدقا دماح) . رد هدنبرق وق قوغص : ( یدحسم ناخریمد ) . ردیسانب
 ۰۹۸۵ هنس ( دوم ماقماده ) :یحرات .ردهدنسهلم یئوقو لف ( یدحسم

 : (یدجسم یلغوا زاپاپ ) .رد هدنبرق یناق نوا : ( یدحسم رایج هبرع)
 ' .ردهدنلخادیموقیلع هبج : ( یدحسمیراصحراب ) . ردهدناخاد یاقنوا
 . رد هدسرف همشح قرق : ( یاور دحسم )لا



A A هفرش عماوج یکهدلوناتسا 
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 هام لوا ر زو ردنکسا تک نوناخ اه یماجو یدای

 هلا : هلبتقفش هدرشحم هلق . رادیدبورتسوکهدیالوققح
 هللا لوسر تما دجسم نرء یاده كن | ید د

 هس

۹۰۸ 
 یم هلا یخ اارس ییاقوف هد رف هعلق هتح : ( ییماح اشا مسر )

 و ىلا .ردندنرارزو ناخ ناملس یسا . ردنشور عاج رب شةنمو

 : ردساس نانس رامعم . زدناکدو

 ویو ندنرامدا كناخ دم ناطلس حتفلاوبا یسناب : ( یعماح را زواب )

 .هدنجنا رایحشرغاص هدنزو یرحما كنناسق نوا . ردندند ادجا كريقح

 ۱ . ردعماحر ی هقرب

 وص ناماس هدنرصع ناخ ناماس ناطلس .Li ( یماج یاف نوار

 هده ریش ڭنناق نوا. ردشملر دتا اس هناتس رامعم هلبس هطساو یشاب

 . یدا شلوا مد م یرالع ضمب راسو یس هرانم ندنغیدلوا هدایرد بلو

 .نرخغو:ناکد یل: ردم ر دتا اک ادد از یک هک کک
 اا هک دف ردقوا يراد لاا ا

 . ردقو یشارب هدلوناتسا

 یحزات ارد ہدس رق دن زاب ناظقابت اک اں 0
 اشکلدو كننهاکتدابع ارز مماج یخرات مدیدریمعت یدلبا هلیا لام

 نا نالس . رد هدنمرف یاربن قا ی یا
 ۱ . ردشمردتا اس هنانس رامعم هج وف

 ناملس یبیئاب . رد هدنبرق یناروک الم : ( یءاج یدقا نمحرلادع )
 ,ردشملولانم هرزواهقو هش ر ندقرط ناتسرامعم .ردرکمع ی كباع

 . ردسان ناس رامعم هد هلفید : ( ییماح دحوا یحاح )

 ناماسناطلس یسناب. ردهدنب رق وق ر وخآ : ( ییماحاغا دوم مداخ )

 .ردیسانبناتسرامعم ءرارید یخدیماح یساقاوق هلتلواندن رلاثا كنبات لسو



  ۳۱یسهمانتحابس یلجاب وا 2 ۱

 : RISیک  KEKE TET DEM RIKI BIEN IETS TSE ۱9)کوی

 ) ردنشور عماحرب نیم هیوقموق : ( یعءاج اشاب یجناشن .
 ) روا هر هارو جا تسوق بول : ( ینا اش دجا ر زو

 ..ردندنسارزو ناخ ناماسو مياسینیاب .ردعماجرب كویب یک یراعماج نیطالس
E. . ردساس ناتس رامعم 

 ) هکر دیناقوف عماحرب هدنجما رلجکک هدنبرق حف : ( یعهاج اشاپ مارب
 ا ردندن اغا ر زو اار دارم ناطلس یاب ریلبقج هلبا رانایدرت
 « لیدعیو ےرح تنح عماح الاو یدلوا » : ی را

a ۲ ۳یمانب نان رهعم رد هدنبرق هدد نیکسک : ( یماج اشاپ یجناشن ) ۰ ۰ ا ه نر , 
2 ۳ 5 2 

 ۔هدننورد عماح ۰ ردعماحر لمکمو او ی ..وک ردو: یماوح ناطالس ندشدلوا

 ۳ ردوش یحرات رد راو یس هر كم وح رم یاشاب

 . اشاب یاشن یدلوا قح لاو رلیدبد ینغوات یدید هدتد وط یوف نایسدق

 هدنسایژر اشاب دا هحیکرب . رد هدنبرق اف : ( یعءاج اشاب ظفاح )
 € ؟لدلا یمتعاج قر هر دنا عماح هدنناب ثامعماح خب نوع « .روروک یحناف

 اشاب دمها .رریدروا یو كرهدبا باتع هیاشاب ظفاح ناکمتنج حاف هند

 قرهتح یبع كناّور هرکص . رردتا رعت فایور قرهلوا رادبب ند هعئاو

 .یدل نکردبا نفد هرازع . رولوا موحرص انشا ظفاح هرکص نوک شع
EUSهدوب و یک چل یتشاب كاا یوم یاشا بوح وا شاطر . 

 ۴۰ ردقافا دوهشم هلا راو
 ..رداببزعماجرب عنصم هدنبرق یترامع دمت ناطاس : ( ییماج اشاپ لیلخ)

 . رد هدنبزق رلهطوا کی : ( یعماح 23
 ..ردهدنلخاد یسوشزاح اشابیلع هدنبرق حتفلاوبا : ( یبهاحزک یراص )

 ۔ثلاث دارصناعلس ندصاخ رالک یسناب : ( یعماح اشاب ح.سمیئاوط )

 رایتخادعاقت هرکص . یدلوا مظعا ریزو هدعب بولوا یسلاو رمعم هدنرممع

 . یدتیا انب یعماجوب كرددبا
 .ناتسرامعم . ردعماحرب یاقوف هدنبرق یراخ ریما : ( یعماج اشاب یلاب )

 : ردشهوا ر رحت هلهح و وش یحرات هدنرزوا یموف . ردسانب



 هش عماوج ید ون اتسا ۱ ۳۰۹

 )کیک  9 NSDE NEDE NIE ۳۹و (> NIE NSE Ns NSD NIE NEI NIK KODE Rs 96 NDE 96ورک <)

 زسلاتفش یسلاها هلح لوا الح ندای ق رپ تع عو کا لک ۲
 رارنیک هلسلاتفش ( تا ) هلنهج یراقدلاق

 . ردلحم هاکترابز : ( ییماح اشاب قشاع )

 یسخابیکعا ا ( یماح هحاغو یلار هدننرف ی یتقم

 دیزباب تاذوب . ردشقلوا انب ندنفرط تاذرب ندناسن یراترضح یلع هجو
 ندنکیدربتکهجافوب یتلا شمشیپ هدشنوک ایوک ۰ شمامروک شن آ نوک یھ هی یلو۔ 5

 قوغص هدنرق یشادلریز : ( ییماح اناتیرس هرف ) .ردشعد ییماح هحاغو

 هکردحت رهصر هرزوا دو زوبحوا یتا | .ردعماحرب اع ناهج هدنرزوا و

 . رر و ناشف ندا وص

 هرزوانولاف كحتفلاوبا هخک یهءرحنا لونئاتنا : ( ینا یراز ۲ ۲
 ادا یناشعتالصهدعماحو یرانح ابروح یرحک ییا نوا ندا قلنا هدد

 :رارلک ندنقح كرام رج كوەديا قل راکه ظفاح هدف رطترد ردقهحاض بوذا
 درد برق ه 6 نایسانم ) هدف هق یی: )ی و
 رو وازآ ی ءا طقف .ردساس ناتسرامعم .ردمظع عماحرب جوا ليو

 دعاقتم نکیا یمظعا رزو كناخ ناعاس : ( یعماح اشاپ میهاربا مداخ )

 انبیئاح ور عماحرب یناتح هدنزوب چا كنسوق یرولس موحیم یاشاپ نالوا ٠
 نیزم هلراجاغآ تكسکوب یجما كنمرح ردم ری دخ "یلاعرصقزپ ابوک کر
 . ردنانسرامعم یسناب هکنوح . رداشکلدو عنصم تیاغ یسانب زرط بولو)

 - ارزو ییودیزیاب ناطاس یدناب . رددبعمر دق : ( ییماح اشاپ دواد )
 .ددراو نام لوسد خرش ۸ ۱ زر مساو تیاغیعرح .ردندنس

 .ردعماجرب عنصم هدنبرق یرازاب تروع : ( یماج اشاپ دم حارج )

 . ردعماجرب نبش هدنبرق یارس قا : ( یعماج اشاپ رسخ یسا)

 ( شاطیلربنج) یشاط ییکید یرازاب قواط : (یعماج انا ىلع کسا )
 . ردفوح یتعاج : ( ییماح دنلقن )۰ ردعءاجر كوس هدد

 یسیناب . ردعماجرب كوبب نه هننادیم تآ : ( یماج | اپ دمت هجوق )
 ..ردنهنسارزو ناخ ناما
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 rE اب ناملس ) یحاص

 شاب چوا ندنغیدریدباب اپ هللا لام ییدشا عج لالز لالح كرددا

 هرزوا یسوق وات اور مو . ردیماحر او و رلربد ییهاح

 ۱ نور حوا

 ,ندنربمعت بول وا یار یماح e هللا عنص هد رق همشح قرق

 : ردیحرات 9

 لزب ۸ ترجا هرو ودنامز نایلس 1 SS شات یجاح
 لدب یر كن هاکتدانع «اتعر اب خررت مدیددری ەت یو یدلوا را قرح

 ۹س

۱۰/۲ 

 ۱ و ییماح یاب وب یگروک ید دیعم هدب رق .یسوق یرولس

 .ردناتسمز زا توف هقفدر شافو زار .ردراو ۱۳ e تاقىمر رج

 هدنرود ناخ ناملس : ( یماح طالب ) هدنزوب ما ثكنسونق طالب
 ۰ مادنراونو هد OE 7 .ردسات ,ناتس رامعم رک خ رف (

 - ءلراةتو هرد کود زار نالواردف ههندمو ندرصمو هرم ندسدف

 ,شاقنرب داتسا تیاخ یرالکیهو لکت كانبرالزن« هبقع یل هرطاخو جثوتروق

 د نکا و یتساطخ هساک یامو .كنژرا کر هل وا ندف رط

 ددع ىلا ییمز : یهاح ( یدنفا یماویسا) هدنب رق ماس ناطلس

 .رارکوب مشرپا رازازق هدنجما ندننیدلوا زسوصنکل .ردجنرهع هرزوادو#

 یسافنا ضف كنسیناب : ( یهاج نیدلا سمش قآ ) هدنبرق درک هرق
 . ردلکدلاخ ندنعاحزودنوک هحک هکردلحرب هوعدلا باحتسم قرهلوایرثا

 ناولا ) هدنر صع حتفلاوبا : ( یماح راب نعا) هدنزوب جا ككتناف نوا

 . هڼس ینادنل وا انب . رلربد ( یعماح یلاتفش ) هدنسهرا ماوع . ردسانب ( ىلج
 لاتفش رک هقوار درد بولک هلوصح یا لاخر اط فلتسرا سد
 .هدبس هتفیدن وا داب هلبمات ییهاح ییاتفش هتشيا . شلوا اغا رب كوب ررو

 ا تولوا ار تارت ناطاس لضم یرا هرکص نکلا : ردو



ED I هش رش وج یهدلوساتسا 

DIK Ke NIK NEDE KDE NEI NIE KDE NEDE EDE KEDE نمک KEDE EDK KEDE نوک NIE یو نیک( RDERIDERIRIDE 

 هڪ و ردرتسلابجاو ۱ رار د یورس لرز ندنکنفا دن هليا راریحشزم 1

 ینه واز ؛یسسردم یزامعم ردرضاح هد هناتسا وب لا تابزا

 ۱ . ردرومعم

 له رب كلام هءربثک "تعاه هدنس رق یادنم تا اغا زورف عماج

 ۰ ردو یحرات هرز وا یسودف هلق . ردعماح
 و ۰ &

 ننزالا سیر زورف وهو "دنزاب ناطاس ناطلسا نزاخ

 ندمااراد و ىوأملاةنج هرات یلعلا ناوضر لاق
 ۱ هیت

۷۹۹ 

 نشور (  ییماج اغادم ) یساغا ثاث ناخدایح هدنرازاب هنشراهح

 : ردو یخحشرات هرزوا یساباع هبتع . رداسز عماجرب اس

 تما عماج و یداه تب فتاه ین رات یراث ۲ یدید "

 هی

۹۹۳ 

 هسق طقف . ردرک راک [*] ( یماج اشاپ مهربا ) هدنجا یثراج نوزوا
 : انب ءادتا رات . ردعنصم تیاغ اما . ردهق هحول هشوک راج « لگد ان
 (دؤم لبلج ریخا) : ماما رات . ۸۸٩4 هنس ( انمآ ناک هلخد نمو

 . ٩۳۵ هنس:

 : ی رات . یماج ( نامعارد ) هدنرق هبحتق

 ارآ ناهح هش ناجرت تاب سنو یدلواک هلهاج ورع

 امهار قح نوع قرەلبق لوا ینیرش عماج و یدبای
 احاص لزتمو تاعاط راد . غيراتمدوایدید یسدقحور

TEA 

 كء.اجوب .ردیسانب نانسرامعم : ییماج ( شاچوا ) هدنبرق وبق ی ریز
 تاف و هد ) یخ هسا ( هدنحرات © ردندرلهداز لح ه رگ یر ادناخ ۲1

 . زدشعا)



 یس همانتحایس یلچایلوا ۳۰۹

 فهم E O صوصم PO هم صج صح CRE ER USO OOOO ر

 بولوا هدنجما رابح ازق هدنزوب جا كنناقنوا ییماج نیدلاریخ النم

 عماج یلبارح جوا یریغ ندنوب هدلوبناتسا . ردشملوا انب هدنرصع حتفلاوب+

 هاکرظن ۰ ردراط ی رح ه رشط ام و ردوف چې وا و هف ج وا . ردقوب

 دمتم ( نیدلاریخالم ) نکرولوا انب عماجوب . ردلمرب هوعدلاباحتسمو.
 ناه هدنغیدلشاب هدایرف هید قال قال بولک یشوق كلبلرب نکیا هدنارکن لات

 ندلومالسا راو 3 ریطیههرب » بولوا دا تضغ یرات رضح ندلاربخ 9

 لومهالسا بولو دوجو یراراررد قطن هللا صاب هڪ د « هلا دارف هرشطس

 اذه ىلا . راردک هناصقو ارق هقشب بوقلاق یراشوق كلل نوس ندنجم»

 ا درف رب هل هرزوا مایو ماط « لکد قلوا نکأس كابل هداوممالسا نآ ۱

 ولوا یحاص سه 7 هاب وا ییماح راحارق روک دم و هتشلا رار

 ۰ ردسانس كت اطلس

 . شما عنصم ریدر مدقناک -- هبرهق عماج هدنبرق یسوق هنردا
 هتفک را (  یعهاج اشاب ینطصم هجوق ) هدنیرق یموق یرولس

 ِ ۱ 3 س ردا ات ال ومس

 اینم هم سا ةكرام ةمعش هذه

 ایناث طق هدلا یآرام . ناطلس لالظف تبتر
 اہنادو اہ صاق لک ةهمح ص ضافا دزنا

 اینا هطفل هسا دص هرزو اهات دق
 اپنادن ةبتر دج استر فصا قلا نطصم

 ناب باو لصوا بر اهخرومینحاص فتاه
 هم

۹۸۰ ۱ 
 عماجوب . ردشلوا رزو هیلو دیزاب و هحتفلاوبا اشاب ینطصم هجوق

 3 بوبا 3  هملسم هدنسهعل زا تبناوج هکردربرب هوعدلاباحتسم یهف جوا

 مارک ةباحح كيب هج ندنلا كنيمل لارق مان ( الا ) هدنرصع دیشرلانوراه .
 وب هکردرانوفدم هدنفارطا یعرح كعماجوب بولوا دیش رلهداز یناحتو,

 (یورس یلرحز) هدنمرحو ردقو هدعماجر تناحور نالوا هدعماج-

 را بحاصرب بولوا ناشیرپ یرلهحاس .لامن . راونوک بس "یورسرب مان:



 ۳ ۰ ۵ هر مناوب ی ۱

 IK KIS BIE BIE )یک :رم همدم همه معصوم مهم عج ص مهم ص هه

 4 یسهوار : زیواع ربا نان و اس ردصماج كچوک رب = ناخ دم " 1

 . یجنکیا نوا هدنجا لوبناتسا . ردراو ینرامع ۰ یسهرانم یهقطرب < اتو و

 را

 ا
4 

 -مرحرب . ردشغلوا ذاخحتا عماح نك ماع ریدرپ اساسا  هیحتف عماج

 ..فورعم هلکعد ییماح حتفلاوبا ه 02 هلف ی دیو ردراو یسراتمرو حق

 . ردع دق دعم

 . حماحر هرج ۱ رلهطوا یی بس یماع تروا كنا دج ناب ۲

 . ریمعآ نان رظ E را بولوا قارحا ۰ ردلکد هف اما . ردلاع

 : رات هنیربمعت . یدنلوا " "
 ات العا كب یدلوا عماج هن روا هل دج ین رات مدد هقح بو دیار کش (یراثن) یا

 اما . ردرانال وا رب رحم و ناطالس عماوج نالوا هرحا لوناتسا

 هحور یسهد رز زک كراماج نالوا هد ر تولوم ترد هدنحراخ لوبمالسا "

۳ 

E 

  ( 1:یسهدلاو كعبار دارم ناطلس هدرادکسا هنب « یماح هدلاو ( ناخ ناطلس
  1نالو هد ولوم ترد وب هقش ندران و ییماح ( ناطلس هدلاو مسوک)

 ۱ : روئوا ناس ىا

 هد راصح ییا مور ۰ یعماح کیا یار ییماح نالعلس بو

 < یمهاح عیار ناخ داع هدنعاوق یا مور ( راصح زاغو ) < ییماح حتفلاوبا

 وص كوک « یمماح عبار ناخ دارم ناطلس هني هدنراصح یلوطانا قاوق
 .كناخ ناماس هدنشاب هلکسا .هدرادکسا ء یماج حتفلاونا هدنراصح یلوطات |

 .هدهلحم 3 هدرادگبتا هس <« ییماح ( ناطلس هام رهم) یرتخا دنلب رتخد

 . .نالوب هدقارطا لوبمالسا . ردراو فی رشعماحررب یخو هدن رل هجا راکنخ

 زرلبا دادعتو ربرحت هدنلح هللا ءاشنا یراعماح نطالب کود
 الوا س یرلعماح ناعاو الکوو ارزو نائلوا انب.ادتنا هرجا لوبناتسا

 د ( یهاجاشاپ دوم ) هدنبرق دیدج ناتسدب یعدق كنيراعماج ارزوهلج
 . ردریکعماجرب لاثم هنعماج نیطالس اما . ردندنسارزو حتفلاوبا اشاپ دوم "

 . ردراو یمیظع مرح رب ۰ یسوف چوا ۰ یسهف چوا
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 : عنصء خم زات رکید

 توفلالبق تاولصااب اول جرات قاحیقلاق درب یدید

 : هقمانل یهید رات

 ( ےظعءانب ) ینعرات یدید نماعا هدنکیدروک ایلوا

 ب ِ

۱۰۷ 

 شورفم هللا ماخ صرع ضا الج لاشم ارح هرشط ندوق وب و
 رانوع ترتعدومع نوک انوک هرزوا یرلهفصناب هدنسهمیرا بناوج كامرح

 نوک لین روتسم هلا صاصر نوکنرس ٌهق رلناوا قاط هدنرزواو
 . هدنطسوات كمرحو . ردراماح هرزوا رلهرح یسهعرا تناوجو . ردرلپاق

 . .یعرح هرشط یخدو ردراو یسولاق هلقرو ناییاو ناورداشو ضوحرب

 رد زم هلا تارمثم راج شا سانجا زوب هڪ هدنما كمظع یارح رب

 - هلوارمعم هلالیوط رع - ناطلس هدلاو یراونا رب ٌهق رب هدنفرط هلقو

 یهدنکوا بارح ناخ دم ناطلسو ردراشما اشنا هبرت رب نوح رایدنک
 هکر دشما انب یلاع رمعق رب هدزوا جرب مان ( هلق یلکلموک ) هدنجراخ هجا
 تن مد فو هدنونج كم یک مرح تلبمما و م ردمرا رصق ابوک

 ید 3 رحو و ردلبافربع ییا رعت هکر دم وا انب رلناکد رکراک یرادقم

 رس هک الفا هکراو ىلا را یکیاو ردراو وق ترد هدقفارطا

 3 ِِ .رلدرجناسنا كمد ص ندنسهعشعش هک ردالطم ساحیئو رسو

 ۱ نارودلاضارقنا یا یلاعت هللاهرمع . رددمارس ةراثم ییا عنصم

 لونمالسا تب هرسسدق افولاوا ترضح خبشلا ناطالس عماحفاصوا

 . ردشعا انب دم ناطلس حتفلاوبا . ردوب نیطالس عماح یجنرب نوا هرجا

 هناختداعو میظع عماج هوعدلاباحتسمرب راو تیناحور امالکد كوب ردقلوا
 یعاج . نرامع ۰ یسهسردم «یعرح <« یسرانم رب یلهقط ر . ردعدق

 . ردراو

 ناطاس حتفلاوبا یانب یراح نیما ترضح خیشاا عماح شیاتتسرد



 ۳۰۳ مب ار ناخ دم تنطلسلاجا ا
NSIENSIEDSIEDNEIE DIE XIE NIE NIEهک و ( KIEKIENIE KDE NIE RSENS KI Ke NIE NIE DEI 

 چواو رلهق 2 هدنسهعلرا بناوح كنسهق هتروا . ردهدنزرط ناخ دما

 هدنرزوا رلنوتس فیحن «یریک هة قرب هرزوا هباپراجو یراهروصقم ناب هدنناب
 داکنخ هدفرط لوص « لفح ناذؤماهوروا ققر هار یر رر د 8

 فسوب یحناف هیناح یسیرب كرانوتس یهدنسهیاپ كلفح وب هکردراو یلفحم
 كرهد رد دوسمع نونلا یو . رددوع نالوا بس هشاتقو ماهنا كناشاب

 دوم یراصرب هزکسو شفلوا لثق اشا فسو ءرکسندقد لزا هات ۶
 هرصلا بارخ دعب طقف . ردرلشلوا نامشپ راناباب هحنقبج هنادیم ییدلوا

 عید . ردلکد یشرب هدشناب نوتلا هکرددومع رب لزوک ردقوا دوس یناقوا
 فج .رارواپ  رانزور هدنفرط ترد كعماحو . ردفو یرظن هدنو

 ناسل ندفصو یرنمو بارح . ردراو یسهقبط لیدنق چوا . ردراو رلماح

 بیطخ رب « یموق ماما رب « یراوق ناب ییا : راو یموق شب . ردزجاع
 تمیقیذ نالوا بولصم یهدنجا كعماجوب . ردیسوق هلق هدرب .یسوق
 هدنعماوج مالسا هل کلب لکد هدنراعماخ لومالسا - رهزب وا

 هاراهرح . ردشلک هده ندالکوو ارزو و هاشدایررب هزبوآ رب یره . ردقو

 یرلهحلاق رصمو مج ی هدعماحو . ردب راکفدص ایارس یراقاق كرلوق

 رکید راعدق مالک شلزاب لزوک یهدنوب . ردقو هلس هدنح ا
 هرق كنباج ییطصم هداز یجهکت هرزوا رانزور می . زامهلوب هدرادبعم

 یرابیطخ «یراماما . ردشلزاب هه رشتالا راسو كلم هروس هلطخ یراصح

 . ناوخ تم.« یراظفاح . یذبا رلندفا یرتاو ناز 2: 8 #

 ماع سردو فراعم بابرا هله . ردقو هدعماح رب هق شا یراناوخ فارعل

 هبتع هکردعنصم تیاغ یسوق هلق . رولوب هدعماج وب یسهدیزک كنارقو
 : ردوبش یحرات لوکح هلا تهذم لج طخ هرز 8

 یوآمهنیزکخیشرب یسهشوکهیدلوا یامتا بولو ناطلس هدلاو عماج
 (یوقتلا لها ةهبمک )هک ید دبوقلاقیرم مدشعا داص رات هنماعا لاس

 هنس

۱۰۷ 



 یسهمانتحایس یلجایلوا ۳۰۳
ND >هک یک  KITE KE DIE XIEیک  NIE KI DIE NIE KEE Ke IE REDEیک یو  RIE NIKEو2 ) یک )یک )یک ( 

 هدیریصقت رپ یابلوا وب . هیابا رمسیم رلازغ هب بودیا رمعم هلا رمت لوط- ۰
 . هیلبا رضاح هد داهج قوحر

 : نهرتم نامرح هاشداب یاعدرد تی ۾

 هدا نیمت هلوا لظ هنیک اب تا نیدنک كلاع هاشداپ تمایقات یلامتقح

 ارزوو یراتطلسلاحا كراهاشداب ردقهعباردمم ندحتفل اونا ردقهءاروب

 یقاصوا كنراعماح لومناتسا زعدصقم . یدلوا ماتخدح هدبسر یسالکو و.

 نوسحما یراقدلو اغنووشن هداونناتسا هدرلهاشداب وب نکا كما رح
 هعماوج فاصواهس .یدللوا رکاذ تانداحو نناوق ضم قرهلقجخ ندددص
 ۳ لهدا عوجر»

 را مماوخ فاصوا

 هوا عماحوب س یهاح یسهدلاو كعبار ناخدمم ناطلس نی زک هاشدان

 هن راقاط قرهنلوا فرص یبهنزخ رصم نوا ندنفرط یسهدلاو ثحتاف.

 بارخیربندنامزوا ینمهننافو عوقو كنهموحم یمهیناب نکیا شملپاب ردق
 هرکص ندروبشم قیرح . یدشلوب ترهش هایمسا ( هیملظ ) بولاق ماتانو.
 یار ك لو نام يملا كمر دخ
 دا كرەدىا عورش هنساتن هلا زارفا هسک كه ندنلام لالح درود

 هلیسوف درش . ردیسحوا كنيطالس عماوج هداوبناتسا . يدوق هلدع
 . یدیا شلاق هدنسهرا یراوا كرابدوم هدنسهرا كنسوف یرازاب قلاب

 یرازابووشراح قرهلآ نوتاص یرلءارخ هناخنالوا هدنفارطا ناطلسهدلاو

 هرشطفرط بونج « یراود هملق یفرط لامش .ردشما قاحلا هیاروا ید.
 عارذ) شع ردق هنتسبلاع ةورذ ات ندنیمز یدق كنسهق یرک غرب

 جورع هلا رانایدرت ندنغیدلوا یلاع نوشرا شب ندتمز یسانب . رد ( کم
 . ردیناقوف عماحرب رونل و

 عماج ی هدننادیم تا س ینا رش عماج كناخ دم ناطاس هدازهف



 »۱ عباد ناخ د# تنطلس لاجا
TIE DEDE RIK DEI NIE HIE DEDE DIE RIE KDE DEE BDEST MDD DITE RDIرک ( 

 .هیدنق . یدنلوا حاص ًارحو رب بولیدا حتف هرکص ندکنج هنس چوا هایت

 :كتبالص مح هاشداپ نکل . یدبالکد نکم یحتف هسلدبا كنج اهد هنس چوآ
 هد رک هلو رد شاپ اشا لع هنگ لر هور رک نیو تاد

 قوقراو كرەشود هفوخ مالسا کسع یهدننا هدف هتد ا قق ےک
 .نادوف رادرس هدنشرات رب ناک كب . رایدلیا تق یهعاق بور و هوزاب

 كرولا ف الو ( هام لادجو كنجالب هلیسهطساو شا لع سوگ

 : هقماث حتف حران . ردشلدبا انبو ریمعت یسهعلق ( هطناراض)

 دنسپ یدسا بونلو هدنجا ختف و الوا

 ( هطناراضیاو) نخ رات ید دیلهبنام بوداهآ
 هس

۱۰۸۱ 

ESنجرلادبع یساغا یرحیکب . اشا دجا مظعاردص . اشاب دجا رادرس . 

 هرزوا.( هل ) ةلناشف ترصن رکاسع ناشلاع هاشداب هلبرسدتو یار كناثا "
 تف با وزاب روز ینسهملقرب نیتم لا كناتسهل یک ( هاش ) كرءهدیا رفس

 .عیطم یراشوراو قوحرب هل هعاق (هوولدا ) ناللو هدقارطا كرەدا 0

 .هدنزاوچ هنردا هاشداپ هرکصندکدتا راذک جارخ یلارقهل . یدابا داقمو "

 ۱۰۳ هنس . یدالشق هدنعاط ابار زوو هدنسهبصو ( یرازان یغوا یاح)

 : هما حنق خم 2 رات

 ناهح هاشنهش ییهجاق ندهل ید ۲ ینخرات یدد هلتراشب یبغ فتاه

 هرس

N۱۰۸۳  

 بودبا رارق هدنرهش ( شاب) نالوا یزکیم كنادنب تالاب هاشداب کک
 یرلهعلق كوب راسو ( هجاموا) هاینارادرس اشاپ دجا لضاف مظعا رد
 كوس اشاپ ینطصم مظعا ریزو هلبشوشت كهاشداپ هنب هرکص . یدریدتا حتف

 هاتشداب كرەدىا حف یندهعلق ( هس ا رھ ) هرکس نک ۲

 ناطاس به راهعلق ردقوب هتشيا . ٧۰۸۹ هنس یدلک.هنغاطاا ظعار

 ر .یدلآ یلاح مالسا تکلم ررب قرهللوا حتف هدنرود عبار ناخ

۳ te 4 kk 



 ان ۱ `
ATHب  

 یسهمانتحاس یلحابلوا ۳ ۰

RIE -ورک یک ( NDE RIE RIDE NIKی ( REDE RSI SDE NSD NSD KDE NSD SIE KDE۵9 ( 

 قلا یبرلکوا بوروا هنبوصابار ینراتآ لرهدیانظ یدتیارارف ییرجیکی 7
 هجشروک ینکیدک هیوشراق كرا هاب هسیا رایرحکی . رایدک هفرطهتوا نوا
 . رابدشوشوا هرزوا یریوک شلروق هابراسا بوط هلنظ راروسدبا رارف

 9م ی شدلوا قرغو رایدشود هرم یسهلج ندنفر دل رق یربوک

 وکوا كرهرتسوک تناتمهنب مظعاردص هدلاحینیدلوا دیهشهلج ران الاق هدنلحم

 ار نا یاو لس وو یقرا ۔ ید رازف مداروا هجکرا

 ۱۳ تا 0 او هم دا سعد هاریمک هللا قلف دارفلع
 دمت هرق یل هاب لبا مور هدندرلبلناّمع یکییدلک رابحابا ندهحم . یدالشبق

 حاص دقع بودک هنیراساچ هجمن قرهنلوا نیمتیایا ریصقترب ربقح هلبا شاپ
 « نود ) هتیرابد نالا هلیطخ ( هتنپاب) كراساح رقح ندنآ ۰ كدلبا حالصو
 هد كنملف ندا « هترالبا هقراعاد ندنا .هشراتالو زیغراق س رغ رق

 ندنآ « هتتیالو ( جوسا س جفسا) ندنآ ۰ ( همادرتسما  همادرطصم )»

 . هدهنس ق چوا لماک بودک هتیالو ( وغرف ) ندنآ ۰ هتیالو ( هچ )»
 یزوا هدحارعم هلل رب . مدنااشاع یراتکلع تاج ردقو كهللا
  مدنمان ( ید نافود ) هلرلقازق نالوا مرازوغالوق هدنرانک یره

 ییدتشیا ی ید كلنا یا هلدخا . مدلک هنسهعلق ماللسا رب شەلپا

 ندنراقدحا ینسوق هعلق هجېک . یدروک یبهیمالسا لیدانق هدمزوک یک

 ناهاش ) هدف رطیشراق اریک ر یزوا 2 .مدلوا نامهم هدرلهناخزوب

 فوقصم ندنآ ,هناتسغاط ندنآ .هعیرق هدنوک وا ندنآ . هنسهعلق ( نامرک
 ماعا هدارو یمتحایس . مدمهروک یلارق نکل ۰ مدلوا لخاد هنرابد

  «هیاشایدمم قآ هدنسهعلق قازآ هدنوک شم هایسحابا فوقصم ه رکسندکد با

 لزع ندقازآ اشاپ دم قآ . مدلوا لصاو هیاشاب ناماس یسادختک لوق
 اک ناو نا ےرق OCIS رار نشت

 یاو و ناس ا ن نت یا رتا ن و
 . مدشن همظعاردص نانلوب ب را هنردا ربقح

 اشاپ دما لضاف هداز یلیریوک هعلق وب س ( هیدیلاق ) هیدنق ٌةعلق حق



 ۲۰۹۹ عباد ناخ دمت تنطلس لاجا ۱

NIEووک وهک )ورک  DIE 9 9 NIEنیو  eIنوک نیک نیک )و9 دیک نوک  DIEورک )ورک نوزک نایک )یک نیک  - 

 رکسعو یدنلوا مانتغا رمسا كيبزوب هلبادام هبرع كسقرق هدنجما یاوا
 نکیآ هداروا . یدلشیق هددارفلب هدزعدنفا اشاردجاتالم ندنکیدلکح هاتشم
 كلمو یدشا حک ی( ناطلس همطاف ) یا رک كن اخ دما ناط

 .هد هن اتسا 2 توعد ههن اتسا ك رهلک یرابرهش نامرف هاشاب دا 7

 E E E ص ناطاس بوبا بولوا موح ةد یحنح وا كقافز ۳

 .نوتسو هداللوا برغو .یدنلوا نفد هدنجوا یناباكن ( یدنفادم کو

 . یدلات نک

 «یواوه لورد تام کناه اغ
 .قرهل وا حس هلیتمه كن اشاب دما یلیریوک رلرهش قوحرب هلبرل هعلق قایوب

 .رادربس شا ناسح یریزو ندوب هنس هعلت راووا , یدللآ رسا كە

 ..:زاوک + مکر هب  یدلوا یحاص تلابا شاپ رک: یک
 ناهملقردق قرقر اس هيرا ەملق (نوزاو کت ار.

 «ولغوا نيوز هرل هعاقوب . یدنلا رام انغ لامو یراهناخ هبج بوناوا حق

 بلا« كسوا) یرافک كسره لوا ندنوب . یدرلر د یرلهعلق ولغوا ناک

 «هګز هرب « هحفووب « ژادن « ابوق ۰ راوشوبوق «یوهج « هحفولقاش « اووا
 ۍکدلک :فلنظعا ردص ۰.۰ یدرابشما هرضاحخ ی راهملق.( ا

 هدهسیا رایدحاق ههعلق یب بوقار ن رلاشا راسو یتامزاول كنج هدن راقد وط

 ی طض یهعاق ییوب نالنید یخد ( راووبوق جک ) مظعاردص

 بول یاب رکی کر رک نیر دمنا نر
 هتب رفلفم قوچوب كردنا ارجا رانقآ هالو ناتسناورخ هرکص . یدتوط
 (هار) كرهلک هنالغ یرورغ قورع كمالسا رکبع قترآ . یداوا لئا

 . یدئلوا روبع هنقرط یره |
 اشا لیعاساو مظعا ردص ریبدت ءوسب هباررپت رانکرد مالسارکسع مازا |

 شماماناق ینروب كمدآ رب هدرلکنج ردقوا یرلاوا -- اشاب دک کک

 » و گپ رایت شا نون ود هه یرک » هب یرحیکب هدنسانشا هب رام ل وص ن کیا ۱

 .ندنفیدلوا یربخ ندرهاوب كنيهاس . رلبدّسا تعاطا یسه هچبنک وب
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 یسهمانتحایس یلجایلوا ۲۹۸

KEDE RIE NIE یک( NEE NIE KSI RIE RSI RIE NSIENSIE DS IE NIE RSIERSIET DENSE یک کیک 4" 

 .ناسکسهلج هلرکولب یعاشا رود « یحموط ۰ یج هبج. یرحیکی هطا یعرکیو

 یناشاب دا یدیس یزاغ . یدکیرب هدنسارح راوشمط رکسع كيب یدب
 انا ا دام اورا ا تردا دنیش اجا لع واعرس

 هدنسارح ( كيجاخ ) بولبربک یرجا ندنسوباق ریمد لدرا هرورضلاب هنب
 ؛ ؛هاش ) یساغا لاب هلبا واتان كب قرق نوک یحنمرکی . یدادبا تماقاو ثکم
 © کراتا : یدلوا یک شو ناح هزات مالسارک اسع بولک اغا ( دالوب
 رک ورک بچ نفرو شونابتمک ۰ یدلزب و یامرف لوباح

 نیدوب بونلوا تع هرزوا شوناینمیک هرکص . رلیدریتک رفاک كيب هجن
 . یدلوا رکسع هعلط هلا رلغوط بولوا یجهخرج اشاب لبعاسا یریزو

 یتکلع لدرا هدا زکنس بولوا موک عن اشنو مان هرجا لدرا مالک هصالخ

 یشادنرق اشاپ شوای بوراو هنیراسنک یربن ( هسنب) ات كر هديا البتسا
 لب را هدب زک كنب رکسع هرزوا كمتا روبع ی رهن هسنب ی اشاپ نیسح
 (ولغوا یعولظ ) بوراو هن رلهعلق ( راوسح )۰ (هشقان) . یدلیا رومأم
 ندلارق شون انک زلارق » : رافک هد هبسیا یدلیا بلط هغللارق یرفاک مان

 ثنولعوایمولط .رابدر و باوج وند « زیمهتسیا لارف هقشب . زدونشوخ
 هبناخیریو روع یرهن رارکت اشاب نتسح .رایدملیا تقفاوم هتسلوا لارق

 بودا تدوع رز حد هبش یخد اشاب ىلع رادرس۰ یدلبا تدوع

 مظع كنج هدنزاغوب لکیس . یدلبارادرمس هتیالو ( لکیس ) ییاشاپ لبعامسا

 رادرس هام انغلام ردقوبو رمساكس یدبنوا بونلوا لتق مدا كبه بولوا
 دوا ) بوقلاق ندن ۱ . یدلوا لخاد ارفظم همالسا یودرا اشاب لبعامسا

 ( لاخیم یوبا )ندسنب ینی ندنیوص ( روبغ سلبت ) هدنتلآ یسهعلق ( لهراو
 ند هنزخ كل هنس چوا نالاقیفاب هدنتمذ ااعر بونلوا بصن لارف عرف مان

 یسهملق یراجم زاس مان ( یسهعلق نیس ) بودیا لیصحت هسک كيب یکیا
 دما لضاف ولغوا ؛ینوف كن اشابدح لیربوک هدانثا زمکیدتا ثکم هدنلآ

 « شارضوف ) .یدلک ربخ هلیسادختک رایج وباقیتیدلوا مظعا ریزو كن شاپ
 تبان . یدغاب هدراق هدان اون . یدلوا كنج میظعرب هدنتلآ هعلق هدلح مان



 ۹۷ میاد ناخ دش تطاس لاجا 1

 )و درک KEDE IEEE NIE )نوک ورک وکیل )و )لک 2 )< RSE )9 )9 )یو )تک )وی ) یا

 قالفا قارهریق یزافک ندا رارف كر هدا البتسا یرابد نادخب .رابدقارپ

 روصحم هدنس هعلق ( و ادا ادخ تک . شدروشود هسراد .

 قرغ هدنرهن هنوط ییراودنکبولیزوب اشاب نالسرا ناجو اشاب لضف نالوا
 هدنادشن هر < بوقح مرتقط ندا قدشب راک وا -

 رافک هيد « ۰ یدلک یرکسع رانات هجوق بولوزوب ناطق زسنورپ
 تغارفندکا هرصاح ییرکسع نایع لا نالوا روصحم هدنس هملق و ۲

 یرارفاکمالسارک اسعنالوا روصحهجدبا رارف هنناج (هتشیووقرت ) بودیا
 هکردراشلآشافدورنساو نازو لاف ردقوب هرقورق هغو ق ر 8

 بولک ید یرکسع راتأت هدعب . لکد نکم یرب رحت هلی مو ریست هللا را
 هدرلنیگوت هدرا هني یرافک هجثراو هنب رللبا ( اوصراو ) و هیرلغاط

 یربسا نادغب كس یدب شهلا و یربسا قالفا هداز ندکس ینرکب بولو

 نادشو قالفا هرزوا بواسناو ادخ دمحم . ردشفلوا رر ود یدلآ
 درک یا رسا یر هللا كرقحو بونلوا حتف هدنوک ی کا یا

 هجراپرب ۰ هغروب یتلا . هسکربولک هکب ( نافتساناوج ) هدنتحت نادغب هنب
 هکر ند ( غا دعا هداز زارع ) و كدتبا ادن طخ رر .

 لصاو هب هنردا هدنوک یجنکیا قرق بولا ناسحا هلوک بوبحمرب . هغرویرب
 كلم زعدنفا هد هنسو هدع ولو هدنسانع طاراوو هداغو . قدلوا

 هاب رلتح فرش بولوا لصاو هدنتلآ یس هعلق ( هنوله ) . مدراو هاشاب دما
 هسنلوا رترحن "الماک هک م دنلوب هدرلارغ هڪ یخد هدنو . مدلوا فرشم ۱

 هدنحشرا ۱۰۷۱ هنس اشاب دمحا كلم مار هد . رولوا زارد راموطرب

 بولوا لوزعم ند هنسو نوک یستریا رازاب یجنکیا نوا تاوالا عبر
 زادرس یحتاف طاراو ید هنسوب . یدنلوا ناسحا یلاآ ییا ور

 . ردشعوا ناسجا هباشا ىلع

 ناب یتیدلوا رادرس هرزوا شوم هر ا
 یلوطانا اعا دجا كلم هلا لا مور هدرا یا یخ دا

۰ 
 قاحم ما 7 نار« رم یحادح ادا E 1-۳ دا هداز شواح هلا



EEینهمانتحابس یلحالوا  

 KETENE NIE )یک KDE KDE وه ) SIE NIE RIE DIE DIE NEKINE یک )یک یو و

 هک كس ید ندقرط (اشاب دمحا ادرس ) ند هنسوب هدلڅوب . رلیدتا

 نفر هلا (  ) یک :یراج اقم كتر هعاق (هخ ) و (دارق نم

 اهدو یر هعلق (یوکنس) ۰ ( طاراو ) اغاب ىلع نادوق هدراصح زاغو

 یطاراو) : طاراو حتف رات .رونل وا ر رحت هدنا هک ردشع |حتف یعالق هقش

 هرکصندکدتبا حتف ینسهءاق طاراو اشابیلع ( ریلد یاشاب ىلع ندودع یدلا

 مه ۱ و ۱

 نوا ( كب هنیم) هدنیالو قالفا س قالفا تیالو كب هنهم نایصع
 یضف) ندشیدلوا راکسشا یناصع بودا دیہش ییملسم راجت یرادقم كيب .

 بواوا نایمت رلارما ناریم ریم هج اهد ۰ ( اشاپ نالسرا ناج ) ۰ ( اشاب
 یک امرهم مالتا رکسع بودیا مظع كنج هد هعلق مان ( کوکرب )۰

 . زورو بش بوریو هب ( هنوط ) رهن رل هقرآ بوناروباط هدتلآ یس هعلق
 . یدلنا روهظ ناصع هدنادغ نکیا هدکعا كنج

 لبا رفاک كسب یللا نبمل مان ( نیطنطسف زسنورب ) -- نادغب نایصع
 کمکی ب ( هطلوض ) یکب بودیا طبض ی رهش ( شاب ) نالوا نادغب تخت
 هل ود رد لالمرب لاوحاو . یدلا هقرصت هضق ینادغب راد بولشاب
 رلبهاشدابما هتسراتات قاحو و هریزو یتلابا یزواو هناخراتات بولوا سکعنم

 اعا وع هدهلق یدب ندنآ . رایدلوا زومأم هتیرفس نادش بودک
 نادغب یدلو مان (نافتسا ناوج) یلغوا ( داووو لوسل ) نالوا یب نادغب

 ..یدلوا یساغا هلمکسا ( اغا دجاشکناک ) یلاشاب یلضف . رابدا بصن یی

 . رکسع هاب . یدلوا یساغا قاحنس ک اغآ دحا روشحالس یلغوا زار لب
 لضام 41 ( شا ) نالوا نادعوب تخم یاب كر هديا لزانم عطق !یماوب

 مزهنم رافک .یدلوا مظع كنجرب هدنرزوا ( راق ضایب ) هداروا . رایدلوا

 . ید وارامرات یرکسعو یدلبا رارف نعل مان نیططسف رسنور . یدلوا

 هد ( تروق ) یینافتسا ناوج یرفاک راق ضاس ردق كم نوا ندن

 یداتات مرق هلیا ناطلس یاغلاق یرانات یلاب ندنآ . رلیدتبا یحاص تموکح

 لوباح ندنرل هقرآ ءارافک نالوا تبسلا ةَ هدلاح یرلقدلوا مزینم



 ۲۹۰ مدار ناخ دم تنطلس لاجا |
SRE RE GT 

 .یدتبا ٹکم بوک هرادکسا بولک هنسازغ یلالج هبا روشک تقه هاشدایو

 عطقف ال ها بود یک رافرش یاوتف ندهعبرا بهاذم هنیراتیالو یلوطانا 1

 .یلاج و یلالج هرزوا ییطاقصن 1 ندلاعلابرهلدحاو اوملظ نیذلاموقل ار اد

 تالو تالو راحشف هلا هه رش ساوا هنلتق درالاط یعاطو یعا

 یر وک یسلاو مور ا . هاشاب یضتم هرق یسلاو رکیرابد .یداردنوک

 راهش ل طخو فی رشا هباشاب ىلع قاستود یسلاو بلح « هناا یعصم

 مدزادگتا نوک چاقرب .یدلدىا ا هسرزوا اشاب ناسحهرف هژابآ توک

 . یدنلوا تمجآم هتدامس هناتسا دف تر 9

  تاشاپنسح یلالج تسدب نغلبا یارح رد اشاییضتص رادرمس مازپما

 بلح امزهنم اشاب یضتیم .بولک بلاغ اشا نسح الج هدنسارح نغلیا
 اار وایاعر هله یتسهیرا بنا وج ید كناشاب نسخ هرق . یدزاو هنس هعلق

 مف ا یوا مظع طحق هدنرانبام بواک ید اتسش تدش بوریوچ

 باح لاو < هیاشاپ یردق سکر چ « هیاشاپ یضترم نانلوب هدبلح اشاپ نسح
 مارک او زانعا هارس رر یر زوره . یدلبا ينلاعد هیاشاب يع قاستود

 هابا رارضح ضرع هتلود رد نوا قفلوا وفع یرامرج بوریدنوف هليا
 هقشب اهد . كناشاب نسح هزابآ و یرامدآ كناشاب یزدق . كناشاب یءآص

 _ هدنرلغا تلاخد هللح كرانوب طقف » . یدتنک یرامدآ ررب كرلاشاب لالچ

 یس هلخ دز هدا هپش راشا نالو هدلج هد « ردراو ی
 تولوا لاو دانس E رد ییراتلود ییرس بودیا لق
 هد « مدلیا حتف یرارفاک ندیا دادما تارا هو زونه دملا م ییروک
 یدلبا رلاثو دهح

 هلتمالس هاشدای س یرلهجوت هب هسورب هللتق یلالج كباج مرا
 هدرارس بواک یلالج یلاشاب نسح زوب ییا زوب «مزور بوراو هب هسورپ
 نالوا ( نیرحملا دیلک ) هانلاع هاشداپ ندنآ . یدرارولوا لتق هدنکوا
 (اشاب دمح ا ٹوکنعا) هنس هعلق یلوطانا . یدروس تم نع هس راعح زاغو

 نییعت یناشاب لع هسوک نادوق هقرط یبا مور ۰ رایدتا رشابمو دمتعم ی



۳ 

 یمهمانتحایس یلجالوا ۹4

 RIE RIE یک یک یک 3 NIE )کیو یو رک وکار صکوک

 هنس لینارزع نکرارآ یی یسع بوشود هنسهملق ( هولاق ) بویمهدیا
 لاتمو لام ردقو بودا ارت راهسزخ اشا یدبس ..یدلوا دم بوشود

 هتداعس هناتسا یرهلاح ریفن و لبط نوا قمریدلوط ینیهاشداپ هنیزخ هلا

 . یدمهلوا یراب رهش لودقم هس ,یروتوا ندرادس ضع و یدک

 ۰ * مرڪا رادرس یرلهعلق ( شوغول ) « ( شبش) < ( هوناب) ًارخۇ»
 یدب هقشاب ندنوب بولیدبا حتف ندقرط ( اشاد ییرپ وک) مظعاردصو

 یمهعلق ( هونا ) بوناوا د دج یسهعلق ( طارا ) بولپدیا حتف اهد توراو
 هسرارزو راوشمط قرهلوا رهشرب نی نم یکم را غاب رهلب دنا هرو رہ ەل ید

 ۰( تبه لکس) ۰ (قطبراش ) هدنرادد ( كدرا) بونلوا داختا تموکحرقم

 2 ددا هات نکیا شملوا م هصآ یجتف ید 2 رلهعلق لدا ( راوتحا)

 ء یلارق كدرا» : ا a ES هانملاع هاشدای

 . ردلکدلوقم هلس هل هسزوتک هع و اه روضح كردنا دو دف یاس هسک

 یلغوا رایط) « ( اشنپناعنک یراص ) < ( اشپنسح هرق ) هدنراتیالو یلوطاا
 یصاع اک رلاولربم رمساسح نامای راسو رانارب«رم« ددعقرقو ( اشاب دما

 .رلردهدکلک هتتسواهسورب نالوا زمعدق تخت یاب هلبارکسع ردق ارد بولوا
 لحاو نواهطخ ه ېر وکو د « نیسهلک هلحملالیع هغلود .رد هتلاو هتلا
 ا ندح هرف ای وا » هسدنک یدنک بولوا یک ردم تم هحنا وا

 4 هونا ) بود «! زیخالا هالوا ! كدتا دادما ینا هننرفاک رام ! نرفآ

 «نسحهرف رفاک نهم ناعم دص را یازفل اتم » ا ۰ هللا مسا ندا

 همیک ره » بودا ادنرالالد بوناشوق ینجلبق تربغ کو
 .یناشابنانس هبووناب هد « نوسلک هنا ودرد هسیا مزال یخیعو یسهزاب نان

 هب هناخ دعاک یارح هلبا راغلا لیروک بو وق دادما یناشاب یدسو رادرش

 .بش كرءدا هملقو رود ا ادن رابدانم ودنا کم اوا .یدلوا لصاو

 ,یربغو اشا نسح بولوا ۳ رود بوریو یرلهفولع با رالعشم زورو

 نایهاس كن وا نوا ندرلهسک نالوا دوجومان هذ بوناوب هدنناب كرلاشاپ
 .. یدلبا اضما بودا كح ندرتفد ةف یتساماسا ر كس ید و



 i عبار ناخ دم تنطاس لاجا
 RIE رک RIE )یوم هوم )وا )یوم دوم KEE )دوم )دوو و TIEN NEDE REDE NE NDEI و و

 لداعم هنسارغ كناخ دم یرکا اف هدتفقح اما . رایدعد هلس ( ۱ كراب)»

 دلا شدوا هدایز ندکنب نا نوا یک ع تانا ید

 هدهد و نعل ( یغرقار )۱, ید نه کس شفا رو راک کک

 رکسع ندکی . یدتا رازف هنسهفلف (زاورولوق )ل بولوا صالخ ید

 هاشداپ یرلکدتبا تراغوبهن یتتلاا هتسوب هكرابلکیدنو . یدالشاب هکمریدکیر
 (اشاپ دحا كلم ) هلبا (هتسوب تلاا ) هدقدلوا یرلنویاه عومنس كرا "

 . یدنلوا نات مظعم ادرس هترزوا یبهعلق ( هرداص )

 هجنراو هنتلآ یسعلق ( هرداص-هرداز) هلا رکشع كم ناسکس
 بودا البتساو حتف یرارادد ( ناتال) و ( نلا ) بوی ریدلاق لوصح راک

 حق هدتعاس یدب كرهمریو ناما بوشوق هنسهعلق ( هجیثپر) هرکوص
 هرکصندقدنلوا حتف هعلقو یدلوا متنم مالسا رکسع هلیانغ قوج رب كردي

 : رد را كرف هترافدلوا دورا یر
 یدلوالتق روهتمیرثکا كنب رفاک (تكینهبش) یدلوا نیبم تف مهمرب ه ها دمحم
 هنادیم ین رلیدروس رلنالوا زادناكنفوت هنارلد اقح ددهللا كنحرب هدایرد بل

 (ییارغملب و )هلیاغرات «زاییدید بوقلاقیرب,  ییاضر یدید هلوا خرات ءایلوا هکنجو
 هنس

۱۰۸۱ 

 (یشوقار) هدنسارد لدرا ت -- اشایدخا یدبس "یرادربم هنناث فهد
 هدندف رط ر بویمردنوک جارخ نوناقلا لع هل ودرد بودا ناصع رقاک ۱

 (راوژولق ) هلیا رفاک كيب زوب کیا بودیا عح سوحنم شویج قوجری .
 *( یرک )۰ ( ندوب ) اشاپیدیس ندفرطیرب . یدلیاتکم هدنتل | كنسهعلق

 رادمانو محشوحاسم ك.:قرق هلیسهدنزکكنمرارکسع (راوشمط) ( هژىناق ) "
 لباقم هنرکسع نمشذ هدنسارک ( راوژولوف ) درام لا ۸ ۷

 ندحاف یر كس نر کیا كراك هل اب تولید | هل تمرب كوس . یدلک

 هد ( یوقار) . شدل وا قرغتسم هئانع لام نیماسم تاع هله بتوان

 رارف هد هداروا .یدنآ ناح ه ( طاراو ) تودیا رارف ات نادد لب عود:



 مک یک فک NIK بوک یوم E + 9 "DK DEDI IK IK هه IE یک یک IE RIE نیک ROKE ورک

 نوہابم قرف بوراو هت الو لدرا هرا ا فار :اون رافک

 دباح « راج یراص ) ند ( ناتساکبس ) بوراقچ ندرلهنیفد یلام هنیزخ
 « ند ( والسا) یولساو ( جوسار جافسا « ند ( هلو هح ) ۰ ند ( قاشو

 رک راحامانرواو تاورخ ) « ند ( هقشودودو هحع ) « ند ( سورو لورق )

 « (دانج ) ۰ ( هبل ) هدنتلاا (راوشمط ) بودیا عج رکسع كيب زوی ند

 یرابحدایرف كربخ وب . رلبدلبا تراغ یرلهعلف یلدا ( قال ) ۰ ( داخ)

 .رلیدلنا نییعت رادرس ییاثاپ ناعنک یریزو ندوب ءرلاروا هدکدلک هل ود رد

 ا رکعت ناک اشاب نامنک یفوص یریزو ندو رادرس مازها

 هعلف یلدا (هوبل) و ( طارآ ) هدنرانک ( شروم ) ره هلا راشم رادرس

 رانک و مز مالسا رک هللا اب تولک لباقم ت نمشد ةا

 ٠ (هتنالص) هليا رابراوس یلت ا ںالیک كيبهج اشاپ ناعنک زادرس بولوا بلاق
 رهن یخد (اشاپ نیسح لیا ) . یداوا صالخ بوتا ناج هنسارخ
 .كس نوا هدماز ما وب مالک هح . یدلوا دیدنان بوت "نا ه ( شروم )

 بولا لع ند ( ڻ دوب ) اشا نا مزپف e EEE مدآ

 یفل رادرس ندوب زسارغ یارغط هب (اشاپ دحا یدیس) یهد ( هنسوب )
 و

 كام ینا هنسوبو یدلوا مظعم رادرس د ( لدرا) اشاپ دجا یدیس

 هتتدش كشف هنسوا (اشایدجا یدیس ) یزاغ . یدنوا ناسحا هیاشاب دما

 (یسوق ریمد لدرا ) هلیا رکسع راکبس و تلاص كيب کیا نوا قرهیقاب
 هقرا هتسهعاف ( راوطوق ) هدنسارح ( كحاح ) بورک یرجا ندنفرط

 .بوداكنح هامداصت هس یاس ر زون كنمل وقاد نالوا شمر و

 یردارب كناشاب شوابس یریزو زا ؟رولیراص هنویوق دروق جا

 هل یزوا راه شاپ دات نآ e كرافك ( اشاب نسح )

 كنسهلج . رایدتیرا یکوص یراقهلیراناق بوریک ندجیلق یرافک یلنتضاس
 .هتل ود رد هاب مع یالا یرلهناخهبج « یراهبارا طنح ۰ یرانادوقو یرلهلک

 هدنس هلباقم بولا هاسح الصا ( یمازع یدیس ) وب هد هس راد ردن وک



۱ ۱ E 
 عبار ناخ دع تنطلس لاجا ۲۹۱

 لارف یخ وقار روهقم رواط مازا  Eناخیارکد# تسد ل

 یو نوحغلوا یلارق هل یفوقار یلارق لدرا -اشاب دما كلم اعمو

 ییریوک بولوا لوزعم ندترازو یرکا وب بولآ یهاشداب ما ندیرکا

 هد

 . یدلدا عم ندقلوا یلارف (4) ی ( یفوفار) هدن دا وا مظعا ریزو

 با راجف رافک كيب زوب هرک کیا بویقاب هنسُما عنم كنياب بوک یحفوقار
 زکیراذک جارخ » : بودا رظت هناځعل ا یلارق ( هل ) نکږیلک هرزوا (4) "

 هلا یحایا فاح وک هند » زکیولبا عنم ندمرز وا ی ( یفوقار) وب : مهلوا

 كم هلب رات ضح ناخ یارکدحم یخ رانا هسرزوا كنو . یدلک یااده

 ناخ یارک دم ییرواط (یفوقار) . رایدلوا مظعم رادرس اشاب دحا

 هّسالو لدرا هنن رافک بوقح هنهر هناخ رانات هداز لارق یدنوا بوموق

 هدتعاسو نآ واهبد ) ولح ولح ) راکش ودع رانات هله نکیا هرز وا كعاتعحر ۹

 هلا راسکاخ رافک ردق زوحوا نومام یفوقار . رابدلبا هز یرواط
 ندانع فسو ندالب رت رفاک كس قرف یا راز هنن راغاط ( لکس )

 یریزو كنحفوقار « هداز لارق نواو رافک كم شمت راک رخآ . یدک
 هنسودرا اشاب كلم هدتل | یاحروا راتات رکسع هل بولوا رسا ید شونایک

 نعاغو نلاس هلآ نامرک قآ نا ی رکسع لاثم ارد کیا بولوا لخاو
 ۱ : راق

 ( ردزمجرات هازعو )
 هد نک الوم ههنا سیم یاجوتق و هدید شل كب یدلوا ارغوت هلدچ

 هدلب . راع  یډکج دغر فس ارغو راد شاوا یر
 هدیدح رلیا رذک. هحاقح ندنبسوق مهس رده دنسبه شکر ت هز فیس ؛یزات بسا

 هدیولع لاح یدلوا تاحوتفو هللدج یدید غیرات كبجروک یحوتف حتف ایلوا

 ومسنوا < تآ یعرکب ء سا ید نوا هللا هلرمقحو هدازغوب هلل دم

 : ربسا شونابک هتک ع ران . ردشسریک یناوا مس ريغ  ینزوا میس تفیجرب
 « راتاتیدلک» هکی دید بودا هآ رب راجام شونابکو . یلکیسک | رب

 ا

۱۰۸۵ 



 یس همانتح ایس یلجای وا ۲۹۰

NDTIS HRS NE D6یو یک  DENE HEE KEDERE NOSIS NIELS DUDEدوم  

 هرق -- اشاب دمحا كلم تسدب هنراو ةعلق رد قاع قازاق نابتشک مازهنا
 زا عاخ نا ےک یف ( قیر یف راو ) هداس کد

 هلفنلا لعبوشیت لوا ندنآ هسیا اشاپ كلم بوقیچ کما تراغو بهن راسور
 . یدلبا طض ییددع یعرکی بوضاب ی زابک كرافک نالوا هدایرد بل

 ناطیش رفاک بولاق هد ءرق رافک هلج. هدن رلکدتیا رارف بولیچا هیایرد یسیقا
 یداهبن یک بودیا عم هدراهبتو مرد یتسهلج بودیا كنج اشاب كالم هلی
 .یدلآ ریسا زواجتم ندزوب یدب بوریک تل قوط هنیرانادرک كنيمکو
 یسدایز ندکسو :یدردنوک همدع راد هلا راذنآ رش یتسداز ندکم
 ..رایدتا رارق هدایرد رعق بولوا قرغ یخد

 ( رات هحوق حتفوب )
 ارغ هلو یخدرب ردشمالوا هللا كراب یخ رات یدید ا وکو او

 ( رات رکید )
 ازغیناشو هدربشملآ یدلوا یخرات لزوک ًاظفل مدلیوس

 هس

۱۰۱ 
 وشا عفاو هدنصنم یر عوروج  هدنلحاس دور سه رک هلو

 هنس ردشفلوا صلح هلیراته اشاب یدس .اشاب دم هداز یجاتک هعلق
 كنحر هدناو اشادخ!ثام هدنحرات ۱۰56۵ ینیهرکصهنسرب ندنو ۵

 هک ردشملبا مزهنم یاخ .( لادع ) نانلوب هدنفاناخ سیلتب بودیا میظع

 . ردشماعا تقس نا كلج هليو

 هرکدءهرق كنرهنیزوا -- اشاب دما كلم: تسدب یزوا ٌةعلق صالختسا

 التسا قازاق یهعلق نتمو نالسد ( یسهعلف یزوا ) هدلحم ینیدلوا طولخم
 ر ا تر دنر لج ولا اجا دا كلم بوسا
 . رول وا

 RS O یلیریوک تسدب هطآ هحزو .صالختسا

 . ردشملا هلا مظع كنج ندننا هرات



 ۳ ۱ عیار ناخ دن تتطاس لاحا

KED IE TIEDEM DIDIT IEکوک دوم ( KEDE DEIکوک وکیوم  DEED NDE 

 .یخدو یس هعلق ( نورقوبا) . یدادیغاط E كن (ولغوا مر )

 . یدنلوا حت هلیدب ( اشاپ نیسح یلد ) مظعم رادرس ( هقاغصا) لابج
 .ىلالج )< (ازیماك.دشاد ) توش ll یلالح ۰ از صا كىنشاد

 _ندنیدفلوا نابسعا قراقلافا ناکرت ءرالالخ دراما ا
 . بودیا عج رکسع یلبخ ندرادکسا بولوا رکلد هباشاب دما ثالم اا

 . كرهدنا وومع یابرد نداد تام تولا تفزع هراغو تم ییلوطانا *

 . مان (دوکس ) ا کنار . رای داشاب هکمایا ناشیرب یابراک یرلکدلک تسار

 لاطلاق. نالا تم توروق یراهاک رخو همیخ دن كرلەبصق .

Nیسادختک لوقو شواح هرقو یساغا یرحکیو اغا شاتکبو اشاپ .. 

 ین ندرایغا ماع هدرخس تقو بوش هلرارکسع هل رلاغا ینطصم ی

 بودبا كنج هن اریلد یخدرانآ هدقداروا جاق بوسدٌهللا هراغاوب ۳

 شا: ريدا ا یر مان لس نوخیهش
 رارف هراغاط یفویسلاةیقب . رایدک ندغیت نادند بویلوا صالخ یتدرلنآ "

 .قوحرب.هفبخ قو ازرما كنشاد نالوا یا راد سا
 اب کی ورک و ا ناریمدنب ریما نواسوط ابا اش

 .لتف هداروا یتسهلج یاب یجاتسو بولوا دراو یهاشداب صا هدلحم مات

 نوا ندناعوقوو . یدلوا ناطلغ هدنکوا نواه باب یرلهلک . یدلبآ
 . یدلوا لوزعم اشاب دما کالم بولوا ماع ولع هک لو

 باک بینم را یارک و زرحشا ره رد قاع قازاف تالو نوهاح ۱

 كس یللا زوب راکش ودع « راتفز اص رانا هدنرسم یفسو - ناش یا ۲

 . ردراشلآ مانغ لام باحالب هبا بلا ق
 ناد ت ناخ یارک اک ناطلس ی تل ناب نوا 3

 : (نتوخ) و ( ناشحوفات ) هنیرهش (شاب» نالوا یهوحنم تحن یاب كنیرابد
 . سا كس یال .یدنل وا الیتساو حف نادغ تبالو هشراو هب ( اووا ی

 .. ,یدللا تعینغ کو نوبق یعحالو دعبالو راغصو تا تاسزو و نوا

 . رول یراب بانج .یاسح كمانغ یسلوقمیناواو هرخاف ها راس
1 

3 
۱ 



FOU... EoD ROLLخ .... رزق , 
SAF N1 E ۰ <Mته  PO۳2  

 یس همانتحایس یلجایلوا ۲۸۸

 eK دوم هم و یوم صمیمی نصب

 Ea یاب راح AEN بودا بلص هدوق قامرپ نکیا هدنرز وا رک راب

 .رایدلبا قلا هبایرد یرادص ةشال هدعب بودبا رارق هدنجاغا راد رک جدا
 تاحوتف هدرنازج تالو هدکرام لس لوا هتن . یدلوا راکش هرایهام
 ,یراب زاغ رنازج نکرعلک هرزوا رنازج یا هلحم ,« اشاب ریما تسدب تالح

 . یرلربخ ترسم بودبا ریشمش ۂمعط ینبرع نایرع كيبیمرکی بوقیچوشراق
 ۷ تسدبیلغوا یحرطاق ین یحروک مازهنا هدنرخآ كروب نه هنس هنب . یدلک
 نابصع یتش مانی یحروک هلبارکسع كس ناسکس .اشاب ییطصم هرفق یلدریزو

 <( ییروغل و ) كر هديا بودا تراغ هک هرادکسا ات الو یللا .یدلبا

 هاباتق كمدا شم . یدلبا ثکم هلیهاکرجو همیخ هدرللحم مان (هحلماح )و
 یر . یدلیوس ینیدلوا هدامآ هکنجو یدروط بودا تلط یتلابا كلح

 . دم هداز رادرتفد بولوا جوم جوم « جوف جوف لاشم ارد رکسع ندفرط

 شاپ دارم . رایدتنا میظع كنجرب هد هجیلماح لیذ . یداوا رکسع ةعناط اشاب

 د . یدشن هدادما لر کود یرللط كلراناربم ربم هله هدر شع ید

 رلبلالح هل ادخ دمحم نا لوا بولوا شاخرب شاوص اهد ردق تعاس

 هتل ود رد ازفظم مالسا رکاسع . رلیدتا رارف هرلغاط . رلیدلوا مزهنم
 . یدلبا تدوع

 هرق تنساب مالسا راد ماش زورد مازما هدنح را ۱۰6۵ هنس

 . بولاق لام هک كم هدزوا یراخبش یزرد - مان كين یاشاب یضترم
 شم کما لصحت یلام روک ذم هلنا یتلاما ماش اشاب یت رم هلبهاشداب سا

 میظع كنج هدزاغوب مان ( هروقان ) بوقیج هرزوا یزرد هلیا رکسع قاریب

 كس اورپ یو كاپ یی هد بودا مزهنم یاعا ی "یزرد هله . یدلبا

 : قو رد ورم نوه ۲ اک کاش چوا اغا یت هنر هسک

 هدازغو هدزمکیدلک هماش بودبا تمنع هفرش جح « هرمعم هنسوا ربقح
 : مدلیوس یخراتوش هبازغ لوا هتس هتکش . مدنلوب

 ازغو یدلوا هدزوقط یللا كس  ینغرات مدلب وس اظفل هداس

 ..یدنلوا حتف ( هعر ٌهعلق) یدو ( هناس ٌهعاق) هددیرک :ریزج هدمب



 AV ۱ 0 مدار ناخ دم تنطلس لاجا ۱

 ۱ : هحیلماح رصق خم رات ۱

 مهاشداب كرصق هلوا كرام جرات هخاک وب الوا  مدید

 هس

۱۰۹۵ 

 : هحیلدوس ٌهبصق برق رد جاغا هرق هاب رصق خرات
 نواه زارفا رس رصق هز . غران هاجو ایلوا رلیدید

 ۹ےس

۱۸۳ 
 : هنردا برقرد راکس رصق را

 یرسصتیداوا ناوا هناهاب فیل. ۰ ( ید )رد یک
 هس

: ۱۰۸۳ 
 : شرات كساب .قارخالا دم كا ٩

 ۰ فبطا «هناهاشیدلواناو د رصق یدد غرات هنماغا ایلوا

 هب

۱۰۸۳ 

 رالاسمسوتاحوتف راسو رلازغ یراقدنلوب تاذلاب كبانج مج هاشداب

 یساق شا یهابس هدننادیم تا :هدسولخ یادت هل یرامظعم.

 هدنراد ییوطانا هذهام لوا هت . رایدک ندبات ۳ یت نادند سامو

 یرارکسع هلح بزاوا مزهم غوا ر هرف] یلالج هدلسح مات

 مان ییغوا ردبح هرق هلازالا بجاو نالوا یرانالف رس . یدشاوا لقا

 بول تک هتلودرد هليا دنبو دیق ( اغا نسح هزال هرق یساغا ناکرت یلالج )
 ارب . یدلوا لصاو هنیروضح ريزو هجوق یولوم سواج بحاص"
 بودپا هراپ هراب ینغولیوا یر هراب كرلنوشروق هکرلیدروک هرکصندنا
 هنیرکراپ هلمیظعت لاک بویمریو ناما نآ لوا .شلک هب هجرد زلواریذب جالع
 رلبدریتکهتسایس ناوبد ییلغوا ردیح هلیعباوت یشابوصویئاب سبع بوربد
۱ 



ATیمهمانتحابس یلجایلوا  

 ER : تت ا ادات اتتد دد اد د ا ا اک

 بحاصو یل رج تاغ اما .ردىلغوا كنيهاسرب هدن رش نوهزص . یدلوا

 . یدبا اناوت ریزورب انادو لقاعو یار
 هدنس ولج مو ادا س یسارزو تلاا نالوا هدنرود ناخ دم ناطلس

 رایهابس بودیا میظع كنج هدننادیم تآ هلیرلربرب رایرجیکی هلیا رایهابسس
 ۱ هرانابوفواناذا ود « مدّوم» یقو قلشوف هراهرانم .یدلوا مزهنمو بولغم

 الق رایرجیکی یرایهابس هلمب هجنراو هراندیا نآ رق توالت هرجا عماحو
 هجنکود هبایرد ند ( وق روخآ ) بویشاط هلی رل هبرع ییرل هشال بودیا
 اغود اشاب دم هداز اغا ردح بولک هجوع ارد تعاس لوا ادخ تمظع

 هرانک هشوک هشوک را هغردق هم . یدم هرک یرجا ندننورب یارس هلا

 دادغب هباشاب یضت ندنفرط ناخ دم نوک لوا . یدلوا هراب هراب بوشود

 هیاشاب ریماو فرش سدف هاشاب دمت هداز شواح ی هلزو یدنلوا ناسحا

 اهر قالطا نیت ریصم كن هداز تا ردح : یدلوا ناسا: رصم

 ماعنا سلبارط هاشاب دمت دوانرا یلاج ۰ بلح هلغوا یاغو . یدلروس

 . یدلروس اما هدلغوا باسارفا هرس . یدلوا
 هدازهش تدالو مرا ناکدازمش نالوا یرامارتحالا یوذ دالوا

 لوط) ( عبار دم ناخترضح ) :هبدق حاف عبار ناختدمع نبا ناخ ییطصم

 ( ادا تمس ) یدلوب یخرات مظن : هدامعم تروص اینا . ( ًادبا هرمع هللا

 ۱۰۷۱ هنس انسح اتان هللا تا . كلف هرزوا جور حول یدزاب

 نباش هکغد اند ما -- راترام یرلکدتا نادال هدندادو لدع

 هدهاکترابزو هاکجرفت مان (یتلا مدق) ( اشاب میهاربا راد لز رصم نالوا -

 هلبف . یدلبا هبه هناخ دم ناطلسن یتابوثمو رجا بودبا انب یلاع عماحرب
 دم ناطاس رات نالوا یس هتفک ىلج کد هليا طخ قیلعت هرزوا یسوق

 ۱ . ردشم وا رب رخت هنمسا ناخ

 ( غرا )
 اتمه یب ساسا یلاع عماج هدنرب . غيراتکذ هنماغا یدید بودا اعد "

 هس

۱۰۷ 
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 ب 10616126: تک :ضکصک تک تک هک کنگ ه6صک یکصد عصهونهعص و ۱

 .بحاسص ) هبیلیریوکوب رافلاو نیمحنلا نيب . یدلوا لئان هناحوتف هو

 ۰ یدرارید ( حورخ

 رفد هسا قلا شو ییا و ىلع مالک زومر 2

 ..هدنقح اشاب دمع دک ن کس قو باطقالا بطق هللادنع نمو

 . ند ( یرسج ) . ردرشیکیا ناسقط (دحع» و ( بک ) ظفل هکردراشلوپ
 هیت يلا بودا حسحصآ یا لا تلود لات نبوت

 یدازاب قوواط بوربتک هلوبناتسا ینشمن هدنلاحرا بولوا مظعا ریزو

 -بولوا لتضالا یدوانرا اعا دا نیر وک ابا ادا او 8

 . بولوت اعووسشن هدصاخ مرح . یدبا ؟ احولصحو جو نوما نببم نيد
 . بودبا عولط ربارب ندرجا هدقدقبج هلیفلاغا یرحیکب ندمرح اشاب ورسخ

 . ورسخ هدنرفس هزاا و هدنرلرفس داد .یدلوا راد هنسزخ هیاشاب ورس

 ..یراد هش رخ یل ر وک بولوا یردم ید دن ا ۱
 اشا ( دمحا لضاف ) یلغوا هنر هرکصندنتافو كناشاب دم للبر وک . یا

 من ها لی یف دهاحم ۰ لضاف ۰ یزاغو لداع یک یساباب . یدلوا مظعاریزو

  هدلاا ساویس . یدبا لاش ي ریزو رب رات لغ ۰ رافو بحاص . ۲

 هب ودنک ادنتبا . یدربک هتیولوم قیرط بولوا دلوتم هد هبصق مان یروگ
 . ماقمماق هد هناتسا ندنا . یدلوا ناجا مورضرا تا هد هسورپ

 و ثاربم رهم ) هلغوا ندا . یدلوا مظعا رب زو ندا

 ..یرلهعلق ( هجناش) و (هیدق ) هرکص ندناحوتف هک. یداوا بیست هرز

 . داب ماح ماح بولوا مرکم و ززعم هدامضع ترادص تدم یلیخرب بودیا حتق

 ثامدآ مان رو هرقاهدنتس هرا اط روفکت لا هنردا . ید ا یا

 دم ي روک یردن هدلومالسا یشعن . یدلیا شون یلجا ماح « .دنکل

 ییطصم هرق ) یعاقمماق هن زدا N یدلوا نفد هدننح اشا
0 

 ..هد رور هدم رج كنلب زب A یدلوا مظعا رب زو ( اشاپ

 دعا ر زو هد هنردا بولوا ماستمم اقو شات نادوص و روخاربما بولو



 یسهمانتحایس یلچابلوا ۳۸۹
 وکیوم یوم یوم وکیوم صک

 هدلحمان (هتکس) بولبردنوک هب ( اشاپ نسحیلد ) ر یرهم
  بولکاهد یهاخرب ندنقع نکا ددد كمک.هدیرک پولوا فلاخ مابا

  فرصتم هنتلاا یزوا یرهم هدعب . رایدریتک یرک ههناتسا ینیرش ربم

 . ظعاریزو (اشاپ شوایس ) قرهلوا هیناث ٌةعفد .رایدردنوک هب ( اشاپ شوایس )ب
 ةناتتسا » بودیا لوزعم ندناو ی (اشاپ دما كلم ) نآ وا . یدلوا

 تدش یدلک یرافرش او یرابوتکم میظع وید « مهلوا هدکلرپ هدنداعس
 بوناق ندتمایق « ندشبق هدهسیا كدلک همورضرا هلجوک ندناو هداتش

 - هتسخ اشاب شوا هدنفرط هناتسا ادخ.تمکح . لدتا زارق هدمورضرا
 [ نس» یخد ی (اشاب دم رادرتفد ) هداز رادرتفد . شملبا تافو قرهل
 ۱۳ 0 مار 03 ا مرا ید « هافربدلوا بودوقوا مانا ةروس
 ۱ يا . راشملبا دش قره وا هاسنک ی یو ورور بانج مج هلوا

 . همورضرا یرخ یترازو كناشاب دحم یرکا وب هلب بخ یوم كرزو

 اغا ردح ) بود هب (اشاپ دم یرکا ییوب) ندهناتسا رپم . یدلک
 راما هدمورضرا هاشاب دمحا كلم ندبرک | وب . یدلوا ماقمتاق( هداز
 هتل ود هناتسا هللا یالآ یرک یو . یدشوا توعد هتلود رد بولک

 ٠ یدلوا نانسحا یتلاا ( یزوا) ههداز اغا ردح ماقمک اف بورک

 ردح نوک یادشاو بوراو ههاشداب ولتداعس هدکدلک هلومالسا اشاب دما
 ۱۳ درام ) هدنشهملق 6 یرواس بوق تشرع طخب هنقح تمذاز اھا
 منا تعاس دوا یتلاا ( یزوا )و یدنوا لتق نکیا هدنددص كمتک

  نکیآ « دمتک هرومأم لحم . یدلبا ناسحا هباشاب دجا كل« یرک۱ وب

  دانسا دا هیرک | قو هدزمغدراو هن ( یرازاب یلغوا یحاح ):

 ( شاپ دحم ) ییریوک هدنخنرات ۱۰5۷ هنس هليا لزع ندترادص بودیا
 ( الج ) بولوا زادنا هلولو هنانع لا تلود .یدلوا مظعا ردص لقتسم.

 یدب نواو مد | كيبزوب هرک ترد ناریدلاق شاب هدیلوطانا همان ( یلاج و
 خیش ) رافجرب «( الم )النم چوا ۰ اولری«شع « ناربم ريم رب قرق . ریزو
 /یدلبا ربارب یافراصمو دارا هدنلود ناتع لا بودا لتق یا )یز لاس
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 رق نالوا موحیم اشاب دوانرآ . یدلوا موحم هدنا بولوا لاح هتسخ

 هکنو- .یدردتبا نفد هرانم ییدسا راضحا نوجا یسیدنک یناشاپ دا

 رب هدانئاوا . یدیا مظعا ردص اشاب دام نکرریدباب یرانموب اشاب دوز
 ناناده یاب یوق . یدردنوک باده قاطرب هباشاب دام هلیسیشاب یجوق

 ۱ : ردیا اشا دارم هرق ه هدکدتسا ملست

 ؟رددرک هو رد # اقا ۵

 : اغا یاب یحوق
 یدنک ابلاح هلغلوا رابتخا بولوا لوغشم هلیساعد رخ كعاطلس

 هدکدید ؛ رومدپا ام هر رب وا
 اشا وام هر 9

 ا ءرف رب ههر لوا ن .زالوا رم 5 ۵
 دوانرا هدام كناشاب دارم هرق . ردنا قطن هبد « مرورودموک
 رب ود روا مو 1 هلا ءاش نا » هحنل وا یعومسم كناماب

 بولوا هیوا ادخ تمکح هحتقادصم ( قحا مالقا قلا ةنسلا و.ردبا زومر

 بولوا تسثم ارتاوت مالکو . رابدلبا نفد یاشاب دام هرف ها روت لب

 كميهاربا ناطلس . یدلوا مظعاریزو اشا ناماس رادحلس « ردقافآ روهشم
 .فرمعتم بولوا باب هره هلا مور تلابا هدنحشرات ۱۰۵۰ هنس ندنغلراد حلس

 در زح هلارلاعود میضع بول وا مظعاردص ه دعا .یدامارب هلاع بصانمقدلوا

 نا هرزوا ترص یزد نوا هعب را بوک و مش 8

 .قولخرب .ردشلو اعووشن هدصاخ مرح بولوا لصاحهدهطالم كاخ .یدردب)

 .هلسهنام بودبا ترازو . یدا ماد ریزو برمشم لاو تعط بحاصو

 یدوانرآ .یدلوامظعاریزو ( اشاپ یفطصم نزانروس »هنر .یدلوا لو

 زادرتفد هدنترازو اشاب دجا كلم . ردشملوب شرورپ ءدمرح بولوا لصالا

 هراقاحنسوتلاا هیاپسپ هح . یدیاشهاوا لزعینالوط ندنماخ عبط بولوا
 یتذل بولوا كلام هرهم تعاسرب هحومضم ( مورمصیرطا إل بولوا کاک

 هلبسهطساو کصاخ مان ( دمت یهاس) . یدنلا رهم هن ندهعا رطع«یغامد



 یسهمانتحایسن یلج ال06 ۰
 جک سل ادم اه ده سب

 " راویصاح شور كسزو لوف 5 ناو دوو ۶

 : اشاب كلم ناه هدکدید « روسد

 ` کال لا . ردمارح هدنایدا عب بذک هدنروضح راهاشداب س

 ۳ ریل ا» ج

 و هد و هناو كالال اشاب ریشیاوب هللا مدآ یللازو . مروبایوس ورور

 حرس ۰ كام یابما ارز .رایدتنا در ود كيسااط بودبا دس یرلوف

 دراو ردقوب یلمحم هغمراو f زو ییا زدر هر زجر

 و اک لوا ردقو :یدارنا رب ادغام ندشورغ كی
 درام بودتک قو تاود هاشداپ ناه هد « راشعالک | فالخ همهاشدپ
 ,لوطانا هل هت راو همورضرا و هدادخو هرصم ندرادکسا » هاش رش طخ

 هرزوا ناو تولوا ا یرابتمنو لر کتسرابلاع تصاسف اسراتالو

 ربو هارجرخ نوتا هسک شب هللا هاش غیلب غیلرب وید « نیسمظعم رادرس
 بودا ناسحاراش قوحرب اهدو هرخاف تعلخ رومس ییا «یناماس هدریاربس

 بلا لغ ا مرادرس رب زو شک ارفط . هروتک ناسا هللا ! یرو »

 ندنلا اشاپ ریشپا هدنراقدرویب « ردممصم متی نع هرابناجوا یندنب هللا ءاش نا
 ههاشدان تولوا للکش ردا سو ینمز اشاب دما كلم . یدلوا لرحتم تمم

 یابیحناتسوب تدنورب یارس ناه بویمراو هلی هنیارس بودیا رلاعد ريخ
 ءراقاق هراب یللا زو ید یرکسع هل نالوا رمضاح ۰ یدلوا راوس هنغیاق

 . هتفهرب لماک . یدنبا رارق بوک هنسهحاب ناطاس اق هدرادکسا بوریدنب
 هدنوک ید نوا زوب بولوا ناور هناو اشاب بوروک یزغاسپمو تالا
 بوشیت یک مریداس یجوق مان (مریدل ) نکدرک ها میظع یالآ هناو

 جاقرب هجناک هننوک یلتق ندیلح ریشپا . یدربتک ییربخ یلتق كناشاب ريدا
 «ردمارحهوهق » یدبا مدا رب رادنیدو اص تباع . یدلوا مظعاردص رهش

 ید ربا شوم ا ی الا قرف ندناقر . یدرحا ترش یلرامو دوس ود

 اشاب دا هرق یرهلوا هنا هعمفد ندن 1 . یدا ی >اص سا ارز

 ˆ ,ندنرادص ندلحا یشدملوا یسناک دنز ندسح هلا 9 یدل وا مدعا رزو

 ر ) اشا رک دوانرا ) هداه .یدن وا ناسحا ماش تلابا بوت وا لع



 ۲۸۱ میار ناخ دم تنطلس لاجا

 یرکسع كيب ناسکس بولواراوس هب هدرادشاب یسودنک بونلغاب ینربصب
 . هشئاعندنسوق هنرداو ندبوبا هیاظع-یالآ رب بودبا روبع هلوبمالسا ین
 : بوراو ههاشداب ولتدامس ندنآ . یدرک هتنارس ناو

 کک هل ودرد هدا یدب ندنفیدلوا یتکرح كشاب لزق مه اشداب »

 ناسحا یتلاا ناو هکالال اشایدما كلم مهاشداب هکردک رک + یدلوا بیس,

 رزو لوزعم ندرهم و هل وا هدرلبناح لوا یو و كسهدیا

 : کرلزروم هاجیذ هاشداب کود « ها کک

 قم هللاا لصاع یر یک ن او یرزو رکا و وا ۴
 ٍ هدک دید ؟ ردیشآ و وا

 . مشلوا فرصتم هنتلالا ناو هک سن دلا نا + ماشدا ربخب

 : هدکدید ءرولوا لصاح شور كبزو یونس .ددراو یا ی
 بقعرد . ررویب نامرف ود « ردنوک ییرما تارب» مدیا ناسحا س

 .یدردنوک ییا ناو هلا شواج نواو یسبشاب یجوبقرب بولک هنیارس ربشپا
 سون هحنلوا یرامولعم یوهفم بودا توالت ییهاشداب صا اشاپ كلم

 شورش هسک چوا هیاغآ بود « کما سالا » بویوق هرزوا یشاب بودی
 دلروس» رلشواح و اغا .یدریو شورع رشللا هدهشواح نواو هر رو

 تباث یاشاپ هدهسیا رلیدتا حام لاو ماربا وید « کک هرادکسا نآ وہ مناطاس

 تامهم هدلوبمالسا نوک شب بویمقیچ هرشط ندوق بودا تناتم مدق
 بوراو ههاشداب اشاب ربشبا نوک ینشب . قدا کم تورو یاهو

 ..یدملوا ناور هناو بوبا تعاطا کما لالال اشاب دجا ! مرک »

 یصخ رب هاشداپ لاحرد ۰ ردا حالاو مارا هد« هلبا لتق مهاشداپ لآ
 بقعرد اشاب فلم هدگدهد « رتببا هاشزاب ولیداعتت یر دروس »و

 : هاشداب ولتداعسو رروط ابرب مالسلادم بوراو ههاشداب روضح

 د ¢ نیس نو مدا ناسحا یتتلاا ناو ن مالال س

 یوکر یلوا کیا . ممتیک لصن درک ندندروم ناسحا ماا رد
 : یدتسا 2۹ ۳ ولت داعس ۾: ید د ۹ مروع کتک شب هل وا جد



 یس همانتحایس یلحایلوا ۲۸۰۰

 . یدلبا نایب یراکفا یهدویوب بودیا عج یناحلصو املع هلم بوروک
 قرهلوا یسهحبت یراتروشم بولبا نا یار كناشاب دا كلم هدرلن

 نالوا یلالج هدمورضرا اشاپ ریشيا . رایدردنوک باشا ریشپا هلح یرهم

 كناخ دام ناطلس ا ا ناور . یدا ندنتیشعو ایرفا كناشاب هزابآ

 لع راو راو) و بودا طض یبهیلاع بصانم هج . یدبا یروخآ ریما
 هک بک هدا دنکتزهم . یدلوا ا ماک مان دک دشا مزهنم ی ( اشا:

 .یدردا مکح هدنسهب امم مظعاریزو بولوا یعاقمع اق هدنل ودرد اشاب دمحا كم

 قمحا شیارب هدنرابناج مج بوی هتل ودرد بودا لوبق هدقدراو رهم هریشپا'

 هنشابو یدید « زسهدیا شیارب ریافم هحلص» بوردنوکربخ هناتسدرک نوما"
 ههاشداپ ولتداعس وید « ردراو ینایفط كاشالزق» بودبا عح رکسع كيب زوب"
 یناطلس هشئاعهلولحم ند ( اشا دجاقوس وو ) بول وا رظن الصا بولکص خلت

 بودیکر اف رش طخ هایسهدژم ماکنوید «نیسهلکهعداعس ٌهناتسا هتلا :بوریو
 ید كرهدیا لحام یطو لزانم مطق بود ( هللایع الکوتم ) هرورضلاب

 . یدمتک ههاشاب بودبا رارق هدرادکسا طقف ۰ یدلک هتدامس ٌهناتسا هدا
 یدقآ دیو ماامالاتعو یا ناف ندقرط هانشداب, ولتدامیم رخآ
 هباشاب شبا دتا ناطلس هشناع ندن [۰ هنسهلکسا (قاحالاص ) هدرادکسا

 .یزس هلروس» : بورتک راقفلاوذ رحنخ رهوح رو روک رومسرب بولک
 كلم ناقبح هلاقتسا هربشیا هدنرلکدید « رتسیا هاشداب ولتداعس هدنداعس ناخشا

 یفطصم ییهروم رادرتفدو یناشاب ییطصم كالدو یناشاپ یجن اشن هجوقو یناشاپ

 ابو توا هب راه را کاو یرا هک هن نداملعو یناشاب

 ولتداعس هدننورب یارس هلبفیاق یئاب یجناتسوب اشاپ ریشپا . رایدوقبلآ نهر
 هرکص ندن املک هح . یدلوا بابماک هلنا راجالل رومس هنن بوشلوب هلهاشداب

 هلون اتسا یسترا بودا نارق رون ماگ یک یدیبا ا

 ناقبح هلاشتسا نوجا ال ۴ هدنرلقدلوا هد ددص كع ود ورک هل توس

 نادوق .رایذک هلوبناتسا اح ندنرافوخ نوک لوا یسهغاط یرحیکی
 هریشپا ما هحَن . رلیدلوا هدوسا بوریک هبه اسر ییهدردشاب ید اشاب



 ۷۹ عبار ناخ دم تنطلس لاجا

 شاو .ناع »:: اا ناه هدکدد « زکیذنا ناسحا یارهم دوخاب  زگراو
 RN N E . یدرو هنسادختکر لیج وق یرهتبود هسرز وا

 هدنحراخ لوتاتسا بولوا لوزعم حد ندرهم یدشلوا هفدص یتاا

 مظعا ردص ( اشاپ شوایس و هنیر و یدلبا رارق هدیارس مان ( رایموط )
 ندنعل راد هقوح كناخ دا ناطلس بولوا ندنس هفاط ءزابآ . یدلوا

 ادتبا .یدلوافرصتم هبهلاع بصانمعیج یریغ ندرصم تولوا اشاب نادوق

 یافاشاتکب و یاغا یطصمیلح یمادختک لوقو یشواح هرق یساغا ی

 ا الا كنترا ز والا تما بودیا لتف ینارشا هڪ اهدو یتکیراعو

 هلسرب هنسهرهج كلناشاپ شوایس یکوید ( اغا ناماسوید ) یساغا رازبت ینوک

 د یروک) بول | یرهم هد « ! هفس هر یرهم رو» بوروا (راماش)

 رم هدعب . یدیا یئاب ی هج هدن رەس ناوخ اشاب د۴ . یدریو هب ( اشاب

 اع ود مظعرب یدو . ردشهالاق بصنم ییدعا طض ملا ترازوو ۰ نار

 نسح هلا قاخ بوردنوکهاس كيب چواو یرجیکب كییا هدیرک بوراقیچ
 دا یجب وخ رط ) بوللوا لزع وید « ردهوتعم » نکربنیع بودباطالتخا

 ادخیتک هباشاب دا هرابرازهو هاشاب یسوم تادو . یدلوا مظعارزو ( اشا

 لدع هدنتل | هنق هد ردم . یدل وا ناسحا رصم SENE . یا

 تمدح هاتلادع هتل ود . یدردنوک امن ود هدرک یدو .ردروهشم یلادعو "

 تور دلاق ندیهاشداب ناود بودا هنام هد « ردتل ود نهم » نکا هدکما

 ردص (اشاب دیک شیورد ییتسب نادوق) هنر, . راد تا. لو تءاس لوا

 .ردسکرح لما بولوا ندنرالوق اغآ رز كناخ نا هدون ۰ یدلوا مظعا

 هنامع لآ تلود روما ..یاه رب شادو رلد رزورب باک لو ےک

 ین | بولوا التم هحیاف ی 2چ تمکح نکا دیقم هانارب و اباغر لاوحاو

 . یدردا ییغاماقمکاق اشا دما کالم هداننا و . یدلوا شارفحاص یا

 ا ںولو اود ندحاف ض رم ی . یدبا رد هس رهم طقف

 تعاسیدب اما .یدلوا ثالام هرهم رارک: (اشاب دحا ال« ) .یدلبا لاقتنا
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 یمهمانتحایس ینچایلوا ۳۷۸

RIE9۵6۱9 جوک  > SG E NIEیک ناب زیر ( XIEجوک  

 .بونشللا هکر هلا رافک هدزکد قا. یدبا اشا لع جاف یامتود ٠
 یاعتود بودا رارف رافک هدقدلوا بورغ تقو . یدتا مزهنم یر

 هدرلهنابو غاب رکسع هل . یدلوا زادنا رک هدننامل (رلهچوف هرق) نویاه
 قلزاب شتا بوصاب ینامتود هلفغلا لع رافک یتقو رحس نکیا هدافو قوذ

 ,یخد رکسع قاب نانو راج , رایدلبا راثلاب قارحا یرابک هلح هر هدیا
 ا كولا هک دی یرانوماق ددعرب نواو هغردف هراب قرف بوقتحت هب هرق

 كناع ود و یدابآ لاله یییرابک .رفاک هراب ا هدا هدا تنجح زع ران وبلق

 دصق كما مات ههاشداب ولتداعس یرهم اشاب هدعب . یدلک یرمخ یعازها

 ,ناک ک قرهنلوا افتک ۱ هلا باتشو باتع زارب ندیهاشداب فر هد هسدلبا

 با یارز رو صاخ هسک زویید یوتس یدلروم اشا هدکل ره» بدی

 . یدسا نوناق ما ماست هنوباه

 و افق غ لوق د اق یازآ قاب دخا كلم ۳۳

 « رایدردنوک رلیجدایرف ههناتسا نوما بجاوم بويل هراپ ندرایجابروج ضو
 E زوبجوا : یدلوا نکم كمتک ندارد یر هرخ ندنعیدلوا اتش مابا

 مردن وکهغازآ ندعرقو هع رق ندهرق هلنارلقالوا بور دتا نوتلا یئورغ
 هداضاوب . یدئوا میزوت هفانصا لوبناتسا هسک زویجوا رؤکذم نوجا
 تن كنلح نیح ینما ورم وو یمادختک هدفو ( اشاب ما ) رادرتفد

 .یرلاشا ی 3 یشراطعو نابتحس یراصو ینعرف یب زکب راد شلاق ندنیملاسم

 وا ها آهک لدروکح اصر هدن راکدتا عیزوت هفرح لها سانلاربسیخد

 هن وب اه با هلا یرلحالس و تالا فانصا هلج بو وقف یسادص ! هللا ! هللا

 ندادن 5 دقویمادنختک ریزوو ند (رسما) رادرتفد ! مهاشداب » یل اک

 ترضح دایرفوب . رایه شیرغاب وید « ردراو زدابرف ندتیما كورموکو
 هنیروضح یناشاپ دحا ثالم هرک چوا هدقدلوا یرانوباه عومسم كحاشداپ

 ردنداطخ ٌءوق كمتک هرجا مو ۶ » : هداشاب ثالم هد هسبا یدلبا توعد

 رایج وق هد هرک یک ھرد را ىر چ یهاشدایروضح هد « رد 3

 هنیروضح كهاشداپ اب » : بولک یثاب هطوا صاخ هلا اغا میهاربا یسادختکا
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BMD DDRII DITIRSEو رک  IE NDE Ke DEIیک )رک )  NEI۱26۲ 9ک رک  

 یسهلدصقم كمربو ماظتناو ماظن هنامع لا فراضمو داربا هدمب . رایدسا

 دیقم هلیقازرا عطق كرانانلوب هدروما س ار قاقحتسا الب ضم بودا خيلي

 یرغلام نودنا لزرع یردم یزو راتدخ : رادشد لر 0
 لکا فا فن امآ ایدی دبا لیمو دیش او اروا ی( را
 تاذوب . یدلوا مظعا رب زو ( اشاپ دام هرق ال هب رب هرکص . یدلوا
 ییاسیندوب . یدبا لصالا یدوانرآ بولو امنو وشن هدنغاحوا یرجکی

 هاراشک بوردنوک رکسع هد یک هلا نواه یک ودر یک زو ةا

 لماکوربدم یخدوب . یدلوا لاخ یراتبالوو لیا « كاچ یس هیهز ەد ادى

 هر بوتل وا ل هد « دتا فالتای هتیزخ » هد هادا مظعاردصرب

 هدنراوج هناشوط هدلومالسا داخ . یدل وا مظعا ردص اشاب دا كلم

 دوس هدنربشع مان  هدنراید (هزابآ ) نکیا غلاب هنشاب چوا بولک هدوجو
 ناضاس هاسهدلاو لرقحو نکیا اب هنشد بولو شرور هدنس هدلاو

 هزعردبید نعهدلاو تولا هضاخ مرح كم هرکص .اراشهوا باده هدما

 یردب كناشاب دمحا كلم اما . زشملبا دلوت ندنآ هدربقحو .شعلوا ناسخا

 هدرارفس قوجرب . یدما یمادختک راج وق كناشاب ناغع یلغوا سدزوا
 کان هدست : دا نامز لازر یدل تافو دتا یا و

 رکب راد ) ینوک یجتق كدادغ . یدلوا بحاصمو رادحلس هناغ دارم دچا

 هنیراصنم یلاع كاع ل آ . یدنلوا ناسحا ترازو ٌهبنر هنس هدهعهلبا ( یان

 بولوا فرصتم هد (ندو )و ( رصم) هرک ردرد «رجوا بولوا لئان

 مظعا ردص هلتهج یفیدلوا ریلد ریزورب رادنید « هددروما « راتخا تیاهن
 نیسح ید ) ی هناخ رتفد هليا هاس كسب چوا هنس هریزج دیر ا

 ندزو و بوردنو که ( تاب ینطصم یلقس ) ید غوطرب هلترازوو هب ( اشاب

 .ردشماعا تقس یرظن هکر دشم راقح ام ودرب ا یدلدا دادما ا

 حتف یر !هعلق ( هغر ) < ( هناس )اشاب نیسح هدقدراو هدرا ؟ دادما لوا

 نادوف ی (اشا ىلع یلعوا ماسح ) و یدلک رایج هدر. هتلود رد بوديا

 هکردشمراقیچ نوباه یامنودرب هلا هغردق .نویلق هراپ زویچوا بودیا اشای



Y7یبمهمانتحایس یلحابلوا  

KITIK IIEیه نیک  NIE DIE RIE KDE BIE BEDI NMیک  DIKE XIE NIKE KDE 

 دلا ثول ۳ u لوز زوم نی رمش ءى لزوکالآ ۰ 1 و

 . یدبا نارقحاصرب هکاقح هدراتفرو راتفک

 هیابندهاشداپرب هدنمان فسوب یغوا ناخ ميهاربا » هدرفج ملعو موج ع

 هبرغو هقرش بولوا نارقبحاصو كلام هنسح یک مالسلا هیلع فسوب بولک
 بارخییراراید هوقسمینمب سور «هجو هلو هجو كيدنو .قج هلاص هلولو
 جارختسا رافح هلحهد « قج هلوا روبغ هاشدایر, تفص فسو بودبا باسو

 ناخیهاربا نکا هدردام محر ناخ دمو ادخ تمکح . ردراشمتا ریرحو
 دوروک یمک ادا هقشب ندندبا هدژم هسربلک هدوجو مدالوا دمر رک او

 .یدشمانادهعل هد « موروق ینمسا كن | همدال وا مدس رد | فداصتهمنکو

 خراف مشت ییایند كناخ دم یساغا رازق هدننامز رجف تالص نوکرب
 ناه . رولوا رهاظ یدقا فسوب ماه ماما یعاما راکنخ هیت ربتک دژ
 هلو مدهع ارز . مدوق فسو ینمسا كم هدازش ۰ هللاو » ناخ مه ارا

 هب یراب بانج . مهدیا همت هلمسا كنآ مهسروک یعیک لوا كا هکیدیا

 فی رش تاخر نداملع راک « سانیادتتمهلوب هکنوسلوا رکش راهعفد رازه

 هنشوک كتخناوج ۀدازېش هني بویوق فو یتش رش مسا بوید « مدروک
 مسا تعاس ید هرزوا لاحو . یدوفوا یدنفا فاسو ی یدتغ تاب اب

 یمسا » بورک هنقورع كهاشداب را هبحاصم هد بولوا فسو قارش
 هتغالوق ادّسا اما ءرایدد (دمت ) ینم هتراملبا اجر ود « نوسلوا دم

 ان تکح . یدبا یتیم هلمسا (فسو» هدقدلوا توالت ید ناذا

 فسو هللا مايو بولوا فسوب یمسا ادا هرزوا یجارختسا كرارافج

 هبراوتلا یک + للا للف بولوا ناش ید هاشداب ناهج بوحرب تفص

 - یدبا هاشدایرب بغار هازغو داهج « لئام هراکشو دص ۰ لیا سراف

 د دح ردو هدسولج مو س راظعا رزو نالوا هدنرلن اه دهع

 ۔ یدیا مدا قولخو لیعا تادوب . رد (اشاپ د۴ شیورد هجوف ) یولوم

 ,مظعا ردص هدسولج موب بولوا لوزم« ندنرازو هللا قارادرتفد اشا



 Vo بار ناخ دم تنطلس لاجا

RD,یک )یوک )یک ( RIEیو ) یوک ( DIE NDE RIE SIE KeIE RIEیک )یک ( NIE NSE KDEبش ) یک )هک )یک )ایر ( 

 . یدیا ینوک یجنزکس نوا كنجرلا بجر زکس یللا كيب سولج موی
 . رایدنا هدنشاب ید زونه ؛ یدلوا هاشداب نیشن دنسم هاتداعس هد رصع تقوم

 كناخ دارم ناطلس موح ص بویلاق را سلف رب هدهنیزخ هدنسولج نبح
 شمالاق هح رب ید ندهسزخ ددع ید یحهدا فر« هروغوا ند

 ناشلاع ناخ دم ود « ردمزال یعاعنا سولح ید هلوف یدعا» . ید "

 ( هجاوخ یحنج) بوریوج ینابیرک كراندبا فالتا هتیزخ هدننامز یردب
 هسک كسب شب ندریزو اشاب دما هراب رازه لوتقم .هسک كيب جوا ندنلام

 رصم نازخ چ ندنرلهج یلاثما كرانوب لصاماو هسک كب ندهراب رکشو
 كسچوا یدبا هالا موب ینوکیجنشب كنناعش ۱۰۵۸ هنس بونلوا لیصحت

 بجاوم هسک كيب یدب یخد هدنبقع .یداریو یماعنا سولجهسک زوب ید
 یرحکب كچوا شمقبج هوق زونه نوا دادما هدادن بونلوا ناسحا
 هنماعلا سولح نکا قحتسمان رایهاس كس چوا نالبزاب دادما مدارک

 . یرکسعهلح .یدنلوا مامناهسک كس هدهران | بولیدبا دق هبهدیدح بجاوموب
 زاملوا رعت هکیدلوا تمینغر هدنلود .یدلوا یم ندحاتحا یسهاط

 نالوا تل بولوا هدتسارح و طنح کلا فا لا 9

 . رابدرب و ماظتناو ماظن اعلا تلودو راد ر دلوط قالا ف یراهیزخ
 یششخحسولج هرابارس هل ینوک یستربا رازاب یجنرب نوا كنناعش ۸

 هاسبسیسمقیج ناصقن رادقمر, یششخم كرابجاولحو یحشا بوئلوا ناسحا
 یجرالک یساغایارس بونلوا لزع یثاب یرالکبودیا ولغ تارق هاب
 . یدلوا یشاح

 تاغ هدنشاب ۷ هدنسولج نج هجرک ب عباد ناخ دم ن زاطاس هلح

 تواکذ لاثم وطسراو بحنو دبشر یدیا یصرب فیحتو فبعض :

 لئام هراکشو دص هدقدلوا ما I . یدبا ملسو میاحو یحاص

 میسجو نامس لالا طسو بودا لصاح توارط یونعم < : یدامو بولوا

 عساو یرهظو یرافتک ابو رارقرب یهنسو رادههح یدسح بولوا

 .یداالا یکیردب یراتماقو دق .یدا لیوط ىا ندنرانابم كرامو



 یس همانتحایس یلچالوا ۳۷

 ۱9۵ک صک کوک

 ولتدامس بولو تع قرهلوا یقافتا هسلصت . یدروقوا ( یزع باتک )

 بودبا توالت ندنراهبعدا (شرعلا رنک ) شرملا جنک « داب خرس ههاشدا
 هما ( هجاوخ یحنج ) یمسا كنهداز خیش بولوا لاحشوخ ناخ میهاربا
 تخم قحا . یدزملس قرحر الصا ندنوعد لع میلع ادخ . یدلو ترهش

 قلفابیاب ندنوملقو سلطا كلف یخدلوا . یدلبا هدعاسم نامزرب یلاطو
 دایرف نددرک ةريزج صالارخا . یدتا رلککم هڪ هلوصو هغاص بودا
 عوفو یسولج ( كناخ دمت هدازهش ) قلارا لوا بولک ( اغا دارم هرف ) هلبا

 شیورد یولوم ) بودیا تعيب احلص . املع « الکو . ارزو هل بولوب
 اشا دما . یدلوا یساغا یرجیکی (اغا دارم ءرق ) و مظعا ریزو ( اشاپ دمت

 یدلیا لتق بودا هدلا یناشاب دمحا ریزو هجوق نوک یستریا . یدلبا رارف

 دق تم ال كناشاپ دحا ع هلخ هدشیدقارب هتنادیم تآ یسهشالو
 هدانئاوا .رابدتبا امغت نوحما یزیص ءاود ءاد ىغا كردبا هزاب هزاب بوروا

 ین ینمکو لتق ینمیک هدكنیرابحاصم بودی لتق یخد ییهجاوخ یجنج
 هدیناوسن راس ۰ ۰( عربا ) یه( یلوب هراپ رکش ) ندرهحاصم . رایدتیا
 «.رامدرب و هتبرب ندناسعاو ارزو یر یه هرکص . راینا ینن هارس کسا
 دم ناطلس هلا یالآ نوک یشن ا كبح ر هام حاصلا لع یسربا

 . رایدناشوق جلیق هدنآ بوروتک هتبراترضح یراصنا بوبا ابا یناخ

 تراب ز یحتفلاوبا یرامظعا دج بولک یرجنا یسوق هنردا هلبا یالآ هنب
 . یدتوط رارق هدهطوا صاخ یک رلکنود هدننابشا- ییهاش گر هدیا

 TIE یک XIE یک یک

 عا ر نا هج طاس لاجا

 ( : ردحرات هننو اه سولج )
 یاد هدوسا یدلبا دم ناخ سولح

 ۰ مت

 ( ران دید )
 مرکاو لدعا ندناقاخ هلج یزاغ دع ناطلس یدوا



 NV . ناخ ميهاربا دهع لاجا

NE OES 

 ردشمال ءا  CR EE.هحا رک راک رو زحل عج نالوا هدزک د

 .ناقبج هزکد قآ هننرهو یدلوا رل | ییرایک راجتو جاخ كيب هت بول

 .لآ هرزوا لاحو .یدلوا ررتک کیدنو یزاک بودبا مزهنم یوباه یاخود

 . یدلوا ناشبرب یلاوحا كاع

 تجسم لمس سس ۱

 .ناخ میهاربا ناطاس دیہشو دعس تبقاع راکت طاس لاجا
 مهارت باط ناخ دجا ناطلس نا

 .ردص اشاب ینطصم هرق هدکدتنا سولج روفنم هاشداب هدنحشرات ۱۰۹
 هله نودا لتق یا . یدیا رماد رزو رب تل ود هاوخربخ بولوپ مظعا 0

 « رهحاصم ناوسن ۰ یصاخ ربیع یا ولط  رانایزمب «رلهجاوخ «نیحاص+

 فرط قرط اشاپ مظعاریزو هراپ رازه . ( هجاوخ یحنج ) . بحاصمریغ

 بورک هنقورع هلال د لئاط كم هڪ تالد هداس هاشداب ل وا تولو هج رف

 لام تاج احلص ءاملعو الکوو ارزو بوروشود هسوهو اود نوک انوک ۰

 .هراکعاخ یلغاب جاصو یصاخ یالت ۰ (هراب رکبش) و ( یدم) نوا
 فات هسزخ » هسرزوا كلو . یدرارردسا ناسجحا یان زخ رغ« رر

 ,یحنج « رارب زو ندولغو تاکرح ولردوب بولوا ماع ولغرب هد « رووا
 ناب لد نالوا راد رپ هد کرلو را

 .یحنج هدهرص ییدشا دارف هد « نام الا دادما هرب » نابرکو نار اھا

 .درفر برق» نا هدیهاشداب دنع بویملوا كفنم نا ندراکنخ هحاوخ

 هب وجوق راکنخ . یدا هدا ز ییرقت ندهدلاو  ندمظعا ریزو ؛ یدیغو

 لوا تعاس ره .یدیا ررک بلر سرکار
 ب یدردا یدک وس یر ر هل یا هدنا شوخ یهاشداب

 مان ( هداز خيش ندنسل ون نارفعز ارگ ار هدنود روما 1

 تل رح قا و تفو عبدوقوا اج دانم روا : ی



VYیسهمانتحایس یلحایلوا  

 EES و )9 )یگک و

 هنب اشاپ لکت هدروب نم هنسرخآ . رایدلوا عبا هکیدنو بولوا رازیب نعاباعر-"

 ماندب مان ( كنب هبش) هدناحاس یجډخ یزفروک كيدنو بولوا رادرس
 بودیا هرصاح هجیک قرق نوک قرق هلبا رکسع كيب زوب یه هعلق سوحنم
 اوښ هدکدتبا راد هنخر ین هملق هللا نابوط ( پرک هماق ) یثاب یجحموط
 ۲« :كسرداهدهنم ین هعاق بودیا فارسا یهایس دوراب « یشابی وح وط ۰ ۱ قاب »

 . یدیا ريد « ید هلا ك راکپرک ین هعلقوب دن لب کیدلی تف اما

aت2 طی هل بوس وط هبوط ندلد نورد ی ملت ۳  

 .ناطو لاا ماللسا و ات . یدلوا زوم لات نوک یر بوروتوا

 هشا) ٌهمافو . يدق نم رکسع هلح رورضلات بولوا قرفتسم هبال

 ند تؤدا کم هدهمظع یارحرب مان ( هووا لناد) هدنیرق ( كتب

 ا رک دم 5 رک یا حاصلا ىلع هدهسیا رابدلتروق ندرطم
 السا رک اع رافک یلقارپ جاخ كب زون هرکه هدنس همرا بناوج

 کیا یمرکی بولوا میظع كنجرب هدرهظ تقو هلیا رافکوب . شملیا هظاحا

 7هح بولوا ریس مدا كب زکس نواو رایدشود دیش نیملسم دابع كيب
 ید ریقح . رایدلوا ینغ رافک هیا مئانغ لام ردقوبو هلا هاکر خو همیخ كيب

 ی

 .بوروتکهوزا یتوقراو ناه . مدیا هعاحوا یرحیک هدکنج سوحشلوا

 .یند یا . مدلیا رارف هنیراغاط یسهعلق ( جومالغ ) لرهشود هتیوب تآ

 .ناهنب هدراغاط هجیک یدب"بوریک هرجا ناتسکنس قیصرب بوقارب هلیطاسب
 ربخردقوب رافک هدعب . مدرایاعوج عفد بودبالوانت راهاکو تانابن . مدلوا
 ,ینغاطوا كناشاب ییطصم لکت بوراو هنتلا یسهعلق ( سلک) هلبا هاکرخو

 .تداع بویک یتسمیلس كرادرس هنشاب لردبا هلبح نبمل ( لا رانج ) بوریق
 <« یفارشاو نایغا لح كلنسهعلق ( سلک) هدکدسا ناغع لآ ناود هرزوا
 هحنقح هرشط كردا نظ نامع لا رادرس یو یرادزد ۰ یرادرس
 .یسهملق سلک هاسرقتو بولوا .یلوتسم ههعلق بقعرد رافک نالوا هدنک
 .یهملقنایعا هل . یدلآ هفرصت ضیق ینتم ٌةملقرب شمکجرس هک الفا یک

 مدخراترب ,هدنلود ناع لآ تسوحت انوکو ۰ رایدتا رمتسا ةبرللابغو لها



 EE اشاب ینطصم کت برا

KIER TEIیوم )یوم ( RIDEوکیوم و ( NDE NEE KEE SIE IE SIE KODE9و شک ( SIE KEDERدو یا  

 .رونلوارب رحت یکیدتیااجر نوجاقاوافقو هعماج یکی ینس هریزج دیرک هلآ
 بولوا ( هدازاغا لبس ) یماغا هداعسلارد كناخےداربا هد هن روک ذماما |
 ( یلچ یحاربا) نوما قلوا هجوتم هرصم اعم هلبا ( یدنفا دمع یزیسا )ا

 بوریکراجتو راوزو جا ردق كب چوا هننویلق هناوارق ميظعرب كسير

 و یسک هطلام هرابیلآ هدنکوا هر رخ ما ( كامل یا
 هرجا نویلق هکود « هکود هدلحمرب مایا . رایدابا هطاحا ینویلق یاچ ۳

 ( یلج مهار ا) یحاص نویاقو ( یساغا رازبق ) هدلح لوا بواقزا هللاوابغ

 0 هددبرک طريزج هاد بولوب رفظ هب یگرافک . رلیدلوا دیهش ید
 هکردهلیوا هد ( اشاب ندلاربخ ٌةماندهع ) . رابرلبا زادنارکنل بوروتوک هنت اقل

 هرناحو « رلهبموق هتناهل كناتسرفاک بولا نیسد نو ندناْهع لا 7

 بودا ناعضاحا لاک هام بودبا تفلاخ هب همان حاصوب یراقک
 لام یرلقدل آ راسو یراقارصقو یرلتا كنساغا رازق . رلیدوق هتسرلنامت

 هناخ ےھارا لالمر لاوحاو . رابدتسآ ارشو حس هدنسهعاق هبناح یگانغ

 E زو یدو یدید هردزاو مرفب ا ۱
 نکر ذک هطلام اشاپ فسو . یدلبا رادرس یناشاب فسو راد

 یرل هغردق حورح هکرطا "یطب هراب یعرکب بول وج هدنسهعاق (نراوانآ م

 هلنا رک غ مرا هعردق ربا یتامزاولو تامهم نالوا هدنحا توقا 5

 ( یرودوط ) دالا ادا . یدلنا  تدوع هتب بودا تلرت تل "

 . یدلا حتفو هرصاحم ینمهعلق هبناح ندنآ تودنا حنق هدتعاس رر یراق

 قارود) یل ( یتحشهنا) توسشلو ید هد انک یی او ریقح ادخ دمحم

 نافبودک هتبالو یتحم هنيا هليا كب قارود بونلوب هلی هلیا یراهفرف ( کب
 . یدزاو هلنا نواه یامتود هتداعس هناتدا اشا فک 6

 ماقتنا تفو یتادنلوا حنو هیلاح شا ییطصم ۳ رادرس مازا

 یتسالوویلبا كن ( اشا فسو یحناف هبناح ) یراثک كيدنو هلدصقم قلا

 یلوتسم « (شینرد) علق ۰۰( سیلک) هب هعاق هراپشغ بودیا تراثو بو
 هله بودیا دایرپ ییراقاحنس ( سیلک ۰ هةرق « كسره . هتسو ) بولوا



 یمهمانتحابس ی ایایوا ۳۷۰

 وی صم کو هک هوم مک ص هرم هم و مهم و هک زوم همه صک

 . كريتحو ادخ دمحم. رد ناصح هعلق ر باذع راد الاخ کیدا ان قازا

 "ج بولاق هدنراد عرق هنس لوا رنقح بولوا (قازآ ) یسازغ ید زدن

  ودنک مظعم رادرمس بودااتشم هدقازآ هلنایرابزاغ ناخ رانأت ماللسارک اسع

 .  . .یدلوا ناور هتلودرد بولوا راوس هنوباه یاغود هلبا یرابوسنم
 ۰ رد نامرک قا تنواصع ناخ رانا تسدب نادغب و قالفا تیالو حتق

 داوو لول کب نادیه تهداو و یام یب قالفا - ناخن مهاربا نامر

 ۱۳۳۱ OO ak هوره تدا ےک هی تم رک

 قاع قازق ی زقرب (لوسل )یب ناده . وا یوقممخ هی ری

 1 .هسدادما و را كنق كس ی تور و ه E یی امطح

 ما ( هتشووفرب ) هل :ارکسع كروب یخد داوبو يام )ا کی قالفا .یدلک

 ۱ .یدنل وا ضرع هتل ودرد نکا هانکملک هتنرترت رافک یا 3 ندنت یاب

 . علم ینکنج كراكو يركسع ناخزاتا ۰ یلابا يزوا « یتلاا لا مور
 رافک کیا نیکد هبهجتنلوا عج مالسارکسع . رابدلوا رومأم نوجا كما
 ۲( هتحرف )رب مد نا ور رهش ءدندودح نادخو قالفا یرکتسع
 داس < بلاغ ( ینام ) یب قالفا . اید لیا مظع كنجرپ جا

 ندعس نادندرفاک كنب ی ندنفرط ط . یدلوا مزهنمو تولغم ( لوسا )ب

 ۳ وخیشو رلتقا ترام نادفو قالفا یرکتع نافع لا . رانا. یدک

 . لامو ا كس زو و ربا زواحتم ندکم زو بولاص

 ۱ نار دنب راتفرک ی ( دوبل ) یب نادغب ناخ یارک مالسا بولآ مان
 ا یدبلوا نی ( لوس ) هدهلف ید . یدردن 2 رصم تلودرد بودا

 ا اغ ی بولا هنندک كس ییا ند .( یام) یب قالفاو

 1 راکت ودع راتفراص زانا ادخ دم .یدناقررقمو اها هبودنکهنب ات

 . قدلوا لخاد هعرق راد قرلوا متم هلعانغ لامو قدنلوب هدربکا یانغوب

 u فس وت رادحلس تسد ا هرناح هعاق ثلا حتف

 کرد ست كس رابه دل رام ایا یا ناطاس ادسا : هناح حت بیس

  كیدنو كناخ دما هللاءاشنآ . یدلوا سیم هناخ مهاربا یدالوا دی رک حت

a icخرد  



 e e فاو ك رلمظعم زاد رس ا ناخ ھارا

NEYNE CIENT POERTESETEIEHN EIEE RIKیک )یک و ( NIE NIEیک و9 ( SIE۱:26 )مالک  

 یک و

 ایز قروز وب هللا نم برای هلوا كرام ۰ ا

 ( ناضاوج ناکدازبن راز. و
 میراث ههدازہش یدد ( یروج) هلا ريخ یاعد " 2“

 لابقا ملطم باتفا دوم. ناطلس هلوا نا
 : و 7

eکیت مر  
 هلنع دو ناخ دوحو هارد یداک نوچ اے رات ید دمدروص رار یا |

 .حوصت) مازا -- یاحوتف كرامظعم رادرس ی هدننامز ناخ مهار

 ا یارحص اشا ب ییطصم هرق ز زو تسدب (اشاپ نیسح هداز نا

 .اشاب ینطصم هرق تسدب هروب نم هنسرد تبوقع دشاب هداز ار موصت لو

 نکا ر یار یاس یو یرافک وقسم هدرا هوا ۲

 و ع لاثم ارد بودا قوس یرلقازق ن وا درا

 ی (یقازا) ٌهعلق بواو ۱ لامالام نکنسع كس ردقوب و اک > هراب زون یک

 -هلس تمالعر هدنراو دو رد كت هعلق ها بوط تایرضو رابدلبا

 دیار ورک هتسر رف هدنزلتامح لاح رارق رقس رافک هل .رایدشارب " 2

 بورا اتش تقو رخآ . رایدابا لانقو برح ۰ لادحو كح هدنشز و

 .هتداعسرد كلردبا عوجر حتفی بولوا لام الام هرابتشک نیملسم تاغ هلج

 -هلا e ارد ( یاب جوش ناوخ) رادرمس هدهبنات هعثد . رایدلک

 یک یلوابوریدلوط هتقرف هزاب زوبحوا كجهدبا كلروانش هدننابرد قازا

 .هطاحا ی ( قازآ) هعاق رک و كاس زو ردقو ار و 1 با نود ا

 لدم هرارف یرلرارف كفاع قازف بوش وا ادصو تدصرب ندرافک . یاب ۱

 ا ر بوقارب هرزوا یلاح ینساسا كنەعاق بولوا
 ترک ل < هنامع لا.( قازا ) ةعلق نزرسکمعا لادعو تا ۱

 کین اشا د ر ودا تاک هدقازآ (اشا نیسح ) ه کرد
 e رات اتو نادغو قالفا اشایدمم رادرس بقعرد . رارید « ىدا

 -هعلق ا ید بوطا ن نشلراق همراف هننرب یر ینبرکسع نا 4

۲ 1 
 1 دز
2 7 

N 



 یسهمانتحابس یلجایلوا ۳۲

۱ ` DHHS XIE NSIERNSIE NIE N: NIE دم هاش اه ماد دهم KEDE KI NIE NEI 

 هنس * مدارا كلم هللاداخ : ( عارصم ) جرات کد ۱۰264 .

 اشاب ییطصم ءهرف هدنراسولج مو -- ارزو نالوا هدنتفالخ نامز .
 تحار قلخ تدم ییدنلو هدنرادص . یدنلوا اشا ولو ا فج ۰

 لتف هلراوغا كرار یامدن نالوا لیک دوسح راکرخا ۰ رایدتسا ۲

 هماج لیدبت بقعرد . یدلیا رارف هنیارس یک هد هاب صاخ بولسب ینغج هنلوا
 ا ا هدنکوا یارس( اشاپیموم ) .یدقچ هرمشط ندتارس بودیا

 یجناتسوب قوقصوا ) رب هدلحت یکیدلک تسار باشا مها قرهلوا شوخرمم (
 هدوق قمرپ ینشعن . هللا هحر یدتا دیهش بوروا هنشاب هابغادنوق كنفوترب

 مظعا ردص ( یاب حوق ناوج ) هدماش هرب ۰ رايدتا نفد هدنس هیرت

 یدلیا تافو هداروا . یدلدا رادرمم هدیرک بولوا لوزعم دا فا

 و ةصق هدکسره ءاول ۰ یداوا مظعا ریزو ( اشاب طاص ) ندنآ
 ی و تیام بولوا مظعا و رک ید یونس + دهن وط

 ردص هراب رازه اشا دما هد . ردشلدبا دیش اقونخ هیرک« كناشاب دما

 یولوم) هدهسیا شملیا افتخاندنف وخ ماع ولغ هدنترادص مايا .یدلوا مظعا .

 هنئادم تا یتستشال : یدلبا دیش ب ولو یسک ؟ ( اشا دم ش ورد

 ناخ مهار ا ( یرک | ویب ریہشلا اشایدح ) .رلیدلباهراپ هراپ بقعرد بوقارب ..
 ردشعلوت هد هدقلنارمرب«هد ( بلح ) بولوا ندنسارزو تلاا هدن مصع .

 باشا( 
 ىلع راو راو) س ارزو نالوا یصاع هدنرصع ناخ مهاربا

 بوزوب یناشاپ دمت یلیرپوک بودیا عج رکسع هنشاب نکیا یسلاو ساویس .
 ) ی ( داد راو) فا ىلع هداشاب رشا. یدلوا لصاو هلح مان ( شکر ج

 .:یدلا لق بوصات

 ناخ ھارا نامرف  Euیراحرات را صف ناتلوا انب :

 (یروج) نسانب غرات هلانامرف یدید ٠ ىلع رصق و یدلوا دید دابا تهز

 ) جرات رکید (
 ناهچناطلسرصقوانب یدلوانوجما ریس ین رات یدید (یروج) گالزن« حرفمو

 ( رکید حر ات )

 نیاز رصق یلاعوب الوم نوسلیا دكرابم



 NY فا هاربا ناطلس
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 دو 9 هن . نوا نا ہھ یساعود كموح سم ناخ دارم ناطاس 0

 بولوا قرض یرب كن هنوام رخآ . رابدقح نا ی اوک اما : ایر
 رک اسع هرکص ندمساق زور بول روک ید تحلصم ردقلوا ءدزکد يا |

 کرت یس هلوامر تادا ادا زار برک و
 .قرغتسمهننوط ام هلا نارطق هرف نیم هرف یک غاط هرق هد ه صاع نا

 ی رابداکح هی و رک و یس هلکسا ( هعلق هاش) بودا ۳

 ج هاشداپ یحاص ربیدتو یاررب هلیوا . شعا كنیرافک هطلام اند تخم ادخ "

 رافک یربغو هطلام بودک هیابه فراصم ردقوب بولوا موحرم بانج
 .ندهلاوح هنمالک روهشم ( رد هللاو ردب دعلا ل یشیا ۰ رلیدلواصالاخ

 اشا ییطصم هرف دفا هدعل ر : : مالک یلدا... ردفو هراح یرغ

 یا یروفغم هادا یراب بانج کا » ندنراراثن یهوک ناسل كرر

 جارخ كن رالارق ناف هل هدر درب ۰ ید هسل وا شهار هدنابح اهدیآ

 ج یرافک هطلام ۰ الا لزق. اناا یتخ . ید زر یر ال

 اما . یدبا راما دهمت کمر و ههاشداب یراهغردق هراب ىلا ی هدهطلام
 . ردشلوا زعومسم ود « ! شعاو لزا ردق

 ناطاس نا دهش زان سوا لاجا و

 ۰ ید هدنشاب ۲۷۵ هدنس ولح ناح .ردشل وا دلوتم هدنس هاب هناسرت

 ( را هسواج ) ۳
 مريدرسنا هاما و .باتفآ یدشریا یامعكلمر رس یدلو فرش وردق هلن ۰

 مهاربا ناطلس رکداد هاشداب سول را هنش رشت هلا فاع مر "یدلزاب

 شش

E 
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 .هراب زود كاس نااسم هرق « هقاش « راثویلق < هعردق هله لضاسشسو

 ۰ . رابدلوا شاب رضاح هد مسعاع نامل هرزوآ قلوا نکلب

 ه یادواح تطاس بودا یاف كلم عادو كمبار ناخ دارم ناطلس

 مایخ ثکم هلاشاب دواد یسهدریارسو غوط كهاشداپ ولتداعس س یتاحر
 بس ۰ مرهو سپ رقت ی دارن لا هاشدا نکیا هدنددص قلوا
 ا ES ندنارطضا رفس ۰ ند دنادش مالا « مقسو هنم سم ضاصا

 یسلوا صالخ « لاح ی هليا نیاو 1 بولوا شلان لاس دزا ک نولوا

 صن < ناف ابهبلع نم لک مدا ی دوجو نوچ . یدشود هلاح لاح .
 . رشود هجا هضق بوشود رهظم هنعطاق

Ce) 
 ناعنکف سو ید رم ید وباقبشنسح رکا یدو نطصمد# یدوباقب ایند رکا
 قفاوم "الام زمعارصم 4 ۱ ندلحا قلوا صالخ ردنکع ھ » مزب هنومضم
 لهرق ندقآ بورا قرق قدا یومرب هلبرللقع ءامدق یامکح . رشود

 هباهدهاحم و تاضایر بوروف راثایدرت هلبا هسدنه ع هک الفاو رلیدسا قرف

 نامرد هنیدزد لجا اما . رایدتب هنبراماصو دوصقم بودا جورع هناممآ

 بولو صانم یاحرب ندلجا هو رابدم هلو یسیرغوط كلا . رلیدلوب
 ضم ید هلروفغمو موح ص هاشدایو سپ . شدمالمروف ندتدصم لوا

 تنطلسعادو "الاثتما هنلباج سا ( كبر ىلا ییجرا ) بویم هلو افش هنتوم

 . نیما هلوا سودرف یلزنم ( ۱۰۵٩ هنس ) یدلواقاب راد هاشداپ بویلبایناف

 : ناخ دام یزاغ موحیم هبشم ۱

 دامان كدا قلخاماكال كدا نس . داد هاراودشدرک اش یب ندکلا داد
 دادمدایرقریلیدبا ندکلا كلهشادادهییک تبقاع كدلاص هک اخ ییادخ ریشرب هلو

 متام هلرلتآ یلنوط هايس هدننادیم تا بوشود همام دم تما عی

 اهم لر را ید اا نا ها ناطات هد یودنک ..رایدسا
 نسحهرق) .مظعا ردص ( اشاپ یناعضمهرق) تقو یغیدلوا هاشداپ ناخ میهاربا
 بوللوب مدقا ماه مالسالا خیش ( یدنفا میحرلادبع) « مظعم رادرتفد ( ائاپ



 ۳ ییهطلام كعبار ناخ داع ۱

 هبقو رقرق ددعرشللا هدنشابو هدنحق كنیربیهو . یدبا راورکسع حاسمو

 سکو ربفص هدنراسو نام «راپوط زع لاب راتآ راهلک رمد رواک ( ق
 .یدیاراو تاقسوم .یهاش « تازبرط « همحاص ۰ هنرویمولفو هشاشددع و :

 هلق « هغردق ۰ هدردشاب هراب ز روکا ا ومالسا هحناوا زام لّوا لصاطاو

 هن ر یه تولوا زادنا کو هار وف ف یرلهعردق هسروف یخ هحاقو

 شعب نالوا ریرحت هدالابو یدلریو هراسو تامزاولو تامهم تاق رجوا ا

 لمکعهلایو هروغوصو هتسلا ردکح هراب زو ږد رکو رو کک

 «سنوت ییا نوا ۰ یس هغردق رازج یا نوا هلی یرایگ یشوف برد

 :كطامد : دیشر نینهردنکتسا نصب هعردق وا رک
 یوکاتساددع ىلا . كسودر ٌءرزج ددع ىلا ۰ كرف ةربزحهغردق یا

 كنسهربزج هنش هروم یخد هغردق یتا« كسرا هررزج یل ۰ یللدم . زفاس

 هرب شب - یدلک هتدافس ةناتسآ .یساج كر هغرذف نالوا ۶:
 رتاسوهناخ هبحو تامزاولو تامهمرناس ءرانژلق ءراب زوش . یداوا هغردخ

 قوق یسفیاط روخاریم . یحمعل « رایت بابرا « تماعز بابراو ناریم یم
 شم « ضعجردرب ۰ ینوبلق هجاوخهرق ندرانوبلق هناوارق هراب زوشب نوح

 « ىلغوا لطرف « قالوص یراص « مرحم لابوط . ىلع ینام رق ۰ نادوق

 ابع « قالوص هرق ۰ ىلج هاربا قالوص « یلغوا ناقلق ۰ یلغوا نارطق -

 هناوارق مان یلغوا دارکسا ٢ یشرازوب ل هاب ۽ یلارفاط ۰ ینح . لغو

 هدلس هک ردراناوارق رکح پوط هراب رزو « یلرابنا ردرد یر مه كرات وماق

 ی ه لاو د یلاو رالوط بلا ل بودا نفس هرصم رک م

 ردشمالوا عج هرب رب نقیلکنا هدنرصع هاشدایرب هک یدبا راک فاش نو

 رشیکیا هنر یهو ردراو یمادخ زو رشب « یادنول زوی مش كارب یھ
 هجراپ زوییدب هقشب ندرلاناو ارقوو رایدروط هدامآ بونوق رکسع ك

 زوسد هلوقمون لصاماو لاس هرق « هاش . هنش نوترو ۰ كس . نولق

 لز دلو نکس تب نل تاو یاهزا لو تاس راد حالم هراب
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 توروا یراازوا رارفاک . یدک ورا ندنکبدلردنوک اتم وو هارو

 292 زاوا تام قترا نت کا رقح ید . تولت یراعماح ,

 هلا اشاب شوایس نادوف هج | رخ ندهعوو هاشداب نامه . یدشمقح

IREندنرلکب هرد ددع شعو ادختک ک هلا اک بار  

 یفعح ءاشاب یحم باعا لع هنوک ء اشاب نمحرلا دبع « اشاب مانح ء اشاب رکب
 ۱۳۰ ا شرا مانع + لغوا لاج الاب حبال اشا

 یلغوا یلنمنم ۰ نادوق ناولاو یلغوا قراج هجثام « كب نسح « اشاپ ینطصم
 كنهناسرت ۰ یراکب هرد ارد ددع شع لصاطاو رانادوق هسروف

EEEهروشملادعب یراراتخا هددروما نالوا هدراکرسو یرلرا شا  

 یعرکب هدرلرب عساو او هدردشاب داد زر رک كند صاع ا «

 نامرف ولد « هل وا ات رله وام یردکح فر زوق اص E E ددع

 شوایس نادوق ندهنیزخ هدب یدنقا مهاربا یهمانزور بولوا یرابرهش
 یورک كسب ییا هیدنفا طاص ینیما هناسرت .هنسادختک هناسرت . هباشاب

 . هیهینامع كلام عیج بویالشاب کا فرص هتامزاولو تامهم بولیریو هراپ
 .هدفرط یرب بولیردنوک یرلشاب یوق یلاع هاکرد نوا كمروتک رکسع

 دوز لو انا ید راو هارو ی هد رف ینهنااوم هنانسرت
 ا ا درا . ردلاتش یارس نایراک رر کرابدناب زوک ددع چوا
 ددعیبا ؛هدردشاب رحیلا ناطلس تخت نه وج هزار صوصخ ههاشداب ولتداعس

 كنتشک ره . یدلوا ترشابم هلبا هّلامسب هر ( هنوعم) هنوام كلم لبشی

 .یدنا راز هل رابراو رنک یا شیک رس هنح وا كنسرازوک هناسرتیرلحبق

 (هنوعم) هنوام هعطق کیا هلبمس یدنفا خاص ینیما دناسرت هلته كناخ دارم

 هدایرد یدب یرب ندنرصع یجش حون هکردشفلوا اشناو انب هدردشاب هعطق ریو

 بولوا مات ید ېسوا هديا يوا . ردشماملوا اشنا بک او قروز هنوکوب

 رروط هداما لاشم هوک ررب یربه هدنرزوا ارد . یدلریدنسا هارد یور

 نی . راو نیحانج ددع قرق زو بولوا 2 ٣ رلهوام . یدا

 روج رکبو مادخ رکیب هدنربیهو هس روف زکس ریو د
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 دعوا ) ۳۹ هنس ل هر کص ( یدنفا هداز را ۰۳۵ هنس لع

 لزع هرکص ( یدنفا حون ) . یدنلوا لقن هب یلوطانا هدهیناث ةعفد ( یدنقا <

 لنزع( یدنفا یسوم ) ۰٠۰٤۰ هنس لوزعم هدعب ( یدفا بجر ) ۰۳۵ هنس

 یدنلوا لق هنر. یدقا ناحل ههطلغ (یدفا دار ی )ا

 7 مرج یب بولوا لوبمالسا ندهنردا ( یدنفا نیسح مودم ) ۰۱۰6۲ هنس
 ۰ عع هنس یدلوا ین هسبربف هر زج

 : رات هنفارادرتفد ( اشاب دم ) س یرادرتفد كناخ دارم

 رادرتفد هن یدلوا دوج لها

 : یاچ ریما ندشابطالا سیر رات
 سی رە ابطا ن وظالفا یدل وا هلیتمکح

 .یلعصمهرق ءاغالع یهنشح س یرلاغا یرحیک یهدنرود ناخ دام

 ىلع همقبح ندقلیشاب شواح . اغا ادختک دم . اغا ورسخ . اغا مارب < اغا

 اغا هفیلخ نسح « بتاكلا افا نسح . فا ادختک ناملس .اغا لیاخ ؛افا ۰
 ۱ . اغا دم رکید اغا دم هسوک . اغا یناعصم ۰ لوتقلا

 .تاذلاب هرز وا ا هرکص ندک دسا حتف یدادغب عیار دارم ناطلس ۱

 ا لاب بوس هاتود نيا توراو هسراوآ هددروم درد

 سلبارط «سنوتهلا یار یءدزکد قآ یبس كنسارغ هلضلام د: ی را

 .نوتب هلرانادوق کم دنراتکلم م السا دات راتو سودر ۰ یک ق
 .یرلکدنشا هجانخو"ندندظ لس راتاصزوف هعلام هلود رد اهلح , او

 هدنوررب هددروم هله .رایدتسا تیاکش ندنراقدناق یرلردنم نوتیو ندیدم

 < یدشما طض حاف هک ی دراو تیالور یلدآ ( هینام) ناتو تا

 هلا رلهتمرقلاب هتف رف داراب هراب زو . رایدلوا عا هب هعاام كردا ناصع

 بو ووص یرلهطا ی « یادم « ماساس < 2 ی هدزکد قا تولک

 .هدوب . ىدرلشملا ر ماللسا هدردق كس ىللا . یدرلشهردنود هناغوص

 یر, ندنرفس ایاحس و یزاعو هتتس كناشاب ییاعصء هداز وا ها ناد و
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  3مور ردص هدهمبار ٌةعفد یدقا نیسح ۰ ۱۰6۱ هنس یدلوا زرقم
 ی بد  ۰ ENEیدنفادمخ هدازی اح هرفا) «

 هللادع ) ۰۱۰6۲ هنس یدلواهوح رخ ان نقاط بولوا مور رم هدا هعفد

 یدلل وا لش همور ا وطانا (یدتفا .  .یلوطانا ( یدنفا یحهدار ناتسو

 هرکصندن ماه سولج .. یدا راثلوا مور ردص هنیرب یرلرتهم ردارپ نکا

 لو زرع+ ندلومالسا ( یدشا هداز یععر) . ۱۰۲ هنس رلبدل وا لوزعم

 .(یدنفا دم فیرش )۰۱۰۳۷ هنس یدنل وا لع بولوایلوطابا ردص نکیا .
 هنس یدنلوا لش همور ات نکا دعاقتم ندىلوطانا هدهناث هعند ۱

 وفات رد کیا لوس نارات میرا هلاذخ هداز لس رع )و
 :ندلومالسا ( یدنفا نح ) قرهللوا لع هد ۱۰۳۵ هنس ات 3 یدا وا

 وا ) ۰ ۱۰۳۷ هس یدلوا لوزعم هدع بولوا یلوظانا ردص نکا لوزعم

 .یدلوا عیفرت همورهدعب بوللوا لقن ندنساضق لومالسا € یدنفا دصس

 تولوا لوطا ردص نکیا دعاقتم ندلومالسا ( یدنفا هداز دوعسلاوا)

 .لصفنمندلومزاسا ( یدتفا هلادمع هداز هحاوخ )۰۱۰2۱ هس یدنلوا لع

 فالخ هلغلوا هدنابح یدنفا ناخ < ید راشاوا یردص یلوطاا نکا
 تدوع هیلوطاا یحد یدقا یمشخو یدنلف ررقم هنر بولواابپا

 یدنفادتیمشح) ۰ ۱۰۵۱ هنس ینلاق هدقلارآ یدقا هدازهجاوخ توا <
 ,نوناففالخ ید وا تدوع هی وطانا ورک نوک قوا نکشلوا مور ردص

 هاو هحاوخ ..ینلوا فا راکم هلفداوا یدقا ناخ هد بوقح
 لقت همور ندنلولح هداز ىلج ءرق بولوا یلوطانا اررکم یدقا هللا دع

 ا هداز یدفا دحا اللم )او ۱۰۶۱ هنس ید وا  Eهلا

 یدنا یلوطانا یر < ء مور یرب . یدیا لاح نوا .

 یخ الوا --.یرلالم لوّمالسا یهدنرود عبار ناخ دارم ناطلس

 هللاهباده ) ۰۳۱ هنس یدلوا عراف (یدقا لاص) و ع۷ هند یدقا دک

 ,یدن وا لزع هدعن ( یدتفا هداز قاشع) .۳۳ هنس یدل وا و

 هدع ,( یدنفا ماسح یواط ) . لزع هدعب ( یدقا دمسوا) ۰۳۷ هنس
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 ینطصم ادختک) . كدا مزالم هننروضح كنبدنفا یح و رومام هتموقوا

 . ۱۰۳۵ هنس یدلوا مور ردض هش وب ( لعالم ) وک سولج ( یدنقا
 یسوم یاب مکح نکیا دعاقتم ندمور ردض ( یدنفا هداز ناتسوب ) هدمب
 هداز ناتسو ) هدم . ۱۰۳۲ هنس یدلوا یوطاا ردص هنر یدتقا

 . ۱۰۳۳ هنس رفص خلس یدلوا مور ردص هنر یراردار (یدنقفا ی "

eچ هنس هجا یذ 1 ( یدقا هداز یر ىلوملا ( بصن ول نع  

 ۱ له 1 ۳
 لومالسا هس ر یدفا هللادع هحاوچ د دی وا 7 ) یدنفا حاص) هدع)

a یسمشح ) هدعل ۰۱۰۳۲ هنس یدلوا لوزعم هک لوا نوا یمالم 

 . یدلوا ( یدقا نسح ) هر ۔ لع مث . یدلوا لومالسا ( یدنفا دم

 هنر هحنلوا لوزعمهنب بولوا لومالسا الان (یدنفا یمشج ) . لع م
J :نیس ) مور ات ردص . ۱۰۳۲۲ هس یدلوا لوسمالسا (یدفا اص  

 دم هداز ناتسو . یدلوا دعاقتم نکا مور ردص هدسولح ناح ( یدتفا

 هداز یغلادنع )۰۰ یدلدا لزع هدننامز اشاب لع شکتاع یداماد یدقا

 . ۱۰۳۶ هنس یدلوا دعاقتم هدعا بولوا مور ردص هناث هعفد ( یدتقا نر

Eید وا دعاقتم هدعب بوللوا له همور ندنل وطانا (یدتا در فرش )  

 بولوا مور ردص هدهبنات هعفد ( یدنفا دم هداز یاج هرف ) ۰. ۱۰۳۵ هس

 (یدفانسح )۰۱۰۳۵ هنس یدنلوا لزع هدنتافو كن ( اشاب دمع یروک )ل
 نع )۰۱۰۳۷ هنس یدشلوا دعاقتم هدعب بووا مور ردص هدهننات هعفد

 .یداوا مور رد هدعب تولوا لوزعم ندلوطانا ( یدنفا یطصم هداز

 دعاقتم ندنلوطانا ( یدقا نح )ل
 (یدنفایحن هداز ناتسوب ) ۰۲۰۳۹, هنس ید وا لع بواوا مور ردص یکی

 وا ) ۰۱۰۳۵ هنس یدلوا دعاقتمب و وا مور ردص نکا لو زعم ندیل وطاف

 توف ندضص هعع ریش « تولوا موز ردص مد هی هد ( یدقا ناسح

 كندنفا ناسح تولوا مور ردص هشیرب یدنفا یمشح د لک رخ «یدل وا

 هب یدنفایمشچ موز هبیدنقا نیسح هنس بولوا عقاو ورا یوق نده ريج
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 وب او ار تک یدب نوک ی ارت اخ رو رک هلا اود
 هک روا بایت رداتاد ود ین نوح ادا هه لای ی داوا تاجر
 یا رک بتا لعاب ياا لا راف تاب نوا تولوا نمالخ یر ند

 نوتب .یدلوقوص هرهش ندننورپیارس دار ءلیدبا نوکنرس یراقآرب یلجاخ
 رگ لوا زادنا رک هد هناسرت یقرهل۲ تملخ نداشاب قطصم ماقما راج

 رک اع هدقدلوا لصاو نکیا هدنسد رماح دادخ ههاشداب رثا ترسم خو

 2( اتاپ ییعصم رادحاس ) ندش نادوش 2 رات . رایدلبا یانامداش مالسا

 شوابس )درکص ندتدوع ۰ « دا كراس اب ینطصم الاع یدلوا نادوق »

 قانادوق ندقآرادحاس یدیبولوا لالا یو هزبآ . یدلوا نادوق (اثاب

 لئام هوشر رک یه. یدا رزور راد < حیحش شلوا نادوق بوقبح هلا
 < زیزوو نادوق یشوایس یدلق قح داد » : ردخ ران هتفانادوق . یدیالکد

 ندنشیداوا شمشبل  هکمعا عابولک | ییهاشداب لام یقاخ همماع هناسرت نکل

 هرکصندنوب . یدلقیسیلاح كنقلخ ناتسرع هلیبسح یتمنام كناشاب شوایس
 . یدنلوا لزع هدتحلس زخاوا كناح دارم

 جت تن تما یاماع و رامالسالا ِِ کدام ر نا دارم

 هداز هحاوخ ) هدنجر ۰( یدنفا اركز ز نا یدقا يج ) مالاسالا

 .نشن دنسم یذنفا ئحم هسرزوا سما دعاق راستخا كن ( E ده

 کما زوتوا كم دا ی دا :یتفم ید و نا . یدلوا تحشم

 . یالوا مالسالا خش (یدتفا دمسا) هنب بولوا نیشن هشوک یدنفا حم
 :( یدقا یخ ) هت هدهیات EE بودا لاقتنا هدناغش ۱۰۳۵ هنس

 و داع ا کم اشاببجر هدعب . یدلوا مالسالاخش

 REE ( برا فلو لزع ا یدلوا یتفم ( یدقا ناسح )

 ۰۶۲ هنس دا نفد هدایرد بل بودا تافو هدنسهحا ( ىلج

 3 مالسلا همس < ید وا دو« مالسالاخمش الا( یدنفایحم) هنن هدنحشزات .

 یک ا عااد یتاوطا دنرازا هش راهخ یو
 .فل رش تو هعح رھ بودا نافعا یخاناوخ تعل و ییفاناوخ رود



 ۹ ۳ رلاع اب نادوقو ارزو یی

RIE َ 1 1هک هم  MTT MILITIAهو مک بدم و ولصح هم هوم هود  

 نادوف 1 رایدتک هناور دار هدا روع ا جوا "ال اهل تا هزاب لو

 دش شمقبح ندقلشاب کاتو چ ن 2 ۰۱ قرف كس اشاب رفعح

 ا قرف كس یخ ۰ . یدرړو هلولو هايس رک سس کیدا نادوفرپ

 هرات یرلهعاق ( سولغ < هردنسک ) هدزکد قا یوک یلوا كنب احضا

 یتسه کا بودا مظع كنج بولک,تسار هنسرلن و ونلاق . زلکنا هرات و

 هقلف ندای ر رد یور E نکرولوا قرع رلرفاکو رابدتسا راسلا قارح

Ct a: 2هراب کا کاتدا ج ف ند هملوا قارحا نیما 5 راد  

 .r ها انغ لاوما هناخ دا ص روضح . یدک بوط ( ةمد رطب 2«

 وا ر ناو قاب نخ ید ناووق ا
 هنر كناشات نیسح اش ا هرفنادوف . یدلوا لاو هرصمندنآ .یدل و

 .یدبا لصالا یدوانرا . ردشلواع و وندر یرضیکب . یدلوا نادوه

 هنیرفس دادعب هللا قلن ادوق .یدبا تلود ماوخ رخ و ليکو ردم ا
 ددد . یدلوا ماقمم اق نکیا یساغا هناسرت (ادختک هلا )هرب بوک

 (هتقرف) هراپ شم كلرهدیا كنجرب بواک تسار هنیرل هاش یازق ه را روکا

 یکید ندشیدلوا وص زکد هدهحک راظموا بودا حتف رار هرانامطاح ی ۰
1 

 هعوق یران وب ادضیتک هلاس .رابدسا ر :ارف بوقیج هزک دهرق یرل هقیاش قازه

 بصعم کد هررق كس رم ) نابوق ( هدنب رق یس هر زح ) E ( هغوو

 قلزاس یهدنسهرا یزاغوب کشلب هلبزاغوب ( نوخادا ) هدلح ییداو

 (هنف رف) 2 راب وک ادختک هلاس یرزواجاص . را دل وا ن ناهن بورک هعلقابو

 لوا تر هام د رافک . یدناب تو ها دراغو هاب | ) هتسلق ( و

 هدننغازاغوب هلاس هخوق ههربحرب رکید ندهرق لرل هترا بوراتیج ندقلقات
 اغا نامنک هجوف فرصتم هتلابا یزوا ندقرط هرف . یدو رمو تا "

 هب هلاس هجر وک ۲ یترارف هلا ددو كرانک ناخ یارک تمالس ناو د

 ) اط ( كدر دو لارو تادا مد هلاڪ هد هلاس ۰ نادرا هک ی"

 . یدلآ یخد یزاغوب ی هلوا صالخ لرافک بوشالوط ید ید هریزج
 ندنزاغو نوخادا هدیفرطارد اشا نامنک هح وق وراتات یسناح هرق كن هری



  ۳ 24 E: a3 2 E ۳ی  O RT O NOP usو ۷

 )هم خم مه 4

 یمهمانتحابس ىلج الو را

 تک )۱۰ KEDE )یک )یک یک )یک )۳ )اک ۵ )یک )یا یرک یک XETE )یک یا وا

 ررودنولو .هدناماو نما فابار و اباعر میخ بومردنوف شوف هرزوا هسا

 ناطاس مرد هللدحا .رولوا باتک دلمرب ق هسزا یقالخا هفاک رک ۱. ید
 یجوق شلو هدنتمدخ كهاشداب نوا ردق همیهاربا ناطاس ندناماس

 .مدلوا فرمشمهلشح كهاشداررب دهاحم یک یزاغ داع هدربقح .یدنا شاب

 .مدلوابا در قرەلوالخاد هنس ةر اتا هغا قرقلوا ندنرفسدادغ

 اشاب بجر نادونق -- رلاشاپ نادوقو ارزو, ک هدنرصع ناخ دام
 هتل ودرد رفظمو روصنم بودا كن هلسهقاشقازق هراب نوک وا هدزکد ءرق

 نهج هرق هدزکد قا اشاپ لیاخ نادوق . یدک هدیراقوب یخ ران هکردشلک

 (ءرولق ) هرکص ندکنج نوک چوا بوروتک تسار یسیک رفاکرب یلدآ
 ؛ردقوب یلاتحا كلوروک یکرب هلبوب هدنامع لا تلود .ردشما عشق ءدنرایق
 نسح ىلج نادوف) . یدا راو ین هاب هدنحق ؛ یعاجو ییامرک 1 د هدنجا

 . ردیلعوا فا فکر هد هصق مان ( هطاتح ) هدنبرق لوناتسا ( اشا.

 ., ینطصم ۍساغا رلزیق ندنآ بودیا تمدخ هباغا دحم یسیشاب رکنشاح راکنخ
 ۰ ر رف ن ؟ردک ۵ هنردا ادا دما ناطاس . وا ینادختک کا

 اشابنادوقو ریک روخاریم ندنآ و یسشاب یحوق راکنخ یلج نسح نالوا
 . یدتااشنا هعاق هراب کیا هد(یرزوا لحاس») ۵ هنس لاوش ی .یدل وا

 هدکدتیک هکمروس رکسع هب ییا مور بولیدیا لرزع هدنخشرات قرق كيب ندنآ
 اشاب ییطصم هداز دالوسناح ررو نادوف . یدلوا موح ص أف هاد رهش ۹

 قرق:ثلس  رددادادرب نشعا موز اطلس همطاف یب مریخ تبان دار

 .:یدقارب یاو مان كنبراش رافک هدزکد قا بولوا نادوق هدر اب
 هنیژاغوب هتبس هدنیمز برغم ات بود نامالا ناتسرفاک منی ندالغو طحق

 الر هديا حتف بوشانب هنیرایق ستنو ارولقو انیطریقنامو ااو هطلامو
 لزع ندقلنادوق نکرریدتا اشنا هعلقرب لوس هدنناضل رهش مات هتننآ

 رومام هم ناور در ید ول تم نیرو هاا لا وو تلخ

 و یادى«قوا 4 یه نش جاع لاثم ارد رکسع ردتل وا هبنغب دل وا

 هرادکسا ندشاطکشب بودیا باعیتسا یرکمعردق هب هاتجو یزاغوب زک د هرق



 ۲۰۱ ناغ وار مت ۱
KT ENE N DTDENENDE DEDE 337یو ویو و و وب  ERIEجوک وا  

 نفتکو و تاود و دو اعو اسو رافوو رالیسو دو نی دنت

 هرزوا رادنبوب لصاحاو ا اهرو یطیضو رارق رد 5و هنیک و هما ۱

 ` هدنف ره .ندشمروکر !هلاک ازا هزاح هزادرع و ینا زابرم مش یل زاب 1

 . یدبا لماک داتسا هدهدقازاب قرطم . یدبا نارقا ماس هاشدایرب رمصع هنا

 توروا برضهللا تفلاخحم نادار هداتسا رب ره .یدههلک واز هنسوشراق

 یا و ۳1 زو قاز ا قار اعم . یدزر دتا قارط هدنسافف قارطم

 فلغاب + و یدبا رداقهنسارحا اما .یدرلس نرد شم قحا راکتخ

 ءاوه « ریز . هرس « قالوق « لزغ « همروس . فلخم « لغب « داوح «یفاث

 یکویو سک اوه افق بوط « شوکناج « هیدف ۰ بوط اهر . بوط هلغاب "
 . هدد یشاب داتسا یک ۰ یدرمااق نارج ناسنا نامز ییدسا ارحا یراق

 لباقم هناخ داره هن نکیآ لماک داتسا ردق لوا نادوبف قالصاط یزابناح

 یاودرقرو زوبحوا .ردهدنسهچرد یروح و یی هدرعش . و 1

 نکیارید مهدىا ماع یلج ناغع ی دو ردماعان یراهدر او نع نک ۳

 . یدّسا لاقتنا ت 2

 طفاح .یخاشمو یناملع یس یک هع نه زاب شیق ناخ دار داتعم

 لار اک تب ید ا را مولع هثحابم كرهدبا عج یرانآ رق ر

 + :یلفط یرلهحک هجا. یدرلکید قالا داراهدنزاس و هدنناوخو لا ۳

 هلرل رعاش يک یر یاب ۰ یراسن ۰ میدن ۰ یضرع ۰ ین ۰ یروج
 . یلح یلصوم یداماد . ولغوا نسح روک یسک نشا ید تقلا و

 ی یحدیمیس ۰ یلج ناماح ؛یلح یراص « ابا 1 نسح دقج داقم 3

 یکلیوق دخا لوفیزان . لوق نانع . لوقرورا ولغوا ۱۰ ی و
e.را .یدراباب راسلح ارقسنیسح هلبا عج  

 ین هتک اترا یدرااق هح ندنرازونس دار هدیآ تک

 خام رو راشسورد ینا ای بابا مارک هظمو تما یاحلص

 ییملسم ووماو زاقح هناوید حاضهو هعدرارذبا تک ها فرات
 کلاغ بولآ ماقتنا ندزاشد ی هدفزط ترد ,یدرسوک ما ا
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 یمهمانتحایس یلچایلوا ۳-0
IE NIE :هک نیک  NIE KEDI IEDوگو )وه  DIEیک نیک خوک ( RPEیک  TOKENS EDE 

 ۴ یارس بودبا چوک هقبتعیارس هدلوبمالسا یزاغ ناخ دام نوکرب هتن
 كنهرانم کهدنلوق غاص كننعماج دیزیاب ناطاس هدنسانئا قلروشحلس هدننادیم

 یشوقوب ناخ دارم ناه .یدرروط ردیا ثکم بیرغ باغرب هرزوا یملع

 بودبا زومهم هتیراتفر ابض بسا مان (یسسحلبا یاغون ) کهدنتل كردروک
 اما تا هتوق روا مرام یخ یا توش یک فطاخ قرب

 را . یدسا هرز هرانم درج لنآ بار هشال 1 رد نود هاتناصا

 دیزیاب « هدرا ینادیم درج یهدنطسو ات كیارس کسا ۰ ردرپ ییزنم ریت رب
 روا امت روا هی همش ندو دور ینمراتم تماس
 ا ورد فرات کل یدیهیعا تناضا هار نسم رام درج

 قواط) هکلاتحا بودک یخد یلزنم قوارب كردنا لوزت هنمز هدفرط هتوا

 هکر دنامدا اناوت یوزاب هنارلد هکاقح . یدرشود هشاط ییکید یهدنرازا
 یوي مدا رب هدنید هرانم هدر ییدشود كدیرجوب الاح ۰ ردهدزاجا ٌهجرد
 هتک یلح یروح هلبا ( هدازیهنکت ) طخو بهذم هرزوآ نعیم ضاس
 ۴ : ردوش ةکردراو یخرات

 هنوزف الوم هابق یناطلس یوزاب توق ین رات ید د بود ااعدیروح هلا قد ص

 رد رات هتفیدت | دیرج هداس هدنسهحماب زوقکی هدلونمالسا

 نارقا ماس رلد یا نرفآ یروح بوروک ینخرات یدب د

 یاشکناک بودیا ل ات ند ( قالوصیراص ) و ند ( ناماسیجاح ) ناول

 هرزوا سودول E ردا هدننادیم قوا هدکدن رکو ا ناک اک

 ردراو یحرات بهدم هدنرف ( نارادنا ربت کز کلر قوا شدا

 < خش طاطخ « اهدنل عرف ءناخ دزاب یتح . رد تک ورا كب لزموب

 شج ورايا ردق زک شمت ندنرللزنم رادود یلرصم ۰ سیلریمد ۰ عاحش
 ۔ادج راح ر هدنسهحاب تاقوت ej . ردشمشش هتصش بحاص را

 نار, فاص ریذمش ندنشود كرا هدنفیدلاح بات شنا غیترب ندنریو

 یزروکدومع هراب یقایص «ینوتنز كنس هبق زویکیا هلیرللا غاص رابره. .یدقبح
 یروب نم زرول هلبلا غاص الوا .یدربدتبا نارود هرزوا دنبقرفو هناخییا



 ۲ 1 را زا

 صوصخاب .ردندنکلروآ زوز «ندنتوق لاکیسهبنرموب . یدبا رورس درع ع
 هنامسر هلو . یدبا هاشداب لوا شلو شرور هلا راکدرور تمعن -

 راخادم رلنآ : ردشماعا بایسارفا من هوار هن: لاز هو د ی و
 هرک ر ..ردشلوا نمروظتم تادا یعاحش دا راتخبو اما رد

 زکر هدهدحاو ٌةعفد یتاقلاق دوانرآ ندنکوک رحا زوقط هبا ناک درجو

 ."یدودنوک هنناوود صم"بورتسوک نالا بودا رک ییا ۰
 هد د رف هدطخ نسحو رد ولصم هدنسهناځاود یروغ كرصم الاح

 هکردشما رب رحت ارغیارغط هنسرزوا دغاکییض عویللوط عارذشب ندنغیدلوا
 الح یدروجالو بهذم هدهحول و . یدرلنماباب یو یراطاطخ فلس

 كئاخ دام یارفط ید رقخ وب . رروط هد هاا و د روک ذم هد رس

 اصضیارغط هرزوا یزرط یراصحهرق یرابراح مسا هرزوا هحولو هدرز

 . مدشا اجر هحافرب ندنبرظان كردبا ریرح لاتم
 با هزل تشخرب بودیا تکرح یرلرمط تعاحش كراکنخ هنب هرکرب

 كنحلبا ی ران اقلاق هلک ندنراساح هسک و ینملق لقدم هتسراب رد هود ددع نوا

 هکردشهردنوک هده هتیراساح هسک هنن بوریدنسا ددرتالب هلی زکر هنکوا

 .ردشلوا یروظنم كریقحوب کردی ولصم هليا یتشخ هدنتل | یسوق ( ج ) الاح
 تشخر یددعنوا ندرلناقلاق ییدردنوک هنده كن راساح هک نزا هن

 هباشاب یسوم هد ( ندوب ) كرهردشا رذک شیراق چوا بودا زګر هللا
 ردا هزز وا الغ هی دډیرو جا كنسوق ج كنيدوب هدوا . یدر دز |

 نکردبا اشاعو ریس یاحرهش .یدقبج هنسهعلق باح راکنخ نکردک هداد
 قدنخا كنملق هدر راو لام کر هک سم

 هرز وا یسوشراح اسکنر لرهک ینادىم هعلق كرهدبا روع ینضا رع

 . ردراو یتمالع هلا یحشرات هرزوا اهتنم دومعرب الاح بوشودب

 ) یحرات ۱ ح

 نه بحاص رواد ملم یا هلا رب ینخراتبودیا نیس یکی روج رایدید
 هت

۱۰۳۷ 



۳ a ha 

 رانوب بولآ هنلا لوص ییرکید ۰ غاص ییرب ككرانوب راکنخ  رایدیا
Sy2« راکلخ ترضح ها. یدو دشالود کادو  

 یک ناماس كاشید ناولهب ۰ اشاب نسخ طاطخ .اشاب نیسح یلد « اشاپ دما
 وا هتشا . مدردبا ینرلاعد هدربقحت ا اولم روهشم

 ریل تادوجوم زجیعم « تاشناک ديس « ماع هجاوخ « هللا « هللا »

 :(یراحدح) هدمور ۰( رطیرا )هد یر 9 تاولص اریطصم دم لاح و

 یداب ردو ترضح نمر . رکچ ناموط « رک نوط ( قتلاص یراص )
 ند« ۰. ! هراکوا هللا هنقشع لع تح هنسرب هنس افق تسدرنتسد هنقشعیلو

 . همسك هضق شاط «هضق او هضق سرت ندنرانف كراناولهب .ردترابع
 ٠ ینەمراص وا . همراص هداس « شوف هرقیاوه .یزارمش < تک

 ۰ هتک رت نو امد نام هم | قاق یه 3 < ا قواو

 لع ۰ یدنب تولاط ¿ هلکرنس < یاب ناب ۰ یساقاش تک . هلو یزاربش

 ندراناولم نالوا هتس ناسمو. هتس ی هدنلاسر رصع لصاماو ید

9 
9 

1 ۱ 
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 ۱ لیهس) و غغ یا ن لقع) ترضحو ( برک یدبعم) تربضح
 «(دوسانیدادقم ) ۰( دیلو نیدلاخ ترضح )۰( دیس )۰ ( دعس ) ۰ (یعور
 ۰( هزج ترضح ) < ( لع ترضح ) ۰( رم ترضح ) 3 (دادح )

 ا نده هالاسا راو شیب یدرلردا شروک ( كلام ترج

 ف ( یو را رپ دو ) ه هله بودا راستعا یروتوا ندنو هراناولهم

 قرفزو « دننشع «نف قرق هدراقلزاب ء«هدبعل نالوا رب رحنهدالاب .راشماریپ

 ندنونفو هداضتقا نک لرو یه روزت « روالد روا روز هکرد راوه
 ءینوب واشوقءهرق هدنسارا رانا ولیاما . رولل | ماقتنا ندنمشد هدازغ بونلق

 .. ردلکد نمشد یمصخ . ردبنووا قابا ارز . ردعونع هما ترک ه معو

 هلن هک لک + هم وب ۰ شوفه رف هسر ول وا هعاح وف قاحوف دن هاا. نمشد

 رادحلس هرکهج .یدیاررتک هر یتسهقرا هلا نفر ككتمصخ هتلا . ردلوقم

 انا یو دا رب 9 هوا بواق ندنرک یک ن هاش ی

 < رفنضغ هاشداب « زا زوب روک ر . یدر ر دتا نارود کوا هرز وا:

 تا حس



 ۲ ۳ تش سن
 چ

< BIK DIK 2I بوک یک DIE TIE NOI NI DIA NI EDIE IK DIK ت DK SIE یو یک رم )چروک( 

 .هک ىدا شما تقلا نسح ردق لوا هلریتحوب ضراکنخ و هدرا هلو

 بود « كروتک یابلوا !.ددم هر » : ناحاصم هلحرل هل وا ماتم لهس

 یدردیا , ع عفد هللا ساب هدمغل دراو روج هلا راوطاو عاضوا ان کا

 .تقالطو هنافراع مالک ردق لوا هربقح یراب باج . یدرولوا نانک مستو ۱

 ندا خا یدک اقا یلقارطمط هڪ ههادلاب هک یدشمنا ناسحا نا

 هرز ۰ یدرولوا رداص ران ومضمرگب ندمرکف ٠ رامالک زبمآ هفطل نوک انوک

۷ 

 .هدنف یه. ردراو م را راکداب قوح و نیم مرحالاح مدل وا بلاط طخ یزرط ۰

 .نادنخ ورورسم اباد ندنناسحاو تاغتلا كزمهاشداب . مدلوا یحاصلوط 6
 .هاشدای ناشلا مظعرب هلیوا بولوا فرمشم هلیرلتبح فرش را هرکه .مدیا

eردمشلآ قر لاعد ربخ كبانجح ,  SNر رح یناک نالوا هد نص رات هح  

 .روسج « عیحش « قولخرب ماع هیت . رولوا باتک نودمرب م هس هلا
 .یسهچ . یدیا نیلاق یرلوزاب .یدا نوزومو نیلاقیراقمراب . یدیا هاشداپ
 .هنادنول یرابایث هدنامز عیج . یدیا رداق کمروح ناول روا روژر

 راوسکیاح تیافویدبا لئام کمک هشفا.دالوو و یدبا لومعم ندریرح

 . هاشدان طار ا رداتسم « روالد روا ووز لاا یدا ۱

 تالک هطسا و الب هاب | یک و ریخص هن نکا هلب و ۹ یدبا راقو بحاض

 . یهود ) بوقلاق ند هرصف نکردک هدانآ تشم داد یی . یدردا

 .قرب هنیرزوا بوروک یثحو شیکرب نکرع ندنرلغاط ( راصح هرق
 ریریو ناشن ندینامرک هرب نالوا هدنراف رش تسد بوروس تآ یک فطاخ
 . تشخ یدوهعم شکر اوا هاوخ بوش هنگ لوا هلا یرمشبا تشخرب

Te E Fae ۳07  
 . نیهاش بوک نآ رب -- یک ردا ردد ندر رح نروس طبخ - هدقدروا هلا

 1 یدر و هصح ندنابرق لوا هرلرزو هلم . اهبسک تولا یواش یراو

 .تشکتا بوروک ینکیدتبا جورع بوقارب تآ هراغاط نیلا لوا رک ع
 کلم نعدنفا نوکر هم . ردقلناولم کاج . راندلوا د ناهد



Yarیس همانتح ایس یلجابلوا  

 ie لبصح بولو اع ووشن ندس ۰ رشود هس وه و اوه هدرصضح 3 هد رقس

 ماکت دتا احر خر ود .نوسنوو هدنتمدخ كما شدا ا ندک دتا

 E TA ردف هشی یادص احرو هنو رش عمس ثهاشداب

E E؟ ردىم هناخ اقشا « هناخسم < هناا نمهناتلس ۴ مز روا ۳  

 تیرلهفیاخو ردرالوغشم هليا لعزوروبش هصاخ ناماغ ردق كيب وا هداروب

 سرد هداروب کیا هد هتفه ید کا . ردراو یرلماعسرد ید و

 هدة رس 2 ووا ا لوا . لک هنب لک هنس نگو وتو

 نامزرب . ردقاشوا لکنس .خوشر . نوشا قلزاوناد هزب هحهاک بوبا

 ماکاد . دانا یشاب یوسف هحوف یرد و نوسلوا زملغوا هدمزب

 دا چایی فا اوت د روس برود رک: هد یلغول ودک دش وز وک بولک هلا

 5 یرلباتک ندنب هناخ ۰ مهاشداب یا :رخآ" تج هبمک احرو هکیدالک |

 : یاههمک دید.« اوفر ی زا اونا

 . كروتک ق < تیولد « دا ربعاح ی یاب راد هسزخ رم س راکنخ

 هک تر وا روت ام تک هه فا ت الو هد

 ۱ : ردوش ا

 ریسفترب  یعاجالمرب ۰ هفاکرپ هیاباوا « نیس یاب راد هنیزخ هکن سد
 «یرودفرب .رالا یتلمرب .یراحو میر . هچاسدر < حاصمرپ ۰ ضاق

 ا ی کک لصافا ,یرتخا نیل ,:نابهلا:یاملار «ناتنونو ناتیلکرب

 هلیس هطساو یسادخبتک هنیزخ ی هبسبفت بتک شقلوا ریرحت نوجا كولم
 زب و

 مالکرب هلیطخ ( یمصعتسم توقاب ) یراکدتیا توالت یرلودنک راکنخ
™ 

 هختشب یلهحول دیع یسیراکفدص دنهرب « تاود شوک .عصمرب ۰ تع

 تاذلاب هبیئاب یجرالک, نوا متاب ورشمو تالوک ام بودیا ناسحا
 -(یدناالوا ) هنن بولوا لوغشم هملعزورو بش. .نابدروس هشت یراودنک "

 یعو یسراف ندر چواو مدرد | میت هرمشع توالت هرک چ وا هد هتفه ند

 تافوا ضعا هدیر رایزهش تمدخ هرزوا لاونمو ا لو لات عج



 یی ۱ ا

 .هدق دل وا یدنکیا تو را یدلبا ناسحا نوش 11 جدال رب رەد

 اط هربقح

 نددنفا امل وا نمداتسا هک دید : ها توالت مظع ناف رشع رب س

 بولاق ا ماعنا (E هدربک ةيفوص ابا هدردق هلل هرزوا نیکی درو

 یههرش ا دد و 11 زوکنا هبا ءد ندسادتسا قارعا ءروس ها همسرم ب

 .هرزوا تک ۱ ترد یعرکی . ماقم یا نوا هلا العا توص ۱

 نامع ال 1 و یدمحا ناعاس یرد < اغ نااتس اعدلا دعا . مدیبا ماعا

 ردا هه هنیراحور نالا جظع نآ رقو داب ی راھ رش حد كنب راهاشد داب

 ره و راک هدنراف رش تسد بودبا مان متخ باتکلاةحتاف . مدلیا داشاد
 هس ندنا . یدسا ناسحا هرقح . یدراو ی هقرا رب ندنشید قلاب

 ۱ : اط م( ناخ نوک وف )

 ارم یخو لوا .یدروس ؟یمرونوقوا نآ رق لو هدنج ! رم اب --
 .ردموفر زعا لمت هلا نا | رقکحو زاملقزاع هلتعامج ران 1! مهاشداب س

 هلا مالسا هدزک هناهاشدای تلود رد ادخ دمح ؟ هددرن قموقوا نآ رق هدنارآ

 هرنشط هدکدید : زلوفشم هلا تارابعو تاناط ورو بت
 در اه ردرظان هننادبم یارس هدنبرف یسهطوا ضرع رک وا یارس

 : ناه هدنراقدالشاب هنموقوا ناذآ هدینیسحو هاکود رانذوم ما

 قرەت | یهرتاد لاحرد هد ! تا دادما هدنس راو ! ال وا EL راک

 هب شاشداب روضح نادالادع . مدل آ ) ینسهناخ ( ةولصلا لع ی ) هدنشاب نادر

 « یدنفادمایل وا ) یعاماراکنخ نمداتسا عنلایلو نکنا رظتنم هزاع . مدراو

 .هداتسهزنشط كما راک لضم ههطوا سا هنگ درو یر 8
 0 : قرهلوا قالم هلا راکخ هدنسوزجما هروضقت

 .. یدک هسردیرب ندنسهحک ردق ال وا مهشوکر کج و ۰ ماشدا بس

 . راو یربظن كربقح اکا « مهاشداب هليا فطل ءزکنشلآ هصاخ مرح رکم "
 موظنم صوصخاب . ردهدظفح هليا باستک هراب ید هح تدارق الاح

 «هدورجماو . یدالئاب هنت ءارق هرشعبودبا ماعاو ظفح یناتک ( یطاش )



I _-_ ی رخ نم ۳ ۱ No I 
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ES ۹ 

 یس همانتحایس یلچایلوا ۱ ۳
KSI یک )یک( REDE SDE REDE ایر )ورک یک SEDE TD RIE Rs IK نوک KEI یک (> RIE KIER RIE خوک IE 

 یدک. یدتعا مس وم رلد ندیک بوشود هلو
 دک + قدا مسوم یدشاش یلو هدلو هسقو

 ES توئوط هنزو یلاتسد ناخ دارم نکروقوا هلا نزح توص

 : هدقدل وا

 ۶ ر هددجاو نآ يدا نا هزات هجا كمي ادا ۱ دو یاه نخ

  هیوس وضغوط زيت . یدتیا داب ینحور كن ( یلج یسوم ) هلبا ( ینصراو )
 هدنروضح راکنخ اکس . مدلبا قاسی بولوا نامیشپ همغیدباب ینیکرت و نب
 : مدد ریقح . ىدا ماراو حالا كلرهمد ؟ لدنرکوا ندمکو یدبد وف وا مک

 ؛(دازم) و ( هداز خرف ) هلنمردب ! نوسلوا د نم كارم .مراکنخ س

 یبدتا رب رحمت كندقا دم ینافمرا . یدراو یر وک لتحر یلدا

 غانا ندراهبمک یربغ . مدع روا ندران آ . رایدلوا توف هدنوعاط

 ردانادو مع هللا . یدشهعد وقفوا هدنروضح راکنخ مدآ رب اکو مدعا

 ۰ مدل وا شوماخ تولد

 یا با وا ودیر ننه هلو یاه دن رای

 هسلد مدن کوا ندمدآ نالاق هدا رک ۱ ۰ زملوا لاوس ید رب ندرلنآ

 .مالکلقن ندننغآ رلولوا هاسهظحالم ردا تباصا یررضر ءاراکنخ کلب

 .ناه هدنرافدروس « هلی ا ماع ىلصف وش ید .كسهلوارادروخر یپلا . یدّسا

 2 ند ( یام ) ماقم ندنناقلعت هاکس ماقم هس بولوا هرادر تسد

 ا

 ررو ربخ ندناسرحس هسلک هراتفک ررب و ربخ ندنابم رس یلاهد كأر ار

 درو ربخ ندناک یثاق « قوایبیرک . نامز متسر ناما نریوهسقاب هما مشخ

 و هرکس نفت یک ھا شوخ هلعل ص

 لزوکهدور اکو قح هللارلز وک هایسلوا لزوک هدوخد دق لمکم ینسح 1

 لارو هو واتس طخ لزوکهدورلواهدنس مدی د هلا مر دید كسرى دهن هزيخ و طخ ۱

 نیسحت یروطوب . مدروط هغایا نیمزرپ رس بودیا مسيت یتدرب كرەيد



YER ۱ تش اک ی 

7۰۹6 KEE NK DES Re XIE KODE KEDE DEE RIESE E REDE NIE SIE RIE NIE KEDE Ke KEI NIE NEE 

 هلا ( ناخ ناملس ) هرزوا یرلرابر رد قطن كزبنع بولک همور هللا رق

 ندرصعلوا بولوا رضاع هدناج نایلس ۀ راج بولو وا

 كن شلک قل طو یرا رش بحاصم هدنرصع ناخ دا ناطاس نعدتفا اب

 ۳ صاوع هدرا وطا مو صاحا صاخ مدن ز نع رز یراقو بحاص

 ا ا یق u دار AS رکی دن) ل ا

 ٥ د ناخ دا ص هدمگیدتا نو نمر هدنهاشد ر روصح بو 1 یرودم

 : بول | هنیرافرش تسد بودیا رظن
 امر اما مدا نايا طب ینهرت ادوب ! روتسد اکس یدعا 11 ر ےک

 كرهدرکس بودیا كلکباح هنادنول ریقح هدنرلکدد « همقبح ندهراد و

 : ت ودیا اهم ر شیورد مداتسا . ههاشداب . مدتنا سو یا شاپ اسم 2

 ود « مرولس مدح . مامتح E لا رادو هلا ماش نا یس

 : مدوقوا یس و

 ر
 اا رک فا تچ ورد ا نیو Ek كملس یدح ۳2

 بودا هن اعتسا ندقلطم ضاش 4 مدلبا A هرزوا ناب نمز وناز

 « یشور سگ ی رم كمر ‹ ینشلک ملک ترضحاب » مدام ( هاکس ) ادتا

 ( ءاکس) ماقم هدع . مدلیا 11 رس رب با واوا دا یدواد بولد « وه

 : درهيابا ناریسو نارود هدرلهعش وللثم ( راکن هتسب ) و ( هام ) ندناقاعت
 ( ٽي )

 نس ةقاسرتصب روت هلاع " كنغارغ نموراهق
 رب هم قیام نر و

 رکی یزب یا تا فطل هجاق یا ات سبوزوگ

 نسكسراجاق ندمیک رولاوهمدوج ومهسروک ینس

 ناب ساک ن دام هت نودا نارق Ht راکن) هتسد ماقم یتسود

 قدقرط زن شورا سدا بهتر E یی

 : یدراو وش شع لوا بستوت



 هاش ورد . رربو لا هرلهدرب لوا یا زمسفل . راد ص ەمشر ا

 ۰ مد . روس هاماعم ها وقع

 ۱ OS هک هلاتفارل طظ EOL یا یاه س راکزخ

 ورکندمش . مدلبا هاعرلاتحاو بودیآ وفعینس .روتسداکس ! ایلوا .ردراو

 كروک رومس رب ود « نیسبحاصم ۰ ردقو هجابوق «ارجو نوجاکس
 هدکدتا ناسحا

 ی ا را یی های و دا
 دات ی را رقم یو یه شب

 . نوسک ون وا نداعد یزب رک ا ی روا اتش ر ین

 هم شر واد یدابا ناسحا كروک رکیدرب هربقح ككرهبد

 0 مدرزک هلبا قابلاق لابثم رانا نامز هج . یدریدک قالاق رومسرپ

 ۱ : را بانح

 نالوا نهداتسا هدقسوم اک + ریدر . وقوا ( فص راو) رب

 یارتف هدنشور رغ قبرط ( یاوشس رم شیورد ) ناکدنناوخ ناطلس

 كنيراترضخ ( ینشلکمیهار :۱) یهدن رصع ناخ ناملس ناطلسیتح .یدا ینشاک

 دیو ی نا یا شوم ها 4 معاف اف رم ر فرم هل راس فر

 یرلهنارک اذ ن توص نودا تمدخ هنس ید نوا ناسا ( یشلکیهارا)

 هاک « یادم هاک « یحهناخ تحاح هاک هداروا . یدتوط یناتسا لوا

 هنیزوک هدنماع هنسید بولوا یثاب رک اد هدعب « یشاب شا هاک + رادنامهم
 هن ! رع شیورد یلتاقوط ئا » : بولوا فشک یراترضح ینشلک هاربا

 یراص ینس هدموژ راد یروب ! كدلوا ناهنب یک مت ردرپ هرجا فدص زت
 هدنمایم هحیتن هدنا كناماس بوشلوب هلس هدنسازغ راو دیس . رتسیا ناملس
 وار واز هناغع لا رب نوا < لوا یحاص تسو و ناشن هداحس هدموز

 . ربا کدام بولوب یتاکرب مهاربا بوس تمعن ندنلا یرادجا بولوا
 هداحس كرابم وید « هلا مالک مخ هدنآ بودا توالت ینباتک هیدح تقبرط

 شم رع شیورد ۰ یدلبا نمر رافشک قوجرب هنوکوب بوریو ییرافرش



+ 
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DIE RFE یک NDE RSD KEDE SDE TSE 96و( DEDE DDE یک( RIED RSE (> بک )یک( NIE یک( NIE ورک یو 

 : ینا ناخ ناور هدندید؟ هغارج ناطیک وش لس

 . ناروت . ناریا  نیمز رصف . كسکحهروک یلقط وب ! مهاش یه

 4 ۳ BO ردکرک هسلق رحتم و تام یقلخ یمز ناروص

 : مدتا ربقح . یدید ۰ راتیوا خلب دعج یک صاقر تعاب راز وا

 صافر :تعاس بورتک همور یموف تل راس قلخ مور ۰ لی س

 مرک امر ید كنا ناور ناز شد و نقد یو .ردانوا یک

 دلو یاه» :راکخناه .یداقع الک | ینوا .یدزدیاصقر بوقلاق هدقدلوا

 نداق ایا «كسشعاباوح رضاح تک هل

 0 اي . لدلیوس : را مراد رک ردق وب هدمروضح ءالوا ب,

 یمهاکنو هاکود < یمهاک کب ندیقسوم لع + مراکنخ» : : کمدی د «وقوایئرب

 9 . كرویاسنو ناهفصا ؛ تسارو زاغا شش ۰ یمهاکحم و هاکراح

 كلەسوا . رخو اص « قاشع < او « یتسح < قاع ۰ یواهرو روهامو

 .هید 4٩ یعرواوا مهشا رازقا تار با کنز ماقم کک
 ۰ یرغو راکنخ هدمکیدسا باطخ ء (ناحیلع ) یراکحدق كناخ ( ن

 هل نالوا درایو ناو رابدلاق نارح پولوا نآ که دنخ رابحاصم

 هراناوح لر موخو e شملوا یر هرز ردنا رز سلح زاشعب

 : تودنا رظن راکنخ

 0 رککناه یماقم را رگنز ال تک

 (ناخ فسو )اما ۰ رارطد«قیماقم یانشع رانآ ر 2 ۳

 د ردراو دن اقم كرر د رکو ی نایفصاا) یراب ازربم كکلوق

 .یدرولوا ر دورپ ناج ندنتذل بولوا ا هحور مهسلبا یناصف هلوکن زر

 را اس

 ! الوا یپلا. ..یدتا تاک هوک هتک ازت « یو ! قش اه

 زن یحاصا هناخرک رکج یارک ناود هداناتاو در اما کک

 "0 ءا ؟ نسردا رارق هدهننادرک ا نس

 ارز : مردبا یءاقم كلەنسو ىق هدکدسا زانبش هاککب مراکتخ



 یسهمانتحابس یلخابلوا ۳

  KIS)یک وک ی9ک )یک  RIDE)وقک  KED KDE KDE KIER)یک  KEDEیک  Nsیک  NIEیک  KDEکرک ) بک ):

EA 

 ) هعصق (

 لزواغارج هرهد نمجا یک دیشروخ , نوښار یروت اتل دعم اهش قافا

 لواغاب تبز لک هتشلک تفض هحنغهک یتشدو رد هللا یک هفان هک

 لواغاض هلارع مهاشداپ هسیاهدنق ره ذس یلاع نوسلیا ناهج قالخ

 ر می
 هد ن .ریدند وفوا یشرب هلتداعس هدمجبدتا رلاعدرمخ هن وک هتشداهد

 « یناتوب « یتابرس ۰ ور ۰ یبرع ۰ یسراف ندمولع یکیاشع ماشدا »
 اوقات ال رز شو هر سرا ور
 :دنب کرت ۰ دنبعیجرت « دن اصق * لیوطرح ن ندراعشاو تایبانوتکا نزح

 تایل ت چنا یک ۰ سدنم * عیسم نشم : رشعم ودع « هیثرم
 ره رس دام نوت اهلا تایم ا تاد رف تسود. ۰ تلیم . هعطق
 رر وشهر »:هکرایدروس مدلوا .مدید « ےهقوا كروس مشچور سرب هسرولوا

 .ی رلکدتاپ رب دقت و هسقوت 1 ردم زود شلا . یدسا دا یوغد بنا هر

 بود !هاماعم هاوفعرک | ماشدا » :هدن هدنرفدروس « ؟ردیمرداق هبارحا

 .تودنا یا م دن هرز وا قلوا تناما مت کی رویت زک هسرفارب تسل رس

 : ا كلعدن : هکرایدروس مدد « مرر دنلک ۱ یهاشداب

 بودا تفلا نسح هلا نکیه مدا رب مهاشداب» -- ربقح باوج

 تحاصم بولوا لخاد, هتسلحم بارشو رارد میدن ک١ هسا تحاصم

 ظفل کردند ( مدانم ) قاقتشا كتفلوب . رارید بان یدن یخد هراندبا
 ید كمادن سپ . رارد هبارش هدتغل ( مادم ) و رد ولقم ند ( مادم)

 بحاصم مالک لصاح ۰ رلرید مادم تسم یی ؛رولوا كیا بارش یسانعم

 .نایح .مدب د .نوسرب و رم همهاشداب هللا .رارد یرایرهش مس هک رماک هتسانعم

 هدکدید « ردلکد یاور ِ ردشلا نرفا» : زان

 . رروک هدهصقاو یناور نربو یناور ردیشنا « مهاشداب س ںیةح

 .هلوا هسرازبد هلباههقهق راکنخ ناه .مذیدردکلوق اشاب فسو یاخ ناوروب

 4 ازاورب یو 2 ا  ندنکیدمما روطخ هعطق وش ۳ ا هللا صاب ناه مدلتآ

 ا
et,0  
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 ظفح ِع هد هعوا صاخ ماما سورخو رلیدد « داب رام » بووا زمعذق

 ۹ تفنگ مع

 تر و

 یدنفا دمع یثاب موکوکو مالال اغا دما یئاب وشروط تولا یک
 2 ا سردو سرد نک شیورد بحاصم هدیشیس وم عود ندا طخ

 داّتسا دوج یدتفا ال وا هنو صداتسا هدنسرد هفاک هد وح ع یدا دن

۷۳ 

 یح هک ولغوا ناعمو كب فاصع ولغوا حرفو نادنخ هداز اباطو کی
 ماج زورو بش بولوا زعراشاط قابا کلن دوم یطصم رنع ۰ ناماس

 نسخ نودا رالصف ۳ کاک ووو زاس ه رحم مان هاح قشم هدننچ صاخ

 سلم هلا هرخاف ۀ شا رز ردنارز یریقحو نوکرب . هلدردبا صف اف ی

 تلود» بودا ےض ناشف رذع فلز ی راعرب «هیفسو هقارع زودرزر بودا

 ناص: زع رلشادقابا هحهاکو . و لک همشا هلا انو اعد هد « ردشاشف

 هلسودنک اشاب دا فلم رادعلسرابره هما كدا رهک قالاق رومس ا
 یدردبا رلناسحا بوالقو ی اعاد ندنخدلوا زغارق ندقرط نهدلاو

 طاطخ و یدنفا مارا یحهمان زور هلا رلنا بیس هن هم رک هصاخ و

 ل لادا غیدلوا یر لا هرخاق ا ر اس

 یزو ار یار اه نر ا U ناشواط هلا یو ناوح
 قاس زاد اس تحاصمو غا دما ثالم رادحلاس هد هط وا صاح تولا

 ' بورو نطاخ *لسا لخ هرقح یو رانا راهرو هن هر اعآ ی

 بودنا میلعت ای یک هو ی همتا انتو اعدو نسل تا یهدهاشداب روضح

 ۶ بم

 هفر .رایدر دتا ا ردقتعاسر هدهدنا e هط وا صاخ یریذح

 هدنسهعل رابناو حلر لدشهاش ددعم و مظع تحرر هد ەش وک زاح ۾ ا مذع

 شفا و ام ربع س رو ا 9 ضوح و هتسارآ هلا 237

 ی ردپا ۱ ندنداس جرب ۳ ناف آ هو کاخ در ا

 1 , رابدر و مالس هرابحاضم ر اسو هزال هطوا صا قزف هام نوع

 لااا هدنلاع تخمر هاشداب ولتداعس : رلد سا رلاعد رب ری : هل | (كبلع) یا 3

 ,N ینمز دردروسرو هب ىلع برس هل قر شوق رینس هد رارق زا



 نانو یلجایل وا ۲4+

 K IK SE+ یک لک DEDE DIE )رک Ne Ke RIE )وی KEE TEE RIE HIE DD NDE NSE NIK DIE )یه جک

 هدرصع لوا هنيا رمقح . یدیا ږولوا عج مدا كس هڪ بول وا احا هحیک

 کسب كرد آ لایک یعذح ند ( یدنفا الو ) هار وفغمو موح ص مداتسا

 هلتاتک یطاشو یراذخام یتنارق هعبب بودیا فیرش متخ هلینارک هدتعاس
 هلروفتمو موحرص مردپ . مدشخا عورش هتتنارق هرشع ۰ شم هلیا لیمکت
 دلرمک هفوصانا .هدنردق هلل كن هنس لوا هابحاطا كن( اما دمت شیورد )
 مخ هرزوا یت gr هدشدح لالب ماقمو یلفحم نانذّوم

 EE یکی زوق هح دا ماما یاعنا دروس . مدلبا ءد هوالت ینارش

 رز هدنجا هرثک تعا هریذحو بوقح هلفح اغا دما كلم رادحاسو
 .« رتسیا هاشداب ولتداعس یزس « لوروس » وردک مو جات رز ردنا

 .لاح كناع دار یزاغ , یدروتک ه یهادشداب لنح بوشاپ ندلا ود

 مالسلا دعب بودا سوب یتمز هنراو هنیروضح بوذیا هدهاشم یک اب
 « ؟ كسروا هديا فیرش متخ هدنعاس چاق » : هلردبا مسبت رفاو مالکلاو
 . نحل اما مردبا مخ هدنعاس يدب مهسا تعرس : مهاشداپ » . رایدروس
 . هدتعاس زکس ند هملوا طیرفت هن «طارفا هن نوجا.نوسلوا ىلج نطو نخ

 دعس موح ر هللا اشنا » اات اف مردبا فی رش متخ هللا ءاش نا

 ,ممحاصم بودا نابع ی الوط دب یک اشیب دب هني رب كلام ونوم دیش

 ا یسهلمح ةکرابدت نوتا چووا ییاو رایدروس «كسرولوا

 بکر لفط فیحتو عض هچرک هدنقووا ریق- . یدیا هنسح "کس چوا
 بادآ و مداد ترو بک تلاعو ناب هب یک کی راتو نسااما مدنا لاکسا

 فل رشتعل و رشع هدنروضح رامالسالا حسشو الکو « ارزو هڪ بولس ساحم

 بوتلاقندنعماح هفوصالا ناخ دارم هدعب . مدردبا تحاعم بودیا توالت

 هصاخ یارس ندیورس باب كر هن هتآ رب یخد ریقحو هليا رالعشمو سونف
 هطوا صاخ یرقح بوزک «هطوا ساب تاذلاب یرودنک بودنا لوخد
 ی ا ی واوا یان هاا راک ن یا ا ی
 میلست هيا ىلع دیفس مداخ یشاب یحرالک ی ندحاص . رایدرک هصاخ مرح
 ناکمرب هرجا هرخ رب هد هطوا صوصخ هرلاغا هدنکوا صاخ رالک ۰ ییا



 ۲: تشد) رس

 KINI لاب BIE باک )رک یا NEI NEEDED RIE IE )شک یک کیک کوک یک اهتمام نت

 هک یدلک راهده ردقوا .یدراردبا ضرع یرلااده بوروس زو هننسالعا "

 .رابدرب دلوط ناوارف لام یخد ه هناخ شوق. هقش ندقدلوا لام الام هسزخ

 ةر هباع یراصنا تونا ابا هلآ یالا رب لوس ندنشیدلوا هعمج ینوک یستربا

 كن هییططسف هدلب هلا ارد بل ندنسوف هاو تراز ییراترضح یرابلا

 هنردا ءرکمت دکدننا ترازو هح یار تا و شف

 ماراندنسافصو قود هر ر نی را ناعما چد یراراود هعلق كتسوه
“Ye 

 یە اها ش هجال ر وچ را توالشعا یمرح هلا وفع نوا جت رقد كن اشأب 1

 تعكر ییا بولک هنعماح ناخ دم ناطاس حاف هبا یالآ بودا ناسحا
 هیاشاپ مارب هو هب یلوتم هدکدروک شلوا رونم یماح بولبق تجاح تولص

 تراز . بورک هه رش ب رت راونارپ طهم ندنا و یدریدک رومسر رپ
 یتماع لودزا نالا نانآ ر

 یعماح ناخ دا ناطاس هل روفغمو موح ص یر نع رد ندنآ ۰.ینس هبوتو»

 كردما انو دج تورو ىش ورا لرلعماحو بودا تراز ینس هر و

 یس ناط) نالوا ظفاح دمور شرا اا وار ید اتو وا
 تدشو كنغيدل ی (ناور) كنهاش مجم بولک یحدایرف ند ( اشاپ دمت
 مارب )یرهم نا وا هحینلک یرارضحم ضرع كن رلکدم هشت هسدادما نداتشا

 ارحو ار بودیا تی نعهکمتیک هنیرزوا دادغب لاحرد بودیاناسحا هب ( اشاپ
 هدناڼع لا کح نی هلاع فارطا بقعرد . یدادیا ماتهالذب هکلروک تامهم
 را لوا رلنالوا یلوقهاشدای » :بولی ردنوکرمخ هنیراتلالا برغو یقرشنانلو

 راش مشطخ فرط فرط ود « رانوسلوا هدامآ هم وناه رفس هدرا | هتحخ

 تاالا رلبراب رهش بحاصمو یراکصخو یرایشاب یجوقالعم هاکرد بولیزاع
 . یدالشاب هتلوا عح كده هبنآ هنس لاثم ارد رکسعو یداردنوک تلاباب

 ترش رم

 روضح مد تا بابتا هناخ دانم یزاغ بورک هصاخمرح كن ال واربقح-

 رونلوا نایب زعالک فیطا ضمب نالوا هدنرلفیرش
 چواهنسیه هدربک هفوصابآ هدنردق هلل كضرش ناضمر ۱۰6۵ هنس



OT PUN 

 یسەمانتحابس یلحالوا 2 ۲ ۶ ۳

RIEاوصک یک یک شک یک هوس یوک  BIE NIE RIEیاک یک بوک  IERIE RIE IERIE ND NIE RODE NSTE 

  یرکراب « قیمآ « ناو ) .یدغابراق هجراپرب ینوک یحنش .رفیدلک ه (دوم

 یماردناو یسهلمح هک-یرلهعلق( ناوتخت ناخ ءطالخا زاوطاداع «شجرا

 ؛هیطالم ۰ رکب راید * نیفراقیم . وضاح .ردنفک ۰ سلتب )۰ ردهدنراتک
 ی | ندنرلرهش یلویوهیسوط .ندنرل هفاق (یجنامع .هیساما «تاقوط .نناویس
 ی را یه ۱ یو راد رانا نداء( تیرا درک

 1 هکردشلوا لخاد هلا یالا رب كوس هتیران ورقعداعس نوباه تخت یاب ینوک
 تما ناقبح هیهاشداب لاقتسا . ردلکد نکع یربیرح هراملقو رعت هلر باید

 هدن رتکدروک ىلا هلرابم كهاشداب ..رلیدب اهدنامرطاخ نداشابهاربب ماقمعاق دم
 ییدارع ! یزاغ داعاب هلانوع كيلع » ندرامابیو ماط « ندرانزورو هشوک

 لوا قوام دارم ياو ا ف يروا كارخ قفو كالا

 یزوب كرامالسا نوتبو رلیدلبا رلانثو اعد قوجرب كر هد « كدلك شوخ
 هنالنکرب لزوک تياغو تو وا 2 هریمد هلوک تاذلاب یر ای یدلوک

 هدلاح یبدلوا قرغتسم هصاوح حص یراقاط راسو رک ۱ كتا بوم

 كهاشداب ریارب هلرلرکسع هلم راناخ ضاح «ناخ فسوب .نوکرما یاخناور

 هسیا يرابدنک . یدراردا نوع قر هللاح رل هراقو سوک هرس کوا

 * یر هلوا نارکن هبناح ییا یک نالسرآ نرم ۱ راکش هلتداعس

 ناملع قرغتسم هبرح تال بدق كس چوا هربص درا یدرلرر و مالاس

 كر هدا ادخ دم هسا هلاداع ندا اشاع یو . یدرلردبا روع راصافت

4 

 هلوا کردا لق هدتاور یثاب قالوص هحوق . یدرارروس هرار یرازو

 یاب قلشوغ كس یدب یس هفاط قالوص مر هح هداس ندمانغ لام

 ٩ یراکدتا لصح ردق هن لر رکسع د ..یدراشعا لیصحت ربرخ زادنا

 . ندنسهلفبف .ندننورب یارسو ندرابک نالوا هدارد یور . روع وا هباسح

 شمشوتوطایردرانروک هکیدلوا ینامداشرپ لوس بولبت | راپوط ند هناشوطو*
 لوبناتتتسا هجیک یدب نوک یدب هک رلیدتبا ادن رللالدو یدرارویدبا نظ
 زودنوک هسکو بولوا دیع یرازودنوکو ردق یرل هحنک بولیدبا نییزت

 رب رس هیاپ كهاشداپ هلبا ایاده تمیق ید بوید ( مدقم ربخ ) لوبناتسا نابعا



 TEN ۹ ر لاوحا

IKرک ورک )یک )و  e4 REDEیا خوک ( NSIS NEDEیک  REDEهک  SIE IEای2 )دیک )یک و ( e DE DoD 

 هراپ قرق هدنسوق ( رت ) ادعام ندراپوط کیدا هداما كمظعم رادرس

 كرکچ ندمورضرا هلا راسوماج تفج كيب کیا بوکود یخد ( زم لاب)
 : یدردشالوا هكا( ناود) هماق اد عاق ندلح مان ( یراح رونص)

 ندبا نابرح هدنید هعلق بودا تکم هدا یمهعلق ناور هدنسهنس ۶

 هب هعاق نو لا . یدلیا روع ندقاب | ماللسا رکسع ینز رم لاثم ابرد

 یرلودنک ادتباهلیا ( هللامسب  بولیریک ندلوق ید هراسرتم بویمریو ناما ۳
 مدهنم بوروا پوط ز٤ لابرب هبهعلق ندلحم مان ( یریاب تناهم ) یرشا رهن
 : رایدلوا نادنخو داش ود « دک رام لاف » مالاسا ا هله هدا

 ناور .یدلوا رسیم حتف ادخ دمح بویمریدجآ زوک هجک یدب نوک یدب

 هلا غوط یکیا ندنکید هلید ناما بوقبج هرشط یلغوا (نوکریما ) یخ
 ریمعت یرارب نالش ندیوط كنهعلقو یدنلوا ناسحا هنسهدهع یتا باح

 . یدنوق ظفاح هليا رکسع كيب قرق اشاب یضتم هنجشا بولیدبا میمرتو
 دادم هنسهعاق هخیسخا اشاب نامنک هحنوق ها ع ك فرا ۱ ۲
 مجندنتل آ ناور بانج مح هاشداپ بولبدباعتف یخد هخسخا هدیآ لوا بولوا

 زرت رهش هدننوک یا نوا اک رخ . یدلوا ناور کما تراع ییراید

 هزب ربت هلمالسا اع ی هدراتات لاحرد . یدلوا لکا هز والد 8

 نایرتسا ندرلراکتمدخ ینداو ندمالسا دونحو رایدلوا رفظم بولاص هلولو

 هلراعانغلام نوفدم هح یرلمادخ اقسو نابحاعشمو ماکو ناسیاس مالغو
 رومعمو هناورو قاطو قنروخ رصق یلاع لوا كزبربت رهش بولوا متتفم
 یشداق هنااسخ غاب نالو راهتشا هلسمان غاب هاش لاثم مرا غاب نالوا قاقا

 لاع هاشداپ بولوا تريح ناهد رب تشکنا یراترضح ناخ دارم تاذلا

 . یوخ ) هدنراسب و نع كنراد ناجا رزا بودا تدوع ندزربت "

 : حتف ییرارادد ( هیمور ۰ یلوبمود « یمود مودوراب « موورا ا

 قوح ر هللا هرصاحم .. .رایدلک هنسهملق (روطق) ,نماغو نلاس لری

 كردي نيع ضامتا ندنحتف هلفلوا شك شق . یدٌعاتعاطا .رایدنآ رایوط

 تیالو) هدنجا ( یسهرد ید ) بوشآ ین ( ییدک هاش) ہرکص . راید



 ی .an ۷ ۹ ا و ۳
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RAKIRI SIE ۵ SDE RIE (> یک )یک )یک )یک )یک باک )< )۰ )یک و )یا( ROE 

 3 .یدنل وا هیجوت هاشاب دمت یماب یناط نالک ندرصم ترازوهدم .نینئا مو

 . یدا دوانرا و یعارج كناغا ییطصم یساغا رازق كناع ناطلس مدا و

 ج نادر و و را :یدلو) ناتبسا رم نوقت ناتصامن مرج

 0 اا هک نادعو نوحمآ یتش هندادمآ كلتا ور کیا راد زت
 «مارم) هنر . ردنوفدم هدنننح یدق ناطاس بونا بول وا لتف نوجا

 | دار اما . ردشمشتب ندکلب رحیکب هدلوممالسا مدا وب .یدلوامظعا ریزو اشاپ

 هرزوا لاونم یدک كنمانظع دادجا هد هنس هدنترازو یه یاط ناخ

 اواو یدرولوا فقاو هااعرلاوحا بوراو هضرالا ی دا ٌهنردا یناث تخت

 ندن | تو اقا حاص اد دح ندن راساح هدنم و تولک ندنقح كرلاو ور

 هلی فش زار له اهم رود یدا:رازوونم تدوع هداه هاتسا

 رادرس هلا رهم ی (اشاب د یی یاط) ا مات مامها هغلوا ناور

 هال او توت ماتا ماشا مربا: یدلوا ناوز اوز بودا
 ڈدر ارس بوقیح هرادکبسا هحنقع كناشاب دع: رادرس "یرلترمضح

 زهردن هلروغغمو موخر نی یا وا یدتا عورش هرم لدع هدننام ماس

 نامر ةنسه و هل هدنسانغ ( را کیا هلتهح ی-دوا هددروما راتخا

 E بولوا ر ومام کتک رار هلن رده رفس ناور . یدلوا رداص یرابرهش
 a 9 . ید رقح فوللدا اهم ندیم تامزاولو تامهم هلج

  هكتناق نوا ند ربهسمنک. راتعالا مزالو راتخا نانلوت هدرلارغ هڪ اهد هود

 هدنشاب كريز ۰ اغا یعالک یحاص تشک رسا هفوصا انا نیک اتم دن رنو جا

 ۰ اعا لع یزوق « یدبفا یدع ینما خْنطم یحاص هناخ كنهداز جر

 ناور تحت یاوذ ناوتان رمو نامز لاز راتخا اا ناماس یک اغا ی سبع

 راراتخا هدومزآ راکو نم و زورو بش . یورپ وک ونس رفتم ناؤر هلا

 هدرارب یتاداہغواو یدرایا لحارع یطو لزانم عطق كردبا تروشم هلی
 هساویساندن ۰ هيه رصبق ندهبنوق هربق هریقیرابرجیک ابروز یلاجو یلالج
 اا وایت میدن ) رادحاسو یدایا a ییاحضا دع بوزاو

 توراو هم و رض زا نیا . یزاىا ناسا بیت یا ر رو نودا رضاح



E 

 ۲۳۹ هسرغ لاوحا
 تا هاست ا اه اما تا اا ا ا دام

 بولا ,یظفاح ندهاشداب بودبا واغ,هنب رکسع ینوک یترا رابوس الا

 قلا و دلورسخ یساغا رب ك (اضشایورسخ ) ادا هدنک وا یزوک

 ۳ نیس یسکح هز بوروا هرم رحاخر ندنسهمن ك طفاح نوح ۱

 هدنرخاوا ثكبجر ۱۰۵۱ هنس و رابدلبا هراب هراپ ی ( ظفاح ) ناه بودا
 هب (یدنفا نیسح ) "ییاوتف روما بودیآ مظعا رزرو یرردم یاب

 ندقلیشاب یجناتسوب بولوا لصالا یوهنسوب اشاپ بجر . رابدشیا هبجو
 .(زیاکا) مظع هراپ چوا هدزکد قا و یداوا اش نادوق بوق هلترازو

 هراب زوبح وا هدزکد هرف هدعا ۰ /یدبا هس هققح هک ی دتا حتف یرانویلاق

 بودا حتف ینرههاش هلح كغازق بودا مظع جت قاع قازق

 اشا لیلخ هنس وا ۰ یدلوا لخاد ههناتسا هلا یرارکس چاخو نکن

 هرو یدلوا ماقمگاق اشا بجر کیا رادرس هزابآ هللا رهم هدلوطانآ
 ینبداوا طولخم هزکد هرق كن ( یزوا) رهن بولوا نادوبق اشاب نسح

 بودا عیسوت ینسهعلق ( یزوا) هد ۱۰۳۹ بودا انب هعلق ر هدزاغو "

 اشا ورس اشا بج وو ,:یدنمآ همین نوا اس هشوک راحب

 یدریو تسس هنلتق كناشاب دمحا ظفاح بولوا ماقمک اق یخد هدنفل رادرمس

 هرزوا نکیا یرابرهش بحاصم ی ( یلج یسوم ) بولوا مظعارزو هنیریوب

 .رابدت | هننادبم تا ییدسج .یدریدتا لتق هرلابروز بودروحوا ررحتخ

 (۱۰6۱ هنس « یداب هلیق یی هلبلاج هبیسوم ») : رد رات هنغیدلوآ درس
 خیت بولوب نکیا تح هدهشوگرب یهفلخ نسح یساغا یرح و

 هدنسهرغ كناضر هام . رابدلاص کاخ یدوجو هلا یرارهش دال

 هدرب ییدلوا ناهس یزعدقا ( یطصم ) قانشو رادرتفد بقل بولصم

 توردتا لتق هرلاروز یهراس > تورو رخ هاشاب بجر یرارا د

 یخد كناشاب بجر . رایدصا هدد یحاغا راتچ کیا تا ی

 لق ییلج یسوم بوقبج هنادیم ینیدلوا یتفلا هلبا راابروزآ . قاب
 . یدبنلوا لتق اقوخ قربرغاح .هناود نده الرا ماا 2

 ۱۰2۲ هنس لاوشرېش ۲۷ یف مدیا رضاح نوکلوا هدناوبد هلمردب یخدریق>
3 
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 ۰ E ی چی نصیر ی بوم و صم :ومو میم
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 یارادرس كناشاب ورسخ ) . مدیا ناور دو نایراک
 e هرزوا دادغب شاب ورمسح و کز ندنحتف اشابهژابا ( ۱۰۳۸ هرس

 راکم مگ بوعارظن هو رط دادخب بولوا مضعم رادرمس هلا لاثمایرد .

 ات » هلیا مالسارکسع هدم . یدشماوا رکد هدالاب ییدا تراغو بهن

 25د كمتک ءاردبادهعود « مددیاتراغ كاد .( ناهج فصن) و (ناهفصا )»

 ماش م تاذلاب » :بولک فی رش مخ ندنرلترضح هام اع هاشداب واتداعس نکیا

 كشاب اکسهتلا .ردلکدموناهلوقم كەس روتکه مر رس هنایدلبا دنیودنق یلاعفدب

 ا تر رفا بحاص بودیا جتف یەفالخ اراد دادخب هسیا 1

 راشاعم دب شاب لزق یب ( یالبطا رداقلادبع خيش ترضح )و ی ( تباث نب
 كنرفصلارفص ۱۰6۰ هنس تودیادورو رارماوید « كسهدیا صالخندنلا

 ےک : یدنلوا هرضاحم ردق نوک قرق بولبرک هنسرتم دادفب ینوک یجند
 انا E ما بولو ِتمينغ ندهعا تراغ ما السا رک اع یترارادد

 بون وق غ سەل ( هلح ) هدنلکدسا تدوع 3 تغارف نددادغ

 هریرس هاب تودا رفت قلق بولوا لخاد ۰( لصوء) هلتمالل ندنآ

 هرزوا ناور هدرا لوا ت رک د رام ) هدیاتسمز . یدلوا مالعا

 وربتخ ف چ طخ وند « توک هتداعسهناتسا» نکیا هدنددص كمتک

 یسودنک اشاب یضتیم نکیا شارفریسا هداروا بول هنسهماق ( تاقوت ) اشاپ
 هرکی راداشاب یت رع ۱۰6٩( هنس ساموناعشرهش ۱۵ یف ) :یدلبا لتق

 اشا ظفاح نوک یجحزکس نوا كجر هام هدنحشرا ۱۰2۱ هتس بوراو:

 چا كنوباه باب بودبا ولغ لوق هدروب نم هام . یدلوا مظعا ریزو رارکت

 دک: نیرو و لوق ی( ظفاح ) ندنکوا یو ر رات سح هدنزو

 قلرا نسر .E یدتا دس یوق بودبا رارف هرجا یرلهطوا راتسح

 بونک یتتفاخو هزوجم كننشاب یجاتسوبو یدتبا رارف هبهجناب صاخ بودیا
 موج همتسوا انز دلو جاقرب » : ردنا مالاعا یلاح بوراو هبیهاشداب روضح

 هدهاشداب روضح ود « . قدتغاط بوزوس تا هتنراتسوا هدزب . رلیدتبا+



EN ۱ هغ لاوحا 

(26 DE VDE IE DIKE HIT RIE نوک IKE BIKIT URDUN! 

 :نس تودنا ناسحا یتاتعت هلمح اشاب ناس . یدسا روک بولک ایشاپ

 رگ ناتسود سان وک ندنوک مزاب ندفرط .یدلیا ضرع تا ندهدرب

 ی رلکدشا هلحو یدلوا كلام مرا را بویاشاب هراکشودص هلم اوت و ۱

 .هرزوا یس کچ كناشاب هزابا . یدلوا یحاصرف جاور بودیا ریرقتریرب

 هدر ییدلوا مزابآ ز » : بودنا واغ یر هد یرفس (ناور»)

 هرجا فشراح یعدآ یربعرب ناخدا هدن راق دصاب قابا ود » نما رشت

 هحک لوا بوریدتسا لتق بوری و هی شاب یجاتسوب (وجوو) و بوراص ۳

 :بواو ار اوست ران وا ا یاب e یاشاب هژابآ :

 هند یدب ادخ مرگ . رولوا نادوف یحاص نوبلاق اار هدرا |

 ور ( ننن ) الب هزاآ دقدلوا مو هدهاتسآ نا ۶ هرکص 0

 .هدنرانک ( هقراعاد ) بولوا مزهنم هلاماب بودا كنج میظعرب هما

 .لاقترو بوتاص اشا هزابآ هتنرافک لاقتروب ندنآ . رزاق ا هتس ی

 بوراو هنیح هلا لاقروب هس د بودارفس هناتسدنه هنسجوا هلیسامت هد

 .ناسارخ « نالافو رونغنو ناح هز زا بولواقرع هنر یاس ذنآ +

 هما شاب هدمورضرا | رولک كرددا تحاس هناهفصا نداراح . خاب "

 یدرولوا نابشبر یقع هلس لرمقح هدکدتسا لقن اةن یتسهصحرا صو ت

 :.یرلشیا کیدا هه بودا لقن یر ازت ا انوک كبو ۰

 هنیرز وایسمهلبا ضرع كناشاپ ناملس امدقمرکم . یدردبا قیقح هاش

 .مئادنرف » :بورغاج یییثاب یحناتسوب (وجوو ) ناخ مهارا ناطا
 ! ماشدا هللاو » هڪ د «؟ دلدتا لف هڪ ییاشاب ه زانآ هدر ود ناخدارم ۱

 هحعاب توردتسا لود رددز زار نوار شلراص هنحا فشزاح شا ا

 «مرولسی | . كدلبا نفد هدنسهب رت اشاب دا سهلا ارزو هل بودا لس یا

 . یرارمهم . تن هن اخ ناوبد فاو بولک ی ئاب یجوبق هلیا فیرش طخ هد ۱

 لوا .رایدروتک ههن اتسآ كرەسك ینسهلک بوشوجوا هنشاب هدام یسوق

 رادرتفد نسناح بودن الع )اعا اص) مظعاربزوف (اشابناماس) ندرهش

 .ناسحامورضرا تلابا هب ( شاید ) یلغوا كبواصمو مولظم یاشاپ ینطصم



 یمهمانتخایس یلحایلوا ۲۳۹

RIKیوم  KEDE DESEیوم بوم ( NIEیوم و موم و )دوم مو موم  TEDE NIEموم ورم یوم ممه و  

  ءاطخ < ها احلص ءاملع « الکو « ارزو نالوا سلمان رضاح « ن رقم

 ۱ یسهلح رود | هدف ام اشا ورسخح مضع+ ردارب ¢ یدقفایح ماسال اخسش

 1 . «هلباوفع یتمر سم لک وقاشاب هزابآ ماشدا داب .J :بوروسروپ هن داعسرب را یاک ا

 :N ید وا ناسحایتلابا هنسوت هە زانا و. ضد وا لوفاحر یرلکدتا ود

 (هنرلرابتخا قاحواو ایا راسو هرلناریمرمو ارزو هاج نالک.ندنسانغ

 تارا لو ره نیا :.یدنک ههو مزاا ...یدلرادیک ناهوخاف . تعلخ
 دون راساع 2 ها یرکسع لاثم برد د یدنلوا نانضنایملاما ةرتسلس

 ا بودبا تادوع رتنحتف اشاب هزالآ هلعانغ لام ناوارف هدنراد ( هل لپ
 تولوا یرابرهش نحاصم هدنداعس دنا قرهل وا لزع ید ین یا اک

 رکلد هناخدا رم یس اط یرحکی نوک .یدیاشلو برق هدایز نده
 هاکض رش نذا مهاشداب » : اشاب هزابآ ناه .رلید ها ابروح هدناود بولوا

 «مربرذتو هلس شراساط .یروحلکد .هرانانآ لوا .مهن ور وک رکر ب نانا

 EEE ر هدشام یرحک هح هناوبد ءزاآ هلا یھاش اشداب ندا هتک دور

 رایدزابهتوب یراساطهی (روچ رایرجیکی هل وید.« ! رویاکهزابآهرب » پولوا
 یرفس ناور هدعب . یدیا شم وقروف ییرلزوک هبتمموب دری رحیکب هزاب
  هب ی وطانا .ردشلک هزت یر هزابا » ولو گوشت ر هدشسام لوق نده

 هدکلرب هبا هزابآ هسا ناوز یتجاح زمهاشداب .رارقیزب هاا هس قهسراقبج
E 

 ا صاخ ر هرو رضلاب . رابدشا قاقتاوید « نوتا حق 3

 یجاتسوا (وحوو) حاصل ایل اع بودا سبح ی هزانآ هدنسا رس هح رص

 باشا هدوأ . یدلدا ماست قره راص هفاشراح ضاس هزایآ دوحو ج

eهدنشاب ب رایجبک سم سانلا ام ىلع یشعن تودا دهس  

 هدرانآ هرکص نکل < رابدسا كان رطعءلاخ نفد هدننج كنامابذارم یزاغ

 ۱ ۱ . ةعساو هر هلع هللاةحر . رایدا وب ی راکدتن

 سل هحححح حجم

٠ 

 هزابآ ندنراید مج نکیا یسیلاومورضرا اشاپ ناما هدنخمراتیتلایللاكیب
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 o تاعوقو ی هدننامز كباخ داص
 دم مهم مهم هم ممه موم هوم مصور هوم

 عیطم هیدن ؟ ۰. یرکینع هلرءدا .لف تومرتو قاما هاو یو طض

 تباهم در نا ا ردلماک دص روب هکمدالک | دک لا یش

 هک مدروک نوکرب رخآ . یدلوالصاح وقروقرب هدمنورد هغ دشالقاب یالصو
 بووق مراسرتم :یرکسع هل تعاسوا . یدل تکم بولک ها هو

 هبهعاقندرب یدب هلرلپ وط نوکوا . رایدشیاب هع رکجابوک .رابدلراص هرلکش ر

 یرکسع ۰ مدردنا رظن زورو بش هنسارح مورضرا . رابدرو راهخ ر

 هورک ابارب و اباعر . قدرت رلي د ت ندا ندنسهقئاط 3

 طیرو طض تاذو هکعداس ندنآ, یدراررتک هرنذ هردتع بالا ورک ۱

 هام تم یدزملفاب هفتآ یوکرب چیه هدارح .ردزاد سرب یحاص

 هسخ تالصو رونقوا رلیدح ناذاو روئوا توالت راشرش اک
 هدرارادرس یلوا اما .یدرلیدا ادا هلا هک تاعاج لوف لوق هدنراتفو

 تودنا بانک یاباعر بوروا هشنآ یرلبوک هل بولوا تداعنو تعاطەن

 هرکص .رارتآ كنفوت جاقرب ههارکلاعم بوریک هسرټم قحا هدیآ جوا ییاو
 بر
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 ندنو هدن . ید رارولوا لوغشم هلا و و قس تودنک هتنرارداخ هل

 رانوخبش بوقبج یراشط ندهعلق هعفد ترد چوا رک تار

 یر دیک e هب بورق یرحک قوحر هدشقح هو ردا

 رک شبق هرکص یا کیا . مدردبا ینیزت یزاورابو جر گتهعاق اب ی 4

 اغا ورسخ واما . یدرارذنآ تدوع توق یعاطوا نا راد
  نامالادبد « ردلداعکاح اح و هتخیااه » ندن دا نک او هک افح ءاالال

 ردق وب مال ات مزرفاتج اب دمحم . مدزوسزوپ هنناک اخ بوید 1

 شاد درک 5 زانو غاص همهاشداب ی هدنحشارکسع لاثم ابرد یزیندنوک ۲ 1

 محلی هتشا ست قالە کش رش ناش .مدتا هلو ندع ربغن .ردکهاشدا |

 زو هب هناهاش یاک اخ كرەبد « < مدنک نابرق ندمورضرا ههاشداب هد وب ٤

 هن داهش هملک قرهروط وتم هب هلق یزو هرزوا یز دیبا توروس 3

 هترعوو ندنرازوس هن اقداص كن اشاب (هزاا ) خررب هاشدا . یا

 ناکام هلح یکیدشا نکس نکیا دولا تضف یوا



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۲۳

RIEصمد میم محمود و یوم صمد موب  KK NIE RIK NEKرک )کوک  LIK UI 

 .یرلابروز نالوا هدنتموکج تح كسکنه :بودا هه نا نوجا كعما

 ,یداوا هک نوک لوا دما ناماو دهع هقمرق یرابزسکب ایقتشاو
 یرلیرحیکی و مدلبا حتف یتسهعلق جا كمورضرا ادتبا بودا افو هدهع یقحوب
 .هشاب شيا . یدلوا یحاع مدا ےہ .رایدلاح ناب !ساو ۳ مدربق

 . ردوب ماجنارسو تشذکرس هتشيا بولوا دتشم لاح هنوک ندنوک بوشود
 :هسقو . مدنا نوجا غیدلوا یهاوخریخ كنهبلع تلود و هسیا مدتا هن

 : بولوا یماع , ردککولم دیعرب قلشورغ شب كلوق ( هزابآ ) وب مهاشداپ
 مدا كيب هج یتسارجامو لاوحا بود «ړکد قجهلوا هاشداپ هلیا كاریکناهج

 بویلعاب لا بودبا سوب ییمز هن ۰ یدلیا ریره اور یو كاب یب هدنجما
 بولوا ندنعماس هلیشوه ترک تنی ج هاشداب  هتانکوب .یدلوا ا

 هلبا اشا دج رک مال مه مع تو ناخ دارم ناطلبس نه

 یتلابا مورضزا 3 بودیا وفع یکمرج هدکفیدلوا مزهنم بودیا كنج
 ف ( اشا نیسح فالشید ) نالوا رومام هنیدادما هخسخا هدعا . مدلبا ناسحا

 اشاب لبلخ . دلا نالاتو اف یترللام بودا لتق یهالاداسع ردقوو

 E توعد ا : دعا ملست یهعلق . دنا كنح هلا مال ال

 : ییاوج كن ( تاپ هزابا ) هدنراقدروسب « ؟ لدمروسزو نوچ بولک هعاکر
 ؛تولغم هسر 4 یر سه كکب راراد مس ناک بولوا وام همتسوا مهاشداب »

 ردنلف ۰ یحزاب هرف ) یرلرب یراقدارغوا . یدا رللکد رداق هطارو طض

 مازددیا باک یقلخو باسو بارخ یتیالوو یبا یک ( برع دیعس  ولغوا
 یغاجوا بودیا ولغرب هرزوآ رادرس نوک یه . رایدتبا هرصاح یخ بولک

 هدنناب كرانانب .یعارح و یلالج رانا بوبهاشیا راداسف نوک انوک.بوقیبهناب
 . مدملیربو بودیا كنج ندنسوقروق مناج . مدیا یلالحو هملظلا حاصا

 ۰ رلررو هعرزوا رکسع راف زال زملس ناما یالا رب مهسقبح هليا ناما

 .مدردبا تاج یواز و هبوزاب يتوق هی رکف ردنداطخ قلوا مار هرانو

 بوقلاق ندناقوط © یا تدا نامرف ندنداعس هناتسا كالال اغا ورسخ
 یتلادعو لدع هدرللرنم هله تک نرش مراس وساح هدکدلک هم رزوا



 tr تاغ هفو یهدننامز تلاع دا |
SIE DIED NIE KEDIنیک  RIE DN IE Ke IE XIE DIEنوک  KEDE۰96 )96 )< بوک بوک ( NIE SIE RSE 

 یرایعط-ء رلهناخ كهللاداسع . رایدرپداوط هرو و ی
 ید ریقحوب صالاةقاع . یدنلوا امی هدنلا رلادروز یراهسزخ یرجاو

 .مدلوب افشهرکصهدهسیا مدلوا لاح هتسخ ندم ورد غاد بودیشبا یرللاحوب

 : بوشود هنت ربع تمعن و نان یخد. هلال ال هزابآ ول . نوسل واغاص زمهاشدا, نامه

 نکرد «؟مربل | هند رارفاک یصاعو ینماقتنا كنبزاغ نانعمدنقا منل ایلواا ,

 و ورک یا ناسا کن یا هو
 تالصیادا هدنعماح موح  اشاب الال نوک نه ردقوح یساتش تدش كن هعلق
 هم ندکشاقاهتو ابرقا الال ءزاآ » بولک هموک وا یساقشا یر ۲
 هیاسیلک ینیرش عماج كرابم لوا هلرلزوس یک « قدراو هنساسلک اشاپ الال

 باطخب مرکب رک نانا دلو .مهنيشخ ھا لای
 . مدردبا ضامعا بودیشبا ی رلکدید « تشوا تشوا » كرهریدتشپا اکب

 . مدردنارلناسحا و ماعنا هنيه هنب . مدردک بودیا ارادم هم یراشیاوب

 ههناخاوید . مدردبا مضه یناهرت و یی الام كل هڪ یک كن مهاشداب

 هيد « مدیا سلحرب هلا كهناخ رتهم كنس زايا د هلا ر نا

 هس: قدرازدا ت شع هلا هناغحو كنج هدیهاشداب هناحتاوید

 هلن رالاعو لها كفار ناو ناعا دنا بش مرر ا
 لخس هدنرګشا تراغو بب یرااتشو هار

 . رویروط هدم وق هتشيا . مدلا هعرش تح هلا بور دا دق هعرش
 هنسخآ هدکدتبا سکع هنهاش مجع یراناینطوب كنبرجکب ماشدا زکفاب
 یداهتنا دحرمس كنم ند رلیزاغ هر » هدن  شمشقلاق هب ر صاح قتسهعل

 . مدروط هدا دایرف ود « مهشیتب کما هظفاحخ ینسهعلق غیا ):نالفا

 ا یا یرایرخیک ندرلهناخ ادو ۽ نیر !هناخیم یرحگی
 هخسحا نالوا جتف كنیزاغ ناخ میاس ندکماضع دادجا محع تبا
 ۳ 0 لاو او دس ید با یهعاقرب نبتم ۹

 نایت یاد ندرایرج © یخد ران | بولوا مولعم ید ہرا اریمریم نالوا "

 بلاط ییزاع نا نوخ بورم فیرجتکی نددد رب سا رلنا عمر هم دل
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 یسهمانتحابس یلچایلوا ۱ ۳۳۳

RIEمک )یک )یکک )< )مک ووک )یک )یک )کیک یا ( DIE NIE NDEنایک یک خاک )ایر  KDE KEDEیک ( NTE 

 5اک هزاا ترا را ینراب ررد مالک لا تمشح لاو ماشدا هدر وضخ

 یدعلو ط كکیدتا هتیملسم هللاداع یرب ندهنس ردقو كنس » ات

 هزابآ ُ اند دید « ؟ لدتا حرص ل بودی التو غ كس هڪ ؟ ردە

 : یدتیا عورش هلهجو وش هباوج بودیاسوب یناوبد نیمز هرک چوا هداشاپ
 نوجمایراحور كماظع دادجاو نوحیحور كريمغس ترضح « مهاشداب »

 یمورد غاد هدهلیا هلماعم هليا وفع بور و نادیم هدنآ وب اک نولو,

 هزابا هدقدلوا یهاشداپ روتسد هبد هیوس هدکدتیا بلط نذا هد « ےهیلیوس

 هلتمظع هارن بابط یزاغ ناخ نایع ناطلس كشادنرق مهاشداب » : ردا

 هجوت هنیرفس ( نیتوخ ) نوجا قلا ماقتا ندنمشد هنیرغوا نیم نيد
 . قوخ یراهفولع اما قعلازا یسهش اط یرجکب هک یدروک هدنرلکدلیا
 . رلیدمرب و اضر هبهملقو بودیا قانیغز | هدکدید « هديا هملقوب یرانوب »
 «انعو مر كيب زوي هنسرتم یسهعلق ( نیتوخ ) بولوا ریکلد هاشداب ندنوب

 كلفت قیص یروق امن اد هتنایص یرارق خزود رافک بورک ها انغتساو زان

 یر تماتخ نن ند نودا تالماعم هبا راقک ندفدرب یی بونآ

 وک اک وا ا بارش ءرانو فک ندهملف .یدنا نا ندنوک

 یررو ندو نکا هدناحو . ىدا رلرحشا « ر هلهجو و یر را

 رکسع هج ۰ یدلوا دیهش بولوروا هلا نوشروق ندنشاق ءرق اشاپ شاقهرق
 . یدمراو هترادادما درفر . رابدلوا دش هدراتوا بولاق هدنادمم

 . لک چک هنسودرا مالساو هک چک هنیرزوا یرویاط رفاک» : هناخ راتاتو

 بوتوط ییراینشاح یرحیکی كرللوق ارزو ضعب .یداردنوکربخ وید «هلکز یت
 هرزوآ لاو ۰ یدزاردا لکا بورتک هنروضح ناج نایع كبشادنرف

 رب لاثم یارس یک ( نیتوخ ) بولوا رهاظ یراتنایخ هنوکوب هنیم ند
 .رایدتبا رارف بوقبج مومعلالع نوکرب ندسرتم بويا حتقیهعاق كجوک

 اعر كيب زوب هرکه پودک هبابه هسک كيب یدب ندنماسم لالاتب
 هد اتقرف او . یدلروک شا رکید هحرب تولوا ناشیرب هدنک ارب ااریوت
 دیهش یناماع فنصم و فلّوم كس هح هدنعماح حاف . رابدابا یتناآ و ها



 ۲۴۱ تاعوقو کەدننامز ناخ دا
DIE KEDE NIE DUDE NIE KDE KDE N: RoE NSE RIE KDE NIE RIE RIE NSIEDIEDNIE DNR DINI 

 یکیزابد هرکص : یناقا ی رکن هنر اشا هادو بوق
 رادرس هرز وا ( ) كرهیریو 9 نکردک (دما) بواوا یبنلاو

 هلبازاغلبا ندناقوت .نولوا رومام هنسالضیتبنا قلب ا یدنل وا نیست

eمدنکوا هنلق ندرك هنرمند.( رر  
 یسوقروق ریریو همجع یهعلق هزابا . یدلبا عورش هنسهرصاح كردبا تکم

 رکسع هراسرتم بولبداشوق تاق اقرب هعلق ینوک یحندب كنمرح هنسوا هلا

 هبوط ندرب ید هعلق هرکص ندکدردشلر هبرح تامزاول . یدلردشلر

 رادهتخر كل رهسهدبا تمواقم هرلزع لاب هعلق تباه . فدا را ء«یدلوتوط

 ند راشط : هیراشسط ندورشا : یدادا نوک ل یا

 تمواقم راک دیرجما تیاہن قرهلوا ارجا راشبروب ۰ رانوخبش هبیرجما
 یراشبط رادربس .رابدلواروح هرارف رشکبا رر قره ا یراکخهمهدیا

 یکع هراکهنننورد هنو یغ و. یک کا نا کک
 « نامع لآ ورخ یا « نامالا» : قدرهقبح هیراثدط جوف : جوف هحشدیا

 احلص . اماع ندهعلق . یدشود هلوفر یر هم ود « نارش ورسح یا

 هثیوفع نماد كرهلک هروضح اشاب ورسخ هلتعاطا ضرع بوقح هد اشم

 باحا كلردبا وفع یتسهلج هنساوخ ( حتفلا ةاكز وفعلا إل هدوا . رايدلراص

 کیدا ینوک یجنژوقط لر وک ذم هام .یدلبا ناسحا هرخاف تلح هسراتدا
 ربمت هعاق ندهلوا امرفمكح اتش تدش بولوط هنحما كنهملق مالسا رک اسع

 « شیدقارب رادرس یف ( اشاب نامنک ها کی فا یا دلرهلیدبا میمرت و
 یتلاا ردلح بولیدیا حتف هللدادتما ك ( ناخو ر وام ) هدیسهعلق ( هحسخا)

 لصاو هنوباه عمس یربخ كمبظع حتفو . یدنلوا ناسحا هب( اداب رفص )

 رودص نامرف هنسلروتک هتداعس هناتسا لاحرد كن (اشاب ا ) هخلوا

 هلوبمالسا هللا یالا رب كوس (اشاب ورسخ ) قرهشاب هباتش تدش . یدّسا
 نیمز رس ( اشا ها یدتا میدقت هن اره باکر ساسان زا نون 0

 E كوب نوکوا هنشاآ یدر وط هرز وا ۱ ق هدن و اه ناوبد بولوا تلاحیخ

 لود یالکوو ارزو . یدلک هرزوآ قالا رب قال كس E بسر ناوید



 ي مر و و

 یمهمانحابس و ۳۳۰

 قو )رک یک RIESE )یک NIE DIE )یک NIE NSIS RSIS کوک یو یک SIE: NIE یزک وه یک

 4 ود را لر هلبرت و هباشاب لماخ قر الوا هعفد یجنکیا 5 RE تولیدنا

 .ثمحعین-هعاق ( هیت )نکا دد غال ث3 ( تاقوط ) کیف 1 یو

 نیسح ثالتشد شیدا تفاع لاد مس نارو یدلکی رخ ییدسا لعم

 رغ اه ید دیابت ترا یک کیدریدتا راقلا هرکس كن نوا ی شاپ

 دیو تابه LI فن هلن اسان نابخ هفت « ردکتس

 .هدهسل دید 3 اممس یشراڈ هنامرف هزابا و یار دم رک ها دا نامرف

 هب هعلف یناشاب نیسح لردا نط ی شفلوا قرس هنرزوا یزنک نو

 ناسح ی امغل یقازرادلرکسع نالاق هدر اهتطن رک :ءیّدلا توعد

 هاشاب لاج ی هدنافوط رکسع نالاق یرک ۰ یدتردلوا هدهعاق هدیاشاب

 كنااپ هزازآ هدقدنلوا ضرع هیهناتسآ لاحوب . رابدایا ظتو دایرف بودک
 مزه هدنلا هن ردت هلوا . یدلوا نا ید هدنهاتشداب در یابصع

 : یذشلرو لاا مورضرا هتسدنک بوللوا وقع یروصق تقو ینیدلوا

 .ناه هجنلک یربخ یفیدربت هلهجووب ییرکسع « یناشاپ نیسح كالشید نکل
 ةراا ان لار یا ا لو د دوخت او ارزو هل ندن را ربش فرط
 د یف بوط نکل :رابدتا هرضاحم یهعلق ؛یدلوا رومام هنکست یاصغ
 .یرحک قمرهقبج یراثط هدر هدکیا قد ف هزاآ هدنشابآ ضا و

 ..یداریدل وا هلرلهحنکشا هقشع یناق كناش ناع لک ران 9 هم نایت
 ین زوو رو و هه. یدلوا نافوطم لوس هح ؟ رب هداتنناوب

 رشا اغ مد گبع : E یرلقابا و لا كرامدا هڪ یقردلق

 یوه ترش وو ابا ایا ها ناز ی رکدتوک یک: نور

 كيب هدرللم مان ( نوناخ امام ) و ( سنخ ) هریق هربقیتسهف اط یرجکی
 .هاحا) هوق وا الان هکرابدرب دلوط هوقرب بوسک ی ی راقارآ ٠ ی رللا تاک

 1 ,یمالخ مدا قوچرب . . ردهدنبررف كنسه ر (نوناخ امام ) :رلربد ( ابو تسد

 ..لالم رپ لاحوب . یدلوا دیهش هلرهلسک یحغالآ ۰ یلا هدیعوج رب یک یفیدلوا
 هه (اشاب هرج ) ترادص روم هدنسانس ۱۰۳۸ هدد ؟دّتسا نی هناح دا ص

 :«ىدنایلەلس و اشاب ورسح ه داد از وام هنر روا ) هزاآ ( قره وا هجو



 ۹# ۱ تاموقف یهدنامو ناخ د| ع

NSE ROK RIE REDE۲۰۹ )یک رگ  NSEیک ( XSIنیک  Ne IE No Ns IEیک یک )یک بک ( SIKیک )یر )یک  

 قر هلوا وغع هدرزو کیا ندغیدراو هتوبث هجرد هځزاغ دارم یراقدلو۲
 رادرس هس ززوا هزاآ راداخر فصا اشاب دج یک ج . زایداراقح ندیب

 دحوم نومر هلاراثم رزو.. یدلوا ناور هنناح (ناو )بولوا ناق

 اث« کوب هدراریزو هدزمکیدروک 6یدبا راقواب رادرس رادند ۰ راکزهربو
 كنجر كوب هدا ( هبرصق ) هد کرام هت لوا . هادشم همروک مرور
 . دم سکرحو اشا قاب هدعب ءیدلیا احلا. هنس هعاق مورضرا راکرخا بوه۲

 هرکب راد هد رات ۱۰۳۵ هنس بولیدبا نفد هدنیدرام یرا كا

 ینلاغا یرجیکی هد هباشاب ورسخ < ماقع» رالاسهسابا رهم اشاپ دحا ظفاح
 اخ ( یاتغحراف ) ندنراعدن ساع هاش هنسوا هم . یدلوا ناخ

 قرهل وابولغم هد هسدردنوک هسرزوا كن ( وروام)) ېک ناتسح رک هرکسع

 اسا دجا نفع رادرس ی هدرکن زلف يک تب رزق

 یاکاخ یابواکشفردو یسوکو لطو یراهلک هل هدوا . رایدودنوک
 رل هرخاف تعلخ رار هاکلکب نا ه وروام كز هرم وک هات دارت

 نابع هن رزوآ دادغب نک ا اشاب دمحا ظفاح هداناو . یدلردن

 ندکد رابوط قوحر هعلق . یدوود یا روت یاب , یدنل وا

 شیورو ۰ یدالشاب هفملیجا را هتخر ندنسوباق مظعا ماماو وق ( قا »)
 ندنفر رط ترد فان رکن مالسا هاا رکسع نارا ( ساع هاش ) نکیا هدنددص

 ییارکسع مزب هدکدزن و مک قلا رشت ید هرانک هدنجنا هعلق نودا ه رصاح

 راشنآ زودنوک هحکو راندلوا زاحود هغلدبق بولاق هدنسهرا نمشج

 .هخاق .قردلوب تصرف ساغ ان دکر لا ا
 یراسرتم مالبسا یرزوا عاما هرکس ندقدیوق دادما ردق كم یو

 .یدروس هبرانوک اقرب هدنسهرآ نکسع ییا .یدتا.مرشرب كويب هنرزوا
 ۳ نسب 1 مس مس ۱ و
 زسوصو چا ندنک دلا تعر هحلص یبیدند یماش م کنول وا دم هله

E۰ ۴ ص 8 2  

 لش ا نا حلص تولس یه هناح نو ی رتسع نالوا شاخ 3 9



 2 VETE De STE TE NENE مع صف دم یوم یوم جم جم جم جم جم صچ

 هد » هل a ا رسام راتمدخ قبال هب یدما ناسم ند هجا ربدح و راوخ

 هساخ اما یدا او دشر E هدلاسو ی یدلبا راشلانو عرفت

 .فیشابهد وا AS E ناخن زره ۵ یدا انادو فاع ڃ رد تحت

 روت » تور اح ا < فا ساز <> ینیٹاب راد هت زو

 ام وای ماشدا » جد رلنا . رایدید « زك قا راد نوحا يانا سوچ

 شیورد ) یردب كریقحوب رکم . رلیدید « زکیرو بب فیرشت یرک هنیزخ
 ندک اشاخوراخ بو یک هب یهاشد ا رخ ام بول ون کا ید لظدح

 یو نوا شوم رکود لام اور یرغ ناار تاکو
 یر وفنف قودنصربو ناجم رارغر و لام یک یلا قم تریلو و

 نایج رلهد هدکح هدکح ندنرلزوک كناخ دارم مدلوا . یدلو ناحنف

 تکو ییا هرجا هروح, لاحرد بولوا رب هسزخ ندانوخ كشا بودا

 ملل رللام كلرلندبا ام ی هت زخو هللااش نا » اعدلا دم بولق شی را

 .ندنآ . رایدرویب « مردیا عج اهد هنیزخ یالاو مربریداوط هت بلب بل
 كس چوا هدنفرظ نوک نوا نوجهامنا سولج بوریو هوزاب یلوق راو
 هغءالا اعا زب » : هدقدلوا ربخ هغاحوا هج ۰. یدلبا راضحا.هسک قرف

 .ییبث ربا زمت « و هند « نوسلوا لالحندزب هزمهاشداب .كدلبا نيچ

 ادکو یاب>بولوا ناسحا یعاعنا سواج روزلایع بولوا نامرف ناود
 .< یر هناخءزول « یرلهناخمم . یرلدناخهوهف . یدلوا ناداشو روربسم

 لنت مدآ و زو ی هلا هاسو لوا بودبا قاساب یخد ینوتوت

 Ki قحتسلام ماع 0 یدردا
 .ناک هسرزوا و یبرلیروز یرجکب ( اشاب هزار ) یند هدقرط یلوطانا 1 ۱ 1 ی ۳

 )ع کک یدروس ريق ا ۳4 و ۵ 7 یررگ

 8 : ا ا 3 f تمل رش 5 م 0

 ې جرو )و اب لباخ ) رزرو ات اس تا الا ي

 ر راد وب ندننانصع كماشاب دراي یر هرکس - رلیدتنآ س ین ( اشا

1 



 ۳۲۱ تاعوفو یدین افر نا دا
 NIE ۱ی92ک نیک نوک نیک DIE )یک )شک DEDEDE )9 یک DESDE NIE ۱و2 )یک )ورک XIE یک )ورا

 .رابدلک هل و ناتا ناد هوار هند « نيم هدا تمواقم هب هزابآ هل کلک ردقو

 كرم هلیدادما كنم هداز رکب رویج بولوب تصرف ناریا هتیرزوا كنوب
 هس . یدلا ید للصوم بولتا الئتتسا یدادغ دنس هنس چوا زووا

 مارب بولواواغ رارکت . یدلوا ريم فا اشاب لع شکناک بولوا لوزمم
 بولوا رب هلا نایزوز کاایک هدا وا نی رک هد رم

 یاروحرب . یدکج هحاکت دقع یناطلس هداز ناخ یرتخد كدحا ناملس

 هاسو یرحکی هرکص ندنوب . یدرتنوک یعاضوا قلابروز ردقوب نکیا یشای
 یتعم هرلنا ید كنابشاب ىلع شکناک مظعا رد بولوا تهك لک

 ءارقف ۰ فارشا ۰ نابعا انارو ااعر می اما . یدشا نددح و

CLSیارس ءالکو « ارزو « تاداس « اشم .اطخ 9 اس  

 زلابروز هکرلیدلوا ضقنم ردق لوا نورب و نوردنا نابرقم نالوا هدصاخب

 نالف » . یدبا رازامهقح هرازاب < هوشراح « هراماج لابعو لها ندا

 رخآ . یدراردیا وکو تفک یللع لکد یناہن وید « ماصاب ینس هناخ كباغا

 دمحا نبا عیار دارع ناطاس ینوک یحت ۱۵ كن هدعقلا یذ هام ۱۰۳۲ هنس

 . یدلوا رسم هنسرلداع بانح یرک تفالخ بولوا نادزب لظ هاشداب ناخ

 عقر تاماظ ندا هینطتطفسق ةعلق ین هبط لب لوا ناه ادخ تمظس
 دربتفو ینغ ؛ یدلو ناح هزاترللد هد رع بولوا نادنجو داش ناهج قلخو

 . ابا هنا میظع یالآ روسشک تفه هاشداپ نوک یستربا ناه . یداوک یزو
 ییا . یدلبا ادا یهعمج تالص هدنا بوراو هنب راترضح یراصنا بوبا

 لتا هلع ناشار خف رفح یر کارا
 . یدبا یلف كلوا ناخ مل هدیرکیدو یات شتا حش هل ندا تا۲

 هن ردا هللا ید یالا هنن .ردشمالوا رسام ههاشدای رب قعاشوف رمدمش هلو

 یبرلاعد بوریو مالس ههللاداع نالوا راظتنم هالا بورک ورا ندتسوخ

 زون هننهض رش هقرخ تالا لع لور درج دعا هوا
 یفرش راتسد نال ندننتزخ (یروغ ) كغو ترضحو کک

 دن درک قلخب یی! نیل + بواق زا تک چا یک هک



 یس همانتح ایس ینچ الو ا ۳۳۹

NIEیوک) یوک)یوک  NSIENSIE NIEیک )رک رک ۰2 )< )یک )رک )یو ( REDEیو )یک ( NIK KSI >( 

 بارح .رایدایالسغ یعماج نورد هلا بالک ( موکوک ) زوب هدقدلوا ما و
 هح راو هبارح ندوقوب .ردرظانههلق یسوقرب قحنا .ردلزوکو هداسیرنمو
 ناب . ردقو رانوتس یربغو سم قاص هدنخما ؛ردقاآ ۸۱ یلوط كعماح

 یخ یعرح هرشطو . ردراو یراهفص هدشفرط كنوف هلقو هدنراف رط

 ؛ رلراقح هنساعد اقستسا هعماحو هعفد ضعب هلغلوا مدق دعم . ردعساو

 رز. ینمز كعماح . ردراو یسرانم هقطرب قحن! .ردلح هوعدلا باحتسم

 ونا و  راییفزوق هاب اسب كوب هترووآ ندشداوا تواع ندراتمز
 2و یی ن غ ی ناس دارم , روا ها ۱ اوج خاص: لاح ااو

 ییا هدنرانا بودا اش اددحم هعاق ییا هب یشراق رو ا وک

 یلاع رصق رب هدنسهچتاب یلایدنقو ېدتیا اشنا عماج ررو یدرردپا هناخبج
 یکشوک ناور هدنسهاب را دکساو قنروخ رصقرب هدنسهجتاب (زورواتسا) و
 : یروج ځ رات . یدتا ان

 بانج م هاشداپ ماقمو دابآ تلود ىح رات ید د یروحكنهاحتداعسول

 ۔ رصق ) : رکید . ( یناملس كنروا هباپ یلاعو ردق العم ) : رکید خم ران

 رکید . ( ناخ داع ناطاس

 ماقم یلاع و یدلوا رومعم تب ی رات یددیروج بودیا فصو

 زد

 هناهاش ناوبا دابو نویاعرصت یهز یروج ىح رات ید د كنا زهاکتهزنوب

 تاعوفو رذف هتطلس تام ندنسولح یادتا كناخ دارم ناطلس

 ناب ی راصنو لزعو تموکخ كنسارزوو یرلاالتخاو یە زور

 هاشداپ ناخ ینطصم بولیدبا دیش ناخ نانع ا ادخ ریدقتب : مدیا

 اشا دما ظفا۶ هذرحب رادو اشا هژاا هدمورضرا یلاوجاوب *. یدل وا

 ادا نوحا قلا یناق كناحلصواملع .رایدلغابلس کما ناصع كر هدشیا

 ربخوب .یدتباماعلتق یرلیرحیکیهلح بولآ شاپ هزابآ ینسهملق جا كمورضرا
 رادرس هرزوا هزاآ اشاب دوم رزو هداز هلاغج هدقدلوا لصاو هلوساتسا

 زب » هدنراقدراو هب هسورب بونلوا نیم یساغا یرحیک ( قازض هراق ) و



 و عبار ناخ داع تنطلس لاجا
 )یک )رک DEI EDE KEDE )و9 IE KEDE SDE SIE NE NEI RIE NIE NIE DEDE )9و )ویو

 زوله دلرهداتسن هنسانغ هطلام هاشداب ندنآ . یدنلوا راهظا قلنامداش

 ون اح ناحالم هک یدنلوا ما یسملپا هنوام هراق ددعییاو هغردق هراپ
 هلوسالسا اشاب نطصم هرق مظعا ریزو .یدبا راشمامروک یشا یر ندی
 نوا كر هديا لزنت یرلفیطل جام هنوک ندنوک . یدلوا لخاد هدهتسوآ

 لاثتما هتیرنعا ( كبر یلا یجرا ) رخ . یدلوا- شارف رسا نوک ید
 ردب هدننادم تا ۰ هلع لا هلا هحر یدلوا ناور هتخر راد تودآ

 . ردنوفدم هدنسهرت ناخدما یراوکرزب ۱

 هنس تطاس تدم ۱۰۳۷ هنس یسولج حشرات ۰ ۱۰۱۸ هنس یندالو رات
 ۱۰4۵ هنس یافو رات ۳۱ هنس یر تدم ۷

 نانسمسا) قحا هرکص ندنرابدنک قتلوا یدالوا کیا زونوا هلح
 تخت كناشاب دحا كلم بولاق یرتخا هزک اب رتخدرب هدنمان ناطاس و

 قهدهیفوصابا كنافطصم ناطلس هلا ميهاربا ناطلس ؛یدلوا موحص هدنحاکن
 هبا اقا نامزرب ناخ دا ناطلس موح ص اما . رابدتا نفد هتیرلهرت

 دادن . یساغود رکد هرو « ناور هرفا: هوا زا

 .یدمهقارب رتارب كوب هدلومالسا ندننیدلوا لوغشمهلرایش مهم یک یرفس

 لوسالسا اشا مارب ماقماف هلا یرابرهش :نامرف نکیا هدناور یا و

 (دمحا كح ) هدروز رهشو یسهعلف لصوم . ىدا میر و ریمعت یرلهعاق

 یلک هدلونمالساو یرلهعلق ( یزاغو کد هرق ) و ( هطا شوهر و یسهملق 3

 رد را عماخ

 مر دلو دشرلانوراهو هل موز زعلادعن ری س عماج یاک فاصوا 3
 هدنرصع عیار دارم ناعلس . ردقیتع عماحر هلاق ندنرلرمصع شافو ناخدیزیاب

 دام بولول بارخ ردق هنمز ریز هدهمظع هلزاز نالک هعوقو هدلومالسا "

 راط ردقهن ره .یدّسا عورش هسا ندک بود مج اسو داغرا هڪ ناخ

 .یدلواماع هدلس ید . یدملیاد عضو هق وقح كهللاداعهس هدهسلدب ام رحم

 كحوک تك وک هقارطا كنهف هتزوا سدنهم داتساود نوسلوا هرزوا تاتب

 رازبق یہا لک نوعا ییددزکب هکر نام ےک نکا



EEیمهمانتحایس یلح ایلوا  

NITED RE DIESE IERIE NeEDIEDIEDEIEیک )یو نوک ( KDE DEDE NEDI۱:۵ ۰26 )9 )9  

 . یدتا هرصاح بولبراص هناور ناربا هاش هنس لوا اما ۰۱۰8۵6 هنس بجر

 لا توماوا یرادتقا کیا دادما هدنساتشم مورضرا اقا دمع ندفرط یرب
 هاوخا هاوخ بوما دادما هاسسیوادع هروصح یاشاب یضت م یسیرغوط

 .یدلآ هلیجوک هديا ید یناور ییدتبا حتف هدنوک ید كدایم ناطلس

 یاشاب دم هدقدلوا یرانوباه عومسم كناخ دام ناطلس شحوم رخو

 )وا نا ا اا هل بودن لوزعم نجرهم

 . ٠۰٤٥ هنس یدتبا مظعمرادرس هرزوا دابا تشه دادغب بورب و هباشاپ ماریپ
 هدادغب هللا رکسع لاش ارد كرنا توف تقو یرلترمضح دام ناطلس

 بولوا مظعا ریزو اشاپ دمت رایط بودیا تافو اشاپ ماریب هدقدلوا هجوتم

 نوک :قرف داد ناخ دار ناطلتس تورو یتامزاولو تاتمهم داده

 . یدابا حتف !رهقو ارج کو و ما

 ( خدا ر
 یه دادنب یه هاو هک شعا ريد . . ییهلان كنيفض هاش رات یدلوا

 : یروح هتفک کید ران

 دا م ناطلس هللا كنج ندودعیدادغب یدلا رولوا غیرات هنحتفهجوش ود یهاشرکسع

 هرق نادوش . یدلوا دیش اشا دم رابط نامز یتیدلوا حتق دادغب

 بوقبج ندقلرادحالس اشاب دمحا كلم . یدلوا مظعا ریزو اشاب ینطصم

 چک یسهرادا یو دلا ناداآ و زوتعم داده ر یدلوا رزرو هالا کی رايد

 : یذبوفر ا ی هنجحما نوحا هظفاحمو یدلربو هیاشاب نسح

 هد هعلق جا ندنراقدلضاب هکنج رارکت ندر یراکدنلزیک شاب لیزق یبخرب

 یا ی اک دارا دیش هدماور توانا تاجر ندک

 ( هند ) هدندحرس مج اشاپ دحا كلم .اشاب نطصم هرق مظعاردص .یدنلآ
 یحایمک بولیسنک را همانحهلصو همان دهع بوراو هسرالع (كنترد ) و

 بولیدیا دیبش هدنوکرب زی نع یخیش هیمور هلا ( زی زق )ل ولغوا ناعم
 هجیک یدب نوک یدب هدقدلوا لصاو هتداعسرد هدنرات زکس قرق فای



 YY عبارناخ دا تنطلس لاا

 سکر جو اشاب یقاب بولوا مظعا ریزو ( اشاب دمحا ظفاح ) هدمب . ردنوک نوا

 ندنراناخ محم كب ( یروام ) ندنرلکب ناتسجرکو یدلوا موحیم اشاپ دم
 هنس .یدلآ .هتخاطا تحت یاتبسع رک. هل نودا لک نا اک

 یدلا تدوع حتف ف بودا هرصاح یدادغ اشا دحا لمفاح < ۱۰۳۶

 هدهبناث هعفد كل ( اشا للح ) و یلزع كناشاب دمحا ظفاح ۰۱۰۳۵ هنس

 ندنلا مج كن ( اشاب نیسح كناشيد ) و ینلرادرس هرزوا هزابا و یرازو
 ی اشا نیسح كناشید) هدقدراو همورضرانوحما صالختسا ینسهعلف (صراغ)

 بولوا مظعاردص ( اشاپورسخ) ۰۱۰۳۹ هنس یکیدتبادیهش هلیرکسعهلم هزابآ
 یاشاپ هزابآ اشاپ ورسخ ۰ ییدلبا حتف یهخسخآ ندمحو یعرضرا ند هژابآ
 كناشاب وزن چو هس ییدشا ار بو رک جار نا ار

 ییدتنا انب ینس هعلق ( دمحا كکرا ) هدندودح ( روزررش ) و یتی نع هدادفب
 بہن كنیراید مج  یعازہنا كناخ ( لنیز ) و یحتف كنس هعلق ( نابرهم ) و
 بارخ هعلق هراب یعرکی هدنفارطا یسهعلق ( نانجعاب ) و ینیدنل وا تراغو

 ینوک ی جندب یعرکی كرفصملا رفص یسهنس ۱۰6۰ هرکوص ۰۱۰۳۹ ینیداوا
 قزق . یدرک ه (سزتم) هناربادو هنارش اشا ورسخ بودا هر و

 ناشکرناشکیرلپوط هلناخبج هل نداتشتدش حتفد بولوا هرصاحمنوک "
 بولیدیا كرت رکسع یجهظفاحم هیاروا . رایدلک هنسهعاق ( هلح) كرەكچ
 هنس یدالشق هدنندراماشاب ورسخ . یدنلواانن بولک هنسهعلقلصوم نداروآ

 3 . قرازو رارکت كناشاب دما ظفاحو ىلع كناشا ورخ ۰

 ناور كمار داناطلس . یرازو كناشاب بجر « لتقف هدناقوت كناشاب

 ییدتاریخست یی راتبالو دننم . یوخ ۰ زی ربت حتفلادعبو یت نع هنب رفس
 . ۱۰66 هنس

 هنا بودیا حتف هلیسوزاب توق هدنوک یدب یناور ٌهعلق س ناور خرات

 ههناتسا یراودنک بودبا تلابا بحاص هلبا رکسع كيب قرق یناشاپ یضتم
 راودنک بوبوقیل ا هدمورضرا هليا رهم یناشاب دحمیصاب ینابط .یدلوا هجوتم

 ٩ یف یدلوا رابنامداش هحک ید نوک ید . یدلوا لخاد هتداعس ةناتسا



 یمهمانتحایس یلچایلوا زا

 روخ هدنسح هلقیدب بولوا لوزعم ندرصم . یدلوا رصم زبنع بوقیچ
 . یدلوا مظعا رزو هرکس ۱:۳۱ هشن.یداوا لیدو

 (اشاب دومم) ریزو بوروا یلالج هدمورضرا ( اشاب هزابآ )  عیاقو

 كنيقش مان ( رکبرپوج ) یهاش مجم هدادغب . یدلوا رادرس هرزوا هزابآ

 ؛ یدتیا الیتسا ی ( لصوم ) یهاش مج £ هس هنس یدلو رفط هلل

 (NSC ٣ یدتا عوجر زسحتف نددادغب ( اشاب دحا ظفاح )»

 لع ش 1 یدنلوا لنزع (اشاب نیسح هم ) . یدتا امغع یتسودرا

 . ۱۰۳۲۲ هنس ید وا مظعا رزو اشا

 ناخ دا ناطلس نا عا ز ناخ وا رم تاس ناجا

 : خرات هنسولج . ردعقاو هدنحرات ۱۰۳۲ هدعقلا یذ ٤ ف ینولح

 . ( ۱۰۳۵ هنس - هاشداب یدلوا عیار دا ص ناطلس رابدید ):

 یرلفرش دوجو « الابو دنلب یراتماق س : عیار ناخدامناطلاسهیلح

 قیجا ۰ لئام ههایس یرافرش هی ۰ رودم یرانسحهجو . محشو مسج
 كرام ۰ عساویرافتک . یدبا قوچيضايب كنبزوک ۰ ییزوک الا ۰ یلشاق
 تم و ید اه هناربش یراه رشتسد كرامو نىلاق یرلوزاب < ققدیام

 رافد وات راوخنوخ قحم < لداعطنارو طباضر هلو هدنامع لا

 , هدنشع یسولح . ردشمالک تعاجیش ٌةبیدب ۰ تباللص مسر ی یک

 لدکی هليا رابروز اریز . یدتبا لتق بویهریو ناما ی ( اشاپ ىلع شکناک ۰
 بولوا یلاو مرکب رادو هدادغ هللا ترازو ندمرح . یدیا تهج كو ۰

 ندنسالب یمط هد هسا شلوا معا ریزو هنر اشاب ناسح هر هدشاپ

 رادرس هرزوا هزابآ بولوا مظعاربزو اشاپ دم سکرج . ردشغلوا لتق +
 رهم . یدلوا یسلاو ماش ندقلرادحلن ۰۱۰۳ هنس یدلوا مضعم

 یا یدب یترازو : یدلوا موحص هد ( تاقوت ) بودیا مزهنمی هزابآ هلی +



 ۱ ناخ دما نا نامع ناطلس تنطلس لامحا

 Xe KEI NDE KID KOD DE DDE ورک )یو HEI یصک یوم EDE DDE DESE SIDED NIE HEI بوم )یوک یوک یو

 .یدل وا مظعا ررو اشاب ناسح تودنا تافو شا ىلع مظعا رب زو

Nes هرس 1 

0 

 یرخالایداح ۷ یف یعوقوے رات ( نیتوخ ) بناجمنوباه رفس لاما
 ا هدنح رات ۱ ت بونمەدا حق ی ( نتوخ ) هعلق ۰۳۰ هنس

 0 یک نتوخ » : » : مالک هی . یدلوالخاد هبهینططسق هی هلآ مظع

 . یدلوا رکلد ناخ ناْهع ود « e 6 یهعلقرب لا

 . رابدتسا نفد هدنسهرت دما ناطلس هدننادىم تا یھ

 و هلن اس «ناغ لنک ی
 منع لوا ندزاقارب رثآ رب هرجا لوبمالسا ۱۰۳۱ ۰ رد ۱۸ هنس یر

 . ىدا اه

 دعسا مالسالا خش الوا = : املع نانلوبهدننامز ناخ نامع ناطاس

 هداز ینع . یدسنفا یحم هداز ارکد ۰ یدنا یربنع بیق < یدنثا

 ۰ یدتا هداز یخحاف 6 شورد مهار یبش جارج

 داشاب دواد قلمظعا ردص هنن رز وا ییرمش ر طخ كنانطصم ناط و

 a یراهناخ نادناخ كمه رلبروزو اقشا نوک وا . یدتارارق
 . یدلر و هب ( اشا نسحه سه ) لوزعم ندمضمترازو هرکوص ندنوک اقرب

 .یروطاس )الوا بولوا ندنموق دورا اشاب ناسحه سم ی یلاحهمحرت
 ۹4 ینما نود ٠ یشواح دامس واسد رمص و یسشاب یا ك ) اشا دک

 .مرکوصألا < ریکروخاریم « یسادختک رایج وق « یئاب یوق «یثاب شواچ "

 .ةينانشعفد . یدلوا مظعاردص هنیرپ ی اخ ( اشاپدواد )درکوص «یسلاورمعم
 رزو ( اشاب ییطصم ) یلاکشل هسرب . یدنلوالتق هدمباردادهعهدنترادص

 .هدعقلایذ ٩ یف ردنوک زکس نوا یا ییا یرازو تدم . یدلوا مضعا
 . یدرارب ر و یکدک اح (دمزا) هک: (یوصطق )هک دم ۱۰۳۱

 یانعط كنابقشا هدرصع لوا .«یدبا لکد یحاص تارج هلغلوا مدا ماح

REهنلبا رصم ادا ندقلرادحاس هدناخ ینطصم تلود . . 



 یس همانتحایس یلحایلوا ۳۲۰

 . ناخ دم ناطلس نا ینطصم ناطلس تنطلس لاجا

 تا دار رددوا . عفاو هد ۱۰۲۹ هلت هدعقلایذ ۲۳ یسولح

 وا هاشداب ( ییطصمناطلس ) یردار هلغلوا كحوک زونه یرلهدازهش

 . یدلوا هفباخ ( ناخ نامع ناطاس جنک) هسرارخوم

 مهارت باط ناخ دما نا نامع ناطلس تنطلس لاجا

 دما ناطلس-.ردضشلوا عفاو هد ۱۰۲۷ هنس لوالا عر رغ یسولح

 ۰۱۰۲۷ هنس ردیظفا (نابنامع هش ) یسولج ران . یدما یدالوا رکا كناخ

 (یارکدح ) نالوا سوح هد ( هلقیدب ) هدهلفلغ نالوا ینوکیسولج هت
 هني بولیدبا دنیو دق هدنبرق هصق مان ( یداوارپ ) هدنلیا مور بودا رارف

 ۱ . رایدتنا نسخ هدهلفیدب

 ir یفیدلاص نوقاج همحع كشناخ راتات - تنعلس عیاقو

 . ییدراو هنیراید (لییدرا) و یفیدلوا ناور هنناور مجع كمالسا رکسعو
 یرلکدتباحلض هلباحع بوراو هنسارح (وارشاط) ماللسا کت ۰۷۷ هتس

 یدلوا مظعاریزو كن (اشاب دمت ) یداماد كناشاب دم قوص ۰۱۰۲۷ هنس

 ردنکسا) ۷۵ هنس ینیداوا مظعا ریزو كناشاب یلع نادوبق ۰۱۰۲۸ هنس

 تكنيزاغو لوبمالساو ینادزوب ییروباط ( اداووبو راع ) هدنادخب كن ( اشا.

 : یحرات یادلوا دمحنم نداتش تدش

 : ابردهدزونواكربندقونصیدکو طءددم هب  خيرات ( یطاشن ) یدید اک ۲ ًانعمو ًاظفل

 هس

۱۰۳۰ 

 : یذّقفا یمشاه هتفک زکد ق دس جرات

 « یدکوط زکد قآ هدزوتوا كب « هرادکسا یدلوا لود



 ۳۹ ۱ ناخدجا ناطلس تنطاس لاجا

 DEDEDE )رو DEDE NIE DEE )یو یو DDE یو دو RIE NEE )وکیوم یو نیو رکود

 .حوطس هرزوا رلکجدومع فیح هدنفرط یا . ردراو یرازیلهد ناب هدفرط
 بش بوللوا تداع یخد هدنرزباهد ناب وب هدقدلوا قوح تعاح . ردراو

 دیدم آرا ردراهروصقم ولم هليا ارقف كسنوا هرانسو یدتف دو

 رم ا ندا تعاح هکردراو رلهمشح قوچی

 . عماحوب . ردراو یرلهرانم شی سم د هق وبع ددع لآ ببرد ی

 .تمالع £ ندنیدل وا ىجا نوا كراعماج یراکدتا انب رانا

 .غاص كنيراود بارح . ردهقبط ىلا نوا یسهرانم قتل هرزوا قلوا

 .هرانم کیا هدنب وجو لامش كنسوق مرحو هرانم کیا هدنراهشوک فو
 تنم کیو یراحات . ردا هقبط يا نوا یدرد مرد وات یهقط رح وا

 تنم راهولک کرد رلهرانم كسك و اللطم بهذم هله یراملع هدنل وط عارد

 .كمرح . رروط رالراب لراب لزاب هحوروا ی یسهلعش كن راملع و

 .یراجانو هقط .رشکباو قالا ید هرانم ینا ید راهش ۲
 . یسهفرش یا نوا كورا یا | هرزوا باسحو .ردین# هلا صااخ صاصر

 كرل رام .هدقدل وا باعا لیدنق كس ییا نوا هلک هرات ٩

 .صاصر یرلهق هدكعماحو .رولوا نازورف یک یورس رر ندرو یر رش

 ردقوج فاقوا . ردراو یمادخ ږدق یللا زونذیو ردر لا سو ۰
 . ردکناخ دحا ناطاس به فاقوا هو یحارخ هج كرش هطلغ

 رادرمثم ؛رحش نوک انوکو شمنشود هللا موقضایب یرح هرمشط كماجوب
 هسردم هدف رطلاش .ردراو یسوق زکس هدنفرط ترد .ردشهلوب نیم ها
 .ینادم تاو ردراو ناخ دجا ناطاس راونارب هبرت هدفرط لواو یموق

 راوقهلح .ردرلهرم قوحرب رظان هناسح نادیمقرطوا . ردوق چوآ فرط

 ندشابرب هکردینادیم تآ یسرمشط یخدو ردراوبق کی یک یسومق هعلق اپارس
 روناوا ماسطا ارق . ردنراغ فرط نو یاد

 كعماحو ناخ دما ناطلس اما . ردرلهناخ لیسو هناخ راج و هفاضلارادو

 «ناخ یطصم) هرب بولوا م وح م نده امام ینسهسردمو هبرت یعرحهرشط

 . یدتیا سولج



E ۳ 

 هده ندرزوو هاشداب رر یره کنوح ارو راک لنو

 ددعكيب زوقط روهم هللا ارغ یارغطو . ردشعوق هعماحوب بواک هدنزرط
 ندنانج ٌةضور ییارح كعماحو ردراو راباتک دلج شلوا یلوتم میلست

 عماحوب ۰ رارولوا نانک همغن رللماب هدا هک ردمرا غاب رب ریریو نابشن

 عضو یباسا قرهنلوا حرط هرزوا زرط لواو هدنمرج ییماج هدازهش ناه

 كرابد رب چیه قلراکشربش نالوا هدنسیرامعم زرط كنو اما . ردشلدبا
 یخرات كعماح . زدشمانروک هدنعماح

 ناشنیلاع میکوبقح هدنجما یهدوبكدلبا ینخرات كن مدید یماج و كجروک

 . ردارح رب شورفم هلبا ماخ صرع ضایب عبر لکش ید یعرح
 : ثكير کلر هدنرز وا راک ونک او هزروا یر هفو نا هدننف رط ترد

 راو ياورد ضوح ر هدنسهروا ات كمرح . ردس هلا تارخ

 اما . راردیا ترارح عفد بوما تعا . زاوا راوص یک لالز ندنرلهراوف

 . ردلهف یتسوا ؛ ردصفق کش یرط تردکنوح < زاملآ ا ندصوحو

 جوت را قو لنم هدرابد رب نوحشح اتم یادخ ثنسوف هل كمرحاما

 رب هلوا نوما نابع یتراهم رکرز داتسا . ردعارذ کیا نوا یدق . ردوق
 ر . رولوا ناربحو هلاو ندا تقد هلا رظن ناعما هک شا انب العم باب

 هنا هلبا یراشقنرک رز یراکملق نوملقوب شقن هدرخ هنبرزوا رلهتخت نداعم
 رلهسمک ضعب .ددربظنال بانر نیز هللا رلهعتنمو دیلک شوک .هقلح شوک

 لوا . ردطلغ اما رلرید ردشلک ندنساسلک الا لزق یهد ( نوغرتسا ) وقوي

 تولآ هدرا ۱۰۱۳ هنس ی ( نوغرتسا) یرافک هسع نوجا یرطاخ وق

 هنسربد ( ینافتسا ) هرجا یسهعاق () الا قرهراقیج ندنرب یوق روکذم

 هوو اتوا ناع دعنا ناظلسو اما . ردرایشما داتا ممه باب

 نکیا نارکرز رس ( یلظ دمحم شیورد ) نمردپ هلروفغمو موحرم یمسومش

 ربرح هرجا رباتک هعطق ییا یهدننسالاب یمسا كموحیع بونلوا اشنا
 هرمشط یغد ندنسوق چوا كمرحوب ۰ ردروطسم هلیسهبنک هدراطخ نانلوا

 جوا هرمشط ندنرلهر كمرحوب . روابنیا هليا نابدرن صم هریک مرح



 ۳۷ ۱ ناخدجا ناطلس تنطلس لاا

IE.نیک یک  DIE DDE NIE KM EEنوک نیک نیک  NDEنوک نوک نیو یک نوک  DEDI KIER IE 

 هزر لک ا٠ز دا یاظلبت رخ هرات ف تاربحلاب مت مث تلق

 هنس

۱۰۳۹ 
 هرزوا ران ادعمش یو مدآ رر ا ییا .ردلال ناسل هدنفصو كسارحمو

lsشهلوا نیزت هلا رانادروخ نادعارج یروفاک عمشضاسب راطق  

 رب زبمآ كنر هشوک راس هاتف هر کهدفرط لرم كبا رخ 8

 یتردف هدنسیدند بودبا قلخ هلتردق یراب ی هکراو فیرش هرخصرب
 کردنی هلیوا یرا هرم هلج . ردزفجابیق رمسلا بحاورپ ییدتسا راهطا

 یهدهناملس هدراهبب ددعییا ی هدورک . ردیلقاق عفم یراکفدص یراداق
 كعماحو . رردا شو بودا ءوضو دی دح ټعاح ؛ ردراو را همشخ یا

 هدفرط لوس . یسوق طخ هدهشوک ی ءدلفرط هام د و
 . رارد, راکفدص ید یرلومق ناب کیا ۰ یموسق ماما هدنتلآ فح اک

 باب یتش اما . زونل وا جوع هليا نایدرت شاط همدق هعماح ندوف تردوب

 رصم زو ار نا هدعماحول . ردا ی ندهلمح 4ردسوف هلو یک

 میظع هاشداپرب ناخ دما ناطلس موحیم هکنوج . رلرومد رکد یسهنیزخ

 یرب ندنماظعدادجا هل فلوا ناعذا لها « عبط بحاص « یلجرب « ناشلا

 ' هزوا هعماح هسیا راو اباده یسهلوقم یهاوح امت رع تمق یذ ردق هن

 ناسحا یفرعم بابرا كرابد عیجو بولک اياده هع ندلود محو ىلا
 .راشما نییزت یعماج هدن رلکدروتک بودیا عارتخا ایشا اغربع ررب هایس هینما
 ددع یتلا (اشاب رفعح ) یر زو شح هرزوا یلفحم یر ندهلج یج

 نا ضو ید ییا هرو زوا ناماس رهم بوردنوک هده لدده ٩

 رودم هسک زر روک هک شا لو دره هک راما هوا لر رز

 یک كنزت . راربد رکد یحارخ مور ر یربه كراناد هدرخ . ردرادردق
 تو . ردلال قو ناز هدنفمو هکرد هتساربپ هلا رامز وا رادتمق هج

 مالک زو هع هرزوا رلهلحر یراکفدص و تهذم نالوا هدقرط بار

 ردقوب هدنر پنه هسراو یراعساجماشداپ ردقهن هدمالسا راد هکردراو راعدخ



 یسهمانتحابس یلح الوا 7 ۳۱

RIE RIE RIE NSE NIENSIENSTENSIERSIE مک RoE RIE SIE (۰۴ > KEDE KEDERE TEDE ایا EDE NDE BI, 

 نیطالس بودناعوجر هددص هن هدهسیدلزاب قاصوا كرلعماح هدوراقوب
 دا عورش هنفصو كنه رش عماح ناخ دما ناطاس ندنراعماح

 هدنبرق هبفوصالا . ردیلزوک كا كانیرلعءاجنیطالس یهدلوبمالساعماجوب
 قطان هارد هدنفرط وق یدالناح یسهلق هدر, عفت صع رب مان (قادم تا )

 موحم ۰ رداتکی ردرب بقثمان ایوک هکرد دیدج عماجرب هدعساو یاجرب
 بولا هللام یارزو یارس ددع ش هدشمز كعماحو ناخ دا ناطلس

 عی یدربذحآ وز شننک ردق رل ارګ بوردقس ندنسابسا یتسهلج

 ی ( یدنفا دوم یرادکسا ) بولیدبا عج نیسدنهمو نارامعم داتسا
 ادتبا بویلبا عورش هنیرفح كنساسا هابرلاعد كن ( یدنقا ایلوا) نمداتساو

 كکلوق دا ! برا »۰: بوردلوط بارت هشنماد ناخ دما ناطاس

 ردشمشاط قاریوط ندلم هلرلداغرا هد « ! هللا هکرد لوق ؛ ردتمدخ

 ( یدنفا اغ لسو رف ) و یش لع یدنفا دوش و اما لع یدنا الواو

 یرظان لع ( اشاب لع شکناک ) ۰ یدمتعم € اشا ردنلق ) و یسضاق لم
 . یدنلوا ترشابم هبهق هدنسهنس یحنح وا . یدلوا

 o هرز وا مع های راح س- ناخدم | ناطلس عماح لاکشا

 هلرلهف مت فرط ترد كنهقو . ردرودم هق دی دوو دو

 دنجما یک «یناملسو هفوصاآ . ردنشور عماج ندنغیدلوا شلوا هتسارآ

 عنصم هنیز هنیز ۰ ىلع ددع ترد مظع هق ناه . ردقو رادوم كالوس

 كحهحا هدفرط چوا كعماحوو ردشقن نوملقو ۀق ینم هنرزوا را هاب

 یراقو ندنوا ۰ ردراو یرلهقط تعام رادام اراد هسرزوا رانونس

 .ردرلهقبط یرانکصفقریمد قجهلقاب رلایدنق تاق چوا ردق هبهحنراو هنادهق ات

 یلفحم راکنخرب هسرزوا نر اب وتو یفحندومر هرزوا ققر نوتس

 . ردراو رلدوم قوجرب هدنتلآ كنیرلهروصقم هفص ناب كرلافحون . ردراو

 جرات . ردراود "یسرک رب اب وک هک راو یربنم رب ندنیکنس عر دما رس
 ناخ دما ناطاس عماح ریشه.



 ۲۱ و ناخدجا ناطلس تنطلس لاما

 KEJE وکیوم REIHE DIE و نوک DEDE یوم نوک DEDE DIE DNS )یوم یوم نو RIE DEDE نوک نوک هوم هوم هو

 .یوق) . ردراشلوا عقاو هدنحرات ۱۰۱۵ هنس یفیدنلوا لتق كشيدنا کب

 رذنلق ) . ینارادرس هرزوا (هداژ دالوبناح ) هدنرابد بلج كن ( اشاب داع
 ینسهعلق بلح كناشاب دار . ییدتبا تراغ یهسورب كنيلالج مان ( یلغوا
 - كناشاب دارم لبلح رزو : یعازما كلغوا ردنلق ۱۰۱5 هنس ییدتیا تف

 . ۱۰۱۷ هنس ینیدصا هشرع یرادتقا ناکو یتیدصاب لیوع لیوط

 ( خرات )
 ایکس یدلیرق هدید نوا كس یحوبص مد لوا یترات یدید

 ۰۱۰۱۵۹ هنس یهدنلوا لتف و اوو ندناغط بایرا

 یرارهش ردق شغ لاسو یزیربت كردک هرفس هنرزوا م كناشاب دارم
 مان (كیلوح )ان رف راد كاا ا و

 .كناشاب یحوصن ۰۱۰۲۱ هنس یهبدلوا قاب هدابقع بودبا یاف رادلرت هدلحم

 حصن «یکیدتیا حلص هلبا محع بولوا مظعا ریزو هرکوص . یتیدلوا رادرس
 بولوا لارق ۰ ( لدرا) (رواغ نلس) و ینیدلوا یهاشداب داماد كناشاب
 باسحالبو یسا كزوکیا بودبا تراغو بن یلدرا مالاسا رک اسع هاتسوت
 كنبراترضح هاشداپ ولتدامس .کیدنلک رفظمو روصنم بول | مانع لام
 "دار ین هتک ها ران ۰۱۰۲۱ هنس یدلکدتیا هجوت هب هنردا

 هد کد هرق ۰ ۱۰۲۱ هنس « هردا هلا دا ناطلس یدلوا دابا تنح و

 بولوا مم اشا حوصن هلکما قارحا یتسهعاق ( بونیس ) كقاع قازاق

 .حتشد ند ( ناور ):بولوا مظعاریزو اشاب دم ۰۱۰۲۳ هنس ینیدنل وا لتقف

 ییدتیا مزنم یروباط ( یرق ) اشاب ردنکسا ۰۱۰۷۲4 هنس ییدتبا تدوع

 .ناطلس ۰۱۰۲۹ هنس ینیدلوا رادرس كناشاب لیلخ مظعارزو . ٥ نم

 هدعقل اید + ینیدلوا نانجراد مزاع ۰ ندهروص تطاسو كناخ دما

 رب تاراج اص, مرک جاس ۶ حور كبس « قولخ هللاراشم ۰۱۰۲۹ هنس

 « ناماو نما رادهصح ردقوا هدنلدع نامز لومالسا : یدا ناشد هاشدان

 كنس همظع تاریخ یس. لکدلباق یوعست يا ل

 . رونلوا ربرحت یفاصوا هکدیدج عماح ییدربدتیا انب هدننادیم تآ یر

# 



OK BIK KK نوک یک eM یر( BEDE EK BEK REK BEM BM نایک BEK نیو نایک نایک EK DIK نیر یک 

 ریهشلا ( ىدقا لاک ) ىلوملا ۰ ( یدنفا داماد ) یلولا (  یدتفا یحم )
 هداز ناتو اوا: (یدنفا قطصم اک لیلا تاو یک شام
 .دم ) هداز ىع ىل وملا E hE هداز یس یلوملا .(یدتقفا دم )

 . (یدنفا

 یرادکسا خیشلا  ماظع اشم کهدنرلتداعس نامز كناخ دمحاناطلس

 هدنباکرناخ دجا ناطلس بوصاب مدق هنیطق ) هرس سدق ( یدسفا دوم )
 .یدنا رم خسشلا 6 یذدنها دا دع e خشلا < ( ردشمورو هداس

 جارج ریهشلآ یدنفامهاربا خسشلا «ییتشاریماخمشل ایخیش «ناجرتب ريشا

 « بهذم هداشک+ برشم قشاع یسهفیلخ كنبراترضح ییتشا ربما) اش
 .فراعم تاب را عی < « یدنا هللاب فراعر یحاص و هدتحصت و ظع و

 هداشاب حارج یدتعقلا نیدلاحاصم خیشلا ۰ ( یدرلرولوا رضاح هنسرد

 . یدلواناخ دما یادتقم هلغلوا نآ رق ظفاح نکیا ظعاو

 زوا) مظعا ریزو  تاحوتف کوب اا رود لیا فا ناطلس

 دل رافک ینسهعاق ,(نوغرتسا ) ۰ یتفو هد (دارفلب ) و ینارادرس ( اشاپ یلع
 هنس یروهظ 2 (ناوشا یاقحو ) یلارق (لدرا) ۰ ییدتبا هرصاح

 شوخ رس)( یاقجون) یلارقلدرا « نوم تربع( نوغرتسا ) هعلقحتف ۳
 .تراغ یرافرط (ج ) هعلق نالوا یراساج هسع هاکتخت ایا ( اشاپ میهارا
 یقارطا یهعاق (راو وا) یرکسع یلناغع هللا ( یاقحو) هن : یرلکدتا

 «یسهبراحم اشاپ حوصن هبالیوط "یلالج ۰۱۰۱ هنس یرلکدتا نالاتو به
 < ینیدلوا مظعا ردص كن ( اشاب نانس یفوص) « ییتق كناشاب ىنطصم ماقمعاق

 ندنرادص كناشا یابی و . یگ نع ه(هسور) كناخ دا ناطاس

 نام رادرس هاح كناشاب حوصت : یافو كنهداز هلاغج ۰۱۰۱6 هنس ىلع

 رزو 5 ا همح كن ( اشا دمت هحوق) ۰۱۰۲6 هنس ینیدنلوا

 «ینیدلوا مظعا ریزو كناشاب شیورد هرکوص ۰ یتیدلوا راذرس كناشاپ دارم

 حوتفلا بحاص هدعل < یتا ر ادرس كن (اشاب داهرف) یاب یحاتسو هرکوص

 ,یاشاب شیورد هرکوص « ینیداوا مظعا ریزو كن (اشاب دارم ) یلالما مراه



 ۳۳ ٠ ناخن دما ناطاس تنطلس لاما

ONDERTITELS tTوصو ( IENEو  

 . اهار باط ناخ ( ناملس ) هداز زمس یحدو ناسا هدا پشو ر ۳

 جوا اش ندناخ دا ص ناخ دراو یدا هفشل یسهدلاو دب زا هد ازش

 موحم یخد كناخ دمع ن قطصم ناطاس نوکوا . یدا كجوکيآ

 9 كحوک" ند الح 1 ناخ مهار هدازشو ردراو تاور

 هس زلک دا مارک ۱ هفولع هما و تادا و هاعلع ا دا ید
 : 3 ) یاح یخفلاف هدار فاق ( هک و ردح رات

 مارک | هلوسر دالوا یدلبا هاغدا و هلوا میرات هلا قیرش مان هلک ۲

+ 

 ) اشاع ىلع زواب ) معا ودطص س یرلہظعا ر زو ا دما ناطلس

 هد ( هنسو ) ( اشایدمت ( مضعارزو ئاوا مظعا ردص نکیا یاو رصم

 یوق ) یزاغ 6 لب ورد ) رورو . ردر وهش» هامان ( غوا نها )

 وصل ) ررو < . ( ردشما لتف e هلح ەدىل وطابا ( )ا داس

 لیلخ ) ریزو . ردشملوا ظعاریزو ہک را ۰ (اشاب دم داماد) ریزو .(اشاب

 ج اتو ادعا ردص هر ءا هدو ( اشا

 اشا دا ) مداخ 3 (اشاب مساف ) ماقمت اق -- ارزو ناشوا ار

 (اشای رمضخ )رز ولا « (اشاب o .(اشاب ییطصم )یشراص . (طفالا

 هدناخ ییطصم رضع بولوا ماقمماق هعفد اقر ( اشاب دم مداخ ) یجروک
 ‹ (اشایدروق )۰ (اشای دا ) هداز یکعا ریزوا . ردشلوا مظعا رزرو

 هداز هلانح نار زو ,:(اه)نانس) ءداز هلاقس «(اشا دو )
 . .(اشاب دم ) قوص < (اشاب ناتس نب اشاب دو )ب

 (یدقا نطصم )رل وملا - املع ربهاثم یهدنرصع ناس دمج ا ناطلس

 ىلوملا ۰ ( ىدقا هللا عنص ) ىلوملا ۰ یدیا مالسالا خبث هدنوباه سواج

 یلوملا ؛ (هداز فاق )یلولا ۰ (یدنفا يناعصم  ناعلسا ممم یلوملا ۰ (یدقا



 یس همانتحایس یلجایلوا ۷

 یک (یالک یک نایک رک یک مد شرت من تم مد س انس ندرت سن سل شرت تم تار سا انا

 2 E URES E تلخ ۲4 بجر ۱۸ قلا هد ناطلس تاکو

 شنا هبرترب نوع هتندنک م هل وین ات هدس هود یاهز هنس ۳۳ یرمع

 کش ید رمم یف ردقوخ ینارضمد دھوم را یدردتا

 - ردفاقوا مظع رلربد یفاقوا هدم « ردیک یلالغ وو

 یر ا دا ا ر نا

O 

 ناخ دما ناطلس تنطلس لاجا

 اخ ولو ارش دوام رخ هو هس لکت ناتقط زوم روق

 خاتم بجر یرابرپاه سولح ت یدیا هاب میر هامون ههتتا

 ۶2 و خم راد . ردشلوعوقو هدنسهتس یا نوا,كيبو ینوک یحزکس نوا

  ردظفل .( هلا ظفح ) تدالو خم رات رکید ۰۹٩۸ هنس ردیظفل ( مورزاقاخ )

 .-(نیطالسلاریخ ) سواج خراترکید ۰۱۰۱۲ هنس ردیلفقل ( تحت ) سواج خرات
 کود ن ودردام مجد ( ی !ظلا دم شد ورد نا ارش یادل و زا ) ریصقترب ریقحوت

 ی كس هدنطلتس نامز كناخ دجا ناطاس و A مدق هذرا

 ددنحراتیل | یعرکب .مدلک هدوجو هداروشاع موب ینوکی خوا كنمارلام رحم

 مماح ییو ییرفس هنردا كناخ دجا ناطاس بودا قرف یراعو سومان

 ناشلا مظع رب هلیوب هک هیادخ دمح . مرولیب العا یغیدنلوا ترشابم هنسانب

 هک وا سولح جرات ّ مشک هدوجو هدنرمصع بانج م هاش داي

 : ( ییقوتلا كب نود رف )
 مایا هلدهع دوندیا .رخاض رتاج هکردهشنرش لداع وب
 ماعنا یدلیق دح ی جنک ههاس ۳ هتک ین اوز میت بونا شوق

 ( مالسا مشمش ) هناس یسولح جرات هناسحایدلرا ( شح طع )

AA A۲ 

 هدازهش ءناټع هدازش الوا س هزع ماد ناخ دما هاشدار ناک دازهش

 اف ) ( ناخ دارم هدازمش ) و رد رتهک ردارب كنانع ناطاس ناخ دمت



 ۳۱ ناخ دانا ناخدج ناطاس تنطلس

 )< ورک NDE )یک )9 ورک )ورک )باک SIE NDE RIE )یک یو66 دیو NIE ۱۱۵ )۱۵۱۰ )و2 نوک نیو یو

 موح مدا ص ناطلس یدبا ینوک هعجیحتتلا نوا كنسالوالا ىدامج ۰۰۳

 ینسهدژ.سولج بوراو هب ( اسینغم) راغلبا اغا داهرفیئاب یجحاتسوب هج وا
 : ثلا ناخ دم سولج خراب . یدنلوا هفدص ( رصم تلاا ) بودا

 هدننوباهروس ۱:۰۵ هل اليا هادو لدعدح ناطلاس نوکو ینا سوت و

 ۱ : ردحرا كنناتخ

 7 نمرآ یمراپ ییدسک تمیرش مارک كيملا هنیتتس دم

۹3۹۰ 
 ی جرات رکدد

 الاح هللا لدع دع ناطلسب واکی دتا سولج هلم ردیخرات تلود مع ناهاش هشم
 هما

۱۰9 

 تعاطا ااعر بولک هنادغوب یناخ رانا س تاحوتف یهدنراتطاس نامز

 ۰۱۰۰ یدتا صباح ندرانک اشاب رفعح یراوشمط ۰۱۰۰۶ ید

 : یحرات ( یرک ۱) هعاق حتق»
 داهج مرع اقل فطااب درک د ع هش وا غیرات لد تفای دش ارغ هار مزاع

 ا
۱۰۰۶ 

 : غرات . یرک ۱ برق ( یشوتشرخ ) یارک رد روهقم رویاط حت
 ۱۰۰5 قنا علق رافک یالتسا ۰۱۰۰۵ « رواطیدلزوب هعلق بولواحتف »
 "یرادرتفد ۱۰۰۷ (اشاب نسح یروطاس ) تسدب ( طراو ) هعلق هرصاحم

 ةماقحف ۰۱۰۰۸ ( اشاپ نح یحروطاس ) لتقو ( اشا دمحا هدازیکعا )
 « یراصح كالا . یرفاک لدرجاق » : رات ۰ روباط ٌهبرامو ( هژینق )»
 ۰۱۰۰۷ هنس یو ووط فسخ لف ا یحزا هراقویلالح ۰۱۰۰۵ هنس

 رفط هد ( زیربت ) كنلناریاو یلتق هدعبو ىلع كن (اشابب نسح یحش+ )»

 یلاغج رادرسو ینیدلا ینس هماق ناورو ییدتبا البتسا یناوحخنو یتیدلوب
 ۰۱۰۱۲ یسالتسا كنلناربا هناورشو هحنک ۰۷۰۱۲, هنس ینافو كن هداژر
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 (ناود)؛عاق رمهعت ۰۵۹۵۷ هس یازما كناخیبوق ماما ۰4۵۰ هنس نواهرفس

 كنغاحنساسدنغم هناخ دم هدازمش ۰۹۵۲ هنس ( یروک ) هعاقحتف ۰۹۹۱ هنس

 هعاق یاس ۰ ۹۵۹۲ هس یدوجو "هلازاكناخ یارک دم ۹۵۱ هنس یهبحوت

 هرز وا ) داد ( كت هدار هلاغح و (هحنک) هعاق حت ۰ ۹۵۳ هنس (رب رپ

 دنواهن ) هعلق حفو ( لوسد ) حتفو یقلراد رس (  ناورهک ) ٌهعاق حف (

 یسهلج ال راحیتف وب. ٩۹۹۵ اشا رفعح مداخ) ميظعُهب راح .ردشکهعوق و هدنسهنس (

 هنس ( زرت ( بارق ب  ۹٩۹۷هنس یدلک هنهر هدارپش بولوا حاصلا هاش

  ۰۱۰ ۰تور ا ما زا ۰ ( راصحم» ) یانو ( کچ ) ٌهعاق هی

 قاب ) ادتبا بولیدبا حتف ( نیترام نس ) هعاقو اتات علق « دارغاب ینوتسا (
 هد نګ رات ) ۱۰۰۷ ( یت كل رل هعاق ی هدالاو یدلدا هرصاح یس هعاق

 اشاب نانس تسدب (قیناب) هعاق حتف . یداوا حتف (قیاب) اما . ردشلوا .

 یرل,دنک. یدلوا یور با كنابع لآ بولوا یرنارغ هڪ ادعام ندناحوتفوب

 موحع صالارخا بولواقفوم هلاحوتفردقوب ند همروس تکرح هریر تاذلا
 والایداجیفیک دنا یروص تطاس لر تلاث دا ناطاس هلروذعمو

 . هباع هل اهحر رلبدل وا لصاو ههر راوح هدنحرات ۱۰۰۳ هنس

 :قمنادحتفل رکیدخ رات “¢ قینایدلواحتف تونصند یودع » : خم رات

 نوعو تیر 1 یدلوا مکتسد اشاب ناتس ید بوط هقنأاب هعلق

 ۰ ۰ ی 3

 ( ید )
 قیناپ یدنلآ بونا ودع هلرهق ران رات یدشودهنحتف بولوا غول ینکر راج

 ب

(+۳ 

 امهار باط ناخ دارم نا ناخ دم ناطاس تنطاس رک

 هک هدنس ولح نح . هنس ردشل وا هد ) اسانغم ) ی رلت داعسان تدالو



 ۳۰۹ اا داسح ناطاس بف لاجا

De aE DE HDK SE E ی ی HSK E NEI ی پب 

 مهارت اط ینا ماس ناطلسنا ٹلابدا رع ناطلس تناعاس لاججا

 ( سولح رات )

 داره ناطلس نیملسم هاش یدلوا كن ۲ یخحرات یدلوا فازا یا

 و 2

8 ۹۸۲ 
 : ثلاث ناخ دارهدالوا ۰٩۹۸۲ هنس « هللاهدیا ناخ داخ » : رات رکید

 < نجرلادع « هللادع < رکناهج : مس « دزیاب « ناُمع ۰ ییطصم هدازش

 علم . دوفروف « ناخ ناسح :فسو « هاشملع « بوقعل . دحا « نج

 یرارتخا هزک اب رتخدترد یرکیو .ناخ دواد ءندلا لع . رع «قاحسا
 تولک هدوحو یدالوا یدیعرک رو هله .رلب دلاق هاها کو ندراودنک ٍ,

 ( ناعما مهیلع هللاهحر ) ردرانوفدم هدننجناخ دام هدنسهحاس هق وصايا

 کر هدننوک یحنشب كنسالوالا یداح یبهنس ٩۵۳ یراتداعساتدال و

 «بسنلاریخ»رکید « ةراشبلک »رکیدخ ران ۰ ٩۵۳ هنس( تباثلک ) یدولومخ رات

 یڅغزکس كنف رش ناضمر یسنس ۵۸۲ یراتداعس سولج ۰ ۹۵۳ هس
 هاشداب » : یزاغ ناخ دام سولح رات ردوا عقاو هداعب رالاموب نوک ۱

 یرصقو یدلبق » : اشاب نانسرصق رات « دارم ناطلس یک لک یدلوا ماع 1

 ضاص ةف اشاب نابس نادومف خم رات ۰ ۹٩۰ هنس « دارم ناطلس ان

 : یدنقفا یعایر

 . هنب لدایرد یاشاپنانسیدلوانادوق ین رات یدید فتاه هلا هللا مساب :

 یلراد رسهمجک كناشاب قطصم هرق هلال  تاعوق و
 هعاقو( ردلح ) هماقحتف ۰۹۸۳ هنس رداجیارخ رد میظع هب رام ۰۵۸۵ هنس

 (یش) و ( سيلف )و ( لخاد ) هعلق و ( یتیرخ ) هعاقو ( كموت )
 تلابا حقو ( وق ربمد یعا باوبالاباپ ) ٌعلق حقو (یشرا ) ٌهماق یانبو
 هدازریمد زوا . ٩٩٩ هنس (یاورش دارم ناطلس یدلا ) یحرات ناوریش
 ادا . ردشلوا هدنح رات ٩٩۱ یسهلج كراحتفو . یدلر و هباشاب نا



 هاا یلچایل وا ۲۰۸

NITUDE NEEDS IEیوم یوم یوم ی میمیرم وب  NIUE NEM HODEوب یک یوم هوم  KDE . 

 خمش «( یدا یاصم رحم قئاقح هدرفج ع .ردندسالو مان یارسق ا

 یاج مکح خش دیعسلاوباخبش ؛ یلج دوم للاب فراعخیش . ےرکلادبع
 یدننا نانسلبنس ندهبتولخئاشم نکیا ندراهبابرا ) ینامرق بوقمی خیش
 ناضمر خش ۰ یدقا یا یشوخ رس خیمسش « ( یدلوا لخاد هتمدخ

 هدنشراتر ناکس زویزوقط ) یوکرب دم خیش ۰ ( یتشهب یهاخم ) یدنقا
 ۰.( ردشهلوا نفد هدیکرب رش بودنا تافو

 یا ار وا نام دم ا ناوک نالوا هتل ود نامز
 قاع حا ۰ ٩۷ هنس ( ناهردزا ) رفسو ٩۷۵ هنس یدسا تعاطا ام زهنم

 تبالو رد اشاب نانس تسدب نه را 3 حف ۰۷ هنس قاچاق تشدو ناواد

 . یراکدلدبا باطهلوبناتسا كموق لحتممالسالها نداننابسا ۰۷۷ هنس ندع

  ةعلق .اشاپ یفطصم هرق الال تسدب اهعباوتعم سیربق ؛ریزج حتف ۰۸۷ هس

 ةریزج موم ۰( فاب ) ٌهعلقو ( هبنرک) علقو ( هسوغام ) قو ( هشوقفل )
 +: یدنل وا حق هد هنس چوا سیرق

 ( نرو حف جزا )
 ماس هش یتسهطا سیرق ىدا رلید-تیا حتف ییرق عاف یکیا

 هس

AAV 

 ریک مازبنا ۰ ٩۷۷ هنس اشای لع جلبق دهع اهرفا لفاو سوت هعاق جنف

 نواح روهظ ۰۵۹۷۵ هنس همرکم"هکم حاعس ریمعت ۰۹۷۵ هنسنولاه یامنود
 اس هرانم کاو ر ل هنات هنعماح هفوصا | < ٩۱۷۵ هنس فوقسم تالو ناخ رانا

 رار كناشاب ناتسرادرمس هدکدتا البتسا یهتسوب رافک ۱ هنس ید وا

 < AY هنس مفعم ناعش ۸ هل روفغم ناخ تافو ۰۵۹۸۲ هنس کیدا حتف

 .قوح عماج ک هد هنردا اما ۰ رددح ین یناریخ هد هدمو کما هد وام

 عماج كوب رب هلبوا هدلوبناتسا ۰ رونلوا ریرحت هدنلحم هللا اشنا « ردازوک
 + یدلوا هاشدای لقتسم ناخ ملس نا ثلاث داع ناطلس هنبرب . ردشمالر داب



 ۲۳۰۷ ینا ناخ میلس ناطلس یا ۱

 ندنرامشد نالوا هدنسهمرابناوج هلزارمدتو یاركمراو زو رب 8

 ٍ ..یدلوا لوفعم هقود یدک هے ۱ 8

 ( یان ناخ یاس یاول مرا ) 2

 ربخسل. یدلیق  یرللبا نامارق رو بورو هدازهش لدع یا

 : ردخشرت هنکنج هبا دیزیاب یتادنرق كننات یاس هدنسنارخم هنوف "
 دم یلل وقف وص مظعاریزو . ٩٩٩ هنس « دزاب یلاتق هلا م اس ناعاس یدیبآ » < ۱

 دوش لاز « اشابهلاس ارد نادوق «ااب دما یحناف راو نا ردوو اشا

 لقع یراریزووب هکرداشاب نیسحزسنوتوت الال ء اشاب یناعصم ہرق الال .اشاب
 . یدا رظن ف سلد ررو ررب لاثم وطسرا هدربدنو

 اشا لع قوص ۰ اعاب لع نادوق  رانارمرم یی
 نحرلادع : اشاب قطصمالال نا : اشابدح . اتاب دو , انا ی ۴
 شیورد « اشایرفعح مداخ « اشا دام اشاب نسحسور . اشاب دواد < اشا 2

 . اشان نطصم « ااب دجا برع ۰ ات

 خش ) یلج شیورد یلج دام رادرتفد  نابحتاشنو نارادرتفد
 روفغلادع < یلج ی همالغوا « یاحدمت هداز الال . ( ردولعوا شاه ابا

 لالج یجاشن موحم ) یلجدج , كب زوربف یجناشن ۰ یاجمرحم < :یلچ
 . ( ردس هداز هاوخ كک هداز 1

 نبا دم انالوم . یدقا یه ` یداطک یب دیشب املع کمد ابو اه کک ٤

 انالوم. یدنفارفعج انالوم « نیدلاحلصمانالوم < .مرکلادع نا باغ 1

 ؛( یدرلرید یلح نروخا ) یلچ دجاویلج دج انالوم . یدنفا ۶ اطع

 . یدنفا دومسلاوبامالسالا خیش ترضح نب دم نب ےرکلا دبع انالوم

 . یدنفا نانع مکح ۰ نانس مکح انالوم س کک کی 4

 ریه لا دمت نب دمت نیشلاردب میکح ۰ قحسا مکح . یسیع مکح الوم
 دخا نط ۽ ییوصیاق ۱

 هدنام رق ) هرسسدق نداالع خلا راک ع ید و ¥



 3:9۲ )9 )بوک EREK NSIEN-IERNEDEDODE N: SKUSE همی م موم و 26 )96 )تک KSI ۱99 )یک

 ماک | هاس رال هطوا صاخ ندشیدلوا موحیعو ندنغل رطاخ کش كهاشداب

 ناملس یراهعلق (داموف )۰ ( هلوک ) . (ناونکس) نوجا كو .یدلدا

 ۱۳۳ هما کامدنایس ق نود رول ووا کا

 ك ءاشداپ ندیا مک هفاق ندفاق اند ًاناذ
 ۴ روقغم هایشداب . ردقفحم یلوا مار تیم( ِ ر ثاتسک یه توما

 ا یدشلا هنیرامعا كلواتسا بودا تطاس نلاسزکس قرف هدرورفا رادو
 (۲۰۰۰) اکیا گی ا حتف . یدر هک هاش تانسحو تاریخ كم هڪ

  یسا نع لوا . ردراو تاجو هدملقا یدو یدرو_لوا توالت یس هطخ

 هملق یسازغرخآ . ردیشیدیا مزهنم یب ( یلاغ درب ناج ) سکر ج هدماش
 هنش ینوک یجن ۲۲ كرفص هام لوا نوک یدب هکردحتف ك (.راوتکس )
 هحنجوم ینیرش یاوغ ( تولا ةقلاذ سفن لک هدزوقط تعاس یس هجیک

 ( اسیتنم ) بولیدیا ناهنب هنی ینیرش شعن . یدلیا یناملس تخنو جات عادو
 شعل ندنا . رایدتبا تعب نیماسم تازغ هلج بولک ( یاث یاس ) ند
 .یدادیا نفد هدنکوا ینارح یراعماح یدنک هد هناتسآ ینوناق ناملس هاشداپ

 ( یدلوا هاشداب لقتسم ناخ ناماس) ۱

 وخ

 اھارٹ باط یزاغ ناخ ناهلس نہا ین میس تلود لاجا

 یدل وا میاسهش » :یسولح خم رات بولوا هدنحشرات ٩۲۵ یراتداعستدالو

 «لماک نارق بحاص «لداعمیلسناطلس » : رکید خشرات ۰۹۷6 « نینمؤملا ریما
 خراب هماعا یرسح هحکح . یدقفا نهرلادع هتنفک رکیدےرات ۰۵۹۷6 هنس

 یا ند "یماح » 2 خراب ء ۵٩۱/۵ هنس « رخ رعما » : ردبشلوا

 قولخ رب یا ناخیلسوب اما .ردوا یراتطلس تدم ۵5۷۵ هنس « ملسناطلس

 . هدنفح كنا بوک یبا « مياسبلق هلايا نمالا » هکیدیا هاشداپ میلس . ملح
 بودبا تح امد هللا نارعاشو خاشمو احلصو املع هلجو یدشلوا لزان



 2۲ ۰ و یاحوف كباح ناهلس

 KK نیو )یک )96 )9 )ورک )< )و زک رک KSI ورک NSE RoE KEDE یر NSE )یک DS IE DEDE RIE NIE RIE )یک

 <( هنروطمش ) هعلقو ( ناوطح ) هملق و ( دارغون ) علق حتفو نوغرتسا برق
 .( كیردنا ) ةعلقو ( هقوح ) ُهملق حتفو هنسو یاولرد ( هفل هو ) هعاقو

 كسامهط هاش. ردك هعوقو دغ را 6۱ هنس دب زاد را 8
 هنس یدلوا هدللامور هتل ود رد نکلا ناورش ک اح (ازرمم صاقلا )ىر

 .«صاقلا ازربم هنامزناماس یدلوا عبطم » : (ازربمصاقلا ) مودقے رات .
 یدلبا ناهاش هاش » : ناهفصا بناحم ازم صاقلا رفس حرا . ۹٥ تتش

 د( ناو ) هد هنا هعفدو صامشو ناورش هعلق . ٩۵٩ هنس « منع هسامهط

 ییراتبالو ( ناشاک) و ( 2 ) ( ازریم صاقلا ) هرکوص ندنحنف 2( زیبئ )و
 یح هعاق حنف ۰ ه٥ هنس یدلک هتلود رد هلعاتغ لام قوحر بودا نالات

 . یارحرد ( اشاب ىلع مداخ ) هبرامو راوشمطو تانجو تازازا و دل رک

 هلیسهعسا و( اشاادحا ) یار زو هد ۹۵4 راوشمطاما < ٩۹۵۸ هنس (ندکس) ۷

 عوج دحتف الب ( یرک ۱) ٌهعلق :رصاحمو ( نولتوص ) هملقحتف . یدنلوا حتف
 .( :بلح ) یاتشع ( رکناهح هدازهش ) تافوو ( ناوحح ) رفس ۰۹۵۵
 4 دور نیش ) هعلق حف ۵۹4۰ هس ا یاش( ماس هدازهش ) ناهار

 .(هتطورق ) ةعاقو ( راوش وف) علق حتف 4٩۲ هنس اهمیاوتعم ( لاط ) ةعلقو

 یاولریم كب ( جوقلام) یانغو معرف تبالو ردناخ( یارکتاود ) یانعو
 یارح (ناخ دیزراب ) شردارب اب ( ناخ میلس هدازہش ) هب راح ۰ ۹٩۱ سیلک

 رارف همجم هاشو یدلوا مزهنم ناخ ( دیزیاب ) بولوا مظع كنج هد هینوق
 هدازوا نولتروتک 5 ( ساوسش) هليا دشو دف ندم رکا

 رد وفدم هدنحراخ یسوف كنس هعلق اشاب . یدلدبا دش افوتخم هی رادالوا

 توت وا هرصاحم هد ( ٩۱۷۳ ) ( و نواه رفسو تع ع ٩0٩ هس

 .. ( هلوک) ( اشاپ وترپ ) رادرس هد هدنناج ( لدرا ) نکریلیدیا مظع كنج
 نوک نوا ندناحؤتفو.. ۹۷٤ هنس یناباحتف یراهماف ( شوغال ) < ( هوا )
 یراتاحر هبیادواح تطل كردنا عادو هباق رادوب كروفغم هاشداپ مدقم

 .یسملق ( راوتکس) هرکوص نوک یدیو . یدلوا عفاو هدنحرات ( ۹۷۵ )
 .بولیدما حق هیزیدت نسح كربدت فصا ریزوو رشمش برضا یو
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 (كسرکا) و (داورکر) و (راودنمرک )و( راوکوا تمعن ) و (اوراش) و
 (كسوک) و (یتشم)و ( یتابنوس) و ( كيودع» و ( تشم ) و
 CEE هسا ( نکی كلا نورق ) هعاق . ردشل وا عفاو هدنشرا ٩۳٩ هنس

 بی رو (ناور) و ( دادخب ) و ( ناقارق) و ( نی وزغ ) و ( نقارع»
 و بو و ( زرت ) هعلقو ( هنناطلس»)

 ةملقو (یرکراب ) هعلقو ( طالخا ) هماقو ( شحرا ) ٌهعلقو (ز راول اداع )

 (رونت) ةعلقو ( هلح ) ٌلقو ( ینسور ) علقو ( راکدیب ) ةعلقو ( مرج )
 .رلیدلدیاحتف هدنسهنس ٩6۱ هنس راهعلقوب نوتب : ناشلا لبلج ( ناو ) هعلقو

 هناتسجروک . ردشلوا عقاو اهمیاوت عم ( زیربت) ٌهعلق حق هد هروب نم نس

 ( یسیلک هنسوب ) هلیس هعاف ( هیلسف ) هدتبالو (هیلوب) ۰ یسارجا نیقا
 (نیدان) ٌهعاقو ( هنیراوبا) ٌةعاق حتف .ردشلوا هد 4۳ هنس یجتف كنس هعلق

 رفسو ( هچرویوا ) هعلقو ( نرراف) هعلقو ( هجر قاب ) هملقو ( نیسا ) هعاقو
 (دغژو) هعلق حق . ردشاوا عفاو هد ٩2۳ هنس ( سونروک ) رز ج نواه

 رفس ۰۹٤٤ هنس ( كسوا ) هما برق رد ( ناوبا نایجوقروح ) تعزهو

 هعلقو( هرمعب ) تیالو حتف ۰( شاب ) رهش حق ۰( نادغوب ) تیالو نویاه
 . رایدلدیا حتف هدنحشرات 446 هنس رل هعلقو نوت . هتسو تیالو رد ( نی )

 هعاقو ( نج ) تیالو حتفو كسره یاول رد ( هوون ) هعلق سصالختسا

 ( نمد) هعلقحتفو ( وید) ردنبو دنه بنام نوباه یامتود تع نعو( ندع )
 .ردشلک هعوقو( اشا ناماس یشاوط ) تسدب هدنخشرات ٩4٩ هنس شب حتفو
 ( سونا ) یلارق لدرا هنحاو بولی دا حق هعفد یا a (ندو ) هعاق

 یزاغ) هنجحما بولیدا حتف FG هدنسهنس ۸ ا وا لارق

 هعلق ےتف . یدنلوا بصن یضاق ( یدقا ندلاربخ )و ریزو ( اشاپ ناماس

 نوحشم تربع ( نوغرتسا  هعاق حتفو (هوولاو) ٌهعاقو ( دارغلب یلوتسا )

 ٩۵۰ هنس ( هغواح ) هعلقو ( هطالوب ) ٌهعاقو ( مربرب ) هعلقو ( انات ) ةعاقو

 تافو ۰ راردهدشیرق دارفلب به رل هعلقو , یدک هعوقو هد رات
 رد ( دارفشیو ) هعاق حتف >“ 40۰ ها ناچ یس ۹ک نا د هدازبش



 ۲ »۰۳ یاحوتف كناخ نایلس

 )< کوک وگو KDE NIE DiS )کوک DEE RoI Ke KEDE NE DE E )و )وب وب یو )و و یو

 ندنآ و املع رباکا راس و مالسالا خيش ندنآ ۰ یرب ندنرلذاخ راتات ادا

 ندنسادص هنروظو هراقنو لبط بودا سوب تسد ارزو راسو مظعادص

 بوط دلرابتشک مهراب كس هع نالوا هدارب یوزر بولوا لصاح ته ٩

 مالک ٌهصالخ . رولوا ادصو تیص میظعرب هرجا هیط ؛دلب هدننامداش كنقتو "
 تکوشو ترهشو تمظع تاراد یالآ و یاوید ؟دعاقو نوناقوب كناع لا

 هلردقوب ندنفج هلوا ناوبد درب كه هلا ریرح هرزوا ناخ ناملس نیا
 ..یدنآ وا

 یرلازغ ادتبا  هللج تاحوتف نالوا هدنراتطلس نامز كناخ ناملس

 یناطناخوب بولوا نی رزوا یئاخ ( یلازغدربناح) سک ان سکرجیسیلاو ماش
 كلربحا رفص ٩۲۷ هنس بولوا مظعم رادرس اشاپ داهرف رتزو هلغلوا یعایو

 ناطلغ ناطلغ یتاود ییرسوناور همنهج اح كننلازغ دربناح یورک یک |
 تلو نانو دارغا ق ۰۹۲۷ هنس ىل كنقش ود او لک حق .یدلوا

 سودر هریزح حتف ۰ ٩۲۷ هنس كسی وقو نمقنالسا هعاق حتف ۰۹۲۷ هنس
 ( كب یعهداز راوسش) لتفو نیدارقسا هعلق حف ۰ ٩۲۸ هنس بجر ۲ ۴

 " ةعاقو ( یلرجا ) هریزح ةعلق حتفو ( كليا ) ٌهعلقو ( كله ) ُهسلق حتفو

 هنس اهعالقربغ عم (موردوب ) ٌةعاقو (یوکناتسا) ٌهعلقو ( یلاتخت-ولاطحاط )

 (كيتوف) و (قولیوا) هعاقو ( نیداراو) هعلق حتفو ( جاهم) ءارغ ۸
 (نینوص)و (یاکول )و (هغروغوغ)و( كيربا) ُهماقو (هجفرتمد- هچروج) و
 هباقو ( نیدوب) سورکناتخت هلرلهعلقوب ( كسوا )و( هجار )و (تودرا) و
 (نیدو) ُماقهلراحتف رسباسحو رلهعاق هع هدننبامو( نیداکس)هعلقو ( هتشب)

 (هجماب) ٌهماقحتفو ٩۳۳ هنس فاخانردنق مازهنا .یدنلوامتف هدنشرات ۳۲ ۰

 ثنجاب( مودب ۳ ةعلق ۰۹۳۵ هنس ( چ نالایالا لیزة) یانف ۳ هنس ۰

 هرصاحهدنجا نردوب لارق سوناب « یداوا( نیدوب )لارق (سوناب)لارق : رکید
 ( كاشرا )هماقحتف ۰ 4۳۸ هنس یکیدتاصبلخت بواک ( هداز اشابیحم )بول وا

 (راولب ) و (هجئزربهسنازارب ) و ( هلش )و ( هیلوباق ) و ( هغولقش» و
 ( هجابوج) و (کشاب ) و ( قینروبوق ) و ( هژیق ) و( ناقاز )و شوتو) و



 
IN. Eو رک  
 ی

 ۲۶ )و - 8 ٩
 ی و

 ورک )9 بوک RoE یک ورک )یک یک eI )یو یو نیک IERIE DIE یک یو

 .«,یشاب شواح . ردبا ثکم هدلحم ینیدروط ناوید كرابرحکب هدنفرط غاص
 ۰ ۰ اغا روخا ریما « یثاا یرفاح < مریم ِ ر

 . یدحوم هنیدزواو بویک هزوج هني راشاب رانوب هلج یشاب هقرفتم ۰ شاب
 كولب تردو یدرردا رارف یو بم یر سه يان تفاخ سلطا

 .یرلسر لق شعو یراشواح ناود هلحو یرلاغا یهاسو رادحلسو یرلاغا

 رومآمو ردنا رارق هدنرلزکرم سکه بوبک یراتعاخ تسوا هلا رهزوجم
 حاصلا لع هدناوید ترد روک ذم . یدرلرولوا دیقم هراشیا یراقدلوا

 یرحیکی یبابروج یادخب ساط كس چوا بوقیچ یسابروج یرجکی
 ادص موک موک كلف ساط ندنستاروک هدک دادیا عیزوت هتسوفاط
 هدوسآ بوبمجا ابروح رلهسلوا ریکلد ههاشداب رایرحکب ناغ ۰ یدریریو

 .تکرح هرزوا یرلدایم رب رح و رولوا ضرع ههاشداب یرافدروط

 یرلاوعد لوس ضم بوقیج هنکشوک تلادع هاشداب ندنآ . یدرنلیدبا

 نح كيب هج هلا هسبقن عن طاس ناوید بابرا یقو قاشوق ندنآ و رارلکید

 . راسو ینارفن همیخو نارتهم هارزو یرابجهطلاب یلفلز هلج بونهزیپ ماعط
 یرحیک واشاب نادوفو ریزوید ماعطلادعب .یدرردبا تمدخناوید بایرا

 هتسهطوا ضرع یرجا ندنسومق اغا قا ههاشداپ ولتداعس رکسعیضاقو یساغا
 ضرع هباک اخ هسیدادباارجا لصن قحو بودبا روهظ هن هدناویدره بژوریک

 ,یشابشواح هداروا . یدرابلکهتل | هق هنب . راراقج هرمشط هرکوص «رلردا

 ۰ هن بویلرهم يراهناخ رفد و هنیزخ ی هدهرمشط بول آ رهم ندمظعاردص

 هتیراهناخ هللا یرابالا ناو د بابرا هلبا اتو اعدو یدردنا ماست همظعا ردص

 هلوق می هدنشاب یا رجوا هک ردلوا ناوید قلهملغو . یدرلرولوا ناور
 ربریو ناشن ندرمشحزور نوکلوا هلک یحابا ندلوقرب دوخا اقبج بجاوم
 بارا ,EAS را | نال ی رفتم ٥ مو 4یدرولوا مظعناوبد درب

 رودرز . را هک نهوجممامط "یاوا و تالاعیج بتولواقرغتسم تری ناود

 کراردبا نییزت ینسهناتسا یسهلج كنانج مح هاشداب هلبا رلهدهمو هحییااخ

 هدن راناو د ندسع رور ۰ یدررولوا ناربحو هتسامد هدکدروک رلیدیارا



 ۲۰۱ یراعو تماعز كغاحنسیه

 ِ رکسع كيب جوا بولوا قالا رايو تماعز بولوا حتف هوناب تا

 گم بول زاب راعو تماعز هدنرب قاحنس ب بولیدا حتف تارتلاا .یدلوا "

 7 تماعز بونلوا حتف داوب وہا تلاا . یدلوا هدایز رکسع كب "

 بولیدبا حتف دیرک ری زج میظع تلايا . یدلوا هدابز رکسع فب رکا

 نم 9 بولوا راتو تماعز هلم هنیرپ لوا

 دحا كلم ) نمدقفا یتح . هدا هدایز ید یراب تانج . یدشلهداز اباعر دی

 هد هعس میلاقا بولوا مظعا رزو هدنرصع عیار دم هدنځ رات ۱۰۹۰ ( اشاپ ۱

 كيب ىلا شما زویشب هلج بوناوآ ریرحت یرللوق هاشداپ نی هفولع هاب

 یراروخ هفظو هلج هجثراو هکیبزوب ندکیب ۰ هکیب ندرب بولیدیا باسح لوق
 هدنلوق رصمو . یدیایمور ٌهسک زوییدب كيب رچواقرق یرابجاوم یونس
 هسک قرق كيب زوقط یرلهفولع یونس هليا یرابقرتو ینایعو هنازخ هقشاب
 ناخ ناملس ناطلس اما . یدنلوا صیخلت هلی رب رح كناشايدحا كلم یشدلوا

 رضاح هلح اما . یذغو رکسع لاثم ارد ردقو و قراصم ردقو هدنرصع

 ناماس حور یقاخ اند عیح الاح . یدبا نیدهاحم . نیدحوم رک ان

 . راردبا داب هلا ربخ ینا

 مولعم هلوقءلایوذ ناوخا - ناخ ناماس ناطلس ناوود سرت نناوق

 نوک ترد ناال .یدیعوناوید نییزتو برت لوا ندناخ ناماس هک هلوا

 یلآ و یساغا یرجیکیو یرکسیضق ییاو یراریزو هق ید مع ناو
 تمدخ هدناوید هیا اصعشوګ ؟ یبادختک رابجوفو یثابشوا- و یراق وب

 هدنلآ هق بولک هرکوص ندهلج ظعا ریزو ندنآ : ىدا نوناق ی

 ندنرلریزو هبفیدب یداشاب نادوف و .یدراباعاعسا یعازتو اوعدو ردباتکم

 .. یدرلکد .یرلاوعد امت هدصاع هاتر توزوظوا هام و جراخ

 لصف یرلاوعد قلعتم هنیرتجم نیمزج یا هداعسلا راد یک هر

 ندناخ ناملس قموق هزرط هن وکرب ییراسال كناوبد بارا هلو یدردیا

 واتس ام مةعاردص .اشاب نادوفو یریزو هق ید الوا . یدلاف ۰

 كنوق هتروا هليا یمیاس ید لوا هسرولوا یساغا یرجکب هلا ترازو



 یمهمانتحاس یلحایلوا ۲ ۰ <

 یک دم امار مجد نم و قسم نا ورم( و صم مج ج بجمصهجصب

 جوزرا« عه رام ۰۸ تماعز ناهدرا . ۱۲۳ را ۰۳ تماعز یتلوا ءاول
 ۱۳ تماعز سون رخ ۰۱۷۲ راع ۰۲ تماعز رح ۰24 رام ٠٤٤ تماعز
 نتساب ۰ 6 رام ۰۸ تماعز كت ۸ رام اغا تنو ۰.۳۵ راج

 ۰۱۸ راع ۰۸ تماعزهحشوا .(«راج ۰4 تماعزیزول ۰۱6 راع ٩ تماعز

 ۰۷ تماعز رمسا ۰۱2 راج ۰۱۳ تماعزهلطح ۰۳۲ راعوتماعز كلك لخ

 . ٩۸ راع ۽ تماعز كم ۰ ع را

 .غاص ههاش ابا رد ae ول هج عم رکسع : ناو تلابا رد

 زاع ۶۸ تماغز ناو ءاولمردراشموف یئراق هلنارکسع لوق: لوصو يلوخ
 هنادو ۰ ۷٩ راجت ۰۷ تماعزینابوح ۰۳۳ رامت ۰ 2۷ تماعز رکریوش ۳۵
 تماعز سجرا ۰ ۱۲۵ را .ع تماعز دیزاب هعلق ۱ رام ۰۷ تماعز
 ۰۷ تماعز هلدالروک < ۱۰۱ رام ۰۵٩ تماعز زاوطاداع . و۸ راع ۵

 ۱ . ٩۷ راع
 اعز یلوطاناو يليا مور كنارفغلاو ةمحرلا هيلع ناملس ناطلس هدلحموب

 . یدلوب ماعا هلیربخ یربرحت یرارا تماعزو یتالوصحم كنيراع بایراو
 رام بابرا هل هدراهمیظع تلاا نالوا قالطا یلیامور هدنرلتداعس نامزاما
 نالوا قالطا لوطانا ءیدا رکسع زوسلآ كسترد شم هلا یراول هنج

 . ودرکسع زویتلا كرب ناسقط هیرلولهبج رام بابراو اعز هدنالاا هل
 هب لیا مورهکیدما شمریو ماظتناو ماظن هستم لوا هناټع لا تل ود هللامهاب
 لوطانا .. یدزعا اقا قلا کیف ھا لاح هعد هدیلوطاتآ .هتستیا رقس

 هنامآ و هقارع هللوق وق جنا . یدزلآ رکسع ندنایا مور هستیا رفس هنناج
 02 نور نالوا دا دنا ناز": یدرولک رفظمو رومصم تودک

 بجاوم یلتارب ىلا نالوا هدنفرصت هضف كناع لا هجنراو هکبزوب ندکیب
 كيب زوب هرکشب . راشما باسح مومعلا ىلع یتس هفیظو یرکسع را
 ینادیم كسب قرق . ردشملوا ریرحت نیدحوم شویج یحنکشا روخ هفیظو
 یرامادخ هاس حلسم تان ی دا هدک واب تردو یرحیکب ردا تسوا تلا

 هدنرصع عبار ناخ جم ناطلس ادخ دمحم اما . ردشلوا ددع كيب قرق هليا



 یراعو تماعز كغاحنسه ۰۹۹
+ IERIE شک لک وگو NDE NIE RIK DIK DIED NSN TDK DIDI KMD, 

 ..یلهرکدت یس ۱۸۲۷ «تساعز ی ۽. .ردحاق ۱15۷ : سیر تاابارد

 :.0۰۰ هلبراول هج كنیرامت بابراو امعزو ایا هرژوا ےدق نوناق . ردرایت
 .. و۳ رایت ٩ تماعز همالع ۰۳۸ راع ٩ تماعز سیرق ءاول .رواوارکبع

 -.تماعز یبا چ e رام ۷ تماعز سس ۱۸ را ۰۱۳ تماعز سوسرط

 ۱ ۱ . 1۰۲ را ۹

 .نکبسع ۰*۱8 لرلو هج : ردصلف و۱5 ا شبا او

 ۰۰۵ رام ٩ تماعز صح ۰۸۷ راع ۰۱۲ تماعزسلبارط یاول .رولوا

 ۰.۱۷۱ رام . ۲۲ تماعز همیلس ۰ ٩۱ راع ۰٩ تماعز هاسح
 نما SN LENE هل رلول هج ۰ ردحلبق ه٤ : هقر تلابا رد

 -كج هرب ۰ ۲۵۱ را ٩ تماعز هفروا اهر . ۱۳۲ رام ۰۳ تماعز ءور

 . ۱۲۹ رام ۰٩ تماعز هلع ۰ ۱۰۵4 راع ۰۱۵ تیمار

 . رولوا غ ۱۸۵۰ هلسول هج . ردحاق ۽٤٥ : نوزبرط تلابا رد

 . ۷۲ راج .ه تماعز موطاب ۰۳۲۸ را ۰ ٤۳ تماعز نور رط یاول
 رود .رولوا نکسع ۱۸۰۰ زاره . ردحلبق ۳۰ . راد تلابا رد

 ۰۱5۵ را ۰ ٩ تماعز دیما یاول . یدیا جلق ٩۰۰۰ هدعبار ناخ دارم
 دار هوس ۳ رام ۹ تماعر یغرآ °: ۳ راج ۰۳ تهاعز تو رخ

 راجت ۽ تماعز ك خر : ۵ راج ی تماعرنابصا ۰ ۱۹۳ 4

 + 46 رابعو تماعز فک تیم ۰۱۳ راج ۸م تماعز ثكيمرح را

 بلق ۰۷ را ۰۲ تماعز كزکشمح ۰۳۰ رامت .ه تماعز روغابج ند |
 ۰۲۱ رام ٩ تماعز راحنس  عع رام  تماعز

 ما و NOT هلبرلولهح . ردحلق ۲۷۵۹ : مورضرا تلاارد

 . ناوصاب . 24 راع ۰۵ تماعز موتروت ۰۲۲۱۵ رام ۰ ٥٩ تماعز مو رضرا

 ۰6۲۵ راعت ۰۲ تماعز سنخ ۰۷۲۹ رام ء۸ تماعز نک ۰ ٩۳ راجت ٤ تماعز

 راصح هرف ۳ رام ۰۱ تماعر نا YAY راج ٩. تماعز درگ الم

 . ٩٤۰ راع < ۽ تماعز قرش

 ..ردبا رکسع ۸۰۰ هلح ربارب هلیرلول هج . ردجاق ٩۵٩ : ردلچ تلالا
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« KDE KEDE بک باک )9 )یک )یک NSIS یک RIDE SIE 2یک )یک )< و( (9 RIESE 9 DIENT DE 

 .تماعز هنوق یاول الوا : رد هلهحو وش یرارامتو تماعز . ردها سس

 رات ۹2 تماعز هدکنن ۰ ۷۲۰۰ رامت ۰۱۲ تماعز هبرصتق . ۵۱۲ را ۳

 .. ۲۲ رات ء٩ تماعز رهش قا ۰ ۲٤٤ راعت ۰۱۲ تماعز یرہشکب ۵
 ۰ ۲۸۸ رات ۰۱۳ تماعر یارسقاآ ۰۱۳۰ راعت  ع تماعز یرهش ره

 یمادعامو تماعز ی ٩۰۰ .ردحاق ۳۱۳۳ : ساوسیعیمور تاابارد

 هلبا یرلواهبج هرزوا نوناق یرلراعتو تماعز بایرا . ردرامت ىلە ا

 .یدب نانکسزوب ءرکرب زوتوا زو یونس یرللصاح . رارولوا 1.۰۰

 یاولو هساما یاولو ساوس یاول . رولوا هغ ا یدب یعرکی زویجوا كيب

 وایت كرلاولوب رک رع یاولو كیناح یاولو یبرود یاولو موروج
 ساویسیاول - ردقو ناصقو هداز . ردشفلوا زن رغ رار هلج یراتماعزو

 - ردهرژوا لاونمو یراتماعزو را# كرلاول هلح ۰۹۲۸ راعت .ع۸ تماعز

 رک ذتیسادعام .ردتناعز ی ۷۵ ؛ردحلف ۲۱۹۹ : شعم تلابارد

 هابرلولهج هرزوا نوناق كنبرامت بابراو اعزو اما . ردرامت ۳

 -.ترد ناشط یرللصاح یونس كشوحو : زولوا ع ردق ٥۵۰۰ هله

 تماعز رک یاول . رولوا هث | یدب نوا كسح وا یعرکیو كنیزون مرگ

 1۵7 را ۰۲ تماعز باتنبع ۰٥٩ رامت ۰۲ تماعزصراق ۰۱۱۲۰ رامت ۳
 . .رداول رومعم ۰ ۲۷٩ راعت ۰۸ تماعز هطالم

 ارك دن ی۸۹۵ .ردتماعز ی ۱۰6 ۰ ردحاق ۰۳ : بلح تاایا رد

 .یاول . ردرکع ۰ رار هل رلولهج هرزوا نوناق رکسع و . ردیراعتاول

 سیلک ۰ ۱۱۹۰ رات ۰۱۱ تماعز هنطا ۰۲۵۹۵ راجت ۰۱۸ تماعز هدیاح

 راج ۰۲ تماعز زانع ۰۸۵ راعت ۰4 تماعزءرعم ۰ ۲۹۵ راع ۰۱۷ تماعز

 . 6۷ راج ۰٩ تماعز سل ۰
 .نوناق .ردراع ی ۸٩۸ ؛تماعز ی ۳۸ ۰ ردحلق ٩ : ماش تلالا رد

 راع ۰٩ تماعز فیرش سدق یاول . ردزکسع ۱۸۰۰ هرو هج هرزوآ

 هه تماعردفص ۰۲٩ راج .۵ تماعز نو-۰۲۱ رام ۰ ۽ تماعز نول ۷4

 - ۱۲ را ۰۷ تماعز سلبان ۰ ۱۰۸ را ۰۷ تماعز هزغ ۰ ۱۳۳ رامت



 NAY یراء و ت.اعز كغاحنسیه

 : زد و#

 ی

 ین دلزاب راو تماعز كلتفچ خوسنم ولکده هدقاجنسره

 ردیا نایب الیصفت
 كنيلوطانا تلابا مار هحل . ع رایت ۰4۲ تماعز : هسورپ ءاول رد

 هدنسفلوا ریرحن ًاررکم . ردراو تاخوسنم تازو راع مدنغاجتب هک
 ۱ . ردنک رانالبزاب هدالاب ارز + ردقوب هدا

 دام ناعلس اما . ردحاش ۱۹۱۸ : رب یل اشاب نادوش تلابا رد

 (۱۰:۳) (اشاپ رفعج ) نادوق شمقیج ندفلیشاب یجناتسوب هدنرصع عیار
 رافک هدایرد بولوا جلق ٩٩۰۰ هل هدنملق ابرد نکا نادوق هد رات
 هرزوا نون . یداراعت یسادعام .یدا تماعز یس ۷۰۰ . یدلوا نخ

 نادوفو رابللکوکو ناتسرع < هناسرت . یدرولوا رکسع ۱۳۰۹۷ هلبراواهچ

 لکسع ۱۲۰۰۰ ید یزکس یرلک ارد یحام هغردق ها شا
 یرولاصاح یونس راغ بایراو تماعز نارا اما لدار وک برف ۴
 ۱ مالسلاو رولوا هغ كس زو مرک ناک زو

 یتخح هنيا . ٧۸۸ رایت ۰۱۲ تماعز : زوسےغا غاحنس هدنرلاول رتازج
 ۰۱۸۷ رامت ۰۲۵ تماعز ییا هحوف ۰۸۳راعت یللدم ۰۲۸۷ رامت ۰۱۳ تماعزب

 لوک ۰ ۱۱۵ رامت ۰۱۱ تماعز یا یراق ۰۲۳۵ راعت ۰۳۲ تماعز هلغم

 راجت ۰ تماعز افس ۰۱۷۸ راعت . 6 تماعزسودر ۰۱۳۲ راعت .۱ع تماعز

 . (٩ راع ۱۵ تمار هرتتشنم 1

 یلهرک دت یسادعام .ردتماعز ی ۱۱۰ ؛ردحاق ۱٩۲۰ : نامرقتلالارد

 81۰۰ هللا یروهبح هرزوا نوناق یراعت بایراو ام زو اصا . ردراعت

 شمت زویو كسب زوب هرک شب زو: یرلاصاح یونس كرك او .رولوا رکسعب



 یسهمانتحایس یلچایلوا ر ۹7

  RIE)یو دیو )یوک ووک  NSIEفک  RIE NIEیک یک  TEYE No NDE SIE DIE RIE RIEرک  DEI BKیک )بلک ):

E ت دد رگتسلع ۍیرادقم ۱۷۰۰۰ هل هلرلو هج رف ٩۷۰۰ . ردراعت 

 واک و دلا تاغار یشکت یالا كعادته هضاط نالوا

 زوب هرک چوا شمت زونجوا یرللصاح یونس هرزوا نوناق كرابت بابراو
 ج ردها زون وا رود كس ید نواو كس

 ردنا ناب ینغدلوا هلمجوه یراو تماعز كغاجنسره

 رات ۰2۱ تماعز ناخوراص ۰٩۹۳۵ راعت ۰۲۹ تماعز هبهاتوک یاول
 ۰۷۱ را ۰۱6 تماعر راصحهرف ۰ ۵۷۲ راجت ۰۱۹ تماعز ندآ 4

 < ۱۰۰۵ رایت ,۳۰ تماعزهسورب ۰ ۲۷۵۷ رایت ۰۱۰ تماعز(هرقنا) یروکنا

 تماعزاشتنم ۰ ۵۸۷ رامت ۰۷ تماعزیلومطسق ۰۵۵6۱ راجت ۱6 تماعزللو

 رایت ۰٩ تماعز(دابآ دیح)دیح ۰۳۹۲ رایت ۰۷ تماعزکت ۰ ۳۸۱ رایت ۳
 ± ۱۸۲ راعت ۰۷ تماعز کوا ناطاس ۰ ۳۸۱ رابت ۰۷ تماعز یسدرق ۵
 ییهف اظ ناملسمو هداس هدبل وطانا یاول - ۱۸۳ رامت ۰۳ تماعز یرفناک

 رکدع رفن زویزوقط كيب یتلآ نوکی . راردیک هرفس هللا یرلتبون . ردراو

 هداس نالوا رک ذ وب . رولوا رفن زویشب كيب ین یعرکپ هلبا یرلقاع .رولوا

 یرهفیظو بودا جارخا هلیراتبو یبرکوروب یرلکب كنسهف اط نامو
 - ردکمروتک هربخذ همالسا رکسع بودیاریهطت ینیملس هار هاشوكمکح بوط
 لساح بولوا یرلکلتفچ كنغاجوا اسم یخد كرانوب یکینیدلوا هدنایا مور

 بولوا دیق یلوصحم رایت هرلودنک بويا یمسر یرارشع یدنک نالوا
 مفر یسهفاط لسمو هداب هدلاح کیدمش . یدبا راردک هرفس هدنتحت كنا

 اعز بولیزا تماعزو رایت یرلکلتفج و بوللوا دیق اباعر یسهلح بولوا
 ادعام ندرلنوب ۰ ردرارومأم هتیرفس ایرد هلا اشا نادوف یراراعت بایراو

 نوا ۰ ردراو ید یسهفاط ناتسرصو نازابناح رف نانکس زوکیا كم

 هرفس رف زکس یعرکی زوب بودیا ادا ینتمدخ یون رفس یرفن رب هدرفن



 140 یماعزو راعت كغاحنسیه هدننلایا لوطاناو لیامور
REM 5هوا ( SIE Ne IE DS DE NEEهیااک ( RSD NTEیک )باک )وا )یک )و9 )باک )یک )یک ورک ( KSI۳۰۹ )یک  IE IIE 

 ۳۲ راع ۰۰ تماعز یرخوا ۰۳۵۵ راج ۷ مادا ۳۶ رام

 (هردوتشا ) هبردنکسا ۰۰*۰ تماعز هروم < ۸۹ راج ۳۸ تماعز هرنولوا

 ۰۲۰ تماعز نمروح ۰ ۳۳۶ رامت ۰۰ تماعز لوک ۰ 4۳۲ راجت ۰۷۵ تماعز
 «۷۹راج ۰۳۰ تماعز هزو ۱۳۸ راج ۰۱۸ تماعز ناصلبا : ۲۳. رات

 اسلکقرق ۰۲۷۹۲ راک ۰۳۹ تماعزكيالس ۰ ۱۵۵ رایت ۰۲ع تماعز هنواد
 ۱۲ تماعز ندو ۵۲ رام ۰۱۰ تماعز نک هقود ۰۳۸ راعو تماعا کک

 راعت ۱۰تماعز نرتطوو ۵۰۰ راجت ۰۲۷ تماعز راضحهج ال۱۰ ۵ راک

 قاحواناکورو تماعزیلو هخ وا ۰۲۲۵ راع ۰۱۷ تماعز نرزرب ۰

 ۰.۱۳۸ یعاحوا كالس * ۳۲۵ تماعز یعاحوا یعاط رونکت ۱۸۸۵

 ۰۰۰ ليام ور ناملسم ۵۶ یعاحوا نکود ل ۰ یجوا قاحوف

 ۰۱۸۹ یاحوا هناکنح ۰۳۰۱ نمرجناماسم ۰۳۰۱ .قاحوا هل زق ناملسم

  هدهاشداب رتفد . ۱۰۱۵ اہفاحوا نر رک 1 اع ۷۸ یعاحوا هزبو ناملسم»

 هلا تبون یرف شب . رج وار یر زورا را

 یراتبون هدقدلوا مقاو نواه رفس بولوا قاع یرفت شب یمرکی < یجتکتا
 قاجرخ هفا رش یللا هدنسهلاقم هبناود ضراوع ن یکتا

 هرش هظاطوب راهرو يا 6 اقا 9 رک
 هراملسم . زالوا صالخ ندکلکورو هسرولوا ید یاس هدرفس هکرد

 نالوا لصاح ندنرلکلتفح . ردشلرو رب یرادقم كلتفح رر هدنراتالو

 . ردشعلوا دق یلوصح ا هزاودنک توا یر ك ودنک

 هدنوباه رفس . راردک هرفس بولا یلوصحم كرابت لوا هدکدلک یراتبوا
 هربخذ هرکسع بودا رابطت یرللوو بّوکح نوط یمدخ لر

  بایراو تماعز بابرا رئاس بوشیلاج رانوب هدراتمدخ هلوقمو . ردکمروتک
 . راریشیلاج هلاتقو برح . هلادجو كنج قجمآ نایهجو رایت

 لوطاا تلابا

 تک ؛یلهرک ذییمادعامو تماعز ی ۱۹۵ .ردحلق ۷۳۱۰ تلااو



 و )29 )یک NEDE )یک KDE NIE )یک کوک SIDERED NSE ReDERKSIERNSIE SIE )درک )یک

 كرلا ولرمم هله هراشوب . ۳۰۰۰۰۵ هلا ۲م ناوه یا و صاخو

 یرکسع هجو ردچیلق چاق تاک راک ره هرر وا ناعاس نواف

 تارو ا واکد هر هدتلابا و هدقاحنسرهو رولوا را دقمه

 ردنا ناب یرلنا ردراو

 ٩۲۸4 یراع تماعز نالوا هدنراقاحس هلح یبا مور تلالا الوا

 بایرا:. ردرام رسهرک دو »رک دن یمادعام ء ردتماعز ی ٩۱6 ردحلق
 كمرو ولهحر هد ها كس چوا راج بایراو ولهحر هدکیب شب ثماعز

 فرصتم هجراو هتماعز ندکس نوا «رلنالوا یس ها 7 نوا نود ھا
 بابرا نالوا هدیلبا مور تلابا هرزوا لاونموب . ریریو ول هج چوا رلنالوا»

 رووا رکسع رف ۷۰۲۰۰ هنآ یراولهح هرزوا نوناق كرام تابراو تماعز

 كس ش الج یرادرتفد رام < اک د. رفت قاجخب نارا رک

 . رولوا رفن ۷۵۰۰ ید یراول هج كرانوب . رلریرو ول هجر هد ها

 ا .SW > هل رلول هبح هژزوا نوناق ياا ارا

 . مالسلاو رولوا رکسع ۰۰۰۰ هلی رامادخ رتاس . رولوا رکسع-

 ردق+ یتماعزو راع كغاحنس ره هدنتلابایلوطاباو لیامور

 لبدنتسوک یاولرد « ۱۷۸۲۵ رامتوتماعز ۷۲۷ هفوص یاشاب ءاول الوا

 ۰۰۲ تماعز هبناب ۵۲۵ راعت ۳۹ تماعز هلاحرت ۰۱۰۱۷ رام ۰ ۸تماعز



 1۹۳ یرلصاخ كن رادرتفد راع و كنسادختک رتفدو كنكب قاحنس

 یغرا صاخ ۰۲۱۹۹۹4 توبرخ یاول صاخ : رکب راد تلابا رد
 ۲م نیسهل ۱۶۷۲۰ ۰ قان | صاح ۰ ۰۳+ 4۳ كرەوىس < 0\0 1

 نکا ۰.۵ فک نسح ۵۶ تام جن + 4 د

 دزکشح ۳ ۲۷/۰ ۰ ۰ ۰ روجقاح ۰ ۸٩۲۷۵ - دلهح و قلفاح وا (لکار

 ۷۲۰۰۰۰۰ هعلقەا ۰ ۲۲۳۲۷۲ درعسصاخ < ۲۹۹۰۵ تانهص ۳۰۰
f 

 ر

 « ۱۰۰۰ ۰ نابزو و ن راسا ءاول < ۲ مه م + نەقراقاىم ۱۹۱6۱۸ راحنس

 كتر صاخ ۰۳۲۷۵۹۰۰ كوجاخ ۰ 111٦1۸ - قلقاحوا بلف صاح
 3 ۱ ۵ دفا هت زح رادرتفد صاخ 1 ۳۲۱/۸۳۶ * چیک اخ 4« ۲۸۰ ۰ ۰

 . ۸۰ ۰ ۰ + راج رادرتفد تماعز 3 ۱۰۰۲ ۶ رکب راد رفد اد 1

 ۰۰+۸۰ ههار رد ۷۲ هسا رم یاول صاخ : هقر تلابا رد

 ۰ ۲۰۰۰۰۰ جورس صاخ < ٤۰٥۰۰۰ هعسر یا ۰ روناق

 # . ۲۸۲۲۱۵ هنع صاخ

 هحورا - هلح ۷۷۰۸۰۰ دانا کلنز ءاول ضا : داد تلاا رد

 «٠ عع۵۰۰۰ هجا مور ۲۲۰۰۰۰ زراوح ۰ ۹۵۱۰۰۰۰ - ردشنوا تلابا

 ۲۰۰۰۰ گلنترد ۸۰4۲۸۷ - ردتموکح - غاط هرق ۰ ۲۰۰۰۰۰ هلوکلج

 E هوم طساو ۱۲۹۰۰ الەد < 2ء1۹۳ | هرد ۲۵۵۰۰۰ تاوامس

 ۳ ا ٠.۰۰ هسا رف ۲۰۰۰۰ وق روع ۰ YAT دنرک

 رادرفد تمامز د قد یادختن ت ۱.

 . ۷۰۰۰۰ دادش راعت

 ۰۳ ۰۰.۰ شجرا 6۵۰۳۵٩ زاوطاداعءاواریمصاخ : ناوتاالا رد

 ۰2۰۲۰۰ نایک ۷۲۰ دم راز ۷۰۰۰۰۰ یک را ۱

 یا و ها ۲۵۰۰۰۰ ی دیک اضا ۲۰۰۰۰۰ درغاسا

 كح هوا ۰ ۰۰۰۰ عودرر ۰6 دن زاب a ۷۰ دوا ی

 یاه راجت رادرتفد تماعز ۰٩۰۱۸۹ ناو رتفد يا تماعز ۰ ۶
 . 6۳۸۷۰ ناو "

 ۲۱۸۲۸۵ تیرکت ۰۲۱۵۰۰۰ یناوجاب یاولربم صاخ :لصوم تلابارد



 و یمهمانتحایس یلحابلوا ۱۹۲

 )یک یک DSI نیک یک یر یک BIE NEDE NIE ورک NEDE )یک NIE )یو )یک N94 )یک )یک )رک

 با ۹ بلح هشیزخ رادرتفد صاخ ۰ سل به ۰۰

 ۰۸۱۱۵ بلح راعت رادرتفد تماعز ۰ ۲۹۹۳۰ باح یادختک تماعز

 صاخ ۰۵۰۰۰۰۰ هطالم صاخ : شعص یا هردقلاود تلابا رد

 .دامصمص ۰۲۰۵۳۰۰ (دیردقلاوذ ) شعم صراق صاخ ۰ ۱۵۱۳۰ باتنیع
No slsرادرفد تماعز صاخ ۰ ۸۷۰۰۷۳ شعم رتفد یادنتکص اخ  

 . ۲۰۳۰۰۰ شعص رامت

 وروح ۳۰۰۰۰۰ هبساما یاولربم صاخ, : ساوبس مور تابا رد

 كسلاح ۰ ۲۵۰۳۹۰ کیرود صاخ ۰ ۲۱۲۷۵ قوازو «

 ساوس مور رتفد اب او ۰ ۲۱۰۰۰۰ ۰ رج ص ۰:

 ۰۸۲۵۵۰ ساوس مور یاه رادرفد تماعرز ۰

 از5 اچ < ۱۲۰۰۰ قرش راصح هرق : مورضزا ناربما صاخ تلابا

 4 ۵۸۰ 66۰ ساخ ۳۵ ریسسا صاخ ۰ ۲۷۹۵۰۰ ناسا ۰

 .مونروت ۰۲۰۰۱۷۰۲ نامزوق ۹ هاشم : عزم درد الام

 .هنس زخ رادرتفد صاخ ۰۲۷۰۳۰۰۰ ناوصان < 5+22 درک ۰۹۹/۰۰۰

 .تماعز ۰۱۵۰۰۰۰ مورضرا رادرتفدیادختک تماعز ۰ ۱2۲۵۹۰۰ مورضرا

 . ۲۰۲۰۰ مورضرا راعرتفد

 بر و ۰. ۹۰۳ كح وک ناهدرا صاخ : صراف صاخ تلاا رد

 e ۰ ۳9 نامعا. ۰ .داشر راز صاخح ۰

 بت یا یار

۲ 

 ۹ درکترو ۰۲ ۰ ۰ ۷ یت وا یاولرب«صاخ ها ردلح تلاارد

 .داشوش 4 ۳۰ ۰م كرز ناهدرا o ۲۸۰ ۰ ۰ جمدرا صاخ . ۲۶ ۲ ۰

 وختسو 3 ۲۹۵۰ ۰ كرس 4 ۲۰۰ ۵6۰ ۰ طو رخ صاخ 4 ۳۳۹۱۵۰۰ ۰

 hk عمه كش < ۲ ۰۳۳۳۹ لنحشام ۷۰ ۰ ۰٩۵۰

 ردها ۳۲ ۰ + موطاب رفد اد یوا نونفابرط ت تلا رد

 7 رد ها ۰۲۵۰ موطاب یاهراع رادرتفد تماعزو



 ۱۹۱ ۰ یرلصاخ كانمزا درتفدرایتو كنسادختک رتفدو كنکب قاحنس
DDE BIE RIE DIE SIE KIDDIE:نایک  DIEجوک نمک نیک نایک نیک نیک نوک نیوک نوک نوک  RIE 

 ندا" هیت نا ووا یاول رم صاخ : لوطانا تلابا رد

 هسورب ۰ ۲۱۵۳۰۰ یروکنا ۰۲۰۳۵۹ نوفا راصح هرق ۶
 کن وهم اهم وهم قو ۱۷۰۸۱۳ یو

 ناطاس ۰۳۰۰۰۰۰ یسهرق ۲۵۸۰۸۱ یرغناک ۳۰۵۰۰ دى ۳۲۳

 رادرتفد تماعز ۰۱۰۰۵۱۲ یلوطانا یادختک تماعز ۰۷۵۰۰۰۰ کوا

 رب هدنسهلح هسلا راو رلاول ردقن هدنتلابا هسهانوکو ٩۰۵6۵ یوطانا رایت

 هسالعو هبهاتوک ناکداس اما . ردنوناق هرزوا قلوا یرلتماعز كن ناملسم

 كارتشا هرفس هرزوا نوناق هن . ردقوح ندناک داس ناملسم هلم یراتماعز

 . رلردی|

 یرتکب ۰۳۵۰۰۰۰:یرصق صاخب : نامرق صاخ لاا رم تلابا زد

 ۰۷۵۷۵۰ یرهشرف ۰ تو ۳۵۰۰ یاسقا ۰

 : سوم. نانرف رفد یادت ضا 6۰۰ نام رو

 . ٥۰۰۰ راعت رادرتفد صاخ

 ۷۵۰۰۰۰ همالع «CVV ىيا جما یاولربمصاخ :سیرف تلابا رد

 . ۰ ۱۳۰۰۰۰ سیرق رادرتفد هتیزخ ۰۱۰۳۹۹ سس ۰۲۵۲۲۱۰ سوسرظ

 . ۸۳۰۰۰۰ سرق ایست تیام ۰۳۰۰۰۰ راعت رادرتفد تماعز

 ۰۲۳۱۸۰ هلبح ۰۲۲۰۳۹۸۰ صم یاولصاخ : ماش سلبارط تلابارد
 ۰۱۳۰۰۰ ماش سلبارط رادرتفدصاخ ۰ اه صاخ ۰ ۲۵۹۰۰۰ هبعسش

 سلبارط رات رادرتفد تماعز ۰2۸۰۰ سلبارط رتفد عادت یو

 و

 صاخ ۰۳۵۳۵۸۵ فرش سدق یاولربم صاخ : فل رش ماش تلابا رد

 ۰۲۹۰۰۰ نولج ۰ ۲۵۹۹۵۵۰ سلبا ۰۲۷۳۸۰۰ دفصصاخ ۰۸۳۳۵۸ هع
 تماعز ۰۱۰۳۳۵ ماش رتفد ءاولریم صاخ ۰ نو صاخ

 .رد ۷2۰۰۰ ماش یاه راعت رادرتفد تماعز ۰۱۳۰۰۰۰ ماش رتفد یادختک

 هنطا صاخ ۰ ۵۲۳۸۲۷ سلک صاخ : بلح یاصا صاخ تلاا
 زانع صاخ ۰۲۳۰۰ هرعم صاخ ۰۲۵۹۵۳۲۰ كحهرب صاخ ۰



 نرتطو ۲ ۷۰۰۳۵۵ راصحهحالا . ۳۳۰۰م ندوا ۰ ناکه قود.

 تماعز ۰۸۱6۲۹ ییامور یادختک تماعز . ۲۸۱٤٩ نرزرب ۰
 تماعز ۰ هز و ناکدروربم تماعر ۰ لا مور رادرتفد

 > :oV یلونناب ناکد رون رم تماعز « ۰۰۰۰۰ یعاط روفکت ناکدرون رم

 هجوق ناکدروبرب« تماعز ۰۳۳۵۵۹6 یو هحقوا ناکدروبریم تماعز"
 لعن نکدرو زم تماعز ۰۹۱۷۹۷ كنالس ناکدروریم تماعز « ۰

 . ٩۱66۲ وس ورم تماعز ۰۰٤۶ هلاوق نادوف تماعز ۲۰ ۰ نکود

 كس یه صاخ ۰4۳۵۰۰ یسلک ءاول صاخ : هنسون یاا صاخ تلالا رد

 ۰۱۷۰۰۰ هنحاز ۰ ٩٩1۲۳۰ هعرو ۰۳۵۷۹۳ قسروورا 6

 ۰4104۰ هنسو رتفد یادنیتک صاخ ۰۷۰۰۰۰ هشووهار ۰۲۷۰۰۰۰۰ قرف

 ۰۸۵۵۳۰ هنسو رادرتفد تماعز صاخ
 [ یراق |یلارق ۰۰ از ءاول : رازج یایعاصاخ تلابا رد

 ۰۲۰۰۰۰ یللبدم ۰۲۷۷۰۰6 سودر ۰۳۰۰۰۰۰ یتح ها ۰۳۰۰۰ ۰ ىلا

 صاخ هرتسسم ۳۰۰۰۰۰ هلغص ۲۸۲۰۸۸ اغ ۰۲۳۹۱۵۲۹ یبا هحوق

 "رادرتفد تماعز ۰ غاسرازج رادرتفد یاد تیاعز ۳۱۹۰۰

 . ۱۳۰۸۷ غلیم رتازج رامت
 یو 94۰۲۰ هردنمس صاخ : ندو یاول یاصا صاخ تلانا رد

 دک ۷۱۰۰۰۰ نوغروتسوا ۳۹۰۰۰ دارفلب یوتسا 26

 < ۳۰۰۰۰ هنروطمش :۳۳۰۰۰۰ كسوا ۰: ۲6۵۹۷۵ مس ۳۰

 ۰۲۷۳۳۸۶۰ دآ عو ۰ E ۳۰م تالف ۲۳۰۰۰ ۰نابوق

 ۰۲۳۰۲۰۲۰ ناک ۰ واو ۰: ۰۹۳۰۰ جاحیم < ۰۰۰۰۰ ولناص

 ندو رام رادرتفد یادختک تماعز ۰۱۰۵6۲۷۰ ندو یاول رتفد صاخ ۰
۹۰ . 

 ۰۷۰۸۵۲ دانح ۰۰۰۰ هوس ءاول : ارعا صاخ را وقت ەط تابا رد

 ۰1۱۹۱۵۵ ششا 5۲:۲۰ هونا ۲۹۰۰۸ هووادم ۰ ۲۵۹۸۹6۵ هلوک
 ۰6۸۸۰ راوشمطرتفد تک یاد ۰۱۱۰۰۰۰ راوشمط رادرتفد صاخ

 . ۰۰۰۰ راوشمط یاه راجت رادرتفد تماعز



 1۸۹ یراصاخ ا راو تنسادخنک فدو كنكب قاس

SIE NIE DDE KE DNSIE DRIED RDS926 جوک ( NIE۰۰26 )۰۹۱۵ )۰:2 096 )۰9۵6 26 )926 ( 

 ,یساشاب یجاشن ٤ ها غا كسب زوب شب یساغآ یرحیکی الثم . , ردب وافتم

 . راق هلا ها كس زو ترد رک" روخاربمو یرلبشاب وشو ع رو

 .هاسو روخاریما كحوکو یشاب یحرقاجو یئان هقرفتمو یاب رکنسشاح و

 زوبیوا هلج یرلاغا هیارآ لوصو یهفولع غاصو یساغا رادحلسو یالغوا
 راهو یتسادنهتک رتفدو یتا ناخ: رار ووا یی قاتل ۲

 ..دقدقیع غان راتلو یز نکی کک
 نالوا قحتسم هسلوا لولحم قاحنسر ندنوناق .راراقبح هلبا ها كسزو

 . رلکب هرات اقبح راعت ندکولب و ندکلب رحیکب . رول وا ناسحا هلا یقزت کی

 ۰ .قحتسم نکل ۰ رولریو هاش رط رامت یراصاع نالاف هداز ندسلولحم

 یرلکب قاجنس . رولب رو صاخ ندراعت لولم نشود ددو کا یا

 ۱ 2 فرصت قاحتس ها رک E ولکد هن هدنواه رغس

 .قاجنس هليا ها كيب زوب ییا . ریربو واهبج لمکمرب هدهغآ كيب شب یه
 زویشب وردک هرفس هلیارکمع یلهبج قرقكي ندرابل هيب اندا هسردیا فرصت
 اذکو اذک .ریریو ولهج زوب هسرولوا ندا فرصت قاحنس هليا ها كم
 ولههح رر رایت بایراو تماعز بابراو اولریمو اشا . رب ملک و ره

 . ناردیا كارتشا هرفس تور و

 كن رادرتفد راتو كانسادختک رتفدو كك قاجنسره

 ردا ناب ینشدلوا یرلصاخ واکدهب

 هب ردنکسا صاخ ۰ هروم یاولرب» صاخ : یا مور تلاا رد

 یلوب هک ۰ 4۸۵006 هرتسلس صاخ ۰۲۲۹۰۰۰ هبنولوآ صاخ ۰ ۰
 .لیدنتسوک ۵۰۸۸۵ هلاحرت ۰۲۹۰ هبناب ۳۳۵۲۹۹ یرخ وا ۰
 هنولد ۷۷۵۵۵۵ هزر ۲۵۰۰۰ نمرح ۰۲۰۱۰۹۳ ناصلا ۰

 ۷۲۰۰۰ ۰«اسلکقرق ۲۷۵۰۰۰۰ بوکسا ۰۷۸۰۸۳۷۲ كنالس ۴۲



YARیمهمانتحایس یلجایلوا  

 E SEDEM BIE RIED نت DI IED IER تم دم تم هم NIE IER ما هم مد

 یراقاحنس . ردراو یتاکو ییماو یمادختک راشواح «.یمادختک رتفد

 موتروت « ناجوزق « درکذ الم  سنخ ۰ ربسیا « نساپ « قرشراصح هرق
 , ردیغاحنس اشاب مورضزا ۰ ردناود صان « درکنجم

 ناوند بابرا هل .ردقاحنس یمرکی : روز رهش تلانا

 i AR لسرا « جورس : یراقاحنس . ردراو ینشاب یرحو کک

 بر رج < هداکس 1 ناروطاود « دورازه ؛ رخ لج < وک چ

 صاقاب « قاب «نادواد ؛ناموربا « روح . رحزهبس « یراط لبت « ندور:

 ؛رد راوراتیشع ضعلهدنلاباوب .ردبغاحنس اشاب روزرهش .ردب زاغهعلق « یتشوا

 زواحتم یزو ۰ ردرالکد یراحاص لعد لبط بویلوا هدنمکح یی قاحنس
 یر قا بودن تن کچ ا تماعز نابرا . ردیرلکب تیر
 " زم ) و رام یرافدلوا فرصتم هدنزاقداوا توف . راردک ء هرس هیات

 . ریل رب و هتساب رفا یکنالوا یدالوا . ردىا لاقتنا هلعوا تكل تع

 . رولبر و هدنزرط تماعزو رام هجراخ هسرولوا عطفتم یسهلالس

 ینرلنوناق كنکب قاحنس هرزوا ناخ نامیلس ةماننوناق

 ردا ناس

 . ردا ردصتو.مدقت هنودام هسیا هدایز یصاخكنکب قاحنسیناه الوا

 : اا ی ےک هترزوا قلا ۰ هلوا لوزمم ندقلمظعا رزو زکم

 قاحنسرب ادتبا . ردبا زدصت هب هلجوا ؛ردانتتسم بوصنم مظعا ریزو نکل

 روغوا هدرلازغ هرکص . رولوا كب هليا ها كيب زوب یا هرزوا نوناق کب
 زوم هدکس هروک اجلا . ربا قرب هدقدنلوا هدهاتم یتسدخ هدنوناه
 . رولوا هداز ردقوا هسردبا تمدخ ردق هن قرت . رولب ریو هدایز هما

 ندادتبا هدقدقبح هغاحنس رلاغا نالوا هدابلع هبتع نکل . رولوا ناریمربم ات

 یرانوناق كنیرب یه ۰ رولیریو هلبا هدایز « زلریو هلبا ها كسب زوب کیا

 ل ا ا
DN eT 
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 4۸۷ یرلقاحنس كنتالابا یلوطانا
 TIED BIE KEENER لک لک DIE KEI DIED KEDE DIE DIE KERIKERI DHI هک نی

 یزاشیا هقشاب - ۰ راردراد هصح هنالوصحم نالوا لصاح ندرادس بر

 ۱ . راردندنهورک یحاعد رانوب . ردقو
 هرزوا عون وا یاصقو ارق .ردفو تماعزو را هدهداروب : رصم تلا

 .ردفقو یمسقر ء ردنلام یربم یمسقر كرا هرفو . ردشعوا ر

 «یرادرتفد لام ,ردیرل هدلب مازتلا قصن لرصم ۰ ردیلارق هفوشک هدیعدقرب

 كج وک « یسج باقم ندفرط اشابو یسجهعطاقم یدب « یسجهمان زور
 .هدننلااو ردراو یرلاغا كولب ید « یساصا ددع قرق « یسح همان زور

 « هحرج «یلاع دمص : راردبا فرصت رلولاربم هکردرانو یراقاحنسنالوا

 ,هیویلق « هبروصنم « هفونم « هیرغ « هیقرش « طولقنم «تاحاولا ۰ مربا
 اما . ردرلف رصتم اصا هل هرلکلفشاک هلوقمو .رد طابمد « تناما « هربش

 هدننببام نابرعو برع هل هکرد ك (جطاریما ) ءارعا بصنو لع اج
 . ریشاط چوغرس هلیب یسادختک ؛ رارید ( بلا ناطلس ) هنجاح ریما رصم

 يورتازح بلا« ینو لاا تبرع رلیارظ : یار ترس ا

 .یدمهنل وا رب رحت نوجا كنوا بویلوا زعولعم هلتهج ینیدلوا سیم تحایس
 . ردققح یرلقدلوا مظع تلابا ید یوا اما

 .ردنوراه < لصومیسا .تیرکت «راناوحاب : ردفا سیا لس ااا

 ؛یسادختک رتفد «یرادرتفد .ردقاحنسچوا نوا : ناعا دس ناو تلالا

 یسشابیرج ۰ یسکب یالآ . یتاکو ینماو یسادختک راشواج « ییما رتفد
 ءیرکراب ۰ شوم . شجرا «زاوطاداع : یراقاحنس .ردراو یزادرتفد راع

 هاروطق ی دارک ۱۰ ینک انا. .یاخ درعس « قلرد ۰ یا 8
 « یناخ سلق ندنایسابع لا عبات هتلایاوب . ردطالخآ ۰ عودرب ۰ دیزیاب هعلق

 تمافزو رام ہدنرالاا.یکاج تاش یک اہ یورک د
 یتالوصحمو باونا راس . ردشعالغاب مالقا هل وق ناوهلح یراجارخ .ردقوب

 لوق بصنو لع .ردرافرصتم هرزوا تکلم هنیراتلابا بودیا طبضرلودنک
 . رولوا ناسحا هنیرایرقاو لغوا یراتلابا هدنراقدلوا توف بوی

 ینما رتفد ء یرادرتفد .هنزخ . ردقاحنس زکس نوا: مورضرا تلالا



 رفد نکل . ردراشمنا لیکشت یتا ( نوزی رط ) بولیدبا عح هریر, قاجنس
 . ردراو یسشاب یرح < یبیالآ «یرادرتفد رامت یارک

 تلایا بولیدبا عج یراقاجنس ا ردقاحنس ید : هقر تلابا

 ء جورس «عیبر یب هیهاررید «روباخ : هسا : یرلقاحنس .ردشعل وا داحا

 .ردیغاحنس اشاب (هفروا ) اهر . ردشمنا بارخ نابرع ینسکیا . هقر « نارح
 . ردقو یرامادخ ندناوند بایرا

 رتفد «یرادرتفد هسزخ . ردقاحنس زکنس نوا دابا تشچ دادغب تلال

 تماعز یکكلام راس هدنغاحنس ید . ردراو یرادرتفد راج . یسادخیتک

 ا ی : ردرانوش کرولوا کک ود کلغ ضارع راع

 هغاحنسرب نوا ادعام ندراقاجنسوب . غاط هرق « هلوکنج « هیهام « روز
 ا ا قاحنس قحا . ردقو یراعو تماعز کرل رد ( قارع ضرا)

 وش هک ردشلریو نیمخت هجورب یرارب عرانعو ارق ضم . ردراو یصاخ
 : دف 00 و ال هد یوا تان تای كنت راو ین رافاختم

 یتماعزورایت هکردراو ( هیدامع تلابا ) عبا هتنااوب .نالیک « هینارق ءومق ربمد
 ۱ , ردنوناف كجد ت نکل ءردراف رم هرزوآ تکلم . ردقو

 ههسورح كلام هدنرلتداعس رود ینوناق ناماس ناطلس : هرصب تلاا

 منار دج ناطلس . یدرولوا طض هرژواتکام ندلوا یدیا شادباق الا
 - ردراو یسادخیتک راشواح ۰ یرادرتفد لام الاح . ردشاوا تاابا هدنرمعع

 یسضارا هل بوبلوا ید یثاب یرح ۰ یی یالآ ندنشیدنوا تماعزو راو

 . ردمارتلا هتسلاو

 ندقرط القا نحكحا .:وورفف رستم هززوآ تنکلم : احلا: تلالا

 هدنرود عیار ناخدا م ینعتلالا .رونلواطض الغت الاح .یدردک ناربمربم

 د نایت تا راماما اا

 هد هنس چوا قحا . ردقو تماعزو رام یخد هدنو : شبح تلا

 . ردلكد مارنا ردا طض لم لج بودک یلاورب ندنداعس هناتسا
 O Ou یماشأب ج ,: هتمرکم كم تالا



 ۱۸۰ یرلقاحنس تكنتالابا یلوطانا
 تاک )ورک )یک NDE SIE )یک )2 NSIC RIDERS NEDE (> NEI )و ۵و2 )و96 ورک نیو SIE ورک SIE نوک نوع

 ( تانج )مدت رطاقلا عارف ها وا زدابص ضار نقر د

 نکا نیا سوم کک : ردرلت و قم الجز رباب زا

 ۱ . ورح توخ 3 اب تموکح یک کت ۱

 «یرادرتفد لامو یسحهمانز ور خف كنناود نکیرادزول .ردعسا و ردق راتلایا

OTنر اب ی ۱ ی  
 .یسکبیالا .یتاکو ینماو ینادختک راشواح « یتسما رفد « یرادرتفد راه

 . ردراو یراشاب ی رح

 هدحتفنح . ردشلدا ۳ هوا یدذع كتسراقاحنس : ضراق .تلابا

 تلابا بولیدیا قالا یراقاحنس ( نیساپ) هدعب . یدیا عنات (  مورضرا )

 « کب یالا اما . ردقو یرادرتفد لام ندنرامادخ ناود تازا .ردشل وا

 «ناحوجوح «(كجوک - ناهدرا ) :ردرانوب یراقاجنس .ردراو یسابیرچ
 .٠ ودغاحنس اشاب صراق . رد نامعا « نارع . داشرراز

 لام ندنرامادخ ناوبد ناکرا : هخسخا - هقحخا یی رداح تلالا

 چوا نوا . ردراو یشابیرح 1 کب یالا a ردقو یرارکیدو یرادرتفد

 ۰ وختس و كرز ناهدرا .كرح < جرن درا ۰ سو رح < یلوا : ردقاحس

 قلفاحوا و قلدرو یعاحنس ترد هقش ندران و. تاس كنب هراحا « لبحام

 ناول فصن و هناوبل كرکترو :ردرلپ وش هکرونل وا فرصت هاش رط تکلمو

 هعاق (اشاب یت یهرق ) تسد هدن صع عبار دمع ناطلس اما . داشوشوب

 ( ناخرس رمت ) ًامومع . یدننوا قاما هراقاحنس بولیدیا حتف ( سیاتوک )
 . یدلوا قاحنس بودا تعاطا یرالعوا

 و لیروک « نایداد داشوش 1 تا یا ۰ ناتسج رک. تلابا

 بود ا تغاطا ي هادود يا . ردرل هرفک هلک یر

 . یدششدا رک ی( هخسخآ هعلق ) بولواکاح ( اشاپ رفس) هلی ترازو
 , ردهدکلک یرلاباده هنسیه ن Si ىلا:

 ۔اجنس مور راد. یخد : نوسفا برط - نوزفا برط م نوزرط تلابا
 تردو نالوا ترابع ندا و هزر « [ هقحام |هححام « اج هک ناب



 یس همانتحایس یلجایلوا ۱۸

RIE KEDERE REIN IE RIE NIE NIE IE ROK NODES KEI DEE DOREN DEDI96 )9۲ یک  

 هنیزخ . ردقوب تماعزو راج هدرلنآ ؛ ردعلدا مازتلا هلغملوا هلبا هنالاس

 اک فو ٠ لع لقب هو« ىزا

 یرلقاحس ردا یزابشاب یرح تب یال اکو یتماف ینادختک

 ED را مری ورم a روان
 .ردیغاحیرس اشاب بلح .ردناکرت ولوا « قضم : رانالوا هلبا الاس .(هک اطنا)

 ازارفا ندملحهکنوج .ردقوهسکر ندنرامادخناوبد : ۲٩ ]هدا تلالا
 . رد فلس  شاط هرق.۰ .سوسرط « سس : یراقاحتس . ردشلوا تلاا

 .ردتلابارب قلشاط هکنوح .ردقوج یسصاع .ردراو یرلکب قساو یو ید

 ها رافاحتسو . ردتموکح ش « ردقاحنس زوقط نوا : رکب رابد تلا

 ییزکس .رونلوا هرادا یکه اتع هسورح كالاعرتاسبولوا یلاملنانعیر نوا

 قلدروب هنیراودنک هدنحتف نیح لوا ناخ ےس کردا طبض یرلکب درک
 هسرلبلوا . رددناع هسراودنک یراصنو لزع . ردشما ناسحا قاقاحواو

 . نمرو هتیزکید « رولیربو هتیرادالوا هللا كنسيلاو تلابا یراقاحنس

 یک راقاحنس راس نکل . ريایدبا زوج ردق هب هجردرب هسرولوا یرابرقا
 هردراوتماعزو رام هدنرلقارب وط بول وا رب رحم هرتفد یرلتالوصحمو باوبا

 كنبرلکب یاآ یک یرلرئاس س ندراج بارا هسرولوا نویامه رفس
 هتسارفا د کا اغوا یاده و تمام طلزلدیا تمدخ :یادا هدشا ارا
 ماس همان نوناق ) هدنجا یرلقاحنس نانلوا ریرح هید تموکح اما . یابی و

 بودا طض هرزوا SOE یرلکاح . ردقو تماعزو راجت هحنحوم ( ناخ

 قاراد غ هنیا نره یر رکو اوا تولوا مدقنا عوطقم ۰ لقلا زورفم

 «نادصن كرو «ینغرا تو ر :ردرلنو یراقاحنس لیان .ردرافرصتم

 هلیمان قلقاجواو قلدروب . راجنس ؛روباخو هعلق ها .نیقرافیم .فک نسح
 «كنرب «قاتا .لیجرت یسارهم .بلوق نامغص :یراقاحنس نانلوا فرصت
 هنب راکاح قاحنس نالوا مدقلا عوطقم .لقلا زورفم . رد كيمرج .روابچ

 یسالما هرزوا كلدا قیرفت ند ( هنردا ) هلرارق شناد نمجنا اغلم [۱]

 . ردشلدا لیوح هب ( هنطا )



 ۷۱۱۳ ی رلقاحذس كنتالايا یبوطانا ۱

 دو )< )96 )9 NDEI NODE NIE )یو )ورک DDE DIE NIE )و RIE جوک )یو

 لا هنایلاس . سبس « هئالع « سوسرط « لا جا راقاجنس نانلوا طبض هلی
 - اجینساشاپ - هشوقفل « هسوغام « فاب ۰ هنبرک :ردرانوب راقاجنس ناناوا طبض
 . رد همیظع ةریزجرب ردا هطاحا ليم شم زوییدب سیربف ةریزج ردیع
 . ردراو یسهرفک كيب یللا زوب ۰ یرکسع مالسا كيب زوتوا

 تجب هلیریشمش عیار دک ناطاس هرات هنس : د کوو تلایا کک
 (هدنق ُهملق ) هدنمام هنس چوا .ارهقو اربج ( اعا دما لضاف هداز یب ریوک,

 هضیق هلیس هعلق هراپ شم ی هریزج ليم یدب شمت زویدپ باب و

 ءاول : ردرز هجورب یراقاجنس ناللوا رابتعا هدر رح نیح بولا هریخیست
 یرحکیر و لوق كب قرق هلغلوا میظع تلایاوب .هنلس ءاول « وعر ءاول « هبناحب

 راشواح <« ینیما رتفد « یرادرتفد راع « یرادرتفد لامریو یریزور و یساغا

 یرلبشاب یرح « یرلکب یالآ < یسحان زورو یتاکو ینیماو یاد

 . رونلوا هظفاع هللا کسع كب قرق ,رزو ید ال . 8
 یرامادخ ناوید هلح یربغو یرادرتفد هنیزخ : فیرش ماش تلاا

 . ردنراع ندفاحنس نوا . ردراو یراشا یرح < یسکی یالآ . ردررقه

 هدرانانلوا طض وا هالا ندا هالا یوا را ۱
 «فلرشسدق :ردرلنوش رافاحنسنالوا طض هلا صاخ .ردقو تماعزو راج

 . ردیغاجنس اشاپ ماش . عاق . رو ۰ نولج «سلبان ۰ تفص « كرك . هزغ
 ندراقاحنسوب .حون «دلرک توری ءادص . صدت : رانانلوا طبضهلا هنایلاس

 اما نایرع شمت ردق هب هجتراو هب ( هنیدم) و ( 5۰ ) ات ندتتیا ماش ادعام
 ۰ : ردراو کاک

 :یسادختک رفد یرادرتفد هبزخ : ردقاحنسش : ماش سابارط تلابا

 سقن .ردراو یسئاب یرج . یبیالآ یسادختک راشواح ۰ یرادرتفد راک
 < هبلنج ؛هیمیاس ۰ صم < ءاج : یراقاحتنس . رد عانس اشا ماش سابارط

 یزردلم ریغ ردققرق هدنسد را یرلغاط نانل . دابآ نح ۰(هنقزال) اال
 . ردراموف ردا تهدخ هقخس تبهدمر یر ره هکراو یرلکب

 یعاحتس ییا . ردقاحنس ید ییراعو تماعز : اهشلا بلح تا



 یسهمانتحایس نیلجایلوا ۱۸۲

 قضک شک یک < ۱9 )یک یک ورک رک RSIE یو ۰9 جوک و ۲996 اوقک نیو نیش

 اوو هلند اد نا توک هنشاب واشابو رولل وا بصنو لزع ندنفرط

 . ردراعبات هتلیا (هرتسلس ) بوریو وکریو هسک كيب رشکیا هبهیناغع
 یراشواح ناوند هدهن ء راویرادرتفد لامه : هرتسلس یمی یزوا تلاا

 ندنلاا لیامور قحا ردراو یترومأم وللثم ینمارتفدو یرادرتفد راعو

 «یلوب هکننءاول :ردقاحنس ربنوا تلابا .ردشلوا ترازو بولیدبا تلالا ازارفا

 لق * یزوا  نامرکق | ۰ ردین « یراتاقاحوب ۰ اسیلکقرق ۰ زیو نمرچ
 رده زکص اشاب یا هرتسلس . ردناغود دیدح اوا + نورو

 یحاصهطخ و هکسهقشاب یاخ بولواقاحنس ید .ردقلناخ : ےرق تل تلاا

 ادتبا هدنسهطخ . ردهدنلا 2 ( نامعلآ ) ىصنو لزع نكل . ردهاشداب

 هعوب كفا . رووا دا یمسا كنناخ م کوم بوسلوا زکذ (ناخلآ)

 یاقلاق . رد ( یارسهجتاب ) یتختیاپ كراناخ : ردرلنوب یراقاحنسینهب یرلکب
 نرش « ناطاس نیدلارون . رد (دحسم قا ) یت یاب كدهع یو  نالماس

 یجروک . رد هدن راایا (تقنأم ) یرلکبروصنم . ردهدنلیا ( ناوجخت ) یرلکب
 6 طابرا) = ردندنلسن ( راناخ ) هک-رانالوا . رد هدنرلبا (کشکج) یتاخ
 هینغا روا (قاردا) . رد هدن رللبا ( هنعروج )یعوف( توحس ) . رد هدن رالبا

 یربه ربا نانوا رک ذوو رد هدنررثلبا ( هولزوک ) وف راد ؛هدن رالب |
 1 . ردفاحنس رب

 هدنمکح تحت دلرابلناتع ینصن كنس هرب زج هبش میرق ینمی : هفک تلایا
 . ء هوالقلاب ءاول . رلردیا طض راهداو وو ییراقاحتس اما . ردقاحتس تولوا

 یاب ءاول ۰ هک افش سکر ج حبات ءاول ء نامط ؛ریزج ءاول « جرکءاول ۰ یلقلا

 دد 6 فاراز قاسم هفک ۰ قازا هاو رد ما بارغ سوروآ  هرص
 بتا ندنرامادخ ناوید رکید اما ۰ ردراو یرادرتفد هفک . رولوا نکاس
 . ردقو یرابحاص

 هلا هنالاس یوا < هلا صاخ یدرد . ردقاحنس ید : سی رف تلابا

 رتفد < یسادحتک رادرتفد < یرادرتفد راجو یرادرتفد هسزخ .روناوا طخ

 . صاخ ۰ ردراو یرابشاب یرح < یسکب یالآ ۰ یمادختک راشواح ییا



( 

 ۱۸۱ یرلقاجیتس كنتالابا لوطا
DEIنیو وگو نوک )ورک  IE9ک )وک )یک  RIEجمع و96 )< )هک )و )9 )96  

 . ینماو یسادختک راشواخ ۰ یرادرتفد یهاشداب لامو یرادرتود راع

 یالاو یراشا یرحو یرادزدو یرلاغا هماق بحاص غوط یا یر

 اشاب دم ییرپوک تسدب هدنرصع عیار ناخ دمع ناطاس الاح . ردواو یسک _
 رکید . یدلوا زکرم قاحینس هنساشاب راوشمط بولیذبا حتف یسهعلق هوونا

 وىو دانح . هول  راوشمط : ردیتآ هحورب یرافاحتس
 شب ءاول ء طارا ءاولو طانحاق ءاول < شوغول ددج حتف ۰ رش دیدجحتف

 . ردفاقوا اول اما . ردشلوا اقوا اشاب دم یللوقوص هدس . كلک "
 راد رس تسد هد رصع عباد ناخ دم ناطلس اب ی : طاراو تلایا

 . یرادرتفد لام . ردشلوا تلابا بولیدیا حتف ( اشاب ىلع هسوک ) مظعم
 نواو ینماو یسادختک راشواح و رام راد رفد یسادختک رتفد 3 یتمارتفد- 19

 یرح < یا یالاو یربزو کاخ ر و یرادزو یساغا یرحکب هط وا

 .هطنالص ءاول :ردرلن وش یرافاحنس .ردطاراو یعاحتساشاب .ردراو یرلمشاب

 . نابتسرخامومع راولو نشا ءا ول :یوکتسااوا شل او
 یتلاا لام تولوا یراهداز نادناخ راع هدننبام راودنک ر یراگ اع هلقل وا

 حالصا هدنس و وط رم مرا ۰ رلردىا لاصبا ییراهلاسرا هس رلا صا لرد لیصح ۱

 .ردشلوا تلانا كرەلىدى

 ترض كمار دم ناطاس نانح یا ات د رایدوب : : نادرا تلابا

 یدیس نهدنفا دیعس دیهش یزاغ مضعم زادرس) تسد هلا یا ی ۱
 كمربو هده هسک كسو لام هسک كم یونس بولبدا حق (اشایدخا "

 مان ( لاخبم یوبا) هاسأر ادا دحا كلم نمدتفا هلروفنمو موح هرزوا
 ٣ یدلو وا عبات لدرا ت ااا هناثع. لآ بوتلوا بصن لارق ماندب و ماتی

 < ( لدرا) یو 6 ( قاشوداخ ) ET یسلاها ۰ ردقاحنس تفرش

 u یرارازاص هدنامزرب چه ۰ رد ( یراجزاص ) ًامعق (  لکیس

 ارساو مانع لام هزما هر ترد ندنزید لدراوب ۲ ردرلشماعا ناصع

 ناع لا یرلکب بولوا نایتسرخامومع یخد نادغب تلایاو قالفا تلایا



 سهم یلحایلوا ۱۸۰

 صمووصم همجصمج وجوه موج ضجصمج موم صج مو صجمج مو ووج و و صجومجصمومصک

 ردنا رقس هلا هغردق هراب یا 4 کی هیلو ناتا ءاول . ردراو یسهعردق هراب رب

 ,یعاحتس هشقن و یغاحنس یبرب رح زفات اما . ردراو یتااعر هدرلدرب رح ضمب
 تحت كناشاب نادوق ندن راقدنلوا طبض هلا هنایلأس یعاحس هبدهم و
 رود

 ۰ ەد( ندو ) .ردرافاحتس هلح هتف تلابا * یر ی تلابا : ندو تلابا

 ابا  یرادرتفد راجت ۰ یتما رتفد ۰ |یناهخینک رقد ۰ یرادرتفد هز

eب ردناوق هلوسا هرذراو یراصا یرح «یسکبیالا *یبماو یس  

 < یتوتسا* یوج ۰ هردنمس ءاول : یراقاحنس . زدیعاجینس اشاب ندوب هعلق

 6دارغاب ءاول) .رد جاحیم ۰ مرمس ۰ راسکس ۰ هنروطمش «نوغروتسا ۰ دارغاب

 - دلوا تلاا نددرکوص یراتلاا (یرک۱) و (كسوا) و . ردقلماقمُم ق

 رتفد ء یمادختک رتفد اما.. زدقو یرادرتفد لام . رلردقاحنس ید ندنراق

 ,یرلقاحنس . ردراو یزایشاب یرج «یسکبیالآ «یسادختک راشواح ۰ ینیما
 انشای یرک۱ ۰۰ ردكلبف < نامرک « ناحبس .ناوطخ .قولنوص ۰ نیدهکهس
 ۱ . زدبعاحیس

 .ردقاحسید بولوا تلاا ازا رفا ندنلاما نیدون یعدو : هز تلابا

 راشواح «یناذخسک ات وام هداس . ردقو یرادرتفد راجت «یرادرتفد لام

 - ودیغاجنس اضاب ( ءژینق ) . ردراو یرایشاب یرج « یسیکبیالآ ۰ ینیما
 . . .. ردنیطالب ءژادن هحفولقش ءهووللاو «نایوق .راوتکس ءاول : یراقاحنس

 ۱ لیر یک ) تسد هدنرصع عیار دشناطلس هدح وا شم : راو وا تلابا

 .. ودتلابا رومعم نکل .. ردشلوا تلابا بولیدبا حتف ( اشاپ دما لضاف هداز
 یکن یالا ءیینادختک ناشواح «یسادختکرفد :یتمارتفد ءیرادرتفد لام

 .ییوطو یئاب یجهسجو یساغآ یرجیکب هلیا هطوا یرکیو یسیشاب یرچ
 رکی اما ( زوکوا) ۰ ردقاحنس یسهاج . ردراو یکاح ریزو رو یاب
 ۱ 100100 20 0019 ناور يرقات + ردضاختسب

 .. یدارفشو انوط عباتو قاقوب ءاول . قولوه ءاول . دا

 ۳ دخ روز یرادرتفد هسزخ ۰ ردقاحتنس ىلا: راوشمط تلاا



 ۱۷۹ ۰, :یرافاتس فال )وطاا ۱
 2۳27 وی: وب وکیوم یو KIER DEI DEDEDE موج و م صجصمجیممممصمجصمجوع |

 یی ااا ر نواو . ردراو یی س ترد هللا تماعزو .ردراو یسکب یالا و

 : رولوارک ذ یتا هجورب یرلقاحنس .ردغاحنس اغا: هبهاتوک رش . ردراو
 اشتنم . یو . راکدنواذخ یو : ندنآ ءاوآ ناخ یراص ءاول

 .یسهرف :یوازاطاس دج رف لک اس ات 8
 رتقدو ینادختک رتفدو ینادرتفد هننرخ : ردفا یه نابرف ا

 ینما رتفد یسادختک راشواح و یسادختک راشواحو یرادرتفد رایتو ینما

 : یرلاول .ردیغاحنس اشاب هننوق هاتموم .ردراو نکا ىرجوىسكبىالا و ۱

 و ی و ی هب رص |

 راعتو ینما رتفد < یاد و : ردقاحنس ید ساونس تلایا

 . ردراویرابشا یرحو یسکبیالا و ییماو یسادختکراشواح و یرادرتفد

 . موروچ« کیروید : ردرانوب یراقاحنس ۰. ردیغاحنس امنای ساویس رهش
 هدلاو هلبزهدعب . ریکبرع « كيناح . هيز « داقوت + هساما قوازوب « نکسک
 ۱ . ردشلوا یصاخ

 : یسادختک فدو یرادرتفد هسزفن م ردفا کس : هو 1 ۲
 یرح ۰ یک ال « یبما راشواح * ینادختک یاش واخ « ینما و

 : ردرانوب یرلاول راس . ردیتخت اشاپ هنسوب یارس رهش ۰ ردراو یرایشاب
 . هقولانب * هحشوهار . هقرف « هنحاز « هغهزو . قترووزا ۰ یسلک كسره

 شتفد . رددلبا هنالاس یعاحنس چوا . ردقاحنسرب نوا : اشا ي نادوف تلا

 ۰ ماو یسادختک راشواح ۰ یرادرتفد راغ ما رتفدو نادا ۲

 یلوسلک رهش ۰ ردراو یراساد یٹازوہ .یرلادختکو یراغا ناک د ےک |
 ۰ سودر ۰ یت هنيا « یلیا یلراق «زوسرک | : یراقاحنس . ردیغاحنس اشاو
 ۱ . ریمزا « دیمزا « هلافص «اغس < لیا هحوق 2 ا

 مور . ردوو يشد ا «"ینیما رتفد : یبدریزح هش هروم تلاا

 یهاثداب لام لون ها كوب زو چوا بولوا تلاباو ترازو هلا زارفا ندا

 : رقاب :رد ابتا ( سدروت لودملوم رج .رولیدبالیصحت
 کب هروامالا ءاول , ردراو یسهغردق هراپ ر یب نورق ءاول « هرتسسم ءاول



 یمهمانتحایس یلحایلوا ۱۷۸

 ا

 نادوق ندنآ ۰ شعم ندنآ . یلوطانآ ندنآ « ندوب ندنآ « شح

 « یریزو نیدوب ندنآ « مظعا ریزو.ادتبا هسلوا هدمور اما . رروط اشای
 «رلت ال وا مدق یحتف ندراتلابا هدع < ییامور . دادش ۰ شبح ءرصمندن |

 ینوناق . یدرلردبا مدقت . هرزوا یرکیدکی هلببسح یرلمدق رلتلابا لصاما
 شیهسیا فرصتم هصاخ رادقم هن یب رلکب یتنقره هکردوب ناخ ناملس ناطلس

 . ردکما رفس هليا یراول هبج لمکمرب هغ كيب

 رون] وا ناس هل رامسا هسلا راو قاحنس ردق هب هدتلابا ره

 رلشواح و یرادرتفد لام . ردقاحنس.ترد یعرکب یتلابا لیا مور الوا

 یرحو کک قالا یرابرفت راو نان رفدو سا رتفدو ی

 یراقاحنس . ردراو یرلکب كورو ید هلبا تماعزو یساغا قوسوو یسشاب

 « لیدنتسوک ءاول . ردیتخت كناتاب هفوص غاحنس : رووا رکذ ینآ هجورب

 هنا ءاول ٤ هبنولد ءاول « هنولوآ ءاول « یرخوا ءاول « هلاحرت ءاول  هردنکسا

 < نک هقود ءاول « بوکسا ءاول ۽ كال ءاول ٤ نمرح ءاول « ناصلبا ءاول

 ۰ لوقغاص ءاول «نیرتلوو ءاول : نیرزرب ءاول « راصح هجالا ءاول ۰ ندو ءاول

 « ردنب < اسیلک قرق + یلوبهکین « هرتسلس ءاو اما .( لوقوص ) لوق لوص ءاول
 بولوا زارفا ندب مور یراقاحنس نور لبق ۰ یزوا ۰ نامرک قآ
 هنشاب واشابو تلادا هرتساس نوحیس هظفاحم كناصقو ارق یک هدنلحاس زکد هرق

 ۱ . ردشلوا ترازو

 رداناس ی رافاجنس كاتنالابا یلوطانا

 یساحرفدو ینا رتفد و 9 ی . ردقاحنب ترد نوا ی هلمح

 یرایشاب یرح و ینبما راشواح و نیادختک ایزو یرادرتفد راعتو



 شب یصاح كنك راکب سه

 DIE )و26 26 NIE )2 )یک )و9 )۰۰2کیلو )ایر ورک ورک

 ندنکرک یسهکما هفک صا هقا كبن رو هک ك یا نا
 یرک اصاخ : رد هغ ا كب نوقط شخ زول ا یا ا شات

 شعلا كيب یتلاقرق زوب یدب هژینق صاخ .رد هغ | ناسکس كسب زوب زکس
 نوا دادم صاخ...رد ها كس شا .یللا زرنا هروم سا 8

 E یلەلوا ترازو بس ۵ رص صاخ ۰ رده نوک كس زول ه رک کلا ر :

 لوا تمر اما د یا ردە | كس زو کک

 رصم فیرش : همرکم کم صاخ . رد ها كيب زکس ناسکس زویزکس "
 ردهقا ناسکع كس زو ءک نوا شک صاغ را ی کک

 . ردراو یسهفوشکیرصم ةسیک یدب ناسکس زو ترد رصم یارزو صاخ
 رادرس صاخ سیربف صاخ ۰ رازج صاخ « سنون صاخ « سلبارط صاخ
 .ردشآ زوسدیو كسب زوب هرک ییا نوا اشا نادوق ردو صاخ . سود
 na ندر ر ها ررو هحراو ها یماشاب سلبارط ات ندنو

 تصحنر نوحا قلا ا اق هراد رس ی هد مک ناخ ناملس اما

 فسا البا یربدنو یار كن ید اشاب نادوقو یرلکپ ارد هل بوليرو

 تولک هلو نا . یدردبا مدقت هرزوا یرلاشا ارد هلمحو یدراحآ

 كس ناسقط زوید طاراو دیدج حف صاح . یدرولوا اشاب نیدلا ریخ -

 رو زوقط كم رب نوا یرادرس درل ةريزج دیدج حقق صاخ . رد هقآ

 ناح هلا نواه طخ طقف . یدنلوا حتف هرکص ند هل . رد ها ناسقط

 هکردهلبوب ناخ ناملس ناطلس ینوناق . ردشعلوا ناسحا صاخ هلو هدر رحت

 هدایز یصاخ كنساضایو یربزو كتا دلو مق مدقم کل
 ضمباما . رزیدتا مدقت هننرزوا كك اع تالو نالوا حتف ءرکص و
 هکزدشلوا تلابا یک هنطا بوللوا ناسحا راقاحنس قلارا هارزو نسم

 ها ر رولا سرب نوا هتطا ساخ هدقدل وا هد ۲
 شبحو . ریشاط جوغرس ییا یسلاورصم هکردنوناق . یدنلوا ناسحا هللا "

 هدنرلاغیلوطانا هاشداب . كلذک یر زو دادش وشال غاطوا یا یریزو

 SE دادغب نم ادا هدنر وضح هاشداب هدد عو هدناوبد هل و



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۷۳
 TKDE DENK NIE DEM RIKE XM یی وب و ی ITI MM صم )یوم صمیمی موج صک

 ردبا ناب یرلتلابا نانلوا طض هلا صاخ

 ,صاخ مد کرا ,EE ER چوا یادراو كنهسو رحم کلام هل ال وا

 مسق یعنجوا . ارماو ناریمریمو ارزو صاوخ مىق ینکیا . نوباه

 ۰ ردراعتو تماعز

GSTبت وه هبح  

 ردا ناس یا ردراو یصاخ راوی 4 تا رب ره

  لماکرولوا ها كسزوب هرکرب نوا ییا مور ناربمرمم صاوخ الوا

 ك شعلا زول ا نامرق صاخ . ردهغآ كزوب هرکنوا لوطا صاوخو
 زوقط ساویسصاخ .ردهشا كزو هرکنوا ماشصاخ.لماک ردها رب شم

 كس ترد نواو كسزو هرک یيانوا مورضراصاخ .ردهغ | كیزوءهرک
 درون شما و تاو كرر مرا نوآ يراد صات رو ها زوشلا
 صاح . ردها زوکیا كم یا زوتواو تاب زون هرکرب نوا ناو صاخ

 زوب زکس رازج صاخ . رد هغ آ كيب ناسکسو كيب زو هرک زکس نیدوب
 زوییدب كيب یدب نوا زوب زکس بلح صاخ . ردها كيب شب ناسکس
 و شاخ رسا یو روا فرم ساخ ردا فا
 زکتس راوشمط صاج. رده تاب یللا رولا هنسون صاج ود هلآ
 د ناو رکن سوف مات رد هک. ناتسفط زود تاس یا زوب

 كيب شب یمرکی زوب زوقط ردایچ صاخ . رد ها شمت زو سیدی كيب
 زکس كيب ترد زوتوا زویدب ( نوزبرط ) نوزفا برطصاخ . رد هقآ
 - رد هقآ ىلا یللا كسرب ناسکس زوبلآ هقر صاخ . ردهفآ یللا زوم

 رب نوا روزرهش صاخ . رد هقآ كيب ییا ناسکس زویتلآ لصوم صاخ
 كيب ىلا ناسکس زود ماش سلبارط صاخ . رد ها كسب زوی ءرک
 مرق صاخ .ردهغآ كيب زکس ناکس زوب زوقط یزوا صاخ . رد هل



 یون و

 ۱۷ رلملسم فاعمو رلراعو تماعزو قاحنسو تلایا
 )۰26 )26 NIE )۰9۵۰9۵6 )9 )و نوک )و96 نوک نوک نیک REDE (> DDE NIE هک RIE BIE RIE DIE )یو نیو

 ۰۳ قاحنس : «ریمزا تلاا» ۰۲۲۱۱ رامت ۰ ٩۸ تماعز ۰۷ قاحنس : « نامرق

 ۰ ۲۵۹ تماعز < ۽ قاحنس : « شعصتلابا » ۰۳۹۹۵ رات ۸ تیام

 ۰۱۸۰۵ رایت ۰۱۲۸ تماعز ۰ ۷ قاحنس : « فیرش ماشتلابا » ۰۲۱۵ رامت

 دیدج تلالا را ۰۲۱ هراعت ۰ ۳ تماعز « ٩ قاحتس : « ماشسلبارطتلابا »

 تماعز “© قاحنس :«بلح تلانا »۰۵۸۵ راعت cC تماعز 4 قاحنس: ۹ ادص 4

 ۱6۵۵ رامت ۰ ۳ تماعز < ه قال : « هبطا تلابا » ۰۸۳۳ رات ۰ ۵4

 : « یکی راد تلاا « ۰۰۰۲۹ راعت ۰ تماعزو قاحنس : اهر تلابا » ۱

 . ٩ قاحنس : « مورضراتلاا » ۰۱۹۲ راعت ۰ ۹۲٩ تماعز ۰۱۲ قاحس

 ۰۲ قاحنس : «نوز رط - نوزفابرط تلابا » ۰۵۱۵۵ .راعت ۰۱۳۳ تماعز

 .ردقوب راعتوتماعزو قاحنس : « ناتسجروک تابا » ۳۵/راعت  هتماعز

 :« ردلج تلابا » ۱۷۹۳ رایت « ۱ تماعز « ٩ قاحنس :« صراق تلابا »
 تماعز ۰۲ قاحنس : «ناوتلابا» ۸۵+۰ راعت ۰۱۵4 تماعز ۰۱۳ قاحنس

 ۰۱۰۰ ع رایت ٩ تماعز ۰۳ قاحنس :« لصوم تلابا » ۰۲۹۹۵ رامت ٩

 :«.دادغبتلابا » ۰۸۰٩ رامت ۸۵ تماعز ۰۳۷ قاحنس :« روز رهشتلابا »

 هنالاس یدوب : « هرصبتاانا » . ردهلبا مازنلا یونس ۰ ردقوب تماعز . را

 ۔ وضم هليا مازتلا . ردقو راجت « تماعز : « رصم تلابا» . رول وا طض هلا

 تالاا » . ردیتلالا عوصم ء ابلع كرصم : « هجرج زيلهد تلابا » . ردط

 مازملا یونسیدوب :« سنوتتلالا » . رونل وا طض هلبا هنایلاس :« سلبارط

 . روللوا طض هلبا مازنلا یندو : « رازح تلابا » . طوضم هلا

 هه كراتلابا ناشوا هرادا هلا تاداعو لوصا نالوا ر رحم هدالاب

 ۱۲۸۰ یرارایت نوکی و ۱6۷۱ یراتماعز جیلق " محو ۱۵۱ یراقاجنس
 ۳ طخ هلا هن الاس یهدالا و یرکسع هلم هلبا یرل ولهبح هرزوا نوناقو

 لا صاخ ندلام نالوا صاخ هنسهش اظ یرکسعو هنسارزو كرلتلابا

 دادغو شبحو رصم بودیک هیلاسرا هتلود رد یسقاب بولبریو یراهفولعو
 . ردهلوب یحد یرلتلالا ادص و ماش سلبارط ِ رونالعا یسهسزخ



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۷

IERIE DIDIERوک )و )کوک ( NEIجک  NEIENEIE NEI KDEو وک  KESE RIE9 ی9ک ؟یوک  

 تماعز راعت ردق هن هدقاحنسرهو تماعز تسرس ردقهن هدنلابارهو ۰ ردا

 رولوا رکسع كيب زوب هرک چاق هلبرلول هبج هرزوا ناماس نوناق « ردراو
 . ردیا ناس یا

 رام ۰۱۲۲۷ تماعز ۰ جلق ۷۵ قاجنس س: یبا مور تلاا
 تمأعز جلق ۰ ۱۷ قاحنس :  ندوب تلالا الالزق تحت یندو ۷

 , رایت ۰۱۸۸ تماعز ۰٩ قاحنس س : یزواتلالا ۰۱۳۹۱ راع چلیق ۷۸
 ۰۱۷۵۹۲ ۰ رایت ۱۵۰ تماعز ۰۷ قاحنس :  هنسو تلاا. ۶
 ی اه تلاا » ۱۰۵۹۰:تماعز ۰ ٩ قاحنس :  راوشمط تلابا

 ۰ ٩ قاحنس س : « یرکا تلاا » ۰۱۸۸۳ راعت ۰۷۳ تماعز ۱۵ قاحنس.

 ۰۷۷ تماعز ۰۷قاحنس س : « هژدنقتلاا » ۰۰ راع ۰۱۰۸۱ تماعز"

 تلابا» . ردقو راعو تماعز ۰۵٩ قاحنس - : « هفک تلاا » ۰۱۰۰۷ رام

 هطا راوتلابا » . قو راعو تماعز < ۵ قاحنس - : « هروم هریزج

 هرفک -- : « نادغو - لدرا تلاا » . قو راعو تماعز « ه قاحنس
 :ردقوب رایت :تماعز --: « عرقتلابا » . ریو هسک كيچوا بولوا یب
 راعت « تماعز ۰ ۷ قاحنس -- : « سیرف تلا » . ردقلناخ هرزوا نوناخ

 یا راعو تم o بن مارک هرز تلا و ندو

 هرزواناخ ناملس نوناق هدنراتلابا مور ددع یعرکب نالوا رب رحت هدالاب

 یراراب جلق ًاعح و ۳۳۰۹ تماعز جاق ًاعحو ۱۷۹ قاحنس ن وکی اع

 فاعم صاخ تماعزو 2۰1۸۵ یراراع تماعزو جاق اتو ۳۷/۳۸۹

 ۷۲ ۲۳۵۵ اج اشاب دوم ۳م

 میرم مد )دا مع رد ستم سا

 تماعز « یرقا تس « یرلتلابا نالوا هدساج یلوطانا

 تلابا »۰ ۵6۸۵ راجت ۰ ۲۹۹ تماعز ۰.۱۳ قاحنس : « یوطانا تلابا »



 ۷۷ دعاوتو نیا هماننوناق

 ۱۵ )دز )یک IERIE یک یک نیک DDE نیک NIE RIEDEL مو و9 )9 )و9 )ورک نوک )یو نوک نوک

 یقرتهغ ىللا کی دا زب عر لضاف لماکو,لماع لع . یدبا مالسالا خيش

 رود ( یدنفا دمحا هداز اشا لک مالسالا خیش) . یدتبا رابتخا دعاقت هلا _

 دح هنتافینصتو تافیلأت . یدلاق رکسع یضاق هدنحتف رصم ادتبا هدناخ میاس

 .یدیارصع هناکی هدنرصع بولوا ( نیلتثلایتفم ) یریغ ندنشیدلوا باسحو
 كزبنعوب (یدنفا دوعسلاوبا مالسالاخبش) . یدیا رهدلا دیرف هدرفج لع

 ردق راج كم .رولوا ناتکرت لوس هسریاب دنا عج هلځر یسهحودم فاصوا .

 صاح ) العلا نب هکردراو یب رش یتسفتربو ردراو یالاسرو تافیلأت

 برع نیدلا یح انالوم . ردیف یسضترب رتعم تیاف ۰ رد ( یاوجح "
 هرصم هکرد ( هداز برع ) ییدریدتا ریذعت كنیدفا دومسلاونا « هداز

 « هماننویاه ) طاص نب یلع انالوم . ردشلوا قرغ هددیفس رحم نکردک "
 . ردن وقدم هدهسور ردیف وب

f 

 ۰ ن * ا 3 و 9

 . املس ناطلس بس ر دعاوقو نیبا هما نواق لصفو

 ردنا نانو ناغ
 بم

 نشود یارزز .یار فداو دت وطسرب نا اوا رک

 ناحاشن و نارادرتفدو ایماو ا روک نازم دوو شیدنا تقاعو ریمض

 هنس زکس قرق ناخ ناماس هلبا رل هدید روما ماشمو احلصو املعو

 .نیسنید بودا هرواشم هلا ارزو نالوا هدراک رس هص زوز هدنطلس

 لدو ییسر وماظتناو ماظل ا ف عیج كنا لآ اگاد هتتریغ

 . ردبا نایب ینآ هکردشعلوا عج نوباه ةماننوناقرپ
 .ناماس اما یدتبا حتف یهینیلعذطسق ناخ دمت ناطلس حتفلاوبا هچرک

 ردقهنو تارازو ردقهت هدیل وطانا « هدنلنا مور هرزوا نوناف بودارام|ناخ

 نویاه صاخ ردقه هدرلاولو تلاارهو قلرلصاخ اولاریم ردقهنو یتلناربمری«

 ناب یا ردراو یرلصاخ اولریمو ناریم ريم صاخو ارزو صاخ ردق هنو



 یسهمانتحابس یلجایلوا ۱۷

 )ورک نو و2 RIE RIE یو یک یک )مک یک یک KDE IE نایک KDI یک ور

 هنس ول هس چوا زوت وا 2 ردن دنرتخا هزک اب شسخد كد زاب ناطاس ( كب

 بتکموهسردمو ترامو ماحو ناحو عماحرب هرجا یرهش ( یارس) بولوا

 هرق ( كب هاش ناعع هرق» .ردشمعا تاحوتف كيب هڪ بود انب نایبص
 هد هلاحزت . ردشعا دلوت ندنسهیشمه كناخ ناماس . ردلغوا كکب ییطصم

 ( كب جوقلام نب كب ىلع )۰ ردراو یر درو هسردم « یعماح بیک رپ

 لالج ( هداز راهنوب ) . ردشمریو هلولو هناتسناو رخ نکیا یب ( هغروپ )
 ندمرح ( كب مساق رک سس ) ۰ یدلوا رادرتفد هدعب هلغل وا ندندىمالت هدار

 .یداوا نمهزک هبا هحلسا تا نابرع هداوج بولوا یک اح سلبا بوشتب
 ( كم دالوب ناح ) . ردیاغوا كناشاب ورسخ لد ینا ریزو ااس (كب دروق)
 نکیایکب یم هریزج دارک ۱( كتیسح ) . یداكىرب رادمان نددارک | هل

 . یدنا یوا باج ) هدتاقلا رانو

 دو د یاب یاتیابلع ناش اک ناملس

 دیس انالوم ) . یدیا یرلهجاوخ امدقم ( یدنفا نیدلاریخ النم ) الوا
 یرداف انالوم) . ردشلوا مانالا یتفمو ماس املعلا ناب ( یلومطسق ىلج
 انالوم) . ردروهشم هلکعد هداز يوج 8 یدتقا دجخیشانالوم) .( یلج
 ن دج انالوم):یدبا یزکصعیاق لوطا ( نالا بطق نب دم خیس
 ال وم) یر رفاو یراعشا یسرافو هام هدحرات ع (اشا لداع نب دما

 . یدبا مدا رب هروامانسحو هحصلاذذل (اشاب لداع دجا نب حاتفلا دبع

(E)ما( عرب )هد  OS TT IE 
 نیدلامط انالوم) . ردقافا روهشم ید ا یحاص هرشعتئارف بولوا نارق

TOدا یا مهر  E 
 ۹۲۵, هبس (بوقع انالوم)۰ یدیا ندنذبمالت هداز اشاب لاک دمت انالوم
 رومشم هک د « هفلح هحا » . ید هللا تافو نکیا سردم هداسنغم هدنحرات

 ید هدناخ یاس رصع ( یلاح نیدلاءالع مالسالاخش) . ىدا رب رح لضافرب
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 ۹ ۱ اا نالوا هدنرلنامز كناخ نالس

  ۱)صمد جو  KEDE DITINE KEEنوک  EE IE HIE KEDE DIE DEDE KOIKEنوک  DEDEDE DIE DIEیو ) کز یوک .

 تاحوت ) ردروهشم اللصفم ندا حتف رل هعاق کک بولوا رسا

 .هدشاطکش بولوا موحیم هد هناتسا الا تقاع . راربد ( اشاب ندلاربخ
 تخادنا رکنل روشنلا موبیلا هدروک ذم نامل بولوار نادوف هدرحش لحاس

 7 تر یدلاط » : ردشمشود خرات عرصموب هنتوف . راتاب بولوا
 یخدوب .ردیلغاد زاق ( اشاب طاص ) ندن ا. هيلع هللاةحر ٩۷۰ هنس « نادوق

 رازج (اشاب دوغروط ) . یدلوا یساشاپ رازج بولوا یماشاب رازج
 دهش بوئهداب بوط نکراتآ بوط هدنسهرصاحم یسهملق هطلام کا یباثآ
 .( اشاب دم ). یدنل وا تدوع حتفالب بویلوا رسم هد یجتف كنهطلام .یدلوا

 4ءرتلکن۱) .یدلواسوناقوا یارآ هلولو بولوا یساشاب رازج ( اشابندلاربخ)

 : ىدا بابو بارخ ی
 ب ھو و ھی و سس 2 ج 6چت <

 ردنا ناس یرلجاشنو یرارادرتفد ا شر امت ناملس

 ینطل ) . ردیلبلویباک ( یلچ ردیح ) ۰ ( یلچ ردنکسا ) رادرتفد الوا
 .ردهداز یسلت سیردا الم ( یدقا لضفلاوا) ۰ ردشمقح ندم رحت ( كب

 هني نکیا جولفم ( یلج ینطصم ) . ردیدنزرف كن هداز یوج ( یلج دیع)
 یدبع یرکا ( یاح دمت ) . یدیا رصع a هحملق ارز . یدربلک هناوید

 4( یلج نسحا») . یدا رادرتفد شاب ( یلح مهارا) ۰ یدرلربد هداز

 ۴ دیلک ( یاح جا نه )۰ یدلرنو قلشا 1 تولیدی لغ ندقل رادرتفد

 ان ۰ مر رو تاسا ) یلج نح صم هداز یلاج) . ردن دن راصح رحلا

 .كنحافرب مات لالاح هد ) هس وط )> « یدردا صلح ) فاش ( هدنتافللأت

 و ( همان نوناف < كلاملا تاقط ) هدحشرات نف یدا رادرتفد 4 ردلعوا

 -.ووراو جرات روتر عطا 9 ( نیل هراز ناضمر ) 9
 چ شم ته

 یا رس ست

 ودبا ناس ینارصا نالوا هدنرانارتفا دس نامز كپاخ رب

 ورسخ ) . ردیلغوا كناشاپ ىج مظعا ریزو ( كب یلاب كچوک) : الوا



 یمهمانتحایس یلجابلوا ۱ ۱۷۰

 RITE نوک یک نایک DDE NDE DE KSI NSE یک IE STEND RIED BEDS نوک DIK هک یک

 ۔ولدمحا لزق یخدوب (اشایدحا یجاح ) . ردشلوا صاخ ےدن ههاشداپ چوا

 هدازهشندبا رارف همح بولوا داماد هناخ ناهلس (اشابنسحداماد ) .ردندرل

 بولآ هلبرلدالوا یدیزیاب هدازهش بودک هلبا كابحلبا همج نوجا دیزا
 . رابدسا نفد هدنسرف اشا اغا بودا دنہش ةو هدنس هعلق ساوس

 .یدلوا یسلاو یلوطانآندقلیشاب یجاتسوب ( اشاپ ردنکسا ) ۰ مشا ترایز
 هد تولوا فرضتم هنیانشنزنوا هرکی راد اشاب ردنکسا یک رخ ندنآ

 صاخ ( اشاپ ینطصم هرق ) .ردیلهنسوب ( اشاپ ىلع درت )۰۰ یداوا موحم
 شمشالوط یدادغو ماش لاثم رضخ (اشاب رضخ ) . ردشمقح ند هطوا

 . یدبا مدا راکس راکب راک تعاتقو راقو بحاص شمقبج ندمرتحم مرحو

 رصم بولوا لصاح ندمرح (اشاب ىلع قوص ) . (.اشاپ دارم هرف )
 اشاب ورسخ ) . یدلوا موج ع هد هیهاق ها رهق ندندرد نکی یسلاو

 دعاقت هلغلوا مدا شب ورد ( اسشاب ینالک ) . ( اشاب رفنضخ ,« اشاب رفظم

 ارا یتا فوم ردا تح مه با نمرد اقای بودا رلیخا
 ولح قولخر هدنسهحرد الوا راد ران ون ماحما وس ناد نانلوا رب رجحن

 هاش ء ردند هردقلاوذ دالوا(اشاب ناخ دم ) . یدبا ماه رابتخارب مالکلا
 - وطانا و هدلبا مور بولک هنامعلا هنن بولوا مدان هن ندن | بوراو هلع امسا

 زازعا قر هلیزاب ( بانج ) هدنباقلا :بولوا ک اح هراقاحنس یلاع هدیل
 . یدیا ریلب دنا

 رداناس یرلنادوف كماخ ناغلس

  یدبا را تاق نک ندمرح اشا نانس» نادوق الوا
 .ردهداروا یدادحا هلمح . ردندنسهحلا رادراو ( اشا ندلاربخ نادوف (

 ردا دنولرب ارا هلولو بولک هدوجو هدنسهربزج ( یللدم ) یسودنک اما
 قلنادوق هیودنک 46۰ هنس بولوا یلاو هرلاول هع هدرتازج بووق اقف

 هرک هح بورودنوس نکلی هراب كس جوا هدزکد قا بوللوا ناسحا
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XIE نیو )هک KEE KE DEDEDE RIE KEE KEDE Ke KEDE REEDED 6 وک یوم یو NIE یوم بومی( 

 كىدنو هلا مدآ چوا اشا یزاغ هدعب .یدراتروف ناح بوشود هنس هعلق

 بولوا دهش هدنواد نامالآ یرکبع هج بولک هنبس هعلق كسوا هدنرابد
 هل زوک» 1 ردها تراز هدر هڪ هدن راد نامالآ یادهشوا رس

 یسلاو نیدوب هدعب « یسافآ یرحکی بوقبج ندمرتح مرج ( اشا متسر

 یئاب لوک هددارفلب یلوتسا بوشیتپ ندمرح ( اشاپ ناملس ) . ردشلوا
 ( اشا نامع ) . ردنوفدم هدنکوا یسوق هعلق بولوا موحم هدنس هظفام
 ناوحنع هلغل وا مدآ راز لصالا کر بولوا لضصاخ نصا یا رس

 یو ناخا یلاا مورضرا بودا نوحش هنسودزا هاش هدنرفس

 .یدلوا لاو هدرا وشمط ندنآ بوراو هشدح و نم ( اشا نسحب یزاغ)

 یجهطلاب ) . یدتسا تافو هدن | نکیآ یسلاو دادغ ( اشا داهرف قالوص)

 . یدسا تافو هد هناتسا پولوا لوزعم ندنادش .ردبل هنو ( اشاب دم

 لآ ( اشاپ یسوم ) . ردندناضمر لا ( اشاپ ریپ ) .ردیل هنسوب ( اشاپ مرخ )
 .یدل وا دش هدنکخیب هرفکیروک نکا یا مو رضرا.ردندرادنفسا

 ( شا نالسرآ ) ۰ یدلوا موحیم نکیا یسلاو رصم ( اشاب ىلع مداخ )
 واطاط .رد ساتن كلو یدو .ردیلعوا ثناشاب دال ال اساس

 هدنکو آنایلس ءدریارس بولوا مهتم هنیرزوا یسعا البتسا را هنسهعلق اياب

 مظعا ر رو ) شان سا ° لصاو هنس سصز ادہش نولل وا لتق

 مار ) .یدنل وا لت هدعل بوشش ندمرح . . رد ردارب كناشاب نانس هج وک

 (اشاپ دحا یبانج ) . یدشلو ترهش نکیآ دادغب "یاو ( ےدق یاشاپ

 عر هدورکنا کیا کاج هدنلوطاتا لن یک بولوا لاک کھ

 . نولوا رسا همجم ندکت تالو ( اثاب امالوا ) .ردشعا انب ناخ یولومرو

 هقدص یعاحنس هوس هبودنک بودیا رارف همور ندا. یداوآ یاس هدعب

 ناما بور و 0 E هر و مضلاب نوک هرصاح ۶ بولوا

 دهشندنف رط اف » دانو نوکقرق «: نکراقح هرشطهلبا ۱

 ۰ ردشمقح ندمرح ) اشاب دصو دالو ) ردن وفدم هد هول .ردشلندا

 .رد ردارب كناشاب ییا دم سماخ ررو ندولدما لزف ( اشاب دا یسمش ) 4
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 ىن ەم اجا لس ۳۸
DIE DIIR RIEREIENSIE RIE NIA PM NEI EIDE IERIE NIE SIE DEREM TUNENE 

 .یداماه ریزورب ماعو صاخ یارةف بحو مالک بحاص نادنحس ندفراعم

 . ردکیدهجوق (قالب) هجدوانرآ .ردلصالایونسوب ( اشاپنطصمقالب ریزو )
 نادود و یریزو رصم . ید رماد و بوضع ريزو رب بقلم هلا مسا لوا

 هناخ دم هدازهش ( اشا داهرف داماد رزو ) . ردنوفدم هدنونا ابا . یدلوا .

 هزات و هد رو د زاب ناطاس بولو OT ند ارس یسا بولوا داماد

 ا تورا فاد یف کوا طاطخ ر یدنلوا امنای

 ا ردمدتسه رت ناع دیزل س و .ردشنک بوتندما ن فافک
 اما ع ددد سرا اس او ی داش اما یمضم راول

 بولوا یاب یحرفاح بولو اعو وشن هدمرح . ردرتهم ندنا هکردشادرق
 بودک هک هدکدلک حتف ی بولوا رادرس هرزوا هطلام هلبا یتلابا یبا مور

 ردشعا نفد یرد هلربقح وب بودنا تافو ۲

 ردا ناب اخ ناعلس نارمرەم

 -رایدلبا دیش یتسیدنک بوروا هلا شاط یرانالغوا جا ( اشاپ مار )
 موحیم نکیآ یسلاو رصم اشا دواد-) .رایدنل وا لتق یسلمج ءرکص هدهس
 - هفود ) . یدلوا موحم نکیا ماش ناریمربم (اشاب سلوا ) ۰ یدلوا

 نج (۱شاب سوا رکید ) .. یدلوا رصم “لاو (اشاب دمت یزاغ هداز نک

 نسح ناول اقشا تسد ؛یدتک همدع راد ندنرهش ندع نکا یدادرس

 یا شونا یماس تدا تپش لیلا

 لصالا نک رج نا و كنروغ یا رصم (اشاب مدزوا )

 یارامع و عماح هددارفلب ( اشاب رمعیح ) .ردشحماف هکیدبا لدو عیحش

 هرصاحم یتسهعاق ج ناخ ناملس ( اشاب مساق یزاغ) . ردراو یناربخ هو

 ییا نوا اشا مساق یزاغوب بودا تدوع حتف ین نداتش تدش بودا

 بہن یآ چوا راد نامالآ هلبارلاق رازاب ردا رادمان .یدک ندرس كس

 ناراتروفناح ناخ ناماس هدفرط یرب نکر زیو هنخر هرفاک بودا تراغو



 ۱۹۷ یرلر زو هبق نایلوا رسم ترازو

 :چاقرب هليا قا هدنتل | هق یعوقم یادف یلدحرس نر ونک لوګر ی

 ازغلا دعب یزاغ ندا ازغ لوا ندنا . ردشعا دنهش كردبا رادخز ندنر

 ۰ ردشلوا صالخ

0 po 

 ردنا ناب ی رار زو هب نالوا رسم ترازو

 .ردیونسوبهکرد( اشاپ یناعصم[۱]ریزو )دیا انبعماجو ترا هدهزوکک ۰
 كناخناملس (اشاپ مساق هجوف ریزو) . ردلصالا دوانرا ( اتاب داهرف ریزو)

 ی درد. هلفلوا رب .بولوا:یسهلال هرکضو یرادزفد هدنلاح یلدا و

 . یدلبا تاقو بور داب عماحرب را نکا دعاقتم ا بولوا رزو

 ؛ یساغا یرحکب بوقیجنادنوناه مرح . رددوانرآ ( اشاب دمحا ناخ رزو )
 باص هد وز باب بولوایهاع هدرمهم هدعل زا مور ه دنحتف دا رغلب هدع) ا

Eaه زوم تولوا ر رو بوة ندم رح ) اشا مساق هلو رک سر (  

 هرکضو یدتسا حتف بودا هرصاح هنس چوا ینسهعاق یونان ا هدنسهر زج

 هلیمسا اشاپ مساق هکردشُما انب یتعماجو هصق اشاپ مساق هدنسیذاحم لوبمالسا
 یدوم ميکحرب نکا یرزو ندو (اشاب دم یاح رزرو ) . رووا داب

 » مد هل هز مدا ییمسا دن قرف « : هدقدلو ام وح س تور و تب رش مومسم"

 . ردنوقدم هدنسدوب شان ۱۳ وف کما فارتعأ یدوم ود

 ریکنشاح ادتبا .ردیمدآ رب رتهم كناشاپ یناعصم الال هج وق( اشاپورسخ ریزو)
 مداخ ریزو) . یدلوا یسلاو رصمو یبا مورو یاد رایج وفو یاب
 یرولس .یدا رادرب زور رابتخا راق و تبحاصبلاغ ناف اح ) اشا مقا ربا

 مداخ ر زو ) . ردندناربخ كنآ نشور عاج ی هدنزوب چا كنسوف

 یطصم هدازهش توقح ه رشط نکا یماغا وف ةا مرح (اشاب ردح

 تارا ۰ یدلوا دعاقتم هدا كس یه بولوا لع هتم لىم هدنلتف

 هب اضق رت یک هزو کک عماجوا ناردا داب هامات ییهاح اشاب یطصم نابوح [۱]

 . ردندهنوع ةرخاف يانم قحهلوا تشز رادم هرلرمش دوم لا :لکد



 یسهمانتحابس یلج ایٰلوا ۱۹1

EDIE RNIDیکم  HESE KEE REDE KEE DEMتک لک  NEE REDE NIE DE۱262۲ )9  

  رددوانرآ لصا نع « اشابساا مظعا ریزو) . یدلک ه هناتسآ ءاردىا راما

 هتلاا ییا مورو یساغا یرجیکی هدمب .یدیا شلوب شرورپ هدنوباه مرح
 دونع دوانرآ هدوب ( اشا ینطل مظعا ربزو ) . یدلوا ریزو بواوا فرصتم

 بافرش هلترازو قرهلوا فرصتم هرلاول هع ندنوباه مرح . ردندنس هلق
 ماش ندمرح بولوا یشاوط ضاس ( اشاب ناعاس مظعا ردو) . یدلوا

 یعالق هاو داا دمها ود ردن هدناتسدنه مایا اود ندنا . رصم ندنا

 اغ لام قوح رب بودا هه هنار دنه بولا [۱] ندلاغترو كترف
 مدهناتنا بولآ نیش لیا تب ضدزوا"تودیا حف یندع ردش ک هدنع

  لصا نع . یدوا مظعا رزرو (اشاب متسر ) ندنآ . . یدلوا مظعا رو

 «( اشا دمح ا س روژ . یدا یزور سب وطتزا ندنشلج تاورخ

 رب روهشم هلا تاهمو تعاحش و سد نسح . یدا ندنموف واز

 یساغآ یرحکب بوقبج هلا قاباو رس ندنواه مرح . یدیا ماد ریزژ

 بودا يوختس یسامهط هاش یهاش مج بولوا ریزوو یسلاو ىيا مورو

 كسره (اشاب ىلع نیلاق مظعا ریزو ) ۰ یدلبا حتف راو و ص

 بوقح هلا قاشاب یوق نددصاع یارس . ردندنسهصف هح رب ه دنعاحرس

 تباقو یدلوا مظعا رب زو ندنآ و یدلوا یسلاو رصم و یساغآ یرجکی

 هتسوب (اشاپ دم هجوق یللوقوص مظعا ریزو ) هرکوص . شا مدا مح
 E O سیف و هدایت
 مظعا ریزو هنس قرق ههاشداب چوا هحش .یتلاا یبا مورو قاحنس هع و

 هکنوح  وداطخ ( زیکتروب ) * ( لاغتروپ ) . رد ( لاقتروپ ) یبرغوط [۱]
 ندبالصاح بارش لزوک عونرب هللا ۳0۲/0 نلیدبا دع ریش یجنکیا یبسا كتکلموم

 ۲۵۲۲۵ ۵0۱1 هجرلنیال یسهعطق ( لاقترو ) . ردشلک ندنرمسا یربش ۵

 «شلوا ۳۵۲۱۷0۵۵11۵ كردا جازتماهلب رکیدکب ظفلییاو هتشيا .یدروللوا هیمس هد

 یک یتیدل وا دراو هيد ( لاقترب )هدبرع خراوت .ردشتاروهظ یسهلک لاقتروب هدندن و .
 رالاقتروپ نمکید . ردشلدا دیق هدنتروص ( لاقطرب ) هلبا ( ط ) هدنشرات ریثا نا

 لوبق هلبمسا رپش رلبرع نوجا ینیدلوا لصاح هلتیلک هد 0۲00 ینعی هدرپش روک ذم

 ردرلشعا لا الا نبع راکرتو رلشع د ( لاعترو ) هلا



 ۱1 رلمضعا سزو ناک هرادص ماتم هدب لش مش نامز

EIDEیکم  REDEیا وا نوک  SDE RYDE NSE NSEمالک ( NSDمک  NSD RSI Ns IE N 9E NDEیو ۳ )مک  XIEورک  

 دا ناو دا نادص کم رو یسسردم وو ات را د 0

 یصاخ هکردندنعبط تفارظ كناخ ناملس هک | لد هاشدایو. ردعماجر رومعم

 ۱ . مالسلاو ردشعا انب هدنرازا تروع یعماح ناطلس

 مصوب

 ناخ ناهلس رتخد نافاس هام رهس نیطالس مماج
 ۰ ردىلاع عماح 58 یم هرزوا نامر یاعر هدن رو جا هدنسوف هنردا

 اشنا همان: یز ناخ نایلس . ردهدنمافم یرصق كرام نا

 یرنمو بار .ردتع وا ف رصندهناهاش هنیزخ یراصم جم ره .دسا ۱

 رانح ايار یعرح هرشطو ردقوب ىلفح راکنخ اما . ردعنصم تباغ یلقحو

 رو مای. ررر ر هنردم قرط تردد ردوا راده 4

 یلەقط ر یسهرانم . ردقو یسهناخراع و یسەفاضلاراد اما . ردراو قوس

 هدناطلنم هتنس کس قرف نوقف ماد لماطاو روا

 یداهحو اغ .یدلبا دابا و رومع,یامعلآ كلام بود دادو لدغ یارک

 هسلوا هجوتم هبناح هن هللامصاب بولوا اشک روشک هاشدایرب دنا هلا لمس ی.
 ۹ سخالاف مهروانو إل ارز . یدردا تدوع ام اف و رفظمو روصتم

 هرواشم هلا ارزوو احلصو املع راتخا هدروماو راک عج الاما هنعطاق صف

 . یدزعا ترشام هشیار ندهج۲

 بی

 ردنا نایب یرلظعا ررو نلک ه رادص ماعم هدی راش رش نامر

 مظعا رزرو هدنس ول یا .ردمامرف ئاشا رې را معا ر رو لوا

 لوقم مظعا ریزو) . یدنلوا اقبا هدنسهدهع ترادس دنسم هنب . ید
 دوراو ه مهم ها ترا دے بوش ند باخ خرج )اا مهاربا لوتقمو-

 ۶ دم ندکدسا انس هلف ید هنس ەعاق ضم هللا بلس یناشاب دما نا
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 اس ا هنفماو هدرا راو راد هک رو ا اغ یورو
 ۔ ردشغلوا حرط هشوک هناخ رزکس نوا هرانمه . ردشما نابع ینسیر

 .ینروتو لطرلءاتک نوک انوک هرجا رلمز تاق ردنا تاق ابارمس هدنحرطیم
 عارتخا رل هندمو یسنرقم همشرک اغربع هد هقطرهو یراشقن هماشا
 وبه . ردعماج یجنتا عماجنوب اریز . رولوا هلاو یلتع كنروک هکردشعا

 .كعماجو . ردشه وا انب بولا هفرش تفاضنو تفارظ ررب ندعماج
 رلراو د ندب ندبو راب واکو رامز رم عنصم ردقلوا هدن زانک یحوطس
 کیر نلت مار داتسا هت ةف و + ندقو هاجر یرظت .کندزاو

 ار تااپ راوی رک يراهم هلقح ردع روا نما ناصر

 ,نینعهلراج اغا نوک انوک هرجا یعرح مظع یارحیلزن« تآ رب ندنس هالن
 «(یلبطلع خیشلا ) هدنس هکلوک كرانچرب كویب هدنناج لوص هکر دمرحرپ
 .بولک هنا یراصنالابوا ابا ترضخ .ردندسزک هباک؛ردنوفدم یرات مضح

 هرج رغ .ردشلدبا نفد ارو شلوا دیهش کرا لنط هددکرعم لوا
 .تاتسح و تاریخ ویمهفاضلا رادو هناانویسهسردم و ترامع هدنفارطا لربک

 ۳ عماحرب هدوب .ردقوب یعاجوافشلاراد اما ؛ردراویسهرئاس

 .ناوارف لام هدکوب هدایز ندفرصم ندک همارک نیطالس ٌهبظع عءاوج
 . ردشلدبا ج رخ

 سوره حول سس

 رکا ناظاس هدازرش عاج

 لس ناخ ناملس هدیوب نوححور رکنامج هدا زهش د دنس هبصق لفدنق

 . ردقح هل وا رب رحم یاصوا هکردذغا

 ناطلس کصاخ ینعا ناکدازهش ةدلاو عماج فاصوا

 .ردلکد ویب یکراهماح یربغاما .ردلدبی "یلاع عماحرب هدن رازاپ تروع

 رب و یبهقایضلا رادرب « یراسرب . ردنشناد عماحرب ییهقبط رب *یلهرانمرب



 ۱۹۴ هدارآ هدازپش عماج لاکشا

 هنیرزوا رل هاب ىلع هناخشش ایراح و . ردکحوک لهس ندنس هق هیناماس اما

 . ردراو یخو رلهق من هدنس همبرا بناوج كنهقوبو ردنوزوم ق یم
 دمآ رسرپ هدنطسوهق من ترد :ردلکد هقين رشیکیا یک هفوصابا و هینایلم
 نوتبس رکسو ردم ره كو عنصم تیغ یربنمو یار . رد ەق
 نوتس هدنفرط لوص كعماح و ردعنصم تاغ یفحم نانذوم هرزو)

 هلا یلفاحم تعاح هژنس هال بناوج كعماحو لفحم راکنخ هدنرزوا

 هقبط یکیاو ردقوب یشرب ندرامیظع دومع هرجا عماحوب .. ردشلوا هتسارآ
 . رولوا ناغارح لیدنف كس ا بش سه هدعماح نورد .ردراو لیداتق

 رله رحم هدنس هعل زا تباوج . ردعماحر دانا نشور هلا رارونم ماح هله و

 هرزوا یک با هدنسهلق و هدنراسلو نی یمالعم باب ددع چوا رد زا

 عورش هتسانب هدنحشرات ٩۵۰ .رد ( ۹۵۵ هنس ناسم لوسرتما دعم) ىح رات

 هدنحر یسهنس ٥ .یدبا نوک یحنرب كل والا عید هام نوک شدنلوا

 نانس رامعم یتدو . ردشمتک هغا كوب یللا زو هاهنا بولوا ماه
 هدنا . ردزاو یر هروصقم ناب ید هدفرط هربثط كعماحو . ردیراک
 رانایدرتهمدق ندنسومقیهو .ردراو رلنوتس نوک انوک تمیق یذ الو قیقوب

 .ردراونارپ عماحرب نره یرلنزور كنیروفو . رولوا جورع هعماح هل

 هد هیلاع ۀقرب هرجا غابرب ریریو ناشن ندناوضر هضورو مرا هدنک وا تا کو

 ناخ ناماس رکناهج هدازهش یردار یخد هد هقر و . ردنوفدم دم هدازپش

 . رایدتباروتسم هرجا هقوب ینک اپ دسج بولوا موحیم هدنساتشم بلح هک
 انوک هرزوا رلهفص ی هدنس هعارا بناوج ..ردعنصم تیاغ یعرح كعماحوب و

 . ردرلهق هرزوا راقنروخ قاط شلوا هتساربب هل راما ناولاو رلدوم نوک
 منت 8 مرحو . رد راو راءرحخ رظا همرح هرشط هدنسهه را تناوجوت

 ءوضودیدجت ندنوبع فارطا بولوا بارب بل هليا لالز بآ رودم ضوحرب
 ناخ دا دادم اف هکردالا هق ا هرزوا نوتس و راردیا

 كنهرانم کیا یل هفرش رشیکیا یهدنراسیو نیب كعماجوب . ردشمتا انب عیار

 شقنم هل وا - ردشماعلوا دان یریلتم هدهنرداو هسور و لومالسا



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۹

 هللا اش نا رانوا هدهسراو یانسح زاص اهد هقشد ندناربخو

 دوصقم ندزعادوسموب اریز . روئلوا ریرح ًادرف ًادرف هلبس هرص زمتحایس
 . هطلام به تاریخ نانلوا رک ذ یربندالاب . ردربرحت یفاصوا كلومالسا
 لالز لالح ءلرلهعلق ی رک دادغب :یدارغلبنوط ؛یسالا لزق .نیدو .سودور

 نون نکس ھار نایلس ن ناطلاس هلسهساح ینیما اس . ردراشملوا انس هللام انغ
 لوا .ردشعا فرص ندهنزخ یرولف کیا نا یا ناف

 .رولوا ها زوقظ كيب ییا ناسکسو كوب یدب زوتوا رویشب هخاسح كرصع
 ناماس اما . رولوا هغ كوبرب قرق زویکیا كيب کیا هرزوا یاسح زعامز
 خار رابعلا صلاخ رولک مهردرب یدرد بولوا قنادر هغا رب هدن رصع ناخ

 فراصمهرزوا هققدوب .یدرولک مهرد زکسنوا وللا زوو . یدبا هضف
 . رل ادخ ییاربخ

 مچ ® یوم سپس

 دم ناطاس هدازهش  فطلو عنصم یانو فرش عماج فاصوا

 نو تعات یه روا کوس سا نالوا دم لکه راسدنهمعیج

 هدارګ عساوو زودرپ هکرلرید رد ییمز یماح هدازهشوب هاسح عارذو

 ناماسیدوب اما .ردننطالس عماح یحتلا . ردلکد هرزوا هتشپ : ؛ردشلوا عقاو

 وبا تچ تاط هاب اطاق ار ی ناوحب هدا زبش ا كناخ
 نزهر هداسنغم راد و یدزالوا كفنم ندنرلناب ناو هدرلرفس هلم "

 هباش راد الاما هنلبلج سما ( .. كير ىلا یجرا  هدقدلا یتا رک لحا

 هرجا ناتسنج خایوف ناباخ یقجهلوا یماح یهرش شعن بودیا تلحر
 هدضرا هحو هدو ةهکرابدسا اشنا یاتشکلد عماحوب هنیرزوا بودبا نفد

 | 02 ن حبر نیا

 هدارا هدازهش عماج لاکا

 . ردانم هق نوکلمن هساکرب یکم ردق هک الفا یسلاع هق هی روز



 ی

AR. قانسحو تاربخ یهدنیمرتحم نیمرح 

DEDEKIND RIES IE DDE TIE DEDE RIDE DIED KDE و و ویو ووم ویو RSI رو( 

 ًاددجم هدرانایلواو عماج یرلهسبنک هدرلهقنالپو هدرلهعلق نالوا حتف یهو

 هقو فیرش سدق ةعلقو . یدردبا لمکت هسااسا مزاول تولوا ا رلعماح
 0 ناملس میظع هعاقرب هرزوا فرش سدق نوعو لار 6

 و شقنم یتباطو ییاشخا یی یشیط «یجما كنسهق فیش ءرخصو
 ۳ ناح هناخ راکن كشسر هاب اش وه عاوناو نیز هلا هساک ام

 ن نامعن ترضح هک دیتا حت یدابآ تنش دادغو . ردنلع سودرف

 هفایضلارادو ترامعو عماجربو هبقرب هرزوا یریق ( ردمظعا ماما هک )كش
 هلاع هقرب هرزوایسهب رت یرلترضح یلالبج رداقلادع خیشو رایدسا انب

 فاقوا هدندکب بودادیدحت یفاقوا راشو اشنا ترامعو هکتو عماحرب و
9 

 ییانسحو تاریخ نالوا هدنیمرتحم نيمرح

 هبهنیدم و کم "ییاها هلیاییما هرص نوتلا كيب کیاشّملآ مور رص الاح
 لها ندنافوا ناخ میس . رد ( هج هفدص ( یخد یرب ۵ سایردن وک یھ ۱

 ةقدص) ید یرب . ردیک لیوارسو هبجو هقرخ كسب زوب هرک هڪ هنیمرح "
 نبعل هنمرح ناک نوا هدنراتلود .ردتمذ لها جارخ ین رد( یلاوج ا

 هکرد ( هراح هقدص ) ید یرب . ردهقدصر یگاد هللا ءاشام ىلا . ردا
 هدسز یعرح لديشرلا نوراه تاريخون . یدردا نایرج هدنافرع ليج 8

 نارخ یرارب كحمدا نارج نارعو بیع ۰ یا یار 8
 رچ بودنا مض نوبع ددع ترد هدر خس رف یا ناخ ناماس : ید

 سرادم تارخ ) و .یدردتا اس راضوح مظع تودقآ رلوص هتاف رع

 اس راهسردم هدم ترد هرزوا یر مور دعاوق 2 کم رد هع را

 0 . یدلبا نعت .یرلهفط و ی یرادقم هبافک هت رلهنلط بودا

 راونارب هقو . یدتا 2 هلنا هسق رب ینسهناقت"انآ هحدخ نینمّولا ما تب
 : یدلبا رامعا یخد دو



 یم همانتحایس یلچابلوا ۱3۰

 ودع مهاشداب لید هدوا .رد «؟ردمنکع كمنک هرزوا هسدنه هل ونمالاسا بأت

 هجوا جوا یدمش ی رلهسک نس » : هاشداب . رد «ردبا نابرج یک میظع ی

 نایمهو هنابناب یرلهسک هللا ءاشنآ نب .كدید ریراوهلوبناتسا وصون كهسرزود
 یوتلآ هسکرب هلبا ( هلا مس إل ناهو رید «مهزید قانوق کیا لصتم هنایمه

 كم چوا هداس ید . رايا عورش هنساسا بودا راثن هنشاب كنویع روک ذم

 یرارگ همشج قرقكنوقاهدنبرق یرازاپ تآ بورک هلوبناتسا هلرادرطنق تاق
 میسقت يات بآ روک ذم هرجا لوبمالسا رهش بودا اضتفا كمریک هرزوا

 هني رسج نیک ةحمکجو یدلیا داش یحاورا البرک تسد نادیہش بویلیا
 یماح هدازش تارخو . یدل وا مسم هب یا ماس یعاما بودا ترشابم

 هکصاخ ترا عماح تارخو یکناهح عماح تاربخو . رد ناملس

 ناخ ناهلس ناخ ملس هسردم هدنکشوک رایحیلاخو دیدج هناسرت تاربخو

 a تا عماج تاریخ .ردشملیا ادها یباو هنحور یردب زدات

 اشنا ترامعرب ناخ یکیاو عماجرب نوجماناطلس هامرهم یرلرتخا دنلب رتخدو

 ةعلق هدکنالس « هبنولوا علق اما . ردباسح یب یراتاریخ کهدنلبا مور . یدتیا
 رس یرواو هر هعلق هدراوتکسو ند کس هعلق هدن دح رس یرک ۱ ۰ هب م

RTS ییطصم مس هدنس رو هن رداو یراح لالز ءام رب هدهبرداو ردن ۳  

 ۰ ردشمریدحا ا ناخو ترا تو عماح رب هدنسهصق اشا

 . یراتاریخ نالوا هدنیاج یلوطابا

 ود رق یراوارب دو رها هرس سدو نیدلا لالاح تارصح ەدە ود ال وا

 ترا رب و هنخعاسو فیل دحسءهر و هسردمر و یلاع عماحرب ییهرانم ییا
 عماحرب هده رش ماشو راه رګ دد هتم نوح ا رلش» ورد و هفاضلاراد ر و هرومعم

 . رابدتا عماح نياك رو هدتنزا رهشو هدهفک هنندمهدن ۰ هسردم رب و مظع

+ 

 ا

 ےک



 e هینایلس عماج فراصم

 تفاطل اما . ردیمبظع یان رب عنصم هرزوا تناتم كرصع لوا .ردعد

 لام . رداع تربعیانیر عنصم ندناوب هدقل راک نربشو هدفاظن و تفارظو

 وک تفک هڪ وید «ردشهتک لام هدایز ندهفوص ابا هعماحو هلبتهج فو رصم

 . راربدیدلوا هنوتل ار یثاط لاقثم نوا كعماحو هک اقح :زایدنک بود"

 هبناهلس عماج فراصم

PS هرزوا یرلهساحم یدمتعمو یرطانو وا ون هدق دل وب ماعا ha 

 هرزوا قلوایرولف دو ج وا ناکسزونح وام ۲۱ ]| نانشطو كرو هک

 یسهمیظع تاربخرب هرجا لوبمالسا كناخ ناماسو ردشلروک عماج ةبساح

 وقناب) یرک تاقرب . ردیوص یرارک همشچ قرق هکر دراج ید ( ]۲[
 هلا ماارو رم اما .یدناهمشحددع قرف هرجا لومالسا بول وا اس هدن ر صع:

 هبوص محمار لوبمالاسا "ییاها هجناک هناخ ناملس نامز بولوا مدهنم احا

 لاک بودا شطع عفد بودا شو وص ندرلوف یلزوط تولوا جات

 هدد لزامرب دس رغ كاومالنا ناخ ناملس . یشمرلرکح تلف و هاست
 رات مدک دیدی" ها تاقزوتک وسالت و هسته لع بولوب رابات بآ
 هلوماتسا ندلحمو ات هسرولوا رسم اکس همظع تاريخ وب مهاشداب » : الی

 فرص ناوارف لام ردقو بورد هجوا جوا یرلهسک .نردلزنم تعاس رب وا

sS رداق فلم ر هناریخ وب لاو ۰ رولوا بضل هرس تاربخ و رکهسرد ۷ 

 تا و الوا نانسرامعم یا »::ناعن نایلسناه ےک و « مهاشداب ردوب ربخ یفاش

 ] ۱زوبتب هعاسح كرضع لوا » "ةوالعو روید « كرم لآ ناسفط « یوچ

 کیا هجاسح نامز وب .سشلوا هنآ زو زوفط کیا ناکسو دلو ید زونواو دلو
 هجاسح وش ۰ روسدنا حاضبا هد » رولوا بد رق ه هخآ وب قرق زاونهنا كرب <

  ۱ینیدلوا غ ۰ كنوتلآ  : Eمه رد ۲ قرهلوا یعسو هسیا نوتلآ رب

 یدا لداعم هشوک .

Eاا در رک و هدننامز ( نایردآ ) هدنسپ دالبم را )۷  

 : كدا شمریو رخ هدیراقوي ینفیدنالشاب



 ین همانتحایس یلجایلوا ۱۶۸

 KEJE NEI )یک و2 )یک )وکار و )رک NIE NEI NIE )یو )هو )و )وگو )وکیوم )یوم جو

 و سه رع کیدلو یر هرکرب كريقح یتح .ردشملوب

 ریس یرونم عماحوب هلآ رلباوب بولک هرفک نوا رادنقا بحاص و لماک

 .توریدک تسم هقشب هن راقب كرارفاکوب رامیقو باوب نکردبا اشامو
 بودا .نهدرب تشکنا 4هسرادسا رظن هنناح هه بولا عورش اشا

 هد رامعم

 یسیراکفدص دنه كراوق .رابدلوا ناربح بوریصیا ینراقهراب رر هنابحتعم

 قو یدرلرریصیا یتراقمراپ رشیکیا بوباللاص ینراشاب هکدروک ین رادان
 بوراقبج ین رلهقاش هکفل نام هدنراشاب هلج هدنرلکدروک ییانیم نوکنرس

 رر و ناشن ندا رنک قاط نالوا هدهق نمادو رلبدلوا هلاو ود « هد سه هب ص »

 : 4 ووو ف ا ترد

 ۱۳ت
 دنك ردشلاص هالعا زور نو رپ ها ان ناشکیک

 ردب رک تردق دب یرب ره اب وک هکردرلرک یراو حزق سوقرب هح ومضم

 رب لماک ٤٤« هنس ( رد رگتردق (« ی روک ذم لااتققحو

 تنام نهدرب تکا یا نوردو یزو هرزوا تقد یعوحم تعاس

 یرلالعم باب ششو ینکر راجو هرانم راچ بوقبج همرح هرشط بودیا
 ی لهحو < ویرلقو هوزوا رازک هدامآ هدنفارطاواقیطا مرخو

 هدنرکدروک یرایدح ع الطم هله هرزوا رابا ق نوزوم تاق ردنا تاقو

 هنهرب رس بوراقبح یی رل ەش اش I یک نیم

 ینیراقمرپ رواه ندجمت لاک بودا شام یتسهعبرا بناوج كف رمشعماح
 سقح .ردقموق هن | یشمراب نوا بیعت تیاهن هدننب كران. هک زابدربصیا

 شه باطخ لباقیسیرب ناه ءرلیدروک هع یانو . مدنناقلنامجحرت هرلنوب

 یورب دوخاب یورد اب كنارامع یانو ا تاقولخم نه » : یدتا

 نیریش ینورب و ینورد كعماج واما .زالوا هدربرب كللزوکی یا بولوا لزوک

 هسدنه لع اع تربعرب هلبوب هدناتسکنرف عیج .ردشلوا انب هرزوا قلراک

 :مدتنا رقح .رلیدشارازه دنسب بود «. كدمروک انب لمکمو لماک هرزوا

 راکرباب هلغوطلوسندنوب «یلب» :یدتیارانآ « ؟ردهع عماجوب هليا هیفوصالا ا»



 ۷ نو رم مرح فاصوا

 یو )وجوه DENIED DE PSE SE NSE »و موم وم»دو موم روم یوم هوم وجوه و

 نهاد هدنراسیو نی كع و نداری قاری
  یاملع الاح هکردراو همیظع هسردم ددع ترد نوح رامالسالا خبش هعیرا

 هقشو ءارقلاراد ریو تبدطا راد ریو ردلام الامو لیکم هبا ریلماکو نلماع

 ریو ماعطالاراد رو افشلاراد ریو نام د بتکمر و بط ع هو

 رد ین یرح هک وا ناکددنورو هدننآ یارب نارکرو یک

 ر فصن یانشور ما ربو نافافخو ناتو نارکرز قاوسا راو

 ی هدنفارطا عماح و بودا اس نامادخ تب ددع كسو ناسخوس هو

 ندا رظن هتتراسم هتاملسو ندنناح هطاغ .: ردوا دع هق كس هلج

 هلجو ریروک نابان مظعم داوسرب هدیشوپ هليا نوشروق لوک موکرب ایوک
 کفش رازح هلح هد کد 1 . ردنعم فاقوا ؛ راو یعادخ كس چوا

 یسیلوتم فردیفاقوا ناخ ناماس هل> ریازج ربغو سودرو زقاس .یوکناتساو
 هدمدعتم میلاقا كنا نایلتس ادغام ندمعاوت + ردیا مکع ها مدآ زویشب
 .هدمالسا راد اما . رولوا توالت یسهطخ هدنسهلح هلسس یشوا یحاف

 .كي هسدنه لهاعیج .ردشمام و اس ترا مکحتسمو ناتم ندنعماح هنناماسوب

 نبتم رب یک یسانب هیناملس هدضرا مداوب هک ردمالکوب یراقدلوا هیلع قفتم

 .هدنساسا عضو. راربد ردشمانروک انمهقر یک رودم هقو و ردشمالوا اس

 .دلزاحعا و رجس میان هو: تفارط رال نالوا هد رو تا
 .هدقدل وب ماعا انس یتح .رد دوجوم هدننوریو نوردنا كعماحوب قابو لاک

 هدتمايق زور هکمدتسا اشناو انب عماحرب اکس مهاشدا» :ردیا نانس رامعم هجوق

 قوع ندنناگ جالح یلاسج دیلاقء نالوا هدضرا هجو بولک روصنم

 ییوط ناکوج هدنکوا | یسهلچ یاب كروصنم یسهق ككعماج وب هدقدت | یلاثم

 عماج وب هکاقح ردا حدم یتناتم هبتم وب كعماح ا ناطاغ کا

 نددس کهدنکوا هعلقلا تح ات ادتا یلع هلغلوا ینم هرزوا یلاع هتشیر

 یجنربص رازاپ كجوکو ندندس یساغایرجیکیو ندندس ییارس اشاپ شوایسو
 یوافرط هناغ زاعو هناغ نوشروفا ھاو کر ندنتکم انا

 .تناتتم یلاع عماح وب هللا هجو وب کرد راک كنعماج هیناملس هله ندنرلدس



EIEN RIE وگو )رک KEE NEDE ورک NESE DEDE DEDE وکیوم( RIE NEDE جوک صمدی یوم یوم DIE KOE 

 كہ شم نالوا هدنوو ودم الوو رو ن زرط و وک

 . ردقو هدناتسرامعرب یناعننصت نمر یسنرقمو

 دممووپم سس

 لوریب مرح فاصوا

 ررب یناحیبا راو ید مرح هرمشطتاقرب هدنسهثالث بناوج كعماحوب

 یورسو نوکترس دتسو رلاهتم رانج نوک انوکو ردلامر یازح یلزتم تا
 تناوج هک ردمظع مرحرب نیز هلا یراتخرد روفصع ناسلو رومالخاو

 هلقو . ردراو وق ددع نوا هل و . رد راراوید یل هر لمح یسلالت

 « یسوسق یارس کسا یرب ۰ یسوق ارم یرب . راو یسوبق ییا هنیناج
 هسردم غاص هبونجو یسویق ۍشراج هبونج هنيو یسوق بتکم هدیونج
 هناخوت هبغو یسوبق تراح هبرغو یسوبق یشاب مکح هبونج هنیو یسوق
 . هلامش ندنآ و رونلوا جورع هلا نابدرن همدق یسوق اغا هبرغ هنيو یموق

 رووا جورع هلا نادر شاط قابا یرکی یموق هق ییراعسم رك

 .ردشلوایسهیمست بس نوجیغیدلوا ىلع رامسر كس هرجا یسەق .ردوقرپ

 لوزن همام هلا نادر همدق ید وب یسوف مامه رظان هقرش بناحو

 اشا لوسالسا رهش بوبلوا یراوود كمرح هدفرطو اما . روللوا

 بودبا کم هدنآ تعاج هل ؛ ردشملکح سی راود دس رانکرب نوجا

 هطلغو هناحوطو شاطکسشب و یراصح زاغوب و رادکسا و ییارس راکنخ

 ییرانادبهرجا زافوب لوپمالسا جیلخو دنیا پارس ینادیمقواو اشاپساقو
 یرلکدسا كازوانش هلراتسشک یریغو قیاقو همءرب كس هڪ ندبا هداك,

 هیناعلس هدنسهعبرا بناوج كامرحوب . ردناهج ریس مرح رب ناکیاد درب درب
 کما ملی هیناملس ید مرک بچ وکړو ندعوا: كيبياقرب رادام یاد یعماج
 هأیمان يام ممد ناولهم نارک هتفک همشح رس هدننیام یراوید یاربس

 هدفیطل یاج لوا یرلناولپ هکت هل رصعلادعب الاح ۰ ردیداو رب روهشم



 0٥ وا م ناک قا 4
DIEیو )وی و و  KIERو ورک  Nنوک درک  DEI RSIیوم ( UIE OIE EDIE REDE IE NII 

 . یدلاق هبحرب بودا لذب هدنروضح یجیابا هتیرایدوم لوبمالسا هج
 «دوم رز دو رخ تماق زور یضفار» :هکرایدروس بود اباطخ هب یجلیا

 بیصن .زکلام هزکیرایدنفا یسهفاط دوم قجهلوا راوس هزس هسیا هلو
 . رلهمروا هنا زاتو یحماق هدقدلوا راوس هزس هدتمابق زور هک نوسسلوا

 « ؟ هل وا هن یر هفالع هدننار یخ عماح كموق تاولصلا كرات نااج زس هسخو 3

 تق یذو» :بورو هنانسرامعم هدنروضح یحاباهنن یرهاوج وطوقرو

OEEرلنوب زيت .ردتمیق ین هدنناب یراشاط كمعماح من راشاط  

 لقعهحلوا فقاو هلاحوب یحابا هدکدند «هلیا انب بونوق هرحماراشاط راس

 هبیسانم ظافلا قانشراق هنس همان بولاق یحتمو توهم بوقح ندنس هراد

 داتسا هدفرط یر.« یدلوا ناور همان ناوز جاا بو ا اک
 هرجا یرلهمز هناخششره كن هرانم هليا تعنص هنوک ررب یرهاوجورامعم

 یرهاوجن و هرجا رالک مع قط نوک, انوک هس هنروا ید راه و

 ینهلعش كباتف |. رارندیسهرانیهاوح الاه هرانملوا نوحکن | بودنا نیز

 فرو ندنرارح تدشراشاط ضعااما .ررواهلعش بوروا وتر هراشاطضعب
 یر هقط یسوقهلق كعماح اما . شلوا وحم یسایض بولو اق ندراطءاو

 ندنسهلعشالاحر ولک ردق رودم هساکر هکردراو یرواشن هزورب ر هدنسانروا

 ءوضو دیدجت ددع رقرق هدنفرط کیا كساجوو ریلهریخ مدآ یب مثج
 . ردراو راقاصوم كحهدا

 راونارب قرع ناباخ فاصوا

 ناهح فصا نانابخ ناتسلک لکرب لزنم نت بت مهس رپ هدنکوآ تارک

 كنهقوب هک ردنوفدم هدنجما یلاع ةبق رب ( هارث باط ناخ ناماس ) هرجا
 تاقر هرزوا هریغص هقرب راک نرشداتسا ارز .ردقو هدک الفا هیق وب یریظن

 عقاو هدرایدرب هبق عنصم هبوب هدنجنآ یرب یرب بودبا اشنا یخد یلاع ةبق



 . -یسهمانتحایس ینچایلوا ۱۰

 IE NDE XIE RIE یک NEDE )یک RIESE )یک NIE RSI RIED RIE DIE )رک 9 8صک هک هصک نوک نوک

 ,ینسهلکب وروق بوط هدنرزوا ی هر د كنىران ویلقرفاک ناتا هد هطلغ هدنلح
 بوربق ینکیشا یعاشا كنسوق مرح لوص كنعماج هیناماسات بوت ادصق
 ودر اما . ردبشعا رارف هرزوا قاص لحاخ روک ذم بولک یسفلک بوط

 كنرد كنرف نوعلم هک ردلوا مالک لأم .ردشماعا تاصا ررضر هلغلوا

 ا دام ند هطاغ هکردراو یسحموط داتسا همر هنودنوادع هن

 -اشاع هکردیماظ یرانآ برض الاح. هدیاروسکم بوروا یتسالفس هع هیناملس
 هدنرابسرک اشا هلرلدومع نالوا هدم را ااو كمرحو و زدسان هاک

 عیاقو هله . ردراو خروم كاکح ندنفرط فاقوا . ردراو راک زالب چوط

 هک ردشلزاب رايش وللثم هلولو ولغو هلزلزو رانا قارحا الشم همظع
 کراو یراهراتم هدع ترد كغم و ردن رل ها نوتس لرات سا

 یجنوا كنامع لا نیطالس ناخ ناملس ناطلس .ردیدم كناب ماقم ررب یر ره
 . ردراشعا اشنا هقط نوا ی هرانم ترد "ةمالع اک | هلفلوا یهاشدا

 ردرلاتمه ین ؛رانم شمکجرس هایم جوا هقط چوا هرانم کیا لصتم هعماح
 یا یا ید ندا ہرا یا ی هدر هش وک ورک كمرچنو

 یهاوج هب هراننم ییهقبط چوا یهدفرط لوص اما .ردرانوزوم ٌةرانم هقط

 اساس ماه نا نا 6 ردوا یس یمن ناز دا یاش

 اب تاربخ یربغ بودیا تغارف هس رب نوا قلوب ماکحتسا زار
 تعارف ندعماح كناخ ناماس بسامهط هاش ندنرلهاش مجم. یدرلردبا

 لام نامه كم بودبا كرادت یحابا میظع رب زيت بودبا عاتسا نا ۱

 هو یا ی نا لا نک اک یاو تعلق یخ نطوق رو

 .هزس ,زکسشماتغارف بویلاقزکتردق هک ماما یماج هکیدلوا زیعومسم»
 یرهاوحو دردن وک اوج ردقوو ناز و لام ردقو ءان هزمغلتسود

 یار اف ین نودا فرش لات ور بو توق
 رلهمان زبمآ نعط هنوک وب ود «هلوا صهصح AG ید مز کیدا

 ات ا رو لامت لاشم ارد یعماح ناخ ناملس یحلیا هاسملا یلع. ها
 ینا كم بولوا هرانشتآ ندنموهفم كن همان ناخ ناماس بولک نکرونلوا



 ضا مرح فاصوا ۱:۳

KIDDE KEDE NIE NIE NEIEDEDE EDE KESE RIE وا( NSS NIE DEE REDE KEDE NEDE RIE وکیوم یوم )هو( 

 رظانهنسهمب رابناوج كمرحو و ردرلهق رادام ارت ادهدنقوفیدو رر و ناشف

 نها یتلنلاقزواب یدیدح ؛ردمظتمكب یراکبش كزا هروب .ردراو راو

 کش مروا ناهوس هلیوا بودا ارجا یدواد تمنصدیدح داتسا.رورل هر
 ود زانو ور ال یک یناوحخت الو توشا رات راغ درکرب هنسالج نالا لا

 ات كضاس مرح وب و . ردنقد ناباش هدراماج ی هدنتسوا رل هر ویو

 و زاحما رحس ریسلا بجا ویخدو .ردراو نوم رع ضوحر هدنطسو

EEتعامح .رد ر اصفق ص ص یسەغرایناوج -ردلکد نيول تشعاقنآ  

 بیرغاما .ردهققالا ولوتروا نوشروقیصب یتسوا.راردبا شون ندنناحبآ

 ناورداش نوجکدتبا باترب یراقوب ندیغاشا یرلناورداش بهكضوح کوب
 باغدا نار اسا لیل اشا نەس ەق قا نا نو ار

 هنسهفص فرط هلق كمرحو ورولوا نار ندا اشا هلبارظن ناعما هک رداشام

 نا لوص كمرحو ردروطسمرابزاب هرزوا دروجال نح ساک هرزوایرلهرحم

 باب عنصمرب یلاع ندرلوق هله شوق كمرحو اما .راورلبزاب هرزوا یو

 تاقردناتاقو یلهبتع ماح رع مع ضایب دننامهتداعس ردوب هدضرامدا هکردتداعس

 .ردماخ صرح ضاببهلج .رداکدشلروک بابرب یلندمویپوکو لیزهمشبریگ

 رانو ام راح اه شمریدتبا جازتما هلیرلرب رب یراشاطهلح شارط یم م داتسا
 هعوا ندرصسلاثم بارح هرزوا یسلاع ۀتع كنوقوبو نەدا قرف مدآ هکد

 انوک میانصو رانو تربع "هلال ندرعرص نوکنرمس هرجا راموربم سنرقم
 ملا تام هیامدق مولع .راو رلزپ وا عنصم ها ریز ندرمم هتب راتوک

 راک هقط ردرد هحل وا یهتنم قا هدنناح کیا كابو ورولم نالوا

 یرزمرق میظعرب هرجا ندوقوبو ردنک اس راناتیقو ناار و ها و1
 . ردشاط لقبصم الح هراب رظنال هدو هکردنلهشود نوک سل قاص زودم

 . ردشل وا راد هخر لهس قرط رو ردراو ردق ید طاہر یعرح اما

 یقامصرب نوزوم ندهشوک ر راح هدنزو جا كن وف ی هدناحن عاص كمرحو

 .ردیهاظ اخ زانآ هنب هد هسیا شما كح یا داتسا .ردشلزاب جاخرب هززوا

 ابداع راک. رکا راد قفس این اس و لام نویلمرب هشاطو رافک



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۰۲

  (> NIE NEDE RIE DIE)یک مه یک )یک رک )بک )لک )یک )یک )کیک  RIE RIEیک نوک )یک 39

 .هلواشعا قفوماک ۲ یراب بانج ییداو وب .ردکرک هسلزاب هلو ردشلزاب

 دک نرو ما ضرالاو تاو هللا و هبا هدنسهتروا كرك هق

 تيا هک اقح هكردشملوار رحت یا ( ةجاجزلاةجاجز ىف حابصملا حابصم اهف
 هبا هرجا هبق من هرزوا یسوق هلبقو . ردشما نایع ینساضیب دب هدهعا ریرحت

 ) ردشه وامقرت ینا( اف ضرالاو تاونسلارظف یذللیهجو تهجوقا

 (نسحونسحو یلعوناغعو رم ركبوا ۰ دمت ۰ هللا ) هدنسهشوکراهایراح و

 هل دجاسلاناو ال ةبآ هرزوا هرم یهدنغاص كربنمو ردشملوا تباتک

 اچ ءرزوا راتزور یناقاوغ ادغام نيرا و ( ادعا ا مم اوعدنالف
 کردفازک طخ رابلاعطخ ک هد هق نکل .ردفاکش مق اما .ردب از

 هروک هنتماقو دق كنهق ارز .ردنوشرا یوا فاکش فاکو یعالو فلا ربره

 :ردراویسوقشب كعماحوب و هناوا توالت هداشک ندیغاشا هکردشمل وارب رحت

 یسوق ارزو هدننلا یلفح راکنخ هدفرط لوص «یسوق ماما هدفرط غاص

 عق متربص ام, کیلع مالس » هرزوا وق ناب لوص .داو یرلوبق ناب کیاو
 لوس: ردشملزا € رادلا یقع  slی  Eهرقلادحا ) هتک ہرا

 ردشملوا رب رح ود ( یراصح

 .هنسالعم جوا كفيطل مرحو هنیرلتدامس باپ روکذم كلف ریشعماج
 .شورفم هلبا ضاسمصاخ مرحو اما .رونل والوزت و جورع هاا نادر شاط

 راومهو لقیصموالحم هدنسهعطق هحسلاخررب یم هعطقرب یه هک ردالبابقآ رب

 . عماح نورد اما.ردعقاو هشوکراحاضرعو ۷ و ط .ردیداورب لاتمروالب نشور

 یراهفصناب یلک | قابا رقرق هدنسهمیرا بناوج كمرحوب .ردکوسندمرحول
 ردرادوم تمیق یذ ددعچاقرب هدننايم رامظع دوم كنر اکنر هله هرزوا

 ندحزف سوف یره هکراو نا رک نسخ کت لک كنس هرزوا نوتس سهو



DN, 

 وا یراصحهرق طخ شیاتس ١

 )جک oD Ne )۳۰6 و96 )3 و6 یک کوک ۵و9 و96 DEDE مک DIE KDE و9 DEDE SIE نوک 99 ورک نوک

 - ردشملوا ررح هلا دروجال بهذ قا ( بارحما اک د املع لخد او

 ردزاحتا رحس هکراو رلد ومت یک هذ هد همرو هدنراسل و نم كيارحو

 رانادعمش الطم هلا صلاخ بهذو صلاخ ساحت یدق مدآ ررب هدنآ هنيو
 همدق رشپ نوا هنیزبنه هکراو رایروفاک لسع عمش راطنق رشمرکب هرژوا
 هرج ارون عماح نورد بولوا ناغارچ هدهلیلره بول وا جورع هلبا نابدرت
 راکنخ ) یلاع ماقمرب هرزوا رانوتس هدنسهشوک لوص كعماح و و رولوا روت
 راهاب نوتس راحیربع نده رشلفو .ردراو هدینارح هقشا .ردراو( للفحم

 یر ندا راو یرلکج هروضقم ناوخرشع ودع ترد هدنراهشوگ

 نورد هرزوا نوک او دو هدروخهرزوا یرژلهفص ناب هدشاح یی كعماح

 كلام هرلهقص و هنس ةا تف مط كعماحو ردراو یرلهفص تعام هدعماح

 .ردراو رلهقطرطان هبوشراح قرط غاص و رطان هارد هرزوا رانوتس قفر ۱

 هبق هرجا عماح و راردیا تداىع هدرلهفصوت هدقدلوا هرزوا ترفو تعا

 - رلابدتق هدراکرابم هلل هدرلنا هک ردراوید رلهقط تاقکیا هرزوارادومو

 را ءزیوآ تابولصم كس هاو لیدانق كيب کیا یعرکی لج .راردیا ناغارچ
 داب هنوک ررب ندنربره كرل هر هلم هدنسهمیرا بناوج كعماحو . ردراو
 هدعماح ویو رلرولوا شمرک هتنج بولو: ینادواح تایح تعاج بولک میش
 كناسند اما . رولوا رطعم یغامد كمدآ هکراو هبط هحاررب یلامت هللا ساب

 یسومقهلبق هدبوریک هرجا عماحو .ردقوب یتماشم هنسهحار یراهزاو «فوکش"
 ندنبات با . تعاج هل . ردراورلراس همشح رر هدراهاب کا ی هدنفرط
 - هر وصقمهس رح یاقوف د را ضع ورلردنا شطع عفد بودا شون

 هکع ودوم یرللام هللا تناما كرفسبابرا كرب هو كتبالونابعا راو یرا

 . رول یراب بانج یاسح "
 ..حرنسیسحبس

 یراصح هر وچن شلاتسرد

 هنردق هن وکوب یراصحهرقدحا طخ نالوا هدننورب و نوردنا كعماحوب



De SIE SIE XIE DE بوک( RIE یک XIE NEDE KDE یک یک یک دیک یک یک یک )یک RIE ۰2 NIE یو 

 .كلاتمی هقو و رددابآ ناهج هق داینبلا میفر کم عارد یدو رودم ندنس

 صرخ یقامح ددع ترد هدنراسیو نی كعماح ادعام ندنسسلم هیایراح

 مدقرب هدنرایدرمعمبودیا تبق یمهنیزخ رمعم روا یربره هکراو رانوتس
 .لسح اش لا ( نادوش هش رق ) NE هد ردا ها لس ندرهش

 ..هتنادیم افو ندنآ بوریتک هنناق نوا هدلومالسا هليا ماا قفاوم بودا

 هناخ ناملس یرلنوتس ددع ترد (نادوق هحنرق ) هدنعماح هیناماس ندنآ
 : هدکدتیا میاست

 ۱ ۱ ( تب )
 .هنارینف هلا لوبق ردراو لمهن قيال هزس هنایلس كنهكر کج شمکج نادو رلهجنرق

 هحمردق هنادوق هجن رق هدنس هلباقم یتمدخ بودبا ظح ناخ ناماس هدک دید

 رجا قاصبلیوا ردلاع ادخ اما .روللوا ناسحا یغاحنس یسدر زج تال

 ردانعر دوم الاب عارذ رمشیللا قوب یرباظن هدنس هشوکراح كناهج هکردنوک

 اسب هليا هق من هن هرزوا یسوق هلقو هق من هرزوا بارم یمظع هقو
 ,نوسلوا لبق راب هرانوتس .ردقوب رلهقمن هرزوارادومع روک ذم اما.ردشقلوا

 ماجیسهلج هکردشمتا راماج نارومو فتو رولاب نانس رامعم داتسا نوجا
 كميعاربا شوخرس نوک انوک ماج نالوا هرزوا ربنمو بارحو ردرلناروم
 هدرهظ تقو کناخ و تن ناو فصو هدنتحدم ید كنو .ردب راک

 جیو رولوا رونم عماج نورد هدقدروا یسهلعش كياتلاع باتفآ هرلماحوب
 انوک هرابكس زو هرک هڪ هدماح هعطق ره .رملهرمخ یرلددید هدعثكتعام

 6ردراماع نیم نا یراطخ ی راو رفوکخ هلن اا مدرخ نوک
 .قارح هج رک .ردشمالروکیلثم هدکلف هکردلاع حویم ءرجشا رحو رب ناحایس
 ,قیفر نوتسرب صصص داتسا اما ردندماخ سر ضاس یلفحم نذّومو یرنمو

 مات دنا + ار  لفاع او ي لا رفح ندومر هرززا

 هلوآیربنم یعماح بوس رکم یلثم هکراو یساحارص جاو: زبنمر ند ص رص

 .هلیطخ ]٩[ یراصح هرف هدنرزوا 4 ردناماس ترمضح بارح بوک ینارحم و

 ۔دیق هبد یلج نسح یلوق یراصح هرق یطاطخ كعماج هدعماوخا ةقيدح [ ] ١
 راتبا



 ۱۹ سن اعلس عماج زرطو لاکعا

UDINE RINDE RIDIN REدوم موم صمج مجمصم ومصمصموم ب  

 :نارفتا او ةمحرلا هلع ناملس e عماج فاصوا

 و هدنشرات ٩٩۳ هنس تونل وا عورش هساسنا هدنشرا ٩6۱ هنس

 . رداع تربع حماحرب ییغتسم ندفیصو و فی رعل 5 ردو

 )و
 ترتقاو دجساو هللادنعم هرات داع دبع لاق

 سس

۱ ۹1۳ ۱ 
 یالضف نازاق ینمان هع "کس هلهحو لوا و نازاب شراو نداملع

 نوا رقج اما : رور م ق ل ف نیخروم
 ا یحدم كلدب ی عماحوب ناکمالا ردق ی, بود تارک

 نولو یف كقت یارب ا انب حتفلا وبا امدقم ینیمز الوا "
 انب هدنلاح دننام ی عماحرب هرزوا دنلب ه کر رب رظان هبایرد یعماجوب ناخناملس

 لامع و انب ۰ رامعم لماک داتسا كسب ردق هن هدناغعلا كلام عيح . ىدتيا

 یاپ كيبجوا لماک هنس يوا بودیا عج هسیا راو رب صو شارط كنسوت

 یرلهشبت برض دلرانکهوک بوریدنیا هنیمز رعق ینا نزیاپ هسروق هتسب
 هنیمررعف هبت صوب ات .یدردیا عاعسا روتنالوا اینده هدنیمز رعق یتسادص

 هضرا هجو هدهنس چوا هلبا انب متر ااا بودیا رفح هشراو.

 یربع بوروط هرزوا لاح هنسرب هدنا . یدلوا یهاظ بوقبح ان ساس

 هرکصندهنسر, .رایدتیا ترشابمهکما شارط یرلکنس نوک انوکو ءراساسا
 بناوج بوللوا بارح عضو هروک هنس هسرپ یار كنلو دیزیاب ناطلس

 راح ندن آ .رابدتبا لماک هدهنسچوا هجشراوهنیراهرک هق كراطتاح هدنسهمرا

 . رایدتا انب ییلاع هق هرزوا نیتمو یوق هبا»

 هر املس عماج زرطو لکا

 - هق هفوص الا یسالعا ةورذ ات كسهق نوکان شاط كميظع عماجوب



 ۱ یس همانتح ایس یاجایلوا ۱ ۱:۸

 )3 یوک IE )یک )یک RIE KEI ۳۰۱2 رصک اشک RIE هک و26 < RIE KIS دیک رک یک DIE DoE یوک DEDE یو

 همدق ترد یللا فورعم هلسما ( نایدرن قرف ) هدفرط یاش كنمرح هو

 و هدنسهتروا موروحوا ییاو .ردر موروجوار رونلوا لوزن هلا نایدرترب

 تقاع نوحیسلوا ظوفحمو نوصم ندهلزلز هلغاوا عقاو عماحوب هرزوا هتشپ
 .یدتااشنا هرزوا راود راح بود اقاخحایعماح نادهد رخ نانس رامعمشدنا

 ,یربنم . رد هرزوآ صر نوتس لقتسم هن زاود فرط عاص لف نذدّوم

 .نوتس یک هدنلوص كعماجو . ردبارح لزوک هداس ندر ضابب ینارحو

 راصفق بهذم ناخ محاربایخذ هدنوب .ردزاویمهناخ تداعراکتخرب هدنرزوا
 .تاقرب كحهدبا ناغارح لیدانق هدرلکراسم "هلبل هدفارطا هقو ردشمنا اشنا

 ,ندرلت و .ردعماحرب نی نخ هلبا ر ا تانولص» رات | كس هع و ردراو هقط

 هدنکوا كرانزور یک هدقرط بارح . ردقو تمالع هرجا عماج یربغ
 عاتسا ییزح تاوصا كسادنع دایرف هدنجما مرا غارب یراونارپ ۀق كناخ اس

 نیکو ردراو نیرفاسم هناخوت لصتم هعماحوو رد هناخشش هقر رووا

 ردرالکد یلاع يک رلهرانم رتاتس ید هرانم ددع کیا یلهفرش ررب هدنراسیو

 : ناب هدنتسهعرا تبناوجو ىلا چوا شورفم هللا ماخ ص ص ضا یعرحو

 ردراو یسوق ددع چوا هدرخ هرزوا نوک انوک نوتس هڼح هرزوا یرلهفص

 بودنا باترب اد یراهراوفو ضوح تسدار هدنس هتروا ات كمرحو

 ار بآ ریو نان ندناج نا ر اره وضو دید نیلم .تیعاتخ

 یروسر هرزوآ نوتس 9م عیار ناخ داص ید هرزوا ضوحو . ردراو

 مرحو و ردزاو یتخرد یورسراح هدنفارطا ضوحو ردشعا اشنا هق

 . ردراوریک مرحرب نر هلا راحشا نوک انوک هرجا مظع مرحرب هدنح راخ

 هدنلامش « یسوف وشراح هدنبع « یسوق هبرت هدنسهلق : راو یسوق چوا

 ناییع بتکم میظع فر رظان هناتسوب روقج هدنید . یسومق نابدرت قرق

 یلک ام تاوهتخوسو املع هفابضلا رادریو مامطا ترا ریو ناوخ دجا

 سراب ع مال میس ندم رادو ماهنامه او یا رسنامهم ربو

 . ردقو راترامع وللثم هناخ راحمو



 ۱۷ ماس ناطلس مماج فاصوا

NISنوک نایک  DIE DIEMنیک  IEنوک  EDEنیو نیک نوک  IEنیک  KEDEرک  RIDEیک  eI NEDEشک نیز  

 .یدلوا تانحدصاق هدنحرات هنس ٩۰۲ بوک هلوسالسا هدعب .یدصا هک

 طبهم هق ی هدنکوا یار كنعماح نالاف مامان بولوا ترشابم ها

 هدنآ تواوا دلوتم ( یو زط ) هدنوزفا برط .ردنوفدم هدنحما راونارب

 (هل !ضیف ) رات هنسولجو هنس ٩ یتطاس تدم . یدشلوا < اح ؛دازهش ۱

 هد هنس زوقط . هنس ٩۲٩ ردشلوا عقاو یراظفل ( هلافیخ ) رات یگید و

 یلغوا هتیرب ندنا . ردرلعماح رومعمالاح بول وا توالت یسهطخرب كس
 ناثع لآ نیطالس رشاع نایغط لها سؤر رساکو ناعرا لها نیعمو رصات
 ناخ میلس ناطلسلا نبا ناخ ناماس یزاغ ناطلسلا ناطلسلا ن٠ ناطانل۷

 ناخ ناماس هحنلوا هاشداپلقتسم هار" باط ناروتو نارا یانکروشک لوا

 . یدتا ماها لد هنماعا كنعماح نالاق ماعان هدنساسا كنسدجام او

 حبس هنس ٩۲۷ هلاک هنمانیردب كنیراونارپ عماح كنز نع ردپ لوا
 ماعا هدهامعستو"نئالنو هئالث ۳۳٩و یدتیا عورش هدههامعستو نرشعو»

 شهلواانن هرزوا الاب هوکرب هدنسیا امشبناح زکدهرق كالومالسا عماحوب .یدنل و
 رلداتسانالواكلام هب هسدنه ۸ع یتسلاعهقنال هاهرزواراودزسدوم .ردعماحرب

 ناهدر تشکناود «شعاناعینسالوطدناتسرامعمهجوق»:بود, ااشات بولک

 بجاور هاو هدکلفسلطا هرزواراود راحهک اقح . رارولوا نارح بولوا

 هلاو بودا رظن هنساشنا زرطنسدنهم هل .ردشماهوا انب ناتم هق ربسلا

 ندنرودم بناوج كنسهق هفوصاآ بوابلوا هلبا انب عارذ » و رارولوا

 هک احرارذا فیصوتو فیرعآ ويد « ردعملوا اس هرزوا تمسو مش رو

 یدق .ردلکد یاعردق یسهق هفوصانا نکل . ردن کلن 2 هق دننام هک الفا 4 هق

 .ردشلوا عقاو هرزوا الا هوک عفت رم تیاغ مزون یار عار ذر یللا

 .ردراو جراص قیحجفرب یجشرهصوص نامز هرفک هدنفرط غاص كنمرحب
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ESیمهمانتخایس یلجایلوا  

 لاقو لتقهدنلاقتنا ببس .یدتا تافو ناخ دیزباب هللامعاب هدقدراو ههصوح

 موحص . رلرید یدتسا ملست حور بود « هاش مج هاو بر یک

 یحوتفر حور ود « نوسلوا قوح كانغ نولوا زا كرمت » نکرولوا

 - ردنوفدم هدنسهرظح عماح موق رع ییلرش شعن بولوا و ناور

 بولوا لقسم هفیاخ لوا هاش ماس یلغوا ندنآ س هنت یطلب تدم)

 ارح ردلجهدنتل | هخیسخا هعلق لبعامما هاش یهاش نیمز ناربا یمازغ ادا

 بوربک ندفیت نادند یشابوا شابدزق كبزوب هرک کیا بودیا مزپنم هدنس
 نوناخ مان ( مناخ یلجا ) بودا صالخ ناح هللا 1 ید هاش تاذلاب

 تناما هی رفع از یا وادرفد تولوا رسا هرات روص وا
 و ته یر Eg aa هاب ها سا و ید وق

 (مورضرا ) مور ضراو نسح هعلق و یاو عم ناهدرا ةعلقو هخسخا

 _ هعلق یمباوت هراپ قرقو رکی رادو دیمخهرق هنو حاک هعلقو هځناحودو دروسایو
 هلودلا ءالع ناطلس . یدلوا مزهنم ردقلاوذ نا شعص بحاصو یدنلا یرل

 .یداردنوک هب یروغ یناطلسرصم هلبایرلهکیرلکب یوب ددع شم بونلوا لتق
 هلبسهعلق هرابیم رکن الا بلح ملف بولل وا نفس هرزوا رصمهبیروغ ندنآ
 ۱ . یدنلوا حقف هلا یراهعلق هراب کیا قرق ماش ُهعلقو

 . یدنلواحتف هلا یرلهعلف یزورو یزورد هراب شع سلبارط ماشو

 بولوا حتف هلا یرلهعلق هرا ید نوا هلمر و هنعو سدقلا تس و

 ا و ها ا نا توقا اتم هدماشم تح ماش

 هني روغ ترخا هدازغوب یروغ بودیا مظع كنج هليا یروغ ناطاس
 بوک ندغیت نادندسک ان سک ارچ رکسع هلج بولوا دیهش بورا
 مظع كنج بودیا ءرصاح یرصم ناخ مس هجنقع كرافيسلا ةي
 بولوا رات یطظفل ( یوش یوش ) ماس ناطلس هدنحرات هنس ٩۲۲ بودا

 هربح تودنا حق یرمعم تلاا هلتسارد كسب یدیو هلل رهش هراب زوبحوا

 وا ع دادا از اقا لاک یک اح رضع یی
 ینحلق بولوا و الو زا مداخ ناخ ماس بوناوا طض هنسدمو هکم



 ۱ ۱ او کود را و

 !:صک سکه تک ظک هک ضک) قک ص6 یک زاها هک هک هک هک فن ه یهو هوره به صک

 ادعام ندیارو ۲۱۱ :ددخ بار یافآ رومشم؛ راردیا حیحصتهدناخ -

 هبارحو هطخ .شقلآ ههم هدیربغو هدرارابد کیدتبا حتف یلو دیزیاب ناطاس -
 یعماح یارسهطلعو یماحو یسهکت یرابل اهر هيلع یراخ ریما ردکلام

 . هنانسح عح هللالبقت ردیسانب ناخ دی زیاب
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 ۰ تای وف نالدا هد دام امد

 حسموله و هطروالق و هتمالف و هداقرآ و نورق و نوتم ُهماق حتف الوا

 وب .یدنلوا/حتف هنس ٩۰5 یرلهعق نیراو اناو هرداب یللا و هحللوهرطو
 ؛ رد راهعلق عفاو هدنفرط برغو بونح كنسهرزح هش هروم هله رلهعلق

 . حتفو ٩۰0 هنس یتخ هما هعلق حق ندا . رول فیفا رز رو

 هاو را و هنطاو سوسرط حت ۰ ۸۸۵ هنس نامرکق | ةعلقو یلک هعلق

 هجارخ بود ناصع نادغوب هرق ۰ یسهنباق هیولوا ٌهعاق و جارد ُهعلق

 هر تی
 ولروح هدهننات ٌهعفد و میلس ن ا غوا هرکص ندنحتف رلهعلق هک

 ناد رکور ندودنا لوق هله بولوا هدننروص مازما بودا كنج هدنسارح

 هرجا لوبمالسا ناخ ماس هجنبقع بودک هلوبناتسا ناخ دیزیاب بولوا
 ندناخ ماس لوق هل بودیا ثکم هلیهاکرابو همیخ هداحم مان هجتاب کی بورک " 

 . یاخدبزیاب یردپ بولوا ناشیذ هاشداب لقتسم هاش ماس بودبا تعس دیدحت

 هیصق برف هل مر هههردا بودن نامرف هنسهعلق هق وتعد هدنس رق هنردا

 د زاب . ردیدنفا لع یللینز مالسالاخیش نالوا سردم ادتبا هفرش مماج [۱]
 یرلترمضح لوا ناخ ملس ناطاس عام مود ره قو کک

 (۱۱ ۸۲ العا هناخاتک ) یهناختک نانلو ه هدنلاصتا ایت. * ردرلشغا اشنا

 هد ۱ هداف لم اا ردفعا ی ی قو مالسالاخیش
 ۳ رم مش ردص هدنجآ هص وصحم هبرت رو اشاب دغ رادرب سکرح ندا لاغرا

 . رد وفدم

 ا
۳9 

۲ 2 



 eI )ورک )یک KEDE KDE Ke ۱و KDE Ke REDE )و9 نایک نیک یک DDE خوک RIED DIE ۱و2 )و ورک یو

 رلرروس تماما ود « كلدعا كرت یمرلتنس عیخ هدرفسو رضح هدنهرم

 تاعاج بشزور ندنخیدلوا هرحا رازایو وشراحو ردعماحر یلتناحور تیاغ

 یرصعتالص تعاحرب هک ردشلوا عقاو هلی تارک .ردقو مارا ندهرتک
 هتعاج یلوا بودا ادا هتماقا ید تعاجر مالسلادعب بودا ادا
 هماشقا TOR ضوحو . رولوا عنام کما درو ییسرکلاتیا

 كعماح . ردقو مارآ ندتعاج اریز .رد هدکما ناب رج اباد بویعاق ردق

 هدهجاب نالوا نیزع هلا نوک انوک راحشاو رامنا اسا تنج هدنکوا ینارح
 ارت هدیشو هللا صاخ صاصرو نددشس ماخ صر كلا راشم ناطلس

 . زرو ناشن ندناوضر هضور هکردراو یرلهرونم

 - هثاث بناوج كامیظع مرحلاثم ارح نالوا هدنجراخمرح جا كعماح

 هنایسارادو سلب نوا فرح بابراو فانصابودبا اشنا ناک اکد هدنس

 رادو ناص بتکمر و و هلا نی رفاسم راد ریو هتسارب هلا

 یزنک | اما هردننمهلبا رلاهتنم تخرد ایارس یحراخ كمرحوب .ردراو نآرقلا

 زادهاس مدآ كس هڪ هدنسهبام لط .كراحشا وب AR RE هرحش

 .ندمرحوبو راردیا تخورف ايشا هنوکك یب هی نوجا سفن فافک بولوا
 نیک کدهعبرا بناوج :.راریدیادیم دیزیاب ناطلس ؛ردراونادیممظعرب هرشط
 ,یمهسردمرب مظع هق شمت كناخ دیزیاب هدنفرطرب .رد نم هلبا ران وک انوک

 كنهسردموب هلا یتثیح ینملوا رامالسالاخیش یرظان ثعماحو . ردراو
 هني رابلاط . راردبا ربرقت:سرد هرکرب هدهتفه .ردرامالسالا خیش یماعسرد

 ردفاقوا نیتم تباغ اریز ۰ ردلصاو هاع هام یراهفضو هصمشو هی یا

 فناو ظرش یسهفولع كتقوم ةلح ردراو یادخ قرق كس ییا هلو

 ها راو ناحالمو ناستشک ردق هن هدمالسا كلام ارز . ردهدایز .هرزوا

 فک یس هلق كف رش عماج اریز .راردجاتحم هنتقوم ناخ دی زباب ناطلس یسهلج

 یرارابع تعاسو یرلاع هلق راس ر هلم ندننبدلوا تسرد هلا تمار

 E عیحو .رردحاتحم هنتفوم ندشدناوآ حیحص هدننارحم عماحو

 دیزیاب عماح یرلام هلقو ییراتاقیم هرفک داتسا نالوا كلام هموجن لع

 ی
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 ی ودب زباب عماج لاکشا
EDIE DESE کوک وب NIE KED DEE DEDE نمک Ke KESE KEDE KEE RIED NESE صبا( DESE 

 ھه ۰ ۰ ۰

 نا دب را عماج ا

 هلقو ردیلاع رودم ةبقرب شمکچرس هک الفا باب راج یلو دیزیب عماج
 ه.هریک ۀق یځد رلهق من هززوا .یسوق هلقو هرزوا بارح هدقرط
 یرادومع قاص نوک یانع کیا هدنراسیو نیم كعماحو ردشهلوا مخ

 هرزوا رادومعو :هلوا هدنعماس نووالق ناطلس هدرطم کم یر ۶

 كعماج ویو ردن عماجر, شملصا هراهراود اریپ رظن لیداسق هقط کیا
 یناقوف ماقمرب كجهدبا ادا هعج تالص نائع لا مارک نطالس هدننیع
 بناوج كماقموب مهاربا ناطلس هدعب . ردقوب یریظن هک ردراشما اشنا

 .یداوانرب دخ رصق نوک نودا اشنا راصتف کا, ۲
 بارخو زدازوک داس ندا صر لفغ نازی و اک
 . .ردطخ كخبش هب رک تبا یهدنرزوا

 ران وتس نوک انوک هدنسهعبرا بناوج. كنمرحهرمشطو ردراو یسوقشب

 دیدجن كتاءاج هدطسو ات كمرحو ردشملوا اشنا رانوکنرس ةف هدنرزوا

 دارم ناطاس دادغب اف هرزوا ریظند ضوحرپ صوصخ هنیراعا وضو
 كحوح .ردشلدا هوالع نوذوم هقرب هرزوا نوتس ص ندقرط

 . رارروط یوط لاثم زاورس تخ ند شک رس هک القا هدنفارطا

 عضو هڪ ارح مهاشداب » یاب رامعم هدقدن وا ادا هاا كعماح

 رامعم .رار د «صاب ها وش» ەرامعمىلو دب زیاب هدکداباراسفتساوید «؟مهدیا

 مار بوناق هنغابا كناخ دیزباب ناه هلکعا هدهاشمنهمرکم هسک هدقدصا

 نسح بولیق یلو دیزیاب یتجاح تالص تمکر کیا هدبارح هنب بولیق ادا
 هربثک تعاج هدهعج ادتا ماعالادمب و رلیدرومب اعد هلبا ریخ نوجا یعاعا

 لرصعو اشع ةالص هدنرمع تدم هکم کیه » هک رارروسب یلو دیزیاب هدشنجا
 تعاجلاثم ارد هدنراقدروس «نوستبا تماما لواهسیا شماما كرت یراتتس

 تدمر هلدخا » : ناخ دباب تاذلا هلقماعلوم درفرب شا ادا اثر ۲



 هر AH دز
۹ / ۱ 
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eیسهمانیفتایش یلج ابلوا  
REDEنوک یو  REDE KESEیک یک هک یک  KEDEیک یو  RIE KESE ReIE RIEیک یک ( 

E E 
 وا

 رک نکس هک اخ اا. ردشمزا یت ران هلا ىلج طخ هرزوا صرب

 هیاف ترا

 ۱ ممرتو ریمعت هدنوک شعلا هللا رابرهش نامرفرلرب نالوا مدنمندهلزازوب
 « ردشمالوا همظع "هلزلزرب هلو وریندننامز نادام نبا وقنا » . یدنل وا

 هبراقس رهن هدهبصق مان هوک هدنغاحنس دمزا یلو دیزباب ندن|۰ راشمزاب وند
 ناغوراصو ردذمردتسا اشنا مظع رسج ر نر رک وول نوا هرزوآ»

 هکردشغا ان رسحر قاط ه قاط زوقط نوا هدنرزوا سیدک رهن هدن راد

 هرجا لوبمالسا ندنآ .ردب ریوک و رریو ناشن ندحزق سوق قافآ رومشم
 لبا عورش هنسانس كانعماح

 ناخ یو دزیاب نما ناطاس مماج فاصوا

 عماح ییدشتبا هدب هنساسا هدنبرق قیتع یارس هددینططسق لخاد

 ِ یدحا هنسو ید وا عورش مدت اصناف همه یحم رانا یادتبا اس

 حتفلاوبا ناه قاصوا كه رش غماحوب ۲ ۱ ] یدنلوا ماعا E رمشع

 هعماحبولوا هقبط ررب ینوزوم ةرانم کیا كنو اما . ردنش هفاصوا ییماح

 هناخحات ددع کیا نوجا نرفاسم هدنراسو نيب لصتم هعماح .ردلکد لصتم

 بودآ قاحلا هعماح یراهناخات روک ذم هدعن . ردراو سرادم شغلوا ان

 .ردزارد ندنلوط یخ عهدو .یدنل واعیسوت هدندتهح یا فرش عماح

 دقو» وش هللا یطخ هّلادج یلهیساما نیطاطاخیش هدنءراخ وق هتروا [۱]

 هنسیف ماعالاقفتاو ٩۰ هناممستو تس ةنسل هححایذ رخاوای ءانبلاب ءادتبالاعقو



 ۱ تاحوتف یهدن رلتنطلس نامز كحتفلاوا ˆ
 : ۰996 ۱۵26 NIE (26 NSE NDEI NIE و96 DENSI نیز )و جوک NEN ۵6و :یمیصمجصمجصمم و ۰

 ردنا ناس یتاحوتف یهدنراتتطاس نامز كحتنلاوا"

 ید عوجر فال: بودا هرصاسحم [۱] ییدارغاب هنوط دنا

 هننا و هنططتف ةو رم لدو سود 9 هر زجو
 .هردمس :یسهعلق هلاوح هدنن فدا رغلب زا وه ؛یراصحروع+ز روس 3

 هیهاتوکه دناپمرکتیالو .یرامحدرققاسراو : توم کف
 هنس ۸۸۰ *ینهملق هفگ يرام نواق یال ا

 .یسهملق بوکنمو [۳] هوالقلاب « چرک .قادوس ء یسهعلق [ ۲ ] نامرکق ا
 رلهعاق ضعب ندلوو یماا در زجو « هنس ۸۸۱ » یحتف نادغبهرق تالوو

eهعاقو بونسو نوساص هماقو هنس ۸۸۳ نامهرق تبالو حتف . هنس - 

 . رابدنل وا حتف هنس ۸٩۵ ( نوزبرط ) نوزفا رب 1

 .نسح نوزوا كجو (۸۸۳) يرد هدشا مودو ۱

(AVA Jحف رازب قاحنس ۷۷ هدنتلود نامز لصاطاو ۸۷۱ ناصیلا ةعلقو  

 بولوا موح ص [ع] هد رق هد لام هدنسهنس ۹۱ كتر ا تولوا:

 ق یدنکوا یار كعماج بوریک هلوبمالسا ندرادکسا یفرش شعن |

 ۰۵۱ هنس یراز نع رم ۰۳۱ هنس یطلس تدم) .رابدتسا هدلاثم تنج :

 ریمعت یلویمالسا بولرا بیصت هیلو دیزیاب ناطاس تا ندن
 ىلا نوک ید هرکال ومالا نک ادغ تک کردا ا

 هدعن بولوا مدهنم یرلر هح كنسهعلق هطلغ بولوا همظع ررر جی

 ندرانالوا یلدا دارفلب قوج رت 9 کود ری نالوا یت یاب كناتس رص ۳ 3

 وا برص : یدرلید یدارغلب هلوط « رلولنامع کسا نوا قلوا ا

 . ردکعد »¢ رام

 Ce ى اا

[e]كن هحزسنارف هکر دهلک رب ا ر هنسانعم یهوح قلاب و ه والغلا  Eng 

 ردنا كنسهلک

 ۰« ردددرب ناسد یریاج NDR e یساضق هزوکک |( 1 0



 ج زا
 1 وب 1

1 
1 

 ولو

Eیسهمانتخایس یلچایلوآ 3  
RIE RIE MDE:وکلا  RSIEرک )کز یوک  DIE DIE RIE RIE KEDE KEI3 )< )لک  

 شون ندنناح بآ و ءوضو دیدجت هریثک تاعاج لدنویع روم فاو
 + هنايمكت كدامعلا عیفر دابنب لوا مارع لصاح . راردیا شطع عفد بوديا»

 دادش عبس ماف أنیم مایخ یناستنا تعفر كنولکین مظع هق بودیا غیاب یعس
 كعماحو و ردرصاق ناسل هدنغصو کردیا دنسلدو شوخو دناب ی

 , حتفلاوبا هرجا مرا غابرب رریو ناشن ندناوضر ةضوررب هدنکوا بارح

 ا تام یرغ ن وواو یهاونار هیرتکالهاو تلتبزاعا
 هدننناحییا كمرحوب .ردیلوق زکس کرد راو یعرح رب لاثم مظع یارک ر

 "یراهسردم بنام هدننفرط كعماح جراخ ندنآ .ردراو رلهختاب اسآ تنج
 . یروشآ ماع قیرطجراخ ندرانا .ردلامالام هليا فراعمو مولعبالط هک ردراو,

 . ردولم هلبا هلط هدران | ۰ ردراو یراهتخت ناکتخنوس هدنناح ییا كسرادم

  بتکم ریو عدق ما رو مظع یارسنامهمرو افشلارادو هفاضلارادروب
 . بناوج ندلحرب عفت هک ردعماجرب شلوا هتسارآ هبا ناوخدجما ناببص
 ندصاخ صاصر فقاص كەستبا رظن هلا ناعما رظن هراتراع نالوا هدنسهعیرا

 ` كحاف هجوق یربغ ندراث | و . رروط بورو"قرب هک ردناتسرامعرب دلوکموک

 ییدروتک هدوجو هدننورب و نوردنا كالوسالسا رهش هليا تارامع هع هڪ
 0 . ندشلوا نادانآ و رومعم دیدج رش هلبا همظع رانآ

 هعماح بولوا رامعمرس ندنکل هفیلخ رامعم ناتسرامعم هحوق مایا دمب

 ۲ نوک تاد مات ر ما شوم لع هده . يدليا اس رلهمیمض هی
 نوک نيملسم نایص هدنبنج یسوف رایجاوپ هدا كتمرح كعماج
 3 لیاجصن « ا اا » هب هدنکوا هلاع هق نانلوا انب نارق ملعلاراد

 7 عبد هکر دمنا تاقبمر هرجا ص ص ضان ر هشوک راح هرزوا

 [۱] ۰ ردقوب یریظن

 ۱ یوک هنشح, یجرب نوا كسيام .یحنجوا كتسا ا یمهنس ۱۱۷۹ ۱ ]

 ج هبق كوب هدهلزلزرب ناک هعوقو هرکو ص تعا ر ' لدسش عولط

 . ردشلدنا اشنا هدلاح ییدمش هتسوا هن یقرهنلوا مده



 ۳۹ 3 جتفلا وا عماج لاکشا

 . KEKE DIK DDE EDE DIE DIE نوک ورک نیک BIE نیک نوک نوک نوک نیک نوه RSE BIE نوک نوک نیک یک

 .ردراو یعاحنسر ملد میلد لاثم هالک كنس رات رضح ىلع هبج هدفرط

 رد هعیسو هحاس ردبا باعیتسا هربثک تاعام هجنراو هبارح ات ندنسومق هقو "
 یتناحور قج لوا بام داما راو او 2:
 نالا لاو ردشماغلوا مادختسا تلم یرتغ ندلاع دقت زا ات ارز

 .تمدخ كردا لسغ#ل یراهادخ .ردشعرک یدوم یرحا ندد ۲

 .ندنسوق هلقو ردهاکرظنرب نایلوا یلاخ ندرا هنسک یحاص لاحو یدراردیا "
 .دروجالو بهذم هرزوا سعصضابب هشوکراح هدفرط غاص نکراقیخ هرشط

 نحتفتل و فیرش ثیدح نانل وا ری رحم هلبا یطخ یلج یحریمرد طظابطخ هلآ

 .هدنسهعبرا بناوج كمرح .ردکوکحو ررح ا( ..ریمالا عنو هینیطنطسقلا

 هکراو رانوملقو شقن دوم نومتربع نوک انوک هلم هرزوا یرلهفص 2

 هللا صادر حما دوم ی هدنزون جا كنسوق هلق كمرح یتح .رولوا ناربح مدآ

 .شیوردرب یلهح ومع یلاو یلهالک یولوم .یلهنیمشپ هقرخرب هدنجوم كشاط
 رب رحهل وا قال اروصم هکردسان هاک اشا .ردحور یذ بوک 7 ردراو یروص

 قو ین هدنسهعب را بناوج او ضوحر هدطسوات كمرح و و .شعا

 .كاضوحو . ردنا ۀقرب روتسم هلبا نوشروق یلهحول نوزومرب هرزوا

 راورن نوکر دمآ رس اته را رام نوکخ رس ٠ کک
 كنس یلهقط رر هدنراسو نیم كعماحو ردکلم لشا یربیه ایوک هکردراو

 هوا ییمز كمرخ . رویسلا تجاو او یا قوا

 را ا كمرحو رداسم ماخر اوک کردشورفم هلرل رع كلر اکر

 قاص لش هرجا را هباتک نالوا هرزوا ,یراهتع هرشط كرانرور ی

 رب رحت هتاف روس هلطخ یزرطیمصعتسم توقاب هلبا ماخ رمح ضایب هرزوا
 روکذموردشمالروک توقا طخ هرزوارعص هت وک وب هدمالسا راد ر

 .یراص نوجحما كما نابعو ناب یتفرعم لاک لماک داتسا هرزوا فطل ضوح

 ربک ضوحو ردرظن بلاج یخدوب هکردشمروا صفق کیش هنوکرب ندجنرپ

 .بولوایراج ناور بآ ندرلهراوف نوک انوک ندحدق عنصم عرب هرجا
 هكرودمضوحبو رد هدتا نایرج بودبا باترپ لام یندرک مدا زورو بش
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 هما یلچایلوا ۱ ۱۳۸

DIENERنوه نوک  NIE NIE EDIEیک کوک کیو ( REDEنوک  SIE۳ووک بوک : 

 انس هدنوک قرق ینمامج داغرا هدنجما یسوشراح نامرق ادسا رنک دا عورش

 ها ال امد تمدح هد یوا ع نک نه لا هلج هک یدتیا
 E رهش هاممان یا

 هلع هللا هجر یزاغ نایب دیک ناطات فلا وا اح فاصوا
HK۳ ی  

 ممه ومالسا ةلحنانک هوکو نانادراک ناسدنهمونامز نارامعمربهاشم

 ۸۱۷ یدنلواترشامم هتساشنا هلبا یساعد كهللا ءالوا راک كم هعبوئلوا

 عرصمو هتراح ءاهتنا.ردشلدباماع | هدنسهنس ۸۷۵ و عورش هنساشناهدنسهنس

 كلوبمالسا رهش دننام یب دیعمو دنلب عماجوب ( امناکرا هلادیش و :ردحرات
 هدنام كه رشعماح .ردشلوا عقاو هدنیمز عفت عرب هنبامنانامرف هدنطسو ات
 بازخ هال راز .شعاراو دصمرب نالباص هدهجرد یجنرب هرکصندهبف وصاآ
 یاشنو مان هحشراو هنیمزرعق یماسساسا هناناخ دمحشمودق نع .شعا شلوا

 . یدنلوا اس ناخ دم عماح توبلبا عفر

 نشد

 ,ندنیمزورون وا دومص هليل ناد ب نشاط لدم دف ندنراسیو نی كعماجوب
 ندنرا هحو .ردعارذ یدب ناسکس هلبا اس عارذ ردق هنمابو ماد حوطسات

 هززوا یلاع هباب راحو ردعقتم یردف عارذ ترد هحراو هنسالفس هبتع

 نیو رد هق من یخد هدقرط بارحو ردیلاع قرب شلوا باقنم هجو ٥
 راطخو مو تار دوم نم کواو لوو قام ییا هدرا

 راونارپ ۀقو ردعدق راک یلهزوک هداس ندم ضاس نانذؤم لفحو یلفح
 لود كبارحم و ردراو یرلهقط كج هلیدبا نایزت هلا لیداتق هقط ییا هرجا



 نکا كرو مماج فاصوا ۱۳۷

RIE یاک( (> NDE RSE RIDE NSE NSE NSIE NSD NIE NIE NIE RIE نوک NIE یک DSI یک NSIERIEDIE NIS 

 یضرعو یللا یلوط زدق هبارح ندنسوبق هلق [۱] . رارید هبفوص ایا كچ وک
 دعم را لوت روا نوشروف یم هرزوا نکا یوو ردع دآ چوا فرق

 تار هدنفارطا یعرحو ږدهقطرب هرانمو ردرب یبهرانمو یسوقو ردیلاع

 . ردعدق دعم رب ن نم هلآ

 یشاب كارز عماج فاصوا

 `[ ارجن ەنمسا داراست نابز.ردشملوا ام نوح ور كناش ت تک
 باحصتسا یاب فرش دسج یرلناصروق هطلام . یدنا رارید یرتسانج

 یهدنراقاحن الا ١ لرد هدنسادا باک ۱ تا فط مو ت
 . رردبا هوالع یتروص هما ناوحنس كناحش ترضح هرازورواتسا

 كنبطط ق هلفلوا یسابرقا ندنفرط یسهدلاو كحيسم بانج ین ایم
 بناوج . ردنشما هله هب احم ور بوریدا ینعماح یش اب زرو یسهدلآو

 تارح صوصخح ه مرا و یک روم وا یراود هعلق هقشب هقش هتسهعب را

 . ردشما نادابآ هلساشن ۲

 ندمقیذو نوک انوکراخا یرادوم نوتسو ردهق ٩ هلج کو یغص

 تهذ یالعم ه ا یرارکب هق كعماح .ردراو یوزوم هام وو ردنرابع

 .رزوا هتشب رب . رارولوا ناربح رازوک وک ر
 -السا هدنراتعلس نامز كحتفلاونا لصاحم او رادالعم عماح رب شلوا عقاو

 كروهشمرد ۰ یاحا بنام راسو یارزوو یرلودنک هرجا لونهم

 ید نا هدنران ورد شوقا نیملسم هاک هدحس هلا لیوحت یرابارم

 هنساشنامءاجرب هدمورزرط نوجما یرایدنک تاذلاب ندن. ردهدقملوا ارجا

 لیوخ هعماج ندنفرط اغا نیسح یساغا رلزبق هدندهع یاث دیزیاب ناطاس [۱]
 . رد سونابنتسو روطاربعا یسیناب لصا . ردشلدی)

 ( مع ) یے ترضح ین دین 6 ۲ ]



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۳

 ۱۰9 کوک NDEI )رک NIE NSIE DIE نیزک )یک SDE NDEI DIE NDE DSI نیک NIE NIE نوک نیو

 هشوکراج بیرق هیاسیع دهم هن  مالسلا هیلع یسبع ترضح لسفم
 .زدشمهلوا لسغ هد هنکن وب هڅدا روهظ ندعم محر ین یسع .رد هنکترب

 كرءةف یسع لسغم هد تس اما . ردققح کدر وک نب تس نططص"

 نالوا تسردا هرجا یسع لسغم ی هد هف وصال و . ردشلوا یروظنم

 ۰ ینع مو اب و تولوا تس تسرد یو سفنو مد ر لها لسع یرلموصعم .

 . رد هنکت شاطرب قافا روهشم رارولوب تابح بولوا رهظم

  مظعر, هدنسیقرش بناج كن هقبط یراقوب هنی - یسومق رایدب ماقم
 هکر ادب رادان وق صرع ضا نوم رع شقنم .ردلکدهتح يرلدانق اما .ردوف

 مدا ی نارامعمو ماع ناحایس .ردقوب یریظن هدضرا هجو .ردالعمباب بوک
 . رلردبا تدابع هدن ]نایب اعاد .ردامتمع بابر شلوا فاد هرحا

 شب هدنسیقرش بناج كنيلاع هقبط هني -- راونارپ تار هاک اشاع
 ي باتلاع باتقآ .ردراو راشاط نتملح یکه نوک انوکققر هعطقیتلا
 ندرره هدقدروا وترپ هرانوک انوک رااوب یوترپ هدکدتبا عولط ندکلف

 مالک لصاح .نمهروتک تقاط هفماب مدا یب مشچ بوریو ایض شنوک انوکرب
 هیلاع تاماقمو هاکترابز هج هدننورپو نورد كنهفوص ابا يک یسهمک ارقف
 . ددرلنانل وا ررحت نالوا یعولعم دلربقح اما . راو.

 . ردشمالوب اق یربند هنس هڪ نوشروق نالوب هدنرزوا كنهفوص ايا

 . ردشلوا ربقف عومسم یتیدلوا قیشیراق نوتل آ هدنیکرت اریز

 ی
 اذه لثم انبأرام نکلو ميج ًانیدلا عماوج انيأر ۰

 .ندکدتنا هللاتی رب امآ تشهم بودی ریمعت یهیفوص انا وب حتفلاوبا هدمب

 . ردشتا عورش هنیراحما كنهفوص ابا كچوک یهدنبرق ینامل هغردق هرکس
 E حول

 . ریغص هبفوص ابا عماج فاصوا

 نوحینیدلوا عماحربهدنزرط هیفوصاا هکر دساتسكنهنیلایسانا ثانطنطسق



 م

 ۳ ۱ یسهرئاسو لاکشا كنعماج هیفوصایا
 96 96 96 NIE BoE NEDE )یک ۱96 ۱و2 )6 RIESE و26 درک NIE RIE DIENER SIE )ورک و

 سلا ماع ابو تالکشلا فشاك اب مهللا ) هرک چوا بولبق ییزاع حابص هرک
 ید هوا هلامابهشا لوانت موزوا هاس رشید هدتقوره بود (تایفاو

 . شقنلاک » هدننورد ظافلا ییدتبا عاتسا هک واو دشصو بجتو هعیطلا

 هدنتلا . ردشهلوارممتهلب راب ینغاكتلاسر ترضح هقو ارز .هلوا حق

 .یح « .رولوا لصاح نتاذایم رغ .یوزخاو یوتتد کا

 کردا هلغ هتع ردقلوا هدنسهصق كنسوک هندلاسمش قا نا ىلج ید
 لک ۱۰ نعمرازاب نلغفل اسر هداک هتساتسنا كرو مال 0 ۲

 بولاقزجاع هدجالعورییدن امکحهلح .شعارید (مالسلامکیاعو) بودیارظن
 .تولک هب هفوصاا یلح یدم هلبمیلعت كنراترضح ندلاسمش قا را

 .مرکچوا حاصره یاعدروک ذم تودا ادا زاع هدنتلا توطر وک. ذم هرک ید

 .صالخ ندتهالبوقح هللا نذاب بوس موزوا هاس هناد رشید بودا توالت -

 رسم ساقا هدا ید بودا عو رش هنفلأت اخیلذو فسو نآ لوا بولوا
 . ردقافا روهشم کی دتا فللأت یی ( همانتفاق ) ندنآ .یدلوا

 جا كنسوق راکنخ هدنفرط هلق كنهفوصاآ -- هرم قوغص ماقم

 بوسا میسن داب هدن | ماد هکردافص ناج نزوررب فوشکم هلاش بناح هدنزوب
 كنس بوک لبلب نالا شوخ كمرا غاب که دنس هرمشط .رریو تایح همدا
 هدجتف یادتبا هداشکلد یاحوب . رولوا لضاح حور یادغ همدآ ندنتامعت

 هدنوب » بودیا لقن هنیذیمالت نیو اکر یت یتسرد فی رشریسفت نیدلا سمشفآ
 فنصم بودا نوف لسکت نالوا لوم همولع راو ندا تورا زا

 .ردشمالاق مورح ناسدهامس هرکرب هدن ا ن لالا بودا ءاعدرخود «هلوا

 تئارق لع هد رو ىدنفا ایلوا ارق بحاص خويشلا خیش نمداتسا یتح

 .ردشلوا تئارق بحاصهدلحمو مدا كس هح بودیقوا هسذیمالت یرقتوءرمشع
 و هدنسلف رش تناح كن هقط وراقو س یسع ماقم

 : كنه اوطنایصعلا تاحاص ناوسن .ردکشبرب لاثم هنکت ص رم ر نوک را
 یراداقتعا رلهسوق هدکشو نآ رب یراموصعم هسلوالا-ا شوشم یدالوا
 . رارولو هللا حودر ساقلا هدحیسم ماقم هللا ساب هلی



reیسهماتسابم الرا ار  
DIE IERIEدمو ممه قم وهم مجصیحص  NIEنیک  REM REE SDE۳9 ۳۰۵ ۱۰۵  

 ارد لر 6 نادلا مش قا ) ماقم نل ۰ هدنسقرش بناح كن سهقط

 . ردددن رف

 لاقو لبق هم هدنقح دولا قع دومعوب ( كرد رارت هاکترایز )
 ا رول تولوا زر فرم قورو بهم هقصرک زدراو

 هدقاجوب کهدنزوب ما كنوق یهدیامن یرغ بناج كنبرلوق هلق هدوریک
 . ردعارذ ربنوا یدق کرد اهتنم نوتس ېم ضا رب هراکب هشوک راج

 امدتاور رب .رژوط رلرت ام اد الو هن . ردنلباق نقاب یدق مدآ رب هدنسنغاشا
 دودو اب نالوا روصحم هدهملق هدارخا تیاور ۰ ردراو هتیفد ملطم هدنلم
 ید هار رود ناو یا لا ناترا رحم تک زوبت ها اطلس

 یفیدوا نیجعت هدنتل | نوتس وب چربک ها هيرب یزغا كنابرک لوسر بانج
 ۱ ردا ترض راز د یار ند رل رنا لات یا: نوا

 ندنقرع هلدومعوب بولوا التم هعادص 9 2 ارد 1 تدا
 ۰ رولوب افش هللاماب هسقرد هتشاب

 کردو ا )کوب وا التم وخز مدار تیم کید هضاخ
 . رولوا صالخ هللا نذا هسالاب ندنرت

 هلبامراپ ندنرلکیلدلرقاب هستوطیسهمتصیا عبر یعدآ رب -- هللا ۀصاخ .. ۰

 .زدب رج تاغ .رولواصالخ لردیا غارفتساهلارصاب هسلغبهدب وراقبج قاریوط
 یدک كحون ترضح یراداق كئداعس بابو -- یسوق هلق ماقم

 وق لوا راحا لها راحت نیرفاسم هل ندنکودبا یوم یملوا ندنسهتخت

 ین جون بوروس هنسهتحت كنوق ینرللا بولبق تجاح تالص نیتکر هدنید
 . رد رج تباغ ردا هجوت هرفس بودبا توالت فیرش هحافرب هنحور

 التم هنضم ناقفخو هنسهمانیوا كروب مدآ رب س هبفوضالا تب ةصاخ
 یا رحسلایلع ندنیوص كنوبق کهدنجا هیفوص انا یستریا هعج چوا هسلوا

 . راربد رولو اهر ادخ نذاب هبا شون هرک رحوا هننراق

 : هسالاق هدنرطاخ ییدنشيا بوبا غوا هناسن هسهرب -- بوطنونلا هصاخ

 یدب هدنتلا بوط نالوا بولصم هدنساتروا كنسهق هفوصالا ات هردکرک



 NET 3 یبهریاسو لاکشا كنعماح هش وصايا

LENDERS HDکیک یک )رک  DEDEDEدم صم و وج هضم رب  DN:جرم  

 رخا بودا.ماود لش ًاموف انو توک ضارقنا هتیرذ نارودلارخآ
 بودنا اعدریخ ود « هنلهباس هدنتحش ادخ لوسر ءاول هلا هعاخ نسح ۱9

 یمالک بارب برع ینزو یرچیکب اتدلادمب بوی نیمآ سلجم راضج هل
 باوخ لابخ ید رغ "یعالک روډ «ییزوک ود بولآ نام رک كناما

 ددمیاه هرب» بولوب هرجمایراهناخیم هطاغ ینودنک هجنجا بوموب زوک یک
 هب هن ایم رپ ۳ نو رک هوم را نت هر غاد ويد «ندلا مدردل آ نود

 « جا یزمهدق ولوطر مرب لک» راشوخ رس یرجیکی یالا رب هکرروک هجترک
 نالوایفر هدنسوشراح هبف وصايا امدقم اغایعالک ربقف .رلردا توعدهسلحم وند

 . یرانوب یمالک ربقف .یدیا راشمرک هبهناخ هزوب هلا یرحکی لیدبت ندهاس
 عفد بوربک هنماعط هناخیم مدآ چآ وربندنوک جوا بودی ساق اک ۱ یه
 دادمتسا ندرلنو بودا نظ نسح هنرازا یابارخو هن اما . ردیا عوج

 یاق نوا تولوا راوس هغیاقر ندهطلغ بولرا مرق هورغ تقو قنات رد

 ی یخدوب» ۹ راردلکوب تور و بارش یتسدرب هاغا یمالک نود اروع هندناح

 ا ر هک ندورغ تی ابا قد را ها

 لتقینس» پول آ یتسهجال رومس ندننیاویراتسد ندنشابكناغ یعالک هدقاقوس

 "قاط الام فیلکت هليا عاجلا وید « كتسردبا شون ندیارش و هتلا زړدنا

 لوا ود «هللا ا» :هحمشدما شون ماحرب اصناف لوا هاوخ ان هاوخ بود

 . لا ندابند قالع بویمقیج هرمشط قارا بولک هنسهناخ بولوا نارع نا
 جا كنناق نوا اما .یداوامدآ لوس یحاص هبذاح رب یوزن» ندقلخ بوکج .

 هيوا یتمعن هبهدنورو هدنبآ هدنیارس بولوا نکاس هدنچما راوی هدنزوب
 لصاح ندهر ناوارف فرص« ردقو و امظع تمعن ردقو هکیدبا لودبم

 كناغا یمالک هلروفغمو موج قدا نشمامرا قع كنهسک هتیدلوا

 تاذلا ینماحارسو تشد هدرب مان یعاةم راق رق هدنحلا ییماح هف وعاآ

 .یوارلالع:دهعلا یدل وادق هلو هامح یتسانم بودبا عا-ا دنر

 م هعمسام لکی ثدحم نم باذکلا » فرش تدح

 یراقو ( نوبراوح ) ماقم :لهدیا نایب ینیراماقم هفوصایا هنب ندنآ
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 یم همادتحایس یلجایلوا ۱۳۲

 )یک کشک KERI RIE NEDE REDE RIEDIEDIE DIE KEDE RIE RIED DDD نیو یوک نیو

 بوروتک هنادم قرهغوق نالسرا رب "یرلذو بولوا یهاظ مدا کیا ندف رط

 بویلهراپ نالسرایتسیرب .دولوا صالخبولوانانب هدندرآ كخیشیرب كمدآ
 قحالغوارب ندنکوا مدار هنن ندنآ. ردنا لاوس اغا یمالک هس .ردبا لوانت

 كابدا ناف هداخس نکراووق یو دم دروف در ض-قدرا توا نهاظ
 ةا ردا اھا توزوا قواو دد بالا فایو قوا ک هدنگوا یرب
 چوا ندفرط وشراقناه .ردبا رکش اغا ینالک .رولوا باغ هدهشوکرب موصعم

 باص ید برب بودیا بلص هل ینذا كخبش یتسکیا بواوا یهاظ مدآ
 كفش رح توراو هخش روضح بوملاق یرارف كناقا یعالک نامه نکردبا

 . بوتروتواهدنری بوشیاب ندننابیرک كناغایمالک یرجیکی ناهنکردباییوفع
 : هشت رجیکی ناه . ردنا هبنت وند.« هلبا رمص نوکقرق یمدعداکس ن هربد

 نا هدا نکل تولک هشورخو شوج وص نالوا هرحا تشط ردن وا

 یرجیکی ییرب كنیک نکیآ هدنددص هلوا قرغ بولوا یهاظ کرک
 ..رلردیک بولوا صالخندنوم مطالت بوید فوا هننکلپ بوشیاب ندنکرد
 ورد هللا اب هللادابع نالوا هدنجما نکیا هدنلحم هلرا قررغ ندام حو یکریوا

 كنك هلسنذا لخییش یرحکپ نام بولوا هتسویب هجوا یراناغف و دایرف

 یک بولواقرغ نمک كناقولخنالوا هدنجما هجندیا فرغ بوصاب هنکرید
 زغحف رو قحالغوا رب نام ردنا قغ نیا رک نکرواوا صالح

 بودیا قرش هرحماوص یرحکی ندر راک رشت E هرات

 م رج ین لوا» هجر وک اغا یعالک یخد یلاحتوب ناه .رراقیچ هرمشطندنکل یزبت
 هنناق كنادخ تاقولخم ردقو و دشا قرض نوڪ بورک هنناق تام وصعم

 درو یسهراشنانرب اکوب » ج خسشندبلاع زدص ناه هد داب رف ود «؛ هلدرک

 هت نادسم یناغآ یعالک وید «)هدیا اعد رب هذنروضح راقرف وش كروتک

 رو ها و ثکارب هباغا ن تاک سلحم راضح هلح ورک

 تسردننو رمعمالدهنساسم لجا» بوریو نوتز رو امرخر و موزوا مقلص

 هدننب رلکلم بودیا ناسحا یراب بانج ندیغ نازخ یقازرا هل بولوا
 ىلا بولوا ظوفحو نوصم ندهیضراو هب وامس تافآ بولوا مرکمو ززعم



 ۱۳۱ 0 2 یزو لاکشا كنا هقوصایا
DIED DIE نوک XIE NIE NDE KIDDE EDE KI نوک NDE DIE DIE IDI IDI KE KIDDIE 

 نورو « کب معد توتشژاق.هلعفر كە نالوا ها ي
 لوا ود ( ررتسوک تروص هن نارود هنیآ مهروک ) هما ینمالک اند الصا

 با قد یرحیکی بولک هبوق یلکدس ثولمرب هدملظم جنک رب هدلحم اھت

 برع رب هجولا سوبع تفص کنز رب ندیرجشا بولوا هداشک باب هجدیا
 -وزاب یناغا یعالک برع یکنز نامه هجشرک یرجا ندومق رانوب بولوا ماظ
 : هنشاب اقع كناغا یعالک نامه .راتآ یلاثم الا من ها هناخ بوشساب كر ندنس

 مالتس در سلجم راضح هدکدتا 6 کیلع مالسلا إل ہن ورضاح بولک
 توا رپ هاغا یعالک یرحک زر بودا  Akتلدم كاخ رب

 ردص هبا هما لیدست ېد تفس کا ناه براون ۲
 یالک بودیاسوب یه رش تسد كرابتخا قیرط یاوشیپ ندیا رارق هدیلاع
 ندایند ذذلت» : ردا خبش . ردیا هاکح لیصفترب قاس یارحام هلا اغا

 بولوا رادروخرب هدنسهاتسآ راقرقوب هسیدتبا هقالع عطق نداوسام هلو
 بودیا میاقعت اغا یمالک ود «یشک كدلك افص . زروق هلتسوب كنيلاع ردص

 یهدنناق نوا بولاق لاحیو باتی زسوصو چا هدنآ هجیک وا نوک يوا

 ود «؟رولوارجنم ههل کوصكنوب اا » بولک هنیرطاخیاسناو دالواویادناخ .
 خش ناروطوا هدهشوک نوک یحدرد زوتوا . رروطوا بولوا قح گو

 :مدکدنا نامرف ود «كروک یراشبا رکشتلوا روتانا قصار راد را

 هداشک هرخرب بوقلاق هرزوا قابا مدآ نرک هنتروص یرحیکب روک دم ناه

 كمدا زکسزوتوا بوراقبج حالس تالا هنوک زکس زوتوا ندورجا بولیق
 هدنرب ووفق وص هرجا نکلرب هنگ وا یدک نوو الب لا ر ۰

 هدکدید «مهسجملا وص لپس ندوص وش » اغا یمالک ناه بولا رارق ۳

 نارد تو ۱# یر ووا رسم ت نوت ایت مهدوک نوکوب نا ره و

 ثج وکر بول | یجنلقیهدنک وا مدا ربهدفرط وشراق ناهبودبا رورص تعاس

 عطقینشاب كصخش نالوا یهاظ هلا جنلق مدا لوا هحنلوا یهاظ ینالغوا مدآ

 هدکدتبا لاؤس ود «یدردلوا نوچ یمدا لوا مناح » اغا یمالک ناه .ردبا

 وشراق هس ناه .ردنا باوج وند يد هد هلوا یشروص قفر» یک



NEDINE SIE RIE DDEیک نیک  KDE NITED SIEنایک یک  Ne DEنیک یک  RIE KDE SIEنیوک )یا ۱2  

 مدآ كيب یدب یللا هلج . رلبدتبا دادعت یتعاج ناقیج بوروط هدوق یلچ
 لوا انا یمالک ندنآ . رایدلیا ضرع همیلس ناطاس بودیا لیجست ینیدقچ
 اکسو معوق ندلا كنماد كشنم ورکندمش مناطاس»بوشباب هتنماد كنیهابس
 روک ذمیدالشاب کما احر وند«هلبا دارعربیب .هلبافطل .مرولوا نابرقولوق

 هزاامن یونگ یر واو ا مرب ماکد مدا كکیدید كنس نب » ید یهاس

 قلرازا لد كرددیا مش بودنا رلهوایو یهالامنوک انوکو یدروک هد«یوق

 رولب راص هلقدص بویموق ندلا نکنا كنیهاسس اغا یعالک هنب هدهسیا یدلبآ

 ندرب جافرب بوریوج یک راکرپ وید «قارب یمکتا» یناغا یعالک یهاس.یدبا

 . یدلیا هراپ هراپ ینکروک رومس ی هدنسهقرا بودبا حورح ید ینشاب

 هدسنا رایدتک بودیا لصف یتتیام كرانوب رلهسمیک ضمب ندتعاجو
 لردا لادجو و تنمو احر توغل ربا هوطخرب ندنناب كنهابس اغا یعالک

 یمالک .یدرک ههناخ تجاحرب یهاسناه .رابدلک هیرلهناخ تجاح كن هبف وصايا

 یلربجز شوک هدنلبو یلهلود هرکص ندنقورپ بویلکب هدنجراخ كنوق اغا
 یارک كنبرحییکب اغایالک ناه .یدقبج یرحکیرب یقراص همروب و قاحم

 نبنس شلوا هوتعم نس مدآ راو» یرحکی . یداشاب هزاینو اجر بوتوط.
 بوی راک الصاهدهسیا یدروک هيد «هلبا عفد کرش ندنب کد مدآ كکيديد
 .رلیدتنآ صالخ ندنلا بودیا حر راندیا اشامن کی دکج كتوکرب بانا یعالع

 ید اغا یعالک . یدرک ه هناخ هزوب رب هدنسوشراح هفوصاا یرحکی ندن

 هزوب و بوی نانوباک بویمیا تافتلا الصا یرجیکی .یدانریآ بودیکر ارب
 هنسشپ هنب اغا مالک . یدتک بوقیچ هربشط هدکدابیا عوج عفد بوج ا
 تک یاقوت غر ید ا چ نوع کا ردک بوخود

 هنقشع تلاسر ترضح نامآ» بوشود هنغابآ .كنبرحکب هدقدراوهلح اهنترب

 كسقداص قشاع هج رک بودا مسبت یرحیکیهدکدید «دلبا دارمربی نوسلوا
 نادرک ور ندنب هی اما مدنقود اکسس نوما هبرجت هرک چاق رب . نسهتخن اما
 یرجا .مروروتک هربر یتساما ۰ كدلرا ندمکتا هلا مات داقتعا بولوا

 بوکح هنادم لج نوک قرق هدکشوک هکرلرید اکس بوریو مالس بورک
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 رومو !بولوایمایرد مد | ةیف وصال .یدیارلکجهدبا اعد ورم

 : لزا دا .یزاترضح یتفا يح يداهم خش یدلوا ز وسیزوموآ 7

 یی تشک [ وا # بوذا تحصن و ظقو بوق هبیمرک

 هلآ یرات رضعن ناملس ناطس بولوب ووم .هدنوزب وط یدقا يحب ویو,
e 8ندقلخ :بودصاپ مدق هظق ام هدن رضع یا ماس . .یدیا شادنرق در  

* ۱ 

 نوکل وا ,یدیا نعهروک ینیزوب تک کد تی طظعو :یدیسمیا تلرع

 قایآ هتجا هیفوصایا بولوا رضاح ت تاقردنا تاق لوبمالسا ل ها
 ایا تجاح یاضق اغا یعالک زوک ك بت لوا 7 یدلاق " ی

 :لاحددم یاه هرب »۰ یدالشایکم» داموک لا یریک قطب بولا

 چیا.یدراق هقسف هقسف یدوجن و هی بوشودهنریح ود« "رولو هم

 یبارد مدار زا .یدروطواهنپ بوقاب هنفا رطا بوقلاق ەرزۋا قال هند جوا 0 ٠

1 

3 

 چ

5 
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 هت ضل ۋا: یخ داضاقت .یدیغوب را قضا مدق هفرطرب شلوا قرخ هر را

 هح ول هس ا خیش ناه یدلاق یا هما دوش + ندنرب هکیدردپا قبضت

 . دا عماجو یدو. یاب باط ددم ندلکوک ناحو نورد بودیا 3

 اه هجا دادمتسا ندنکوکو ناح ود « هما یاوسر هقلخ هد تعا

 ۱.٩ ردهب ةادرد كنسمذآ هرب» :یدتا تو ادس ۳ یهاسرپ ۳

 اما عددیا اود کورو اكس يقو دنا یافسو یقخش د ءازوک وب.

 ی نع ناه اغا یمالک بودیا فیلکت نبع ود رل هدن وب ارا
 یودند ؟ اغآ یمدلع ناھ نوت روا هنشاب كناغا یالک ین 3 عاص كن هاست

 هدک دا وضو" نر ات . یدلیا اضامت و بوروک ؟ ءدنرانک یرچ هاچ |

 » ا اوهسقو < اا اواو ا یو بودنا رک € < هام مر نفر ٩

 ر ها یدلو هرم ینیدروط هدهفوص ابا هب ںوپک نکا رفا رکشتوید

 ۱ «مهموفنذلا ڻنماد مدلک تساردرضخ دلطد و بوروک بناب نهان

 هیاعد هرزوا یسزک یدفا یح زونح .  یدلشا کا م ظعت هناا ود
 هیف وصايا یدلوا مامتاعد E .یدنآ رارید نیما کو ۳ بوذبا زاقآ

 سیورد 2 . رایدفارب قیچا یوق a رکا تود دین یبروب
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RITEصم موم همی صص یی وب یو  IUD UID IDI 

 چ .رولوا یهاظ یندوفرب كکیدمروکب ودیا دع زسناشن هسا دع بودا

 ۳ راک یرلدانق بولوا عارر مشمرکی یدق ل راوف هل و زار

 . راردالعم بای نومت ربع علصم ج رب شمل روا نم ۳3 شلوا هتسارآ

 9 ۵ عارذ یللا يدقو یلاع ندهلج یسومق هتروا كنه

 . رول وا تسن هضاقنا ک هدنرزوا یدوح ج كحون هنیفس یرلهحولا

 دقودنحر لاشم توبات نوک رفصا رب هرزوا یسوق هلق هترواوو
 -رلرید ردنوفدم قرهلوا هدنلاح انموم یشن كن هفوص هحیلارق هرجا لب وط

 هرجا عماج ندن رلکدشآ ارح هدب عضو ه هفودنص لوا راش هڪ

 مظع مسلطم ر ۰شم راشلوا روبح هتغارف بولوا ادي همبظع هلولوو هلزازرب
 هرجا هباتک ص صرب هرزوا ف ةاط كلرلرغص دوم یهدنق وف كنا .ردو یخد

 ردنیزم هلیانوک انوک رهاوجیجنا .ردشملوا ریوصت یعدق “هلق كفرش سدق
 دو ن نا هدلمو و . زامهلوا تراسح هد عضو ردمسلطم یدو

 غار شر ودنا یداراو نا 1 مرمهدزوا دومعلوا .ردراو نوغربع

 رابا ریوتت یعهاح یسهلعش كنو بشره .یدبا ردقهتخاف هضس هک ی دیا راو

 رثیلایناسا ء راد ردهدانا لزق الاحبولوا ناو رم ها هلزاز یحدو .یدنا

 1 رشیئارش ابارمس هدنراوبد یزوبا كعماح .شعا شعلوا لقا هلسهطساو

 ی ها تل هشوک اچ ماش

 . -بولوا ناوتان ریپ رب شلو اعو وشن هلا یفلرادیاکر كناملس ناطاس

 .ندمآ یوم .یدیا هسک یب لولس بحاص . یدلوا موح ص هدنشاب یالازو

 هدنوکپولوا نوعاط هدنجا لوبمالسا هدنرصع یزاغ میلس ناطلس هکر دلوقنم

 چوا هدقدلوا یعومسم كميلس ناطلس ینیدقبح ندراوق هزانج كيب چوا

 هکرابدلبا مجیسهحک ردق هبهفوصاآ یلوبمالسا "یلاهابودیا ادن رایداننوک

 ۳۹۰ ےن



 ۷۱۲۷ ۱ یبهراسو لاکا كنعماح هفوصایا

 رام هنر وا اما E هقط a ل وا هدنسهعارا باوح

 نار ومص فحو رولب رادام اوناد هدننسهعنرا تناوح كلوب . ردمظع هق

 راماح نالوا هدننورب و نوردنا ادعام راما هقوو ردنب هلا راماح
 كنژرا ) شاقنداتسا هدنجما كنسهلج كرلەق روك ذمو رد ددع شم كس ل "
 هبیح و هغ لاک شاو ریواصت انیمو بهذمو الطم تاذ مان ( یام كنرفا ۰

 رظن هکر دشا شقن یرلتروصنایمدآ یرغو نایورک لاثعو رانا زیمآ رحسو
 هق ادعام ندلاکشاوب . رارولوا تربح ناهدرب تشکنا راندا رظن هلیاناعما
 كلم ررن هد هش رک نرد هدتاهن یسلاع هقط كسرامظع هاب تردكمطع

 لار نعیرب «لیفارسایرب« لئاکیمیر «لیربجیر هبشتال .ردراوروص

 هبرللاب ورب یراتماقو دقهکرارزود بودا هداشک یراداتق الاح هکردیرلتروب

 یرلتروص هتشرفوب هجناک هدوحو تلاسر ترضح ات . ردعارز شیلا
EEیلاقوو الع قجەلوا یروص لیزیح هلا تاك ندنرغا نالوا  

 طجفو روهظ نمشد تولوا هدغ بناح قروص لیاکیم .شمرودآ نم

 , قحولوا هدلاش بناح یروص لضارساو شمرزو رخ ود رولوا اللغو

 شەرر ورخ ییلاحترا كن رادمکع لا لسارنعو شمرر و رخ ندعیاقو

 نالوا ضنذقرش كعماح .ردناکیاد بهم تروص ترد نانلوا رک ذ الاح"

 رسکو رغص هدعماح نورب و نورد .ردعارد ۷۲ یضرعوعارد ۱۳ یلوط ۱

 ا ررب یربیه بوک هکردراو رلالاب دوم دمآ رس ددعهلح

 بام ناهج ةردان ندیهاوج تمیق یذ راو رلالحم نوتس قاس نوک

 ی عارذ رقرق یماقودق كنیرب ره هکردرامظعم دوم یسهلوقم
 هقط رمشکیا هدنفرط چوا كعماحوب .رد عارذ رزوتوا یخد رادو هد هقط

 ققبج هبا تآ ندنرانایدرن هدف رطییاهکر دراو رلهبطكجهدیا تدابعتعامج ر

 هب هات هرجا عماحو ردشعوا شرف ماخ صرح ضاس هدنراتمزو رک

 ییءاح نورد هکردراو رازیاهد كحهدبا ناغارح لیداق هقط چوا هحتراو

 یسهل حو ردمظعباب یژو اما .رد ۳۹۱ یرلوقهلخ كعماح .ردشعاهطاحا

 ناشن ید اک۱ . رولوا رهاظ یغد وقر كلهسنیا دع هلا تارک . ردمسلطم



 یمهمانتحایس یلج ایلوا ۱۳

RIE RINSE:9 )یک )یوگا رک )یک )9 )۰9 )کوک یو رک  REDE KEDE KEDE۰۰ )9 )رک <  >( 

 من كجوکرب یند ندنآ ۰ هدنجا هق منرب ندنناح هلق ادعام ندراکرز ُهقوع

 یسوق هلقو رد_شملوا انب ماخ مع ضابن هدنناح غاصو بارح هدنجنا هق
 كنیفوصانا ادعام ندبابقوب ردینبم هلی مظع ق من دما سرب ید هرزوا
 هدنسیدالیم جرات 4۰4 طقف ؛ یدشلدبا میسوت هلیتفرمم سناتسنوق انب . ردغلدیا
 ی-هنس ۲ هدهسیاشملپاپ رارکت هد ۱۵ و شملتابیمقرب هدننامز سو داقزا و

 ردع نوت سو هدنیفنایرب ندا ماود ردق هن.یمرکی ندن ٩۳ كنسیناث نوتاک
 زیهاشم یرلرامعم . ردهدننامز سونابنیتسو یسانب ییدمش قرهلوا رك راک كنانب

 نالیپاب نامزوا طقف .رد ( رودزبا ) یلتلبم هللا ( سوم ۲ ) یل ( هلارت ) ندنوضایر
 رگ ینکی كرودب زنا یرامع» ندنکیدکو ح ندضرا ٹک رز هدرود وا هت هق

 ندتیارغ هدنعافترا مدق 46 یررم ییهق رودیزبا . ردشعای ییبق یکیدش رودیزا

 . روینلو رک ررب هدنرلازآ كرلنوتس ۰ یدبای هدنلکش یضیب یلایط هنیرزوا نوتنب ۸
 هنتسوا كيهقطوت . راو هقطرب صوحم هرن داق رادام ارئاد هدهترزوا كرلرک

 هد هرلن وب و شر نوتسرش ٩ هفرط رھ هرزوا یقاوا كج وك ندرلکهدنتلآ

 هنامس جورب یشلوا ییا نوا كرلد وعود .ردشمردتا دانتسا ی رلهبق كن هقط تسزا

 -هدنتسوا كرلنووو 4۰ یییاص كرلنوتس ناتوط ییهقبط تلاو هبق كويب ۰ ردتراشا
A ۳ ۰سفا ۸ ند قاس یصرق هل نددعم هدامور هدنجا ران وتسود . رد ۰ , 

 رکید..۰ ردراو نوتس 4 .ندصص ضان تیاغو ٩ ندمشب لیک ندا غولسایا )#

 ۱ . ردشلک ندرصم « قیر سواد « هننآ < اورت هدرلنوتس

 : قوحرب یلورد دریک هعوقو هدنتسدالبم برات 5۶۸ یساشنا هد روصو .هټڅړا

 قرااباب هدسودر یرلهلغوط كنسهبق . یدا شلدا نییزت هلا سواصتو مانصا
 . زدم و هدقعلوت هدنفلرغ لغ وطرب کا نوا هکر دفیفخ ردقوا رلن ون و شلدریک

 . زدورمم 1۵ یعافترا ندنمز كنهقو ۷۰ یضرع ۰۷ ه لوط كعماح

 ۲ یربمعت دلوص كلا یک ییدلدبا رعت ندنفرط رلر وطاربعا هلتاعفد یرب ندنسانب

 رو اا ندنفرط یراترضح ناک تلاد ناظاس :ینغتس ۱۲4۵ ید
 .یدرلشهروس صیصخ فاق هاو هوالع هسردم هللا هرانم ندهلغ وط خاف ترضح

 1 رلیدتبا میسوت ییهسردهو هوالع ییهرانم ی هدنفرط نویاع باب یلو دزناب ناطلس

 صصص نانلو هدنس را كعماح رکود رخ یا ملس ناطلش هدهراتم یا نکن

 یهدالوا هقبط « كمبار دارح یسرک شاط :كتلاث دارص ناطلس لفحم ترد هلرلیوک
 .ردندنرات ۱ كلوا دو ناطاس ترامعو بتکم :هناخبتک لصتم هعماج هلبا نوا لفحم

 ثلاث دجا ناطلس نکیا راو بوط نوتلآرب هلتقو هدرا لیدسنق بوط (۱۱۰۶۲ )
 یهنکت طاطخ یرلیزاب. لح کسا . ردشٌف وا لیدت هللا لیدنق بوط وا هدندهع

 یرلترضح ناخ دیحلادرع ناطاس رلیزاب یکیدمش هدهسیدبا  یرئا كنیدنفا مهار
 . ردشارد زاب ههو ص یدنفا ترع یطصم رکسصیضاق هدنرود.



A ۲ ۵ يو راسو لاکشا كنعماح هف وصايا 

: KINIK نیو DIE KEI ODEN IE نوک یو XIE KEDE نیو XI RIE RIE XIE RIE RIE NIDDK 

 ن رک نع یارصب ششک ردق روحوا هلبا مالسلا هلع رضخ را

 .نالوا هدنرلشاب كحوک زونه راتقولوا بوراو ههکم هلتلالد كنار بهار

 تند شه هدر بولآ رادقمر ندنر اب یا ك ( مالسلا هيلع ) دم باج

 یوا شوق هدنیزد نار ا ا هکر دراشل | ی راکرانم
 : ردّسرذ 4 ودنص ظ وفحم نالآ هدلاح ۰

 .ذخا رادقم ورب کرت ند کم كاب بارتو مزمز با هلف شراب لصاا

 رای الاح .رایدلبا عورش بانی یمسقنالوا مدهنمكنهق اردباتدوع ناسیسفهیا
 .شقنم کیا زوتوا هدقرط هلبق كنهق دوهعم یاج نانوا انب لبا مرک لوسر
 .( دم ىلع للص مهلا إل هدکدتنارظن رلناح نالوا یعولعم .ردناکیار دیدج كرت

 .هقو» حتفلاوباحتفلادمب .ردنابعو رونم مقو ندنلحم ریاسكنهق ارز .رارید

 ریز رب هنسهنر وا كنلاع هقات ود « یدلوا اف هلب را ینعاكتلاسر ترضح

 .هدننلابوطوب .رولآ یادخب یعور "هلکیللا هکردشلآ پوطنوتل | رب 6 ربتها

 .یدلوا قالم هل رابط ندتما یاحاص هرص هراو یتیدنلوب لرضخ ترضح

 .هدننلا بهذم بوطلوا هرزوا قلواقالم هرضخ هدب تاحاح بابرا هلتهج

 . ردرتاوم سالان نآباور ٹا ادا یس زا نک وک

 یانو یحرط زرطو نکا ا هف وصايا مدق دنعم .

 ردنا ناب ینض عو. لوطو یامنصم

 وق روخآ هدتیاهن یسهقرش بناوج كسا لوممالسا هفوصانآ مماج

 تشرب دع سدآ كيب هنسابرد ینورب یارس هنفرط یلامثو مدا كيب هسایرد
 [۱]ردشماملوا انب هیقرب یلاثما هکر ددمآ رس ُهبقرب شمکچ رس هک الفا هرزوایلع

[Jنیطنطق كوب ندا رصنت لوا ما ندنرلر وطاربعا همور ادتسا هيف وصانآ .. 

 یر نداراصن ةزعا قرهنلوا اشنا قرهلوا باشخا یمهنس ۳ ۲ ۵ 3 دالم ندنف رط

 “همست « هفوصایا » نالوا هتساذعم « هسه تیکت هلتبسن هب هما تیکت «لکد هنمان
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 رامعمزون هڪو ردشعوا له ندنسهر,زج ه سم  یراماخ ص م ابرنک او

 شخ نیسح رازه یربیه بودیا تردابمهغلراکرس هدنحرط زرط سدنهموب
 یساوشس كرلرامعم هاماما . یدرلرول | ناسحا بوداراهظا رارنه كحهدبا

 یانبوب هک ات . یدراردیا اشنا هرزوا یسف عضوو یدبا رامعم سودانغا
 هد هحیکرب بولوا مات كد هنلحم یراباپ قاط راج لاشم یرسک قاط میظع
 [۱]الا لزق هلباهماح لید نکم .یدلوا فا سودانغا نالوا یثاب رامعمم

 و1 بودنا ترشاسم هریدر هلمندا كناباب مد نو هدنآ بوراو هتسرابد-

 هلا رارف یحد نداروا تكر ا ماع هدا ید كد هنفصت ید

 . یدلوا باتش و باتع رهظم ندقرط دعم "یاب هدکدلک هلومالسا

 یانب مسا رارف .ردمزال قلوا م کج ل كمظعیانس وللثمو » سودانغ۷

 هاکه د 2 دالا مک ER جهل وا رنج هدزواكما لامك

 هقطییا هلبارلهف هرزوا رادومع یتا زو . . یدلباعرش هنساشنا كنهقرارکت

 نوکن رس هساکرب وللثم كالفا هق هرزوارلق روخ قاط هرزوارلامنم دومع ید

 سلطا كلف هکرلیدتیا رومعم مظع هفرر روم هبا نوکلین صاخ صاصرو

 كنلاعهقوب وردشماملوا انب اهدمبو اهاق لثم نومتربع ُهقربلیوب هدنوملقوب
 "هاعش بودا ع جاخرب ندنوتلا یردنکسا راطق زو هدنسالعا هورذات

 قرف ندنراغاط هحنارتساو ندنغاط ششکو ندنغاط لع ات هيا سمش

 یدیا رولیدبا
 كس کیا نوا هننوریو نوردنا هدقدلوا مام دسم هدفرظ هنس ٠۰

 زدنکسا مدقم هنس ٥ ندابرک"لوسر تدالو یتح .ردشعلوا ناعآ مادخ

 بودبا البتسا یرصم ندنتسد هطبان ةطاق موق ناینانوب ٌهقئاط هدنرصع رک
 هبشتال كناراصن تلم هکیدلوا رومعم هبتموبات . رابدتبا فقو هب هبفوصابا

 . یدیا یرلهمک

 نالوبعوق وهدهکرابم "هلیلنندیاربشبتی نمدنفا ماعودرهلوسرتدالو هدعب

 نامز دعب لكما مده یهفوصاا هقو الا لزق هقو ارسک قاط همیظع "هراز

  [Jرد « همور » نالوا یھ یاب كنابلاتسا .



 NYY یرلعماح نطالس ی هدلومالسا
 ۰ 226 )2 )رک RIED EDENE نیک IE )وز SIE NEDI وگو )یک یک یک و2 نوک نوک نیو

 .هدمسروبو كلآ ندنب یتامزاولو تامهم عیجكنوب» بولکصخشرب نکردبا
 هرعقییز ادا .یدتسا مياعت یتساسا عضو كن ەق وصايا ود «كدنا اس دعمر

 ماظراوص ندنیمز رعق هحلوا یلرارب وق روخآ ات بودبا رفح هحراو
 ضاعزر اگ ت ودقا نوشروفبوقا ریا هرجا لع و ءامم لاک ۷

 سودانغا هدمببورود هج رللس هدایمایرد نوشروقو .یداوا رحم نوکلین
 عمان ۳۰۰۰ و لاح ۷۰۰۰ و لامع ۲۰۰۰۰ هلیمیلعت لماع سدنهم مات
 اشنارلهفو زولط قاطو رادومع هرزوا لع نوشروق هرواشلادعت كره دنا

 -هظحالمقلوا ظوفحو نوصم ند هلزاز,بولوا یجرهحوص ین  هکرلیدتیا
 رایدتبا ولم هلا وص یجحرهصو رابدتا ماعا ندزو وب یناع ادتبا هلبس

 روک ذمالاح .رایدتیا ادیب راقناق نوجایمرتو ریمعت ییرارب اجماج كجترهصو
 ادختکدح هدقو رلهداز اشا نسحو هنمارس ناطلس هشياعات بوک

 .هحشراو هراهمشح قوغصو نوردنا هناخهحو ییادیم یارسو هنااا راو

 .كنهفوصال وردلامالامهلیا قیقر بآ بولوا شوب ابارس یت كرایارس موقیم
 تعاجبولکج وص هراغوق ندنآ .ردراو یرغا وبق یقاق رقابرب هدطسوات
 كنیرلراوبدیسهعب رابناوجكن هیفوصایا هدعب .راردیاشطع مفدبودبا شون
 .ساسا حرطو ناریح ندیا اشا یناکرا حاسم تنو هکر لیدتبا عورشهنساشنا

 هلیوب یسانب تیفیک كنهفوصايا وو رولوا نادرکرس رانروک یتسانب میفرو
 یراق یذ راحا مرا نوتب یءوک نالوا هدهعیس ملاقا روت وا تف

 یس یړانالوا لبقت راب هلا لاقتا رج لع هاکو لیمح هنیرهظ نیمز هاک
 عفر ینساسا كرهکچ ناشکرب ناشک یرلرح هلبا غیرد یب ششوکو غیلب "

 .نوک انوکندعس ملاقاو یدئلوا مانا هلا نکنس نوتسو نیکنر ماخربودیا
 .ینهشداهرف داتماو یدنشاط هلراتش راماخریربا نومتربع نوملقو شقن
 .كعماح بودا لذب مات ماها ردقل وا . یدنشا یرلهش دلراشاط هاتفرعم

 . ردشلک ندقحتدب | و غولنابا ناوارف راخاو رلیدتا مات هدلس یدب ینفصت

 قاصكم هجو ندنسهریزج سیرقو ماشو نامهرفراماخر زما كنرو

 ندقلاشامن یک هدنبرق هنتآ رلاهتنم نوتسالح یناقرب ویماغرو ینوتزو یروبنزو



 یمهمانتحایس یلحایلوا ۱

 لصاما . رلردبا رادرب هتخردرب بویهرو نامآ هسبا مرج بولوا ندرکسع

 هدناصقو ارق نالوا هدنناح کیا كزاغو ات هدنر تولوم ترد كلوبمالسا

 محنم هک ردهقش یساضف e اما .ردبسضاق هبحان ۳۵ و رکا ۷۲۷۳ ها

 .دارفنالا ىلع هدنلح راتموکحو اضقو هللا ءاش نا . ردیسهطورمشم كرايشاب

 هات ٩ هدننکح تحت الج كتولوم ترد هقشب ندرلاضفو .روللق رب رحم

 ردراو یرارادرسو یرلقللوف یرحک ۸۷ و یراقلیشابوص ۳۹۰ و یرلاضف

 كالوبمالسا تلایا مالک هیت ۰ ردراو راقلیشایوص قافوا تسبرس هدر, قرقو
 فعلا وا نون ردك ا ٩ 6 یا ل رلشاب وضو یشاف مدت ولوم تزد
 ا ا ید تفاتما ق هدر ۸ تولوم نزف یرغ ندر
 دو 6 رد را یی رظ وقت ا زد لطف نو نانهتماشو ناسا دراو

nek 

 لصف یجنشد نوا
 ردا ناب یت رلعماج نیطالس نالوا هد هنیطنطق هم

 ا زیک هفوصاا یغل ر دق یح دبعم مظع یانیو ےدف راک فاصوا : لوا

 ,یلاعهشوکراج ناماسترضح ادتبا هرزوا یلوق ناویناب رات ندهیانوب نیخروم

 دمر هدنآ كره ردنا رارق هدننور یارسیاملسلحم اصداب کردیا ناربس
 .كناددامناوقناببودما روعیسهنلس ۷ 6 کس نم و ونههدعن.یدلبا اشنا

 رامعا هدنسهرک یحندب یلوبمالسابودبا روهظلارق مان (نودنزو ) ندنسهربسن
 وا اا مم اصق 2 هدالاب شل قوا ناهید واد یک ر ارا ناهجتودیا

 ۳۱ باقلوا دوم هدنرپش هفوص ندنرلرپش اتودک ام یرخدو ,كنودنزو

 اددجینسهعبرا بناوج كنسهعلق لوبمالساكنساباب .رابدید( هیفوصالا )هلتتسن
 بولک هنودنزو یسابب. هلبا هنیزخ نویلیم ییا هحندبا عاتسا ینکیدتیا انب
 لام لذب بودبا ترشاسم کما عیسوت ینسهناختداع كمالسلا هيلع ناملس



 ۷: ۷ رثن انلوا بصن کاخ هلوبمالسا هدحتف نیح

 وص f یجم وا ۰ یشاب سسع ا یجنزوقط ۰ ردوفقم < رب رومأم
 . ردقو یرلکتکد هقلف اما ردراو راهابزاتو جابرق هدرانوب هچرک . ردیشاب

 یرلهناغ ضعب هلسان همکحم و کما دسو دق یصاخشا نالوا یراهظم نکا

 . راردیا.ارجنا هلآ یغرش نذا .ییرلکدتا یاس یهو راردر وا
 . راشد ( نددالج اطخ زلک هسلوا ناطلس مکح» : : بسانم عرصم ۰

 بشره .ردیشاب یجناتسوب یجنکیا نوا ,یساغا لوبمالسا کاح یجنربنوا
 یعرح بحاص مه هلا راذکو تک لا یاصقو یرق 5 ا هرزوا ارد

 .ردنابجابروچ کاح یحنجوا نوا . ردیا ریدکتو ریزعت هروک هنمرج ٌهجرد

 لب اوت رزوب «مشیلل ؛رمشب یرابجابروچ یرچیکی ییآنوا هلدهحاصهجیک یه
 هليا لاسرا هنیراوق هليا دنبو دق قرهتوط یرلمدا مم بوشالوط لوق
 ندقرط نام عرشرانوب . ردنیعبرا اح یجندرد نوا . رونیک ندنراقح

 E مزانا  زدراو هی قرف هدنرب تیولوم ترد كلوبمالسا . ردیوصتم

 . ردیرابحاص هناخ سبحو ریزعت ید رلنوب . ررید ناعرا

 اما ..ردب رکسعیضاق یلوطانا جنت | نوا :مالسالا خبش ؟اح یجنشب نوا
 مکح هتاضق نالوا هدیلوطانا بویلکید هدناوید ترد . ردلکد یحاص ریزعت

 تارو مکح هنناضق ییامور کردی رکسعیضاق یبا مور 2 جد نوا .ردا

 . ددرومأم هرزوا حاف نوناق هسرب ر ت یهاشداو ۳

 یجزوقط نوا . ربص ربع بحاص ؛رد رادرد هلق یدیکاح یحزکس نوا

 .ردمزالقلوا نوذأم ندنون هلا اير هرجا لوبمالسا .ردیشاب رامعم اح

 یجنرب یر کپ .ردما مکح ز زورو بش هیایرد بولوا اشاب نادوق کاح یجنمرکی

fنک 0 مر هیت ۳ رسا و  
 یرحکی هدننادیم قوا کا یجنکیا یعرکی .رولبهدیا ید تسایسو تا

 ممه. بوشالوط لوف قوا رایجشروقو یئاب یج هناخم.ن ندنعاج وا
 دوخاب ردیا بیدأت هروک هنمرج بوروتک هبیشاب یجشآ راهستوط هدازمارح
 هدنرلا هبتموب ات راردیا ناراب ریت بودبا بلص هجاغآ رب هلسهیچ كراياي
 1 هک ردراو رله رش طخ شعلوا د دح ندهاشداب یهو رز وب ندحاف

 ت



RIEDورک یک یک یک یک )ورک یک یی یک یک یوم مم صم صبور یوم یو یوم یوم نو مر وب  

 تل وسمالسسا هلا همضع تارام یلاشا تن و" هع و هناخح وراب هد هناخ دغاک

 فیصوتو فیرعت هدنلص نره هردشعا نیزت هلیلام ازغ یورو نورد .

 . زکحهللبا

 سم Saa مس

 لصف یجب درد نوا

 ردبا ناب یرلنانلوا بصن اح هلوبمالسا هدحتف نیح

 کی دلوا نادابآ و رومعم هجردلوا هدنجلا هنس وا لوبمالسا رهش

 . یدلوا لکشم یرلطیرو طض هک یدلآ یلکش یسارد ناسنا ردقلواو

 ريزو ادتبا . یدیا شقلوا عج مدآ یب اصحا لباقربغ ندهعیس ملاقا اریز
 یرلرب ادختک هاسو اغا رضح هلا یرحیکیو هطوا رب هیاشاپ دوم مظعا

 . یسشاب هطوا یناتسو رو یراشواح بزعو یحموطو یهبج و

 نوجا نیدأت ینه اغ لر پشو تورو یهرطم رو یکشترب ورق

 نارود هرجا لوبمالسا بودا لوق ینوک هنشراهج بوروا كنکد هقلف
 ندنآ .یدنبا بولک هنسهنناوید فرح لها نالوا انب هدنناق نوا كردبا

 .یدروا خر ههومبودبا ناوند هلا فانصاهلح هدنغادراح یسهلکسا شع

 خون هلا بولک ههناخخلس هدمو هناوزبس بولک هنناوید هناخ هزبس ندنآ

 تولز و كنکد هقلف اک | ناکس ۳ ینکیا .یدلنا تدوع هسارس قرهروا

 كنکد هاف « ردسالم لوبمالسا نم عرش کاح ینح وا . یدلر و دالج

 رب زعل تلذک ۰ ؛ردسالنم بولا ؟اح یجندرد :یدر و يام رفا نودم سحو

 یمکح«یلاها نالوا هدنمکح تحت .ردسالنم هطلغ یجنش .ردحاصسحو
 یمکح هلبا سبحو ریزعت یخد كنوب .ردیسالنم رادکسا کاحیجتتل آ .ردذفان

 وزارتو خرت هفرح لها ندعرش بناحو ردسان قابا < ؟اح یجتدب . ردیراح

 همیانسلها میم هکردیساغا باستحا کاحیجنزکس . ام رب زعل نوجا

 هن وتو ربدکت كنءدا فالخ هدنسارشو عسو هاو زر زن بودیا مکح



 هو یو یوم دوو »و  RSI NIE NIK NDE NSE)و KIER: NIE 9ناووک <9

 هش نانالضا هدنوممش نع هدک دلدبا نزو رلهنب هلم بودیروق هدشنوک "

 حتفلاوا ندتشیدل وا وص فیطل تناغ ایکس لو هللا كلک فشخ ندنسه

 . یدبا رايا شون ندذیذل با لوا اعاد یرلترضح
 شنطو یشاب یرالگ هکرلردبا شون ندا رااشداب هل ن الاذه لا

 ی و هناخ سيس جوا.یشک یا مو نهب مدا رحوا ندنرافرط یاب اقس
 وص بودیا بل زب بل ندبان بآ لوا هراموک وک شموک کهف مشمزکب

 .e كرا هبلعذمتعم كنشابیرالک هدنروضح یرطان

 كيارس یسا ناوح هبشچ لوا الاحب . رارروتل ههاشدب بو ۲

 بودیا ارجا هرشط ندقتتع یارس حتفلاوبا کرد هدنکوا یسومق رظان هقرش
 وامشترپش هلما نوش نع قافا روپغم الخ . رد ان ی ۲

 رب ردنا هطاحا ل ایم چوا قع یارسو ناماس ناطلس هدع . ردرتول ءامر

 یسوسق دیزیا و رطانهقرش یسوف ناوید . یدلیا وق جوا بودیا یارس
 ناملس هنجراخ كيارسو و . ردرظان هبرغ باح یموق هیناماس ءرظاهبونج

 نیرادمو یدنا اب ماج هاا ندا یف ودر ا

 ربو یناطلس قوس ربو ناوخ دجما ناییس بتکمو ءارقلا رادو ثیدحلا رادو
 دق رب هرلیدنکو افشلا زاد رو یارسنابراک رو هناخ با رو هفاضلا راد

 یدریدتنا انب نارکرزو ناجهکود یوسراح و نفافخ قوسو ماحرب و راونارپ

 یارسرب صوصخ هنرلاغا یرحکیو میظع یارسرب هباشاپ شوایس لویقمو

 یارس ررب نوجا یامرق یاشاب د رب و نوحا اشا ییاعصم الالو 2

 ررب اذک هناطاس ناخیمسا یزیقو هباشاب ینطصم ی :>اص عماح درولو

 کسا بودیا اشنا هر ددع كيب نوجنا یسهمدخ عماج بوریدیاب یآرس
 هسیناخرب ن الایملا بودا هتسارا هلبا ماع یبرط ید زا تاو

 راترامع و ارزو یارس نانلوا ریرح هدالاب . ردمیظع یاربس رب قوب یلاصتا
 دنع ناطلیس یاری یس اما . ردشهاوا اب تا یک یا

 زو هناناکسو هتعاجو کوب شیلا زو رایرحکی ندنآ . ردیسان كباخ
 . هناخشوطو هناسرت « هناخ ردنلق «هاخ كم .یدناانب هطوا دع شل |



 یاد یخ زا ا ۱۱۸
 ۱ یاد متد مش اف هد یه هه NIE KE NIE NSD SENSE REI RSI NI هف ماه مافض هتل

 هک رد لوا حتفلاوبا هدعن .یدتنا اس یرک رد زدم هرزوا هراح نوع

 هد ۸۱۲ بودا عورش هنساشنا كيارسکسا هدنسهنس ۸۵۸ هنر بودا حتف

 تیاغ اما . ردرو رب زسقدنخو زسندب نادندو زسورابو جرب بولوا ماع
 رد ر وم هلا نوکان صاصر هرزوا راود هلح بول وا اس هرزوا تناتم

 ربکر اک عب م لکشو دا N ۵ یعرح رادام اباد هدرصع لوا

 . ,یهتم هنبابیوباص یکم ات ندنس هشوک یرایحنازق دیزاب ناطلس ینکررب .ردانب
 ی یدرولو تیا هدسارمس اشاب ییطصم كالد و ىدا

 یرجکی الح .یدیاشلوب رارق هرزوایجنرهصو یدسرازاپ كجوک ینکررب
 -. یدیا هدنرب قیتع یارس روک ذم ینیمز ینارس اشا شوایسو ییارس یساغا
 .یجازق هن بودنا روع نددس ویا 5 ر نو

 رلدعاق نوک انوک هدنجما بوذیا اشنا میظع یارسرپ هحینلک هنسهشوک یزلرحات

 خم بودا اشنا راناورداشو ضوحو رادهروصقمو یرلدرخ مرح ددعتمو
 هاب لا اد لاک نو نانا ور عدو هاش ںااک و: سواکک

 تا ا ا اقا هرف دور و اف قآ هطوا ریویدتسا

 .بوبوق هقیتع یارسوب یغد ییزیق لارق هلراکصخ بودا کاح ینساغا
 ..یدردا تلادع هحکل وا تولک هارس یسا نوار یک هر کیا هدهتفه

 قیتع یارس تابح با شاتس

 .كلوبمالسا ابا ههلفلوا ناشیذ هاشداپ رب عبط بحاص ناخدم حتفلاوبا

 ید رانا. رایدرویب لاوس هلا عج یتسامکحهلج وید «ردفیطل وص یقنق
 ۳ مغول اعیرسو لدتعمو ففخ یوعمش نع نالوا هدنلخاد یارس سا

 قلوا لاقنم مش ینرایفاص با كرانیع یربغ ندنوبو رابدلو تایح با
 .هراقتقر با شعلوا نزو یرلهن نوزوم بودا نزو ربارب هلرلهش هرزوا

 .یراهش هرخ الا هلآ فذح یرلوص لاقثم رش رلهن روک ذم بودیا اقلا



 ۱۱۹ ی یار
EDE۱3تن اه هاشم هات )مودم فا تم اتمام نعمت ما سادات سم ادم  

 راد عیح 1 راوتسا نصجار بولوا ماعا هلا ندب نادند كس یی

 : . ردلکد دوهشم هدرابدو-

 یماخ باب رکو ریفص ۱5 هلجو ردعدآ ٩۵۰۰ یرج كيارس یی
 ناملغ «نامادخ « رک اع هرجا یهاشداب یارس نانلوا ریرحت ونو ردراوب

 ضایب ؛نایشاوط .نایجریصح یمجت نازابخ .نایجاولح ۰ نایجشآ .نارادربت
 ناحاتسو ۱۲۰۰۰ «هصاخ لطصا نامادخ و نادالح «ناملعم «ناباودوساو

 رب رحم "الا . ردوا باسح سوف كس قرف هدنشا د دج ارس هللا

 ۰ هللا اهر ۰ ردناوطر هضور نا راف نو رصاقناسل هدنفصوت و

N 

 7 لصف یجنچوا نوا

 ردا نایب ینسانب قیتع قارن

 راد اوهو عفتمرب رظان هجیلخو هطاغو هنفرط زکد هرق كلوبمالسا

 روس یسهمیرا بناوج هکیدیا راو ےدق رید رب یسانب رصیق نیطنازوب هد
 رازن هوا یسعیرا بناوج كریدوب .یدیا راوتسا راوید ر ندب ندب لاثم
 نامر رو ندبا ناربط اوهر تّنع بر بانج هک ی دا نم هلا نااخو

 ناتسخرد لوا یعاونا كنوک انوک تاناویحو كروطو نوو نا ناو ب
 هدنرصع ( نطنطسف ) و (نیطنازوب ) هرجا ربد لوا .یهیشمروم عم رج

 نيا تلالض ؛رفک تضایر ةحاص هارو بهارو سبق كيب کیا نوا
 یراوح ندنرلهفیلخ یسبع ترضح هکیدبا لوا رام ببس ۰ یدیا راو
 عج بولوا لوفشم .هتدابع هدازفحرف یاج لوا بولک هلوتمالسا نوعمش
 رفح ییمز نوجا كمريو وص هناقولخم لوا بودیا تفلا نح هليا شوحو
 ناویح با هک اقح هکیدلوا رهاظ ناویح بآ رب ندرب یغیدزة لوا بودیا
 لوا هفینخ نوعمش هده, بودیا شطع عفد ندنآ تاناویح هل بولو)

 لوا لارف (نیطنازوب) هلبا مایا روم.بودیا اشنا هناحشدابعر هدوپعم یاج



 یمهمانتحایس یلجایوا ۳۱۹

 E A GREE اهم ات افق افت ات افت افت

 .هدکدتبا انب حتفلاوبا ییاوه شوخ یارسو اما : ردننرقلاوذ ردنکسا انا
 : .ددعتمو هناهاش ءروصقم ددع ۷۰ هرکص ندنسهمیظع راب | كنهفلاس كولم

 فلعو نودواو هناخربعح .هناخ هج .هناخزابخ ءخسطم «هناخشولخ ,هناخاوبد

 رامظع روخآ افو نادم لطصاو نوردناو نورب هصاخ لیطصاو یرابنا

 هاچ رالکو نورب هصاح رالکو ردرتنع لطصا یربیه ایوک هکیدتا اشنا

 تناوخ كنوک انوک راثآ نالوا ر روب. نورب نایکسهرت رالکو نوردنا

 كسب یعرکب بودبا اشناو حرط مرا غابرب وللثم « دامعلا تاذ مرا » هنسهعیرا

 .هرزوا بترت یرللخن وللثم داشمشو ریونصو رعرعو نوکنرس رانجو ورس

 رب بوکید یععاونا كنهرمثم ؛رحشم كيبزوب هرک ها هنیرانبام بوکید
 :ناعن ندنانح هضور ن ۷ اذهیا 4 یدل وا هاب ازف ناح رادع هلال رانعرز

 شوخ نیمز عفت عربو اشکلد ةتشپرب هدنطسوات هثلنهنیزم ةقدحوب . رریو
 اس رلهطوا صاخ 4۱ لاج هتساک ددع قرق صوصخ هراودنک هرزوا اوه

 رمصق ابوک هکیدایا انب یسهطوا ضرعرب هدنزوب چا كنداعس بابو یدتبا
 .ءفیطل مارب هدنسنقرش بناح كنيلوحرب هدنمرج ییادیم تاو ردقنروخ
 ءیسهطوا واک لم اک | و هاخ شوف لصتم.اک او هصاخ هسزخ لطتماک ۲

 رایجشافوط ندنآ ,یعماج راکنخ :یسهطوا صاخ ندن | «یسهطوا هنیزخندن آ
 .نخلک ندن ا ال رن ردفا هطوالوس ندنآ۰ دات آب لب

 .هجیناکهماجهنن ندنآ . هناخ قشم ندنآ  یدحسمهطوا كوسندن ا« یسهطوا

 هح بود نادابآ و رومعم هلا رلهطوا صاخ روک ذم هدقارطا كنادبموب

 فسو «لنهرب لک «یلجات زود رز قرغتسم هروزو رزكسح وا هد رلطوا

 ماشدا تلود ماود یر ره بودا لام الام هللا صاخ نامالغ یلهرهح

 اما . ردا دنم هره هلا یراب رش تمدخ بولوا هدتموادم هنسهبعدا

 .بولل وا دان مرح هدن ر مع ناخناملس هدعب .ردشمالوا دان مرح هدنارسوب

 هناخناوید ریو شوک تلادع ربو اوایل رو ی یی ر
 -.یدل وا یهاشدا نوناق قلوا ناود نوک ترد هدهتفه رزو ید تون واام

 واو هليا ورزو جر ددع ۹ هعاق قید را تناوج كنااع یارسو و



 ۱۱ ۵ دیدح یاری یاس ناب

DOSES DMS mam sS E. 

 بوننس « هبهطلغ كجوک ینموق كىرفو هیهطلغ كوب ینموق ریمزا «هیهناسرت
 ردقن هدناننانع تسد هدرصع لوا لصالاو ه هناشوط یتسلاعا نوبماصو

 زازعا بوریتک هلومالسا هایلابعو لها یدج تما ندنسهلج هسا راو رهش
 يمسم هایمسا (لومالسا ) نوحکنا . ردنا دال و دو نوا

 . یدلوا مور "هلولوو مور ٌهنطنطو مور "هلفلغ نالا یلا بولوا"

 كنر:كنابرد:.یدبا زوم هام لنوکب یدل وا مھ ل وسالم اد ےک

 بوبا لماک نوکق رق لیبیه هلغلوا نوک لزق هليا نادیهش نوخو ریغتم یور»
 هس رول وا یک ناق برد یور ردق هب هر او هنسوق دیهشات ندنسوق,یراصنا

 (ربدق "یش لک نع هلا نا ردادخرس بییغو

 نه یجنکیا نوا

 ددج یارس یاس نارد

 هرلهاشداب الوا بولوا رهظم هتمینغ لام ردقو یزاغ حلاو او

 دانب یارس کی بودا جرخ لام هسک كيجوا وند ردنکسرب نالوا مزال
 ترام ءاهتنا ےراتو ( اهنانب هلادک ۱ ) انب ءادتبا ران ( ۸٩۳ هنس) یدتیا

 ردشعوا ر رحم هرزوا نو اه باب لج راتوب - ۸۷۲ هنس e ام اکرا هللادش )ب

 لا طخ جو بحذم هرزوآ ماا رم دلا قطا ا ا
 . ردتعلوا رب رح ۸۷۲ هنس ( هحاص نع هللا راخ ( ردخحرات |

 یر رود, هکردشعا اشنا دیدج یارسر هلوا هثد داهرف داتسا

 سلطاوب مع ناحاسسو ردشماما اشنا ازفحرف یارسرب هوا مع ناسدنهم

 برد یناج کیا بولوا عقاو هدایرد بل اریز . ردشم همروک یرظن هدنودرک |

 هفوصاآ قرط بونجو زکد قآ یسقرش بناجو زکد هرق یفرط لامش ییا
 «ناماس ترمهح ی ساب ادا .زدرهشرب شملواعقاو هد رحبلا جرم ءردیعماج



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۱۱ :

 KIDDE KSI دیک RIE )یک یک یک RIE IS RIESE یک DIE IE NIE RIE یو

 عورش کما ناتسرام بولوا یلوتسم هرجا لوبمالسا نیملسم تار هل
 ناطلسلا »هیکس هایراض رش نذا كنايل وا راک یربغو نیدلآ سمش قآ ورلیدتسا

 ق یخ رضا نع نا داره ناطلسلا نا ناخ دم ناطلسلا ناطلسلا نا

 ناخد حاصلا یلعنوکیستربا .یدنل وارب رحت یخ رات [۱] «۸۵۷هنس هنیطنطسق

 و هدرفرب یرارتخا رو رتخد دم تما ۳۰۰۰ ناک هکلیراوج هلا

 هرتفد هلیرلمسرو مسا كرانوب هنیرلرابد ناروحوهلمرو هزغو اکع بویمریدتنا
 هلوسمالساشرارداموردب كنس هل بوردن وک هترانالویرتفد لوابودبا دو

 لوسمالسا » بودی |حاکت هملسم *یزاغر رب برب یه هلا یرلنسدلاویاضربور تک

 امدا وداد یه هلا یریدنو تخش هدکدید «زتسهدنا ییسهسرامعا كنرپش

 یاقلعتو ابرقاو رداموردب یرادقم كينوا كرلهرک اب هلج نامز زا بودک
 ۳ راروس مظع بوراو غ تنا هردامردقا وا هک ثكسحوا بولک

 یحاص تلا ج هدنلیا مورو هدبل وطانا مد فتو ناجا لومالسا

 ۰ رایدتا یا هلومالسا تالو تالو نوردی رک راف صا هارزو

 . .هب هل کی یقلخ رهشیکی ؛هنسهحم یلبوکساینقاخ بوکسا ندنایا مور الوا

 هنیارسروفکت یتعاجیللا كنيرلیدوهم كينالسو هنسوقرانف یرامور هروم
 یلوطانا . رارد یسوبف ( دوفج ) نوجا كنا . رلیدوق هنناح یموف دوہشو
 «هب هعق) ا تحت ی رلنلکن د هل مر وء نغواکع .هنسهلمیارسقا یرابلبا بقا ندنناح

 .دفص هنسوفیرولسیموف دوشرا .هنسهلم طالب ینرابطق نالک ندن رهش طالب

 ولوصیراینمرا شاویسو داقوط«هرادکسا ینک ارتا یلوطاناء هب وکصاخ ی رمد وهب
 .هیوق یرکا یرلیلردکماو ردرک|۰هنسهلح یجنوجعمیرایلاسنغم «هرتسانم

 كچ وک یرلیلهینوق « هنامرق كویب یرایلنام رق ۰ هناطسپوبا یرایلهسورب
 یومطسق . هنتمس هبنشراهچ ینقاخ یساووا هبنشراهچ «هنافویرایلهریت ءهنامرق
 ینموق یلوبیلک .هنحم یعماج دیزباب یرازال یلنوزبیط .هنسهلحم یجاغزف ینموق

 زعلا بحاص رضنلا تراض » هدنف رطرب كرز هک نولآ تلح اف بانج ۱

 برض هرصن نع ناخ دا صن دع ناطلس» هدننهح رکیدو » رحىلاو رلا یف رصنلاو

 ۶ ردراو یسهرابع » هنطنطسق یف



 ۱۱۳ ینادسقوا متف شیاتس

 NIE DEDEDE 96 DEDE و92 SIE XIE SIE نوک NEI )یو نیو NIE RIDE نوک RIE یک ورک NIE و26 )یو و

 نکحیم هد هرق ندنآ ؛مرابزاتیدک ندرس ندن ۱: ءرایشافو لاو

  (یلتفجدنو ).نوحکن | بودا ناسحا یهدیب مان ( یلتفحدنول ) هرابنع

 ندنا ۰ هاعز ن ههاس ES ناک ن ر هلبمسا

 - ودرا ندنآ .هللوق تآ ندنآ .هنسهفناط یحکشاو هناحمناو یهجویحشوط

 شقلایربغ ندلانمرتانولام هقرع رر همدا كس شعزو لصاطاو هاج 1

 رادتقا یذرادمکحر چیه هکردشٌملوا رتفد ینیدنلوا ناسحا هناخ كم چوا

 ندنلاماوغ یراکدابا ضف ید ناملسم هک هل . رد
 ۳۸۰۰ هدندارسا هلح بورو ههاشداب ییرم رشع هللا ضرفام ىلع

 فادامو سونقاط رز هسک كس و شم هنسهصح كهاشدا رسا

 هب شاشنهش هصح یخد ناکد كيب یدیو ناتسدب کیاو یارس كیبچواو
 یبا شعلا زوب و هاسلع یلاع یارس زویجوا هدنتممس نامرق . یدارو

 لصااو هسراریزو هق ید یارسیدو هرزو شم ندزابرجیکب یار

 رضاح هدا هجا رلثرامع نالوا هرجشا لونمالبسا نی هد کک

 تقسیرک ذ امدقم كنارق هسنارفیئد تانغ بونلواعیزوت هرایزاغ نالوا

 ريخ هنا ندو ههاشدایو رابدسا قح طاقسا بورو ههاشداب زف ندا

 : ردیا بوقلاق هرزوا غابا یراترضح نیدلا سمش قآ نامه . رابدشبا رثاعد
 نامزرخآ هدقح هازکهلح هک كلوا هک ۱: كلب نل

 ( ... ةطنطسقلا نحتفتل و رارروم تان ر ورس لوا یربمغس

 لوبمالسابویغا فارسایلامانغوباما .زروفقمصهلج هلاءاشنایدع»
 هب اوب ندقحاغع .زکیدبا تعاطا هزکهاشدا بودا تانسحو تار هرجا

 كناو [۱] زکید ناطلس ورکندمش . زکیدیا رید كب هزکیراهاشداپ هجناک
 رنو ولت | نوخ نوحیکیدتا لذب ككا هرس هدنفاضبودیا نامرد

 لا زونهمهاشدای» :بوقاطحوغوس قالبالاتح ییا هنشاب كهاشداب وی د«كید

 بوکج ید كناباک وید«لوا لا لیسقف دهاحمناه .كدلوا ور ب | كناغع

 - هلدبا قالطا ناطلسیرب ندننامز ناخ دیزباب مریدلبی هنامع لآ نیطالس [۱]
 ۳ ردققح ییدلک



  ۱ ۱ NINیسهمانتحابس یلجایوا ,

  DDIIEDISهک 9ک  NIE RIESE Ne NITES IE NIE KETE RIE RSID RSEیک  TEE EE)یک

 ار ا رار قوا لو نالا اره لار یخ لوا ا
 كطو و .ردققح ینلدرود زدق هب رصع ناخ دما ناطلس قرهلوا ىلەراب

 قوا اکا هلبا یراک قرشلاش بوبق هنناج یودل هکرایدد شیامزا هنمسا
 (کع) هطوبربو رثریدیغالآ ناراپوقزوت هدوهعم یاجلوا الاح .یدیا رلراتآ
 ردرکس لزنه زک زوی زکس یمهرد شب .رارید ( ورشپ ) هطوبرو رلرید

 رافوس ) ندقرش بناج بولسنوق هبرغ بناج رایدید ( كنلب ) هطوبریو
 لصاح.رارید«كناب» هر لوا هدنننامنازادنارت هلمالاح .یدرارات | (یلوغم

 هنوککیا نوا بویوقرلتب هنوک یبانوآ هتسهمیرا بئاوج كننادمقوا مالک
 را رب نایزاغ ناراب هام اب بودیا نارا رب ات نوک هلا روسنر مهپس

 .لیطعت ن الا ىلا «رلیدلبا ناداش ینحور صاقو یانا دعس ترضح نازادنا
 .ناطاس ندا . راردک هتنادنمقول ءرزوا نما لوا لوضالسا لاها یرلنوک

 مات ماعطا هنیماسم تازغ میج هجک چوا بولک هنسهاب هناسرت ناخ دم
 هنازغ هل بودی نایمرد نماد رایدنک تاذلاب بودیا رايد طاس بودیا

 ) یدایالذب ضاس ناوخ ود ( كرکهن یخد كرک كم كعو نان <

Şےن ی ی 

۰ 

 ۴ مانغ لام مسقت ناییرد

 رادرتفد واو یراتناکوتاوغا تله اط یرکسع عیج هدفاض ماتخ

 یک فلا هسنارف نانلآ هدایر رد یود امدقم بوللوا عج یهاشداپ

 هموک .هموک یک رلغاط هذسهجناب هناسرت لام باح نو لام الام

 رک نان ندننزخ ةهفوصاا هلسهارا دادم اا نالوا فرم هلا مالساو

 ,نانلویغد هدرارتسانمور د هلم او یدنلوا عج كبوا كوا هتشهتشب یخد

 رکسعادتا هلبا رتفد بولیغس ریارب هلبرلاهتنم تخبرد كتسهحفب هناسرت لاوما

 هللاثماو هرایجرفو لاتعو حارجو لاکو امکح ندا تمدخ هرجا هیمالسا

 هاعمواطخ و هما نانا ۰ هاحلضواملعندن | ءهافرش ندنا .رایدتا ناسحا



 ۱۱ . ینادیمقوا حتف شیاتس

 KSEE )کیک RIE NIE eI KEI KE KEDE NDE KDE XIE SIE نوک یک یک هم م ادم

 ناربح هدنناکرا تناتم كنانوب ناعذا بحاص ماس عبط مان سود اغا را

 ناخدم یزاغناه رولوا نادرکرسو هلاو عیفرو ساسا حرطو"

 نورد ندنائواو مانصاو ندنابش ینکنوخ تافرخنم تاثیولت یعدق دصمو

 بوقان رلربنعو دوع هلرلهرمو نادربنع هدر كس هګ بودیا ریهطت یرید
 نیعمر, تعاس نارد بولوا رطعم یرلغامد كنيملسم تازع هرجا عماح

 یامن ربع یاسترا تشم ماقم لوا هلآ هزانمو لفحمو ربنمو نار رصتخ وب

 بولوارضاح تاغ عبمج هد هعج موب ادتبا بودیا نیماسم عماجرب نیرب داخ
 هتوالت هلا نزح توص ینا( هتکئالمو هلا نا ) نانذومو تئارف رلالح

 میظعت لاک بورک هنغوتلوق لدح ناطلس یرلترضح نیدلاسمش قا هالشاب

 هتازغ هل هد « نلاعلابر هلدم ما » هليا دنلب توص بوراقبج هربنم هليا

 ۱ تبطخ بولسا ةدعاق . رابدتبا E دایرفو ول ست بوروا لا تلاعر

 یراترضح نالا تیا او کر کد لوز ل
 رز تنهفوصاا همم لوا :ینخا تیاقابرلوا نونام ن

 نسم تیاغ بولوا فرمشم هليا مالسا فرش نیباهر نالوا ناهنب هدنرانیمز -
 جنک کهدنغاص كبارح .رایدبوق ( دما ) هد ئیمسا كنیشکرپ نالوا
 هلکمرتسوک دم اياب ود ردعدق دعم نالوا بوسنم هناملس ترضح لظم

 تع هدنیمز رتز بولبق تجاح تالص تکر چا کرت هدنآ حتفلاو۲

 . یدئلوا لقن هنوناه ةنيزخ هلسهجغب هناسرت نئازخ نالوا

 یه مت

 ۳1 1 ن 2

 یادم قوا تف شاتسرد . *

 هرجاهف وصایاو بودنا لاح یعانع لام هله هتملسم تانغ ناسا

 هناسرت هلرات|وللتم رنو عاوسو قومیو ثوفیودو ندراتوب نیزعو یهو
 نیملسم2ا علم بودا هان هدننادىم قوا یراتس ندنا بوراو هنس هاب

 یکتا سل ( تا وا راسشکناک ال ران یا ها
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EEیسهمانتحایس یلچایلوا  
 دره اه فو KEINE NIE NIE RSIENSDERNSIEREIE RIE RIESE مزه اف اف فاش افشا

 بولوب هدنسهلکسا یکوانیما ییرلودنک رانروتک یتوبات رورضلاب بونیدیا
 نکلی و ندهمکح كر وك قباق ی ا قر بولوا راو س هغیاقرب ندنآ

 ندهاف توات ناه بودا رارق هدنرف یرات ضح یراصنابو | ابا ندهجآ

 هاجهرمص یدرا بوروط توبات هرازعرب شلزاق هدلح لوا بوقیج هللارماب

 یمسا دودو اب ندربق روک ذم هک رایدشبا عاتسا بوراو املعو تازغ

 بودبا نفد هرجا رق لوا یه رش شع احلصو املع هلم . رویلیدیشیا
 الود ( یبهلکتشا دودوا هبرت ) الا هه رش نق لوا نوجکنا . رایدتک

 . ماودلایلع هللاتمحر هلعو « ماللاو

 ه دن ری دن ےل ساره ا هناک.و نوک قلاخلوا نایاب یو دحی دم
 ناطلسلا نا ناطلسلا ندنامع لا مالسا نیطالس ا یسلزا کح ررب

 یراترضح هاوثم سودرفلا هللا لعج هارث باط ناخ دح یزاغلاو حتفلاوبا

 هتف جرا یفورح كن ةفشاک تفص ۲ هبط ةدلب » هما حق یلونمالسا

 هللا غر ع هلا اهامح هیمما ةن فقلاهلعلا تطلسلا راد نالوا قباطم

 یي ا ا E نا د قا یرات رفح هلا راغم ناطاتس
 رسیم حق هللاصاب هدرانوک یکدتبا نیبعت یحتف هلیس هردو یتعاسو تقوو
 هامو اعن را موب یجنمرکی تلا رخ الا یداح هام ی رات ۸۷۲ هنب کندو

 .ردراشلوپ راخمرات املعو ارعش هم هنمحتف .ید.ا ینوک نکا نوا كزوت
 .ز دف دهد و فیل (نورخا ) و « ةيطةدلب » ناو ءدع رک نآرف اما

 یدلوا حق : حنصم قلا حلولا یدتبا مالسا لها » خیرات رک ا

 (۸۵۷هنس يت هراقک ») :راشمزاب یحرات وشیرلرکید«هناراب لوبءالسا
 هاوفا نوحا ی مدق هلومالسا ات و ها A EE راح رات موق ص

 لوا تخت ادخ دمج .یدرلربد ( مودق موب ) هنوک ک لوا هرجا لوبهاللسا هدسان

 ازفا طاس هندمو اشکلد داوو تولوا هنطنطتق ثلاثو هنردا نانو هسورپ

 اخثشف تنش لا لا قامو الع تج كخز ًاموف امو هليا هرخاف تارامع
 هدکدتااشام یناسبنک یعسم هامساهنف وصانآ ی زاغحتفل اویااما.ردشلواابند ةردات

oنادهدرخ سدنهم ۳ نتم نایب و مفع یانرب ماقمو  



 هد ۱ ناطلس دودواب بقانم

 ` BIRE )و2 )جوک و و صمیمی نهم سرکه و کد اف هه 3 1۲ 2 هضم

 .بودبآ لتق یاهو هح بورک هجا هفوصاا دج ناطاس ادتبا بولوا

 ثروالع یدک نادا ادا بوکید هلک بار مال و

 نک رفت نوخ دم نورد بوروا حلق هناسهر ناملسم تازع بوتلوا

 نوجا نوسلوا متمالع تولوا نکال لاذ حتفلاوبا ناه .یدلوا لامالام هبا

 دمع رت تمالع الاح 0 هتسانروا ات كنسهق هیفوسایآ حانج راح هلند

 ىلا غاص بودا .لتق ینمشدرب هللا لوص الو ا ردنابام ناخ

 .ضایربیناف لزق كنا هلبا باترپرب هدنروضح كدمم ناطلس بوبالوب هناق
 .قالوص ین اف لوا الاح .یدّسا تمالع و توروس ته

 . هدالاب یدف داش 1 هدهشوک وش را دک رک یر ندنسواق هبرت ىە

 ۱ . ردیهایو هاظ

edo 

 ناطلس دودواب تقانم

 .ماث (لهریدرار) نکردبانازود بودیا اشا و ریس یهفوصاآ دم ناطاس

 e رای دراو هنس رز وا تۆر روروا قرب یہا روتر :هدلجگرب

eکردرک را بزلوا هوس هود ف: . 
 قنا شلزاب یمسا دودواب هلا 3 یصرق هدنرونم ردص

 اک نادرو هنانابلوا راک ودع یهو نا

 n هکیدیا رانوب ثعاب هنسهلوا حتف هدنوک یللا كاویناتسا « هاش

 ندیا ماست حور نوک لوا بودیا احر هدنوک یحللا یتحتف كلوبمالسا ها

 اماع عج ناه . رایدید « لدیشا هاک | یهاشداپ امدقم هک ردب وذجوب

 كنهفوصاا هدلحم یرلکدندا دام كمالسغ یه رش دسج الضفو احاصو

 «كدا نفدناه زدلوسخهموح ص » تولوارهاط ادصر ناک كدر درلرت»

 اشم هج ندنآ . شدل وا نارنحو هتسمد نورضاح ةلج هجنکاذآ ید ۰

 :ذاص ثكعا :نفد هدنسوش دیش بو وق هن وات یه رش شعل كناطلس دودواب



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۰

KEE Ke Re DEE NEDE REK RZ IERIEو ) لک  KOERNER REDE NEE DESE 

 عامتسا ندنح له کا یو دکتر كسزف كنلارفهسنارف د ءیدا

 . ردمشعا رب رح هلا:

 ندعانغ لام یس رک كنلارق هسنارف یزاغ ناخدمم ناطاس هکنوح

 راودنک بوبوق تناما هنیراترضح نیدلاسمشقا هلببار كنارغ هل بولا
 بودن انارودینسهمیرابناوج كنهعلق ك ردنا لذي هماللسارکسع ندع اغ لام لوا

 هعلق نآ لوا یدلوا نوک یحنللا سعالارخآ .یدرریو تیوقت هیملسم تارغ

 كيب هچ نآ لوا ناه . یدیوق تمایق بولوا یهاظ عزجو عزفرب نددنجم
 : بوکید یراقاریابهریو ضاببهرزوا راورابوجرب هلیرلایشا تميقیذنرروصح
 رافک هل بودا ماست هلبا هرو ینهعلقوید « ! نانعلآ هدیزک یا «نامال ا »

 هرجاهعلقرکم .رایدتک هریدو راید ررب یرب ره ارحم و آرب بولآ لهمنوکرب
 تماق هنشاب ككرافک هجلوا موج ردناطاس دودواب هک یدراو تاذرب

 هبا هللا هللا » یادص مالاسارک ا لاثم ارد بوربو هلبا ناما ییهملق بوپوق

 عورش هغلآ مانغ لام بودیا شو ندی فا تار هلاومالسا ریش

 ه رتتسا هلتسهم زج 9 هدنغارآ . هلقاضا فرع حفلاوبا هجوق هدنرلکدتنا

 اف ادخ دم ۰ رلیزاغ » : بوریدلاق ییدم فیس یهدنلا پولوا راوس

 نط قه رکسع هدنزک كس E ا حالسرپ ولد« ! زکیدلواهبنطنط ق

 كنج بولوا عمح رافک كيب هت هبارس هدلحم تاج دنا ضق بوراو هتارس
 رتاسییدسج بولبدبا فلت لارق هدنسانئا هدب رع لوا پولوا حتف هلبا مع

 نازخ لام ردقلوا هدبلارق یارس .رایدتا دل هدرتسانم ولوص رامور لیاما

 ماعاو انن یلوبمالسا هدهرک یجئزوقط .رولس لاعتم یادخ .یباسح هکیدنلوب

 ید ۱۰ ۰ردنططسق ووفکت هس نرو هنامعلا.رخا . ردنططبق لارف ندا

 . دصقکمرک هنیرید هیفوصال نوجاقملیق تجاح ةالعتمکر ییا اکر ت حتفلاوہا
 بوئاق ههفوصاب۲ نیباهر نالوا نکاس هدنسهعبرا بناوجو هدنجما هجندیا
 بوریدغاب نارطقو تفنو كرنز همالسا رک اسع ندرلهلقو ندرام ابو ماد

 بولبراص یک یرآ هجتراص هنیرید هفوصابآ .حتفلاوبا نامه .رایدتیا هغرالا
 جنف رک هفوصاا هدنوک یحنج وایلنا بولوا مظع كنج هجرك چ وا نوکچ ولا



 ۰۷ هک و هس رغ ةیاکح

 ۱2 نوک نوک درک یو )بوک Ke DEDE نوک XIE DEDE نوک نوک نوک یک DESE نوک دو دو رک ورک جیوک یو

 تولو هدا زغلوا ردي. هس هدقدلوا کک ناک ناملس هدنساغراوتکس

 با رامدآ نسم اباد. . یدیا یناف یر شما تقس یتمدخ ها لا تاود

 راو ریپرب هني ندنقفر راغراب .راروشلبوس ندیضام یارجام بودیا طالتخا
 یدبا نمهلوا انه سقلاوما هنتغالبو تحاصف هدناسل تقالط اما .یدبا

 هجوق یلرکوص هنمسا .یدبا یک شاب كنسلاع هاکرد ناکا رب لوا
 ندنسابرقا تكسزق یلارف هسنارف هرو نع رانا .یدا نارو یلح یطسم
 هدزمنواص مع بولک اباده ندنلارق هسنارفهرنآ رابره هکیدبا ققح ینیدلوا
 راشلوا یلاف سرب رانا . یدا رالشغاب ر واضتو هسرغ لاکشا ضع هریقحب

 هدقدراو الکوو ارزو هله هب یهاشداب روضح هسلوا هرواشم رب یتح .یدا

 کاخ باوا وم ناخناملس هدنتلا راوتکس .یدنارد «نوسلکراهحوق»

 هاسار ثاشاب دم یللوقع نالوا مظعا ریزو نکیا قوب یربخ كنهمالسا

 تکرح ییرللا ندندرآ كنتعاخ لوب بوبوق هرزوا تخت ینشمن كناخ ناملس
 ندنآ :یدا راودا توعد هور راشم اغا ىلع یزوق رادحالیس نربدتا

 .ییدنقا یدع ینماخسعم ن دا هدنشابدنربز ندن 1 «یناغ جا یعیالکرادباکر

 روا بودروتکی اچ اس قطضم ەن وق لرکوښ ندا نرد لک
 لارددک دارغ هلرااوو ت راتاو :هبنلوا ماا هو . یا راردما مات

 نااقنلا یتفمیتح :«یدنا:نسمندنشهلخ یاح ییطصم 1 ارز .یدیا

 رسفمو ثدحم نونف وذرب شما نونف لیمکت ندنذیمالت هداز شاپ لک
 رصم هلیا لوا ملس هلبتهج یسلوا یعادخ اشاب لاک» . یدیا هتسک خرومو

 ناطاس كهاش میلس وید «مدیا تک ابابرب شمراو هنشاپ شب یمرکی هدنحتف
 فریکدربن نالوا هدنوقاق یارحویتمظعكنجنالوا هدقاد جرم هلا یروغ

 بوریا هنیروغ كنتذل بودا شون یلجا ماح ناطلس یروغ هدکنج لواو
 بولوا داشداب ډک ناطلسا غوا درو یاس وا تا

 «موقیم هحینل وا حتف رصم ات بولوا هاش هرصم یابناموط ناطلس وند ردیص
 هکناخ یفیدنل وا حنف هح رصم بودبا كنج هدر چوا یمرکب هلا میلس ناطلس

 مدا دقتعمو نموم تیاغ .مدا ریلاق هدنربح ربقح هدکدتنا هباکح یلج یفطصم



EFE VN . ۹ و E ا ی u 
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 حالس تالا كيب زوب هجو . یدیا رارتخد باح بحاص یوناب باتناهج
 ایلام هل هحتفل | وبا بودا دق هرفد نورد یایشا یسهل وقم تامزاولو

 لاموب ید حتفلا وبا ۰ رابدلوا لوفشم کج هس بوریو یناما هلا یمانغ

 ملست هسدلا مش قا یرلهرک اب ههلسم یغو قرف یلارق هسنارفو یعانغ
 . رایدلوا یعاس هدهج و دج هنیرخستو حتف كنهماق یرابدنک بودا

 هتیزق كنلارق هسنارف ینطنطسق لوممالسا ًامدقم رکم هج تاکح

 .مظع یامتود رب هنعلاطو تخم كانبزبق ید یلارق «سنارف ۰ شعبا درمان

 لاس لوا كردیا تراغو بېل ینراهقای ناتسبرع هلیا یک هراپ "٩۰۰ بودیا
 .هناساح ضرا اتو هلمرو هزغو سلبارط ماشو توربو ادصو اکع هدکرامان

 لا روح كناروحو ناتسبرع هدایز ندکیب کیا بولوا یلوتسم هجتراو

 هملسم ردقو و هلا مانع لام ردقوب هدعب بودیا ریسا ینیرلهرک اب لزوک
 .یبزیق یلارق هسنارف بودبا افو ای وک هقاثیمو دهع لارق هليا یراوج
 .قرفتسم هنوراق لام هغردق هراب نواو:نولاق هراب نوا هروفکت لومالسا
 .نادعاق ناخ رم هکر ورک بوک هتزاغون نکد قا هدکدردنوک بودا

 هقشرف نیکسکر ب بودیا هماج لیدبت هل بودیا هلحترانومام ناه «شفلوااتب
 .یرجا ندزاغوب بویلنکلب یرلبا یکشوب هراپ شب هدنراکزور سودل تماق

 .بودبا شتآ هنیراپ هط هلح كراهعلق نالوا هدنفرط کیا كزاغوب ناه نکررک
 راک حالسرپ هراپ یعرکی هرص یدرآ بولوا بآ قرغ رله شوب هراپ شب
 هجن | هب هتک بوربدلوطیوط یخدرب هعاق "یلاها .رلررک هرجا نبسلا ةفرط

 .بولک هلوتناتسا هلیاهلیحوب ۰ رایدلآ لزنم ليم یعرکی رایک هدتعاس کیا
 ندنزق ارق لوا بولو! ربسا یسهلج ادخ دمحم هرزوا یفیدنلوا ریرحت

 تیاور نوک انوک نبخروم هڪ هدصوصخوب .ردشما دلوتیلو دیزیاب ناطلس
 .ندزقو هیلاراشم بولا یساباب كحتفل اوبا یزقوب» موح م یلاع خر و۰ .ردراشما
 .ندعاخهملع یزفكنلغوا راد نفسا حتفلاوبا حی لوقاما .رید « ردشعادلوت

 .ناملس,ناطلس یردپ كریقحوب . زدیا نایب « تاکح.» تح ردشلنوا دلوتم
 ریح بولو هدنرحتف دارغلب ناو نیدو و سودرو دارغلب هلا ناخ



 ۱۰ : هر و هع هیاکح

 توروک یاحو رادزکد رافک هلخ نالوا هدهعلق نورد . اوا راق ۰ ۲

 .هدننور یارس بولو یرالاقصو چاص . یدلوا ندرو و یجخد راتکهدادما :

 شت آ راو ردنمس بودبا شّآ یراپوط یک هدنسهلق زبقو هدنزخم یلئوشروقو
 هسیا رافک ! هدي اف هن هراس شما هسزو ما كنام ندهرف اما .رابدتا قلئاشف

 رومعم هلبا رابوط یزاغوب جوا روک ذم نوجا راک نک ندن راز |

 كنهغردق هراب نواو ینوبلاق هراب نوا هدنکوا ېزوک " هلرافک . یدراذما

 رافک یرابتشک مالسا بودیا نوکنرس ینراقارب یلحاخ هرزوا یرانوتم
 لوبناتساو هطاغ ك ردنا یرانامداشثنفت و بول | هکد هلبا هللا هللا ك ناما ی را هح راب

 چاقرب بوقارب رکنل هدنکوا یسهحاب هناسرت كرهر دتا روبع هرزوا ییاخ

 كنيملسم تازغو كاح یرلرهز كرافك بودا یرانامداش كانفو بوط هک
 . رایدک ندرس لاحرد . رایدلوت تابح هزات بولوا كا رفو داش ىلج
 ناهبودا هدژ» هنیدلاسمش قا و ماف هدنسحماب هناسرت بوقبح ندرابتشک

 بانج کب .مناطاس » 5 رارورویب یراترضح دلار شی تا سو

 یراهماق توربو ادصواکعهدنسعناو رصم نکا هدازهش هدانا گر

 ناییص ردقوو هللا دابع :ردقو بودا عاتسا زکپانج ینکیدتا التسا رافک

 ییوبمالسا م کپ هبکح ما ندزکشدلوا نابرک وند یدلوا نارا و مساناوسن و: :

 زمس رب اولح شمش و هدنشع ش نداکع نالوا تراغ هد کیلا حتف ۱

 رلنوکلواو كدبشمتا ریشبتینحتف كاوبمالنا بوریو رطاخ تیلست هزس وید
 هلدشعد لوا یار بودا تعاتق هتشهولوا یضاق هنیملسم هاا

 ىلا هللا ءاشنا یدتا روهطظ یدک یارک كناولح شمش لوا هتشيا

 توداي دما یوعد وید «رد ر رقم هللا حاد اهحتف ؛یحسا) ین د كلا نوک ۱

 سواق بیک كراو غ لب نالوا هرات نم
 یعرکیو یا ےس هکیبس هسک كسب کیاو یصلاخ بهذ هکیبس كیبو یتسیرولیف

eثكلارق هسارفر و یهداز لا رقر ویرانادوق یعرکیو سا كن یک  

 هک یرلزمف دم تما ناهح هب و باتفآ هت ااا كم و ی هنفکشآآ رخد

 دیشروخ یربره هکر اناهج یون هملسم فرش ریغ یمک «هفرش یک



AERیمهمانتخایس یلحالوا  

 ۱2 NEDE ۰۴ RIE SIE NIE RIE NSE ساک Ne E RIE رک )یک یک )۰ ) یا UTI اد سم هما فرد

 .ندننادیمقوا كردکح هلبا راقازیق هن بولا یرلن | یدنا شملپابید نتقرف
 هدنتس هلکسا یلوق هاش PIERRE ا دادم" لاثم ابرد بورشآ

 ندنرازاهش ناتسبرعیلهیقارعو سف ینمرق حالسرپ هعهنجشاو راپدوق هبایرد
 . یدبا هدنددص كمک هلوناتسا هت بوریدلوط رکسع

 ریظن یہ بیجعو بیرغ تیاکح ریدقو یح تمکحو صاب

 هلیحالسو تالا لمکمو فاکمو هنور وطب هرابنوا ندنف رطیورب یاربس

 رک هدننورپ يارس بولیق هداشک ییرارکب یلچاخ هسروا رانویلغ بت

 هکراردیا یرانامداش كنتو پوط ميبابرب بولاج رانونغراو لبط بوقارب
 . ندننادیمقوا هرجا راقاقو هتقرف هراب زوکیا ندبرب ناه .زاغلوا مست هلبا رلابد

 * بودیاریگ چار رو اطناوآ ۰ رببد ایلاصبولاص ءرایک نیلم تارغنلک

 نیملسم تازغ هل هرلهغرداق هطمرغلب هراب نواو هرلنویلاق هراب نوا شابرب
 نسر راو توکنع ندشابو ندحف بوشوا یک داشوا هاووق لبع روینز

 لکو هاو نما اک لارو لالا ع راتیک رفا بودا یلزا
 . هدوسآ بوبا قلزارد تسد الصا بودیا نظ«یدلک مزلابقتسارلنوب .قدلوا
 نالوا هرجا یک بولوا ما ا ھا هدنناسل داران و هکرارززک نکرارروط
 تراغ یرلقازراو لام عج بوبالشاب هکمتا دنبو دنق افقرب تسد یراقکا

 بوبهلشن 9:ینمب رلرید[۱] «؟یدالرب یک » هجشراناسلرافک نامه رلرالشاب کما
 رفاک «رارید«زریل | نوتب ززامالاراپ» یخد نیملسمتازغ - رید«؟زکسرایوس هن
 تا۰ اورد هرجا E PRS یرکسع كلرت ران وب هکرروک

 عی نوجا ینامداش هدکدریک هناعلو قوب یرارادتقا هتمردلاق لا هحالسو

 : هدیق هلج بوید « وکروت هجثاز» رخآ . رایدنلوب شمت یرلکنفتو پوط
 ۱ ۱ ردەچنايلاتبا [۱]



 NEE . یسهرصاحم كنهءنطنطسق ندنفرط دمت ناطلس

 UIE ایر DIE SDE یک NEDE یک ورک )بوک نیو SIE NDE ور )9

 فوج هدناتسکنرف هللا ماش خ بولوا روت نوا فک 4 وک
 راددنفسا هدنسوق هنردا بودا لیصحت كنج نونف كرب هڪ بولوا 0

 جاف »هك ومضم راقب رش ثیدح تولوا تنگی و لک هلا حيجش ىلع

 .تربع ندر رکنا رارادمان میحش ییا ندربيیا ود «قدد وا زر

 - اللع یرلکدتا مدمم ینرلبناح یو هب ر دا ندرب ید بوناشوق ۳

 . یدا یرادرس وق یرکا اشا دحا لغوا كسرهو ردهاط ندن رم

 بودلرک | ینایم كرافک بودلورغوط هک ود هکود بوتوط هبوط ییوقیرکا
 ءرصاح نوکیمرکی هینیطنطسق ٌةعلق هرزواحورشم لاونمو . یدتبا نایموم

 شو نیاسم تازغ هلج بوبا روهظ رتارب ندحوتفو حتف الصا بونلوا
 یاملع یحاص اوتف هدهعل زا بهاذم زواجتم ندکس چواو نیدح ومهللاء ال وا

 مأتم هیدن وا حتف ى كنهملق نکلاس ناحاشم ردقو و نیلماع

 اجر ینحتف بودیا مات هجوت ندلد نورد هبیراب بانج ندریریسهلجبولوا
 قربودع ررب بوکوح تملطر هرژوا لومالسا یلاعت لا شا ناههدن رکدتسا

 بولواهتسومب هنایسآ جوابولوا رهاظ شتا رب هدنفررطینادیم تا نآ لوابولوا

 هرج باج یمکو هرب یمیک بوتا اوهربو نار یرلانب یدادش هج هناممآ
 ندهعلق ندن راتشخو فوخرفاک كس چوا ندهعلق نورد نوک لوا بوشود

 هدنهاشداب تمدخ :بولوا قرمشت ها مالسا یک یا ترا ۲
 بولاموق ندلا رغ رافک هماما : یدشنا زارف هدادر کد یک یواوا

 هدهعاف نورد اما « ید راردبا كنج بودا ممر ینو رادهنخر كن هعلو

 یحزوتوا كنءرصاح . یدا ردکم یرللاح ندالغو طحف كرافک نالوا

 یسهمج یاسا هغاا بوک یتفاضا فرغ هتندامش رس دم ناطاس ةقوک :
 نارود یفارطا یسهعلق لوبناتسا بولوا راوس هرطقرب راو داد بوکچ
 هلا راتلاتساو بوشا رامانناو نان همانا را تبع نوا

 اوا . یدرزگ نوا تیغرت کن یتملسف ی نوا
 بوراو هتفرط هناخ دغاک ندیوا هلا رکسع كس هڪ بودا روع ندفرط

 هراپ قرق هدلح مان یکلتفچ دنول بودبا روبع رہن هناخ دغاکو رهن كی



 یم همانتحایس یلجایلوا ۱۰۲

 :2 9 وکار BEI RIESE BEDE DIE KEDE یک Re RET DISTT نوک NIE نوک )یو

 ا 00 ا زدنوفتم هد وک نلرو هدش ف ق الا مش قآ هکنکس
 زعدج مزب هکرددالوا یننحدم زلنا ردیلغوا رفعح اباب نوفدم هدننادنز

 ریرح هلیوب هدزعرلدرحش ندنفیدلوا یهتنم هب نح دمم نا یوسیدما

 ندنرللغوا نایمرک هدهبهاتوک كب راکماک «ردزم ولم هایراسنو بسحهلغملوا

 هاغلوا بيرق هبهیفوصابا بولیراص ندنسوقدیهش هللا تکی كيب چوا .یدبا
 هل بولوا مظع كنجرب بودا هداشک ینوق بوک هرزوا ترفو اراصن

 و دع ةف ا نوراهو نومشیدلوا دیهش هدنا نیملسم تاغ
 یسوبق دیهش نوجشرلکدتبا شون هد لوا ینداهش دهش ماج ر ا

 دوم تلم عح نکل : ردطلغ راربد ) یسوقدوفج ) هدسان هاوفا اما .رلرد

 دوهش یحبح اما .رارید یسوق دوفج ندتهج یراقدلوا نک اس هٍدتمس لوا

 .یدشماه واد رصاح اللصاهدرلوبق نالواهدنفارطا ینارسراکنخ الاحو.ردسوق

 5 یدلراص ندهلق ید لیغوا نامرق نلک هدادما یی هنسوق هلق ید اما

 ندوبق کی لغوا یاب نیدیآ و یدنلوا نیبعت هنسوف یرولس یلغوا یایکتو

 بوط تآ لواو بولبراص ندنسوق پوط یلغوا یاب ناخ یراصو یداراس
 هنسوق هنردا یدنلوا نیت لغوا یاب اشتنم هنرب بولوا .دیهش هدناوب ۰

 یرک اورلرید یدتسا رادنفنا كنج هک اقح بوللوا نامرف یلغوا رادنفسا

 بونلوا هرصاح یناح ییا كلوبمالسا بونلوا نیبعآ یلغوا یاب دی ندوق
 هلغلوا ارد بل یرلساح وق موق ردق هننورب یارس ات ندهلق یدب قحا ناه

 بودعا مات ماها اشایدحا رعاشراد مس ندنفرط هلق یداما .یدملوا هرصاح

 . یدتیا بابیو بارخ ینیرارب هی كنماق بویقاب هنکفوتو پوطلرافک
 كنقوتو پوط هرافک بویمردجآ زوک یساشاپردیح هاش مجرادرسوبقیرولس
 یهعلف ىدا یرادرس وق رداناب دوم هک اشاب ىع وا نحر دتا

 وق بوط . یدملوا رسم یی بودا شیزو هعفد چوا بوډا مدھم

 رد اتشاب دم ینامرق ندتیزذ یمور نیدلا لالج هک رداتااب ناش یزادرس
 یدا ریلذ زور شلوا هاط یتعاحش یخ مدنکتخ نسخ نوزوا

 هاش م ندنسوق هنردا . یدلوا نریدتا پوطرب هرافک ندنسوق بوط
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 ۱۰ سم رسا ا ندنف را دن ناطاس

 دوم و ی یو صمج و TN-IETIERIE RIE KESE IE DE RETESET ومممجصم یمحمم هو صج

 نوحکنا یدزاق همزانآ رب نوا ءوضو ددو یدلراص رک هل

 ناطلس یلطح . ردنویع بات بآ رب هدایرد بل « رارید یبوسق همژالآ
 بنش را للکش زا یراعتمو فورم هکعد هداد کوا

 ینهبمسآ بس تولیراض ندسونه نودؤا هلسارقف كس .یدا هتک لک

 یراترضح یادم فژرلادع یادنزغشورازو یسوقنودوا
 بوک هبا كابحابا هدنرصع دنشرلا نوراه . ردناطلس ولوا ندمارک تاداس

 كن راترضح یادنز خش ناطلس رفعج ابا یيدسا دیه كلارق از

 اف بولس یادنز خبش یغیدلوا نوفدم هرجا یموق نادنز . ردیدادج"

 یتسوق نادنز بویمرب و نامآ هلبا مارک تاداس كسب چوا بولک ندهنردا هليا
 لشي یدنک هدکدتنا تراز بوراو هنرک | دج هدنلخاد هعلق بودا هعاق

 هنس شم حتفلادعب بوی وق هنلحم ینداعسرس كناطلسرفعج اباب یدج یتسهماجع
 نادنز هت لح لوا اف حتفل ادعب و یدشا داش هناتسا ر بولوا زادهبرتآ

 هدعن ۰ رارید (یسوق نادنز ) نوحیکیدتبا عتق یلادنز خیشو نوا

 هرزوارفعج اباب یدم دیس ندیهاط قرع هنس هنر یرلترضح ینادئز خيش
 هدنرات (۸۵ هنس انحتف) هلا یلو دیزباب ناطاسیدنک بودبا بصنرادهبرت

 یرات رضح ینادنز خیش ینحتف كران ار دلاصاص تحت هک ی رل هملق (نامرکقآ )(یلک)»
 هدکدلک هبهنردا هلیا یلودن زباب حتفلا دعب بودبا ریشت هلا نیدلاسمش هرقو
 یو دزاب بودیا لاحرا هاش راد نداق راد یرلترضح ینادنز خبش

 هدنسوشراق كنسهلق نادنز بودعا دازا یرانالوا هدنادنز هلح نوچیحور

 هخیش ءزانح یلو دیزاب تافل تودا ات زاونارب رر یروتا
 قت)هدنسهاتنآ زاید يفد هدراونا طنهم یا لوا برا ۲
 هبا یرادالوا هل . ردهناتسا مظع الاح . ردراو یخرات هلبسهتفک ( كب
 رضعحاباب هدلونناتسا الاح .ردنادمص فژرلادع هاگترابز هکر»رانوفدم هد
 :ردشملوار رګ هلو هدنراهرحش هکردندتبرذ كرانارانبهلکی ین-هناتسایادنز

 نیدلافرش نب ناطاسریما تنب نب نیدلالاج خیشن ینادمص فورلادبع»
 ' دنس تب رانا .ردیلغوا الب یضار ندندالوا رق ید رانا .ندلا جا
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 e e ا ا تر Ey یفاح

 رکاعمیج و وایثاب یکک اددقدلوا هحاوتمهحتف لومالسا هدعب .رلر د

 ندنورفر بولوافتاو هترا رساددرفادرفر .یدر ردشت كعا همالسا

 . هیدرلرپ ککا ضایو صاخ یلاش هینپ لک هللا دانبع كيب زوب هرک هج
 هناسرتناهبویلوا راوس هرایک نايا ندننادیم قوا یراترضح یلع هجوبو

 یراتتسون هرزوا ارد یسارقف فاح نیدلا نیز زویجوا ءدنکوا یسهاب
 ېرافاح لعو قرهلاح رامودقو فد بولوا لوغشم هبر دیحوت بوبهشود
 یکیدتا روع نشف تسو و هدا ندنرزوا ارد سمشلا نمرهطا قرهجآ

 هبج بولوا كاج یرباقع ندعو بعر هجنروک رارق خزود رافک ندهملق
 حتقلادمب .رابدلراص ندنسوق یلاج بول آ ندارد یراتسوب یراترضح ىلع
 نفد هدنسهحاسیماح لک بولوا دیهش یرلودنک نوحیکیدتنا تمارک فشک

 «ردهدنناقنوا هددسورخ و .رایدلوا یوزنم هدناتسا لوایسارقف هل تولوا

 هلوص نکررک یرجما كنسهبتع هربشط كنوقو رار د یسوبقسورخ

 وف لسو رخ نوحکنا .ردراو یریوصتسورخ رب هرزوا یسلاع هتعاتهدنف رط

 موج ار رخ یوسب دا هجاوخ ناکرت كرت دج هدد سورخورلرید

 بولوا وسر بولک ندناسارخ ملا للو 7۳ تولوا ندای
 9 و تش هوخا رک اع ی یک هلوممالسا لآ ناف

 نیملسم تاغ .یدرب د( نولفاغاب ق ر ارد رک
 هلم لوا دقتعم تاغ را قوواب موح ص . شمرلرید هدد سورخ نوحیکنا اک |
 رایحشرغاص الاح هکردشمیا اشنا عماجرب هدنزوب جا كنناق نوا هنفرش كرانوب

 یرمع هدد سورخ هدعب . رارید یسهلمو یعماح راقوواب هدنجما یسوشراح

 ناق نوا نعهدد موحم بولوا موج م هدنید یسوقسورخ هحنل وا رخآ
 هدنننچ . ردشلدا نفد هدهفص رب هدنرزوا هار هاش هدنجراخ یسوق

 دنمزابآ و . ردسان هاکتراب ز الا بودبا اشنا یراقلصوم هناخ تسدیآ

 ,ندنسوق همزالا . یدبا ندنرایم نسح نوزوا ندیلنویق هرق كب راب ىلع یکی



 ۹۹ ۱ ساغ ا ندنفرط دم ناطلس

DIE DEDE DIE DEDE IE KEDE RIED BoE DEDEDE RSI RSI نوک با )دیک SIE NDEs 

 ن ) ر قرار زادة نی ا و ا و و

 بولیبیکودیا یرملاح فصو( تولا رذح قعاوصلانم مهناذآ ف مهسیاسا

 «زهدیامیلست یهملق هدنوک یجنمرکی» بوبالشاب کا شنزرس ا روفکت
 لبهنتناتم كنهعلقو نكر شم یهدهعاق نورد مالک ٌهصالخ .رلیدتا زاغآ کمد
 نیمدانهسران اعذا لاعفاو تلاللضو نیساخو نیرساخ نیرفاک رورغم نایالغاب

  ۱ ۱موجهنرزوا رونی روک ود( ن اع ارقا تلخ
 كنسالپواولرت هدنابرب .نارابیانآ هدناررب الغ و طحقهدنا ره: ر

 هاب هللا كرادت راراب یربیه ود « یدنیا كاله یزب یشیورو و یشلک
 کما رارف وند ناما هنفرط مالسا رک اسع ندنرارب نالوا زادهتخر كيهعلق

 بولوب تیوقت هداز اهد بوزوک هدلاحوب یرانو مالسا رکسع . زایدالشا

 یلغوا نامرق نوک لوا  رلیدتا تیاعر هبهرفک ندبا رارف هرمشط ندورحا

 شم یرللغوا یابناغ یراصو یاب ندا و یلغوا یاب کتو لغوا نانو

 یدلوب ناج هزات نیملسم شویچ بولک هدادما هلرکسع حالسرب كس ید .

 مالسا رکسع هیایرد بل اشاپ شاط رویت نیک هبیشراق هلبا راهغردق لاحرد
 النمو یدلراص ناطاس یراصنا ندنسوق یراصنا بوبا ابا ادتا بوکود

 طظفاح . یدبا ندناروص یاملع . یدلراص ندنسو و دالو ناطلس دالو

 ندنسوف زف یرات رضح یراتفالنم .یدبا ت يک تو هللا مالک

 نهتم ینهعلق بودا داش هشراصحرب , هدفرط لوا رافک توازا

 . ردهرومعم ٌةملقریالاح ۰ نایدمهدیا ما یەعاقوا کولمزمنامز الاى دلق

 مالسا بودنا رار ندهملق یانبوب هلبا شیک زویجوا بعاررب مان ویو "
 یسوق ورنب نوجا ییدلراص ندلح لوا ور د# بولوا ناملسم اب ۲

 ورتپ دم یهعاق نالوا اس یب هدنکلوا هلارصایو . را ربد یسوق شاط یخی

 یارتف زوحوا ه-( دا )و یدللو ؛ا ناسحا قاحس هود ؟بودیا حتق ادتبا

 زمع دقهمکحهدنلخ اد یسو و هعلقںواوأ دنهشویدلراصندنسوق اا یدتدقن

 ندنسوف یلاح یا ییعهحو یدنل وا نفد هدنسهلکسا یک را
 ناعلسهدرمهم .رارد یسوفیاج طاع ند ( عج ) نوح رطاخ یهدلراس
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 ر رک رو ی
 و

 یسهماتحایس يلچايلوا ۱۸
RE RIMیوم ( NESE RoE REH KEKE ESE KEKE BEK DESE REEDSرک )رک  KESE KESE REDE RIE REEجوک )رک )لک  

 نودا تراغ یارفضم بود انام رف نوح اقم اب هعرداقهرابیللا ه رحم انابابخ-

 یطممهحوقو .یدابافرص اب راک یرلتالوا نکمندنناشخاواولا
 هدلح مان یلتفح دنول هدنسهسک ۱ یادم قوا هایرکسع ناتسیع هل اشاب

 هدامآ هرجا نابابخ خابوق یرلشاق بآ هراب یللاو هغردق هراب یللا امدقم
 هدرح و هدر بولوا رضاحیخدرلهغردق. هدهناخدغاک هدنوکیح وا . ىدا

 ,تلس هک دک ْناطلاس نوک لوا . یدیا رضاح ها عالما رک اسع راتشک

 هنس رلکللف رز زار یک قد توراو هتنادمقوا هلا رکسع روالدو هدیرک

 رج مع هلیا راداغرا یوو «هرزوا رلکناف یراقازق یلغابو ب وکود وراد

 ثننادبم قوا كرهکح ناشکرب ناشک رلتکب دنول رادمان كم هع هلبا لاقثا
 هل بوسا هبط مر لاعتم یادخ ساب هدکدنک هتسارح راز نم لوا

 اهر ههللا هلا یادص ناملسم تانغ هلح بودا هداشک یرلناداب لراتشک
 ا ا لا رو ادا ی اوا كنفوتو نوط.بورودلوپ

 بوروک یرابتشکوب هلیاراتیزوب ندلوبمالسا رافک . یدلوا لاثم ارد یور»
 وکو تفکر رافکلا نیب هدهعاق نورد بولوا لاح ناشیرب ود «هلوا هناا »

 ا ا او یا هراب یللا زوب نال تا لج ندنآ .یداوا
 .ردناباع هرجا ینادیمقوا الاحرار ۍیرلکدر دنا .هابرد هدهلکسا مانیوق هاش
 هدذوهعم یاح لوا نالا ىلا رلوراد نانآوا راثن هنتلا كرابتشک هدلحم لوا

 هليا یراحالسو تالا نیملسم تازغ هلج هدعب .رتب یدنک بوتیب یدنک
 كياشاب شاطر وم هدا اغ هک ات .رلیدروط هداما بولوا راوس هراتیک

 راکزور بولوا یهاظ ةفرط ندیوبا یخد رلهغردق كو هزاب یللا کیدتسا اس

 یبرکفوتو پوط نیدهاج نالوا هدنجما بودا داشک یرانابداب هیا قفاوم
 یادنم قوا نالوا هدننا كنمرا هناسرت هبایدسحم كناسلک كردا تخادنا

 هرصاحم ینهعلق هحنل وارهاظ هللا هللا یادصرب :یوهو یاهرب بوشوق هنسامتود

 لانقوبرحو لادجو كنج ملفع بولکهیهرهاق توق یخدنیماسم تازغندیا
 رفاک یترلکدک هفرطوشراق بولوط مالسا رکسع هنوباه یامتود هلمح هدنسانما

 لوا دو . رایدالشاب کما راهظا زج بودک ندنراشاب یرللقع هجنر وک



 ۹ یمه رصاحم كن هینطنطبق ندنفرط دم ناطلس

 و رک DUE XIE NIKE NEDE و NIE و )ویو )و NSE Ko ENES و موم هوم و )وکیوم

 نهینططفو یرصمو سدقو [۱]هقاطنایراتماكنا .هقیبیرلاسبلک كە
 ىو واق یضاق هدتسابو هک زنانه یا ی اکل هرانكس ج ندهرف و. هآ ۱

 لالش رلاسسلک بولک دن لوا هلوا همزح یئام هدنغاا بوس هرطاقو لوا
 ندهرقویدلوا هنسیللا زو رک کن یلەدبا حتفیراتما سدق و هقاطناو یری

 ندنرادمم كويب . ردلکد لوا دم وبو ردلاحم قملوا حتف هماقوب بوپورو ی ر
 و هدب ومل وارسم هب رع حب حف بورول ما و . نوا نا

  هنططنف بوروا ناو زا هرزوا یرلرصاق لقع ود «؟قحال واسم َ

 ناسا ماللسا رک هدمشط اما :راودتا كسا ریه تورو را

 بشوزور هتبوزایدلشاب کما رادهتخر هملق اجماج بورك هنیرعق كنەعلق
 ةنادرب هرافک اما . یدلک را لا دادا هیوا شا گن ا تاو

 راهعلق هتنرافرطزکد هرقو زکد یا هلبا ےرات امدقم اریز . یدک هل لدرخ
 فرص تردقمراکهدهعلق نورد نکیا هلون هس .یدخلوا روت توا ا

 الدرب مان ناطلس دودوا ندبذاج هدهعلق نورد اریز .رابدتا كنح بودا

 زيحیماعد بودپ اجر ندیراب بانجوید «نوسلواحتف » هدهماقنورد .یدیاراو
 نوک نوا 6 ان بولوا دتشم یحتف كنهعلق هنوکتدنوک بولوا مقاو هداویق
 هعلق ؟رولوارحنم هبهن لاحابا »بودی |عجیاقداص ناحتاشمهلج حتفلاوب!.یدلوا

 ندلا سمش قآ ناه هد « یدلوا فخ یحتف بولو تئاتم هنوکندنوک 0
 هدکلهدازهشاعوید نیسهلوا نسیحنافكنهعاقوب .همکج لا نسهکب » یراترضح

 .راویراشا تنه مشتم تا نع و كن نع ںانج ا دخ ا نکل .كدشعاریشم کس

 ندسذاج شمشود رهظمهنمسا دود واب ندن رلهفیلخ دوصقم خيش هدهعافنو رد

 اما . ردقو یلاتحا قلوا حتف هعاقوب هعانوا موح ص لوا ات .ردراو ناحر "

 نسل هلسسهقفدو تعاس ینحتف كنهعاف ود « ر ووا موج ص 2 ىلا

 رارساوب هلیامات ماټها هني نس مکب ناه» بویلبا زار فک هرخ الاب بویه
 یدو شوک لد وی تودناراناسحا همالاسا رکسغ .نوسلاق هدنوب هلا :

 یهدنناح هناخ دغاک هیرکبع ناتسرع هلح هاش شاط زوج حشلاوا ناھ |

0J 1۰ ردب رک ساخ مبا هند الو باح مولا هک اطنا  

 ین



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۹1۹

SETS HOI HEIA XIE IERIE TESTE HIERN RIED DDRII RIDES 

 ندرلنو .یدا راو رلناطلسولوا ندهللاءالوا راک مارک هظمددع ید شمت

 ربما ترضحو یناروک النمو نیدلاسمش هرق یساوسو نیدلاسمش قآ یرب 1

 ,سورخو هددابآ و دالو النمو هدد یراصناو ىلع هبحو یرانفالمو یراحم

 یفلاوا بود ااحر تمهندران اطلس هلوقموب یادنز خیشو هدد ییطحو هدد

 ,یارو كنملسم تانغ یصنو كزس ییصن كلود لومالسا » هکیدتا دهع

 بتکمو تراب و هیروتو هیواز ررب هزکیرب ره هلعانغ لام بولوا كریقح
 املع هلج ندنآ . یدتیا راعرک دعو وید « مهدیا انب راثیدح ارادو هسردمو

 شوج هله بودیا ادن رلیدا هدنجا مالسایودرا بولوا عج هریرب احلصو

 یخ ءاعد بولق تجاح تاللص تمکر رشیکیابودیا وضو دیدجت نیدحوم .
 تنس یک یرلکدتیاهرصاح ینهعاق بوکج یدحم كنالکتبون چوا هرکصند
 ثئارق همان .رایدردنوک یناشاپ دوم هليا همان هنططسق روفکت هرزوا لوسر
 هنترفو كنب زارکعو هتنا كرلهعلق هحنل وا یرامولعم یعوهفم بونلوا

 بونا لوق کا است یهعلق هنو مالسا هو جارخ هن تولوا رورغم

 هلادج و كنج بولک هتریغروبغ مالسارکسع ندفرط یرب ..رایدتیادر ینیحا

 هجخرادهبتمینیدلوا نکی ندفرطرهبودبا موج هرزوا هعلق بودیا كنهآ
 اسمو حبص بوربک هنا هلی هللا مسی بولیراص هنیراوید هعلق یک یرآ

 راک هل نالوا روصح «دهعلق نورد . رایدتبا مات ماتهاو غیلب یعس هکنج

 هدزوا رلوراب جروب یتیج بودیا عج یبکرمشم ةرجف كسب زوب هرک یا
 راوردنمسس غم هعلق رادام ازاد تودا تادحا ناس :لیح لس هع

 برد كس فرص هر بناح یرارودقم راو بولاق هدنحا روغ شا

 .یدزلک هم کف یرللح-ندلحا یسدلوا یرافوخ ود 9

 و كرب چوا و بولوا هداما هلبا تاک بوط هراب زو شب هدننرو

 ریدالوا دیقم هرم بنا ود ردقو یلایحا قحوا شوق هدارد یور

 .بودیا بیغرت کنج یرابنج هلیخ لوا راقیرطبو سبسقو ساپپ عیجو
 هبا مو معو یدرلردیا یسهدعو تالمهم تالم تالررب هب یرفکرب یه

 هلک دح رب هدنامز رخا هکر لیدلو ندزوبوم ۰ رلیدلوب یتوق علاط كنهعلق



 3 یسهرصاحم كنهبنیطتنطسق ندنفرط دمت ناطلس

 396 یک ص6 ممه هم مک تک ص6 ص6 هک صم یکی جو جوجه هه ۱

 1 جوا بولوا دقعنم حاص هرزوا طرش لوا هیمزاب وق موزوا هشوترب رافک

 ران اعا بوراب وق ی یراصح ییا مور بودیا رو رم هن ۱

 . شیدلوا شيا ریافم هحلص بوشود مدآ چاقرب ندننفرط بودبا كنج هلبا

 ناچ هدكلنکش دهعو ید كران | .بونلوا شرع. اک ناطلس هدهنری

 ا ارد نعروتکرب ناجدمم ناطلس حتفلاوبا بولوا تنم هنیرازیزع

 : دنا رضاك لأ ویمالسا هلا

e E - 

 .هرکی جنرب نوا ییهنیطط-ق ةهسورحم كناخ دغ ن طاس ختفلاولا ندنیع لآ

 ردهدنناس , ییدتا ه رصاح

 یللا زوم رکنس كنو تزج هرزوا یر رب رک وور ار ا

 یل هبا یحتف كناخ دم هلی یطفل (ةلمك چ ك یخند

e,ی کر لاثم ایرد ندنرد - و حلاو هدموقسم رات .  

 7# . رايد ثکم ابا یافت ۳ ام اخو همخ ندحوم شوج

 4 7 اار و ندنزاغو (یلوسک- لو یلک) ر ؟سعكيهج ندنراناح یلوطات#
 ۱3 تر وا ایدقم ۰ رادایا تکم هدنرافرط ههقدب بولوا قلم همالسا رکسع
 7 RF هیت :مورضراو کد ساوسو تاقوط نالوا حتف ندنتسد نسح

 میم . رب بولک هلوبمالسا ارحب ید یرارکبع یناح نوزفا برطو دروبیابو
 ۶ ات مان ينادي قوا بودبا روع ندنزاغوب رگ ورق ب لح

 ۶ قاز هلال یمهس یارح هلبا یراملعم اچو همیخ نامی رکبع لوا لپاقم
 هبهرصاح ینناحهرققحنا كلوبمالسا مالسا رک اسعەلخ .رایدتنا تکمبودبا

 ` لوغشم هنکرادنت ی رلربس بوک بوطو یراتامهم لو راسرتم بودا عورش

 هدقدلوا عح هربیرب مالسا رکسعو یدلاق ینفرط ابرد قحا كنهعاق بولو
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 یظفل (نساا دک نالطب )هنکیدتلا رارف ًامزهنم نسحناطاس بولوایناقاغس

 هو زر رکید خم ر ای ۸۸ هننتس هم ردشلوا عج

 [1] ( ازیزع ارصن *
 .ردشلوا دلوتم هداسنفم هدنح را ۸۳6 هنس ینا دمت ناطاس حتفلاوبا

 تنطلس هنسربو یدتیا سولج هدنخشرات هنس ۸٤ نکیا غلاب هنشاب چوا نوا
 تم هاست را وقک وبا كرت هن راردب هنب یتطلاس روما بودا

 یحنشنوا كمرح هام هدنحرات ۸۵۵ هنس بودا رو ص نامز هنسش ١ تولوا

 نس نامز ینیدلوا بانج مح هاشداپ ناشن تخت هنب ردسخ مو هکینوک

 هنیرابناث سولج یظفل ( هبر ةحر) . یدیا غلاب هنشاب رب یعرکی یرافرش
 یلملعریمكحتفلاوا كيزوازوواب نمهددٌلوس هدرصع لوا . ردشلوا حشرات

 ما كنناق نوا بوتلوب افق ضد هد لومالسا بول وا هدتمدخ

 ضف هلا مانع لام صهدد یرلاس نالوا هدنمز عماح را عاص هدنزو

 . ردشعا فقو هعماح بودا اشنا نیک کد زوو عیاجرب حتفلا دعب بودبا

 نههدد ندشلام اغ ینمهناخ ینبدلوا دلوتم هرجا لومالسا ریقحو

 یرلنآ رب كنک کدو تانا ییدسا اسب وا رلرولوا .نک اتش توبا اتتنو
 یراح ما یرلاضما كرلههعرش تحو هابسارغ یارغط كحتفلا وا

 تیلوت هلتهج نمالوا ندننرذ الاح بولوا یفم هایساضما كانبرات مضح

 هرلهمانفاقوا اگادهلبا بيرق لوا . زفرصتماشیام فک تولوا هدزلا ةر وبن
 . ردزمطوبضم یروهظ عولطو یراسخ ران یتفاللخ كحتفلا وبا بودا 2..

 یهنیتم عالق هجبنو یتسهملق هجو هدنرادح رس هسورب بولوا هاشدا قسم +
 زکد هرقو یرانبرحبلا دیلک هدراراصح زاغو کهدنفرط زکد قآ باودیاحتخ

 99 رهط هنسهعلق ِِ بودیا انب نیتم ةعلق کیا هنب هدنزاغوج ۰

 وزا یرشع ولنا ا ا هرزوا یلص ناخمر دلت اما راد دیبا

 زوزوا هرزوا ینحهابشالک | هدندرلح را نل دبا طب ها ۳0 دجا ی

0 ۳ 
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 .یماویسو نیدلاسمش زورو بش بودا عت ځراوت هڪ بولوا یحاص

 . لیصح ندرانآ بولوا فرش« هابراتبح كنیراترضح نیدلا سمش هرف
 ناخ دم اح تک اما . یداوا هدازهش ندو رق

 . دیفس رح بيرق هلحع نوا هرصم نووالق ناطاس هدرصم نک کیا مداس#

 :لففلالع یراقکهسنازف هنسهملق اکع نالوا یسهلکنا فرش سدق هد

 .ناتسربطو نیطساف ضراو ینالقسع رهشو یاکع بولک هلیایک هراپ زوی
 ید تما كيب هو بولآ مثاخغ لام زدقوب هسنارف هنب بویلبا الت
 .هنیراید هسنارفهنب بویلبابلر, بل هنیرابتشک بودیا ریساهلیا یرالایعو لها

 :املعلانیب بولوا یرانواه عومسملدحمناطلس هداسنغم یربخییدتا رارف

 .نوجما نیملسم هلادابع بولوا ماتم تیاغ حتفلاوبا بوشلیوس یانداحوب

 .عیج یرلترضح نیدلا سمش قآ ناه .رلیدلیا رلاکب قرهلوا ناب رکو رار
 تمینغ ینیدلآ ندنسهعلق اکعوب ككرافک , مهاشدابهملغا» هدنروضح سلجم راطح
 رانو ویک مدیا تف یلوسالسا . ردترابع نداولح شمشپو ندرلهدقع

 -هنیملم تانغ: هلخ بوالوا ۍزاغ نوک لوا اما: . كسرو اخ کک

 .ندلاسمشقآ ندنتداعنرس ود « لوا یضاز یزاغو یښاق بولا لارع

 یحتف لوبناتسابوبوق هنشاب كحتفلاوب بوراقبج یتفاضا فرع یراترمضح
 . ن رضاح هلمح هح دا تئارقیراه رشثیدح نالوار رج هدالابو رایدّسا ریش

 فص هنتداعس رسهدلحم لوا حتفا وبا .رابدسا توالت ینهحاف ودنا عدربخ

 «( اهتاقوایهنوه رومالا) :ردما بولوانابات یک نابات سمش بوک ی دلا سهش

 .یدلوا لوغشم هملع هن بويا ضروف هه یراب بانج یروما عیج بود

 . ۵ هنس ناعدم ناطاسرارکن ک بولوا موحم ناخداسم یردب ادخ تمکح
 هنب راهاشداب فارطا بودی اتعمهب ودنک رللوق هل بول وا هاشداب لقتسم هدنخرات

 ۰. یدلک اباده هللا یراهما داب كرام هلبا رایخا هدراهاشداب هه بودک همان
 .ناطلس هنا تعاطا نسج نوزوا هاش ناعاب رزآ ندا ا

 .ایردکیا هدنسارح(ناجنزرا) بولوا هترزوانسحنوزوا یمازغ ادتبالدح "

 . درب و دانا تلخ هکر کر بودا هتاقمو لاقي هد د
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 رکاسع هماخهمږد زس هفولع كم هح ندنآو نودنا رارف هنناح روع

 نآ لوا ناخ مریداب بولوا عبات هرومت هلیربیدت قس كنبرپ زو مرید یخد
 جدق لاد بولوا راوس هرزوا یاط ماعان رب ندنتیغ بولاق هلا رکسع لهس.

 تمد تمد یرانات هکیدسا قلزاب شمش هلب وا یورک هنحما یرکسع روم

 مر دان بولاق تا شممدوک شیا کم من ا .یدردا هتشب هتش

 بوشوا هنشاب كناخ مرد یرک بنات ندلک هماق ت ندا ناخ:

 رسن هناخد زباب مرداد نیا ناخ دم نالعهاس یاح تفالخ . رشعا رسا

 بودبا راثلا هدشیقع اروم هلبا رکمع مالسرپ كيب شمع لاعزد بولوا»
 هدزرللید الاح یدروا یدک روظابرت توهم هروع هنراوج :هبتسامآ
 ریدقت اما رایدلوا منتغم مالسارکسع هلبا یراعانغ لام بولوا ناتسود ناتساد

 :یلج . یدلوا موحص ندقرح یا ندنتربغ ناخ مریدلب هحک لوا ادخ
 هنسهعلق داقوتات هرق هرق بولا ندروع یناقتنا كنسااب دم ناطاس.

 یاج . رولوا روصح بوربک هنسهعلق داقوت روت بوغوق یروج هحنراو
 هبهس ور یه رش شعن كترد تبودا تدوخ داو روصنم دم ناطلس

 ام توقا نفد هرم م .ظع ةف e 8 بووونک

 و نططسف رهش رت ۱ بودا ادن رللالد كا5 ۰ یدشا صقر

 ها ر هد تما ود « مراربف یتسهلح هسخو . نوسلاق ناماسمرب

 یغاط روفکتو هنردا بوقبج ندلوبمالسا ارم یمکو ارب یک بوریو

 یلیخ بولوا هدامآ رافک هرجا راهاکنیک نک هجنرابیقع نکریلک هدنرابناج
 هتنورد كنامع لا یحد "تانداحوب . رابدتسا دیهش ودیا ئاغ یهللا دابع

 دارم تفالخ بودا لاقتنا ناخ دم یاج رخآ بولوا نورد غادرب

 ناغ دن اما . یدسا لاقتنا هییا دم ناطلس حتفلاوبا ی هب ین

 یار کا تمواقم بوربدلاق شاب رافک ندهیرا بناوج هلقلوا هدنواص
 هحیتفلاونا بولوا هغلخ رارکت یسااب كحتفلاوا هنس هلقمالوا ییحاص رییدتو.

 ا تاضف تولوا ليم ةملع مدام راند جن کیم بی
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 د نشاط ضا

 د ردهتردا یا تخم نالوا ضرالا یلدا ناخ درب مریذلب ست یاب

 بودیاهرصاحت یآ یدب یلوبمالساهیا نالی رکسع كيبزوب ناخدیزیاب مریدای
 .«لهدبا حاص هرزوا زکیدصقم « ناخ مر رادرکد راثک رخآ ۹

 .هرک رشکبا هنسرمبولوا بغاروبلاط هحلص نمل رونکتندلد نورد ود

 بوبا لوق یاصوب ناخمریدلب .رابدتیالوبق یمریو جارخنوتل | كيبزوب
 .یک ک هدنرصع دیشرلا نوراهو هدنحتف زب زعلادسع نا رم هدمانا ےدف

 .عماح بولوا نک اس دم تما لوالاک هدنفصن كنسهعلق لوبمالساو هطلغ

 .یرشع یالوصح دارلهحابو عا نالوا هدنجراخ هعلقو رلهدبا راترام و

 روفکت یرورضلاب بویتسا حاض ناخ مریداب هرزوا قلوا كدمت تما هلح
 هنردا بوبوق مدا كسب یعرکب هرجا لومالسا نودا لوق یحلصو لارق

 .یشاب كرز ندننافنوا ات ندنراباب یراصنا بوبا واو وق یر و و

 دمت تما هرجا لوبمالسا بوایسک دودح هحنلک هنسوق هنردا هنو نامرقو

 تانولم هلا بالک بآ یعماج لک هنن هرجا یسود یلاسج بولوا بلرب بل

 هن یتسهکت یکرس | بی رق اک او راربد عماح لک نوحیشیدلوا ریهطتندرافک
 كنەطاغ بوبوق رکسع كنب یتلا ید هدنسهملق .هظاغ بودا نیم عرشهمکح
 .هدنفص یخد كلوسالسا بودا طبض دم تما هشراو هب هلق ان ینمصل

 درزؤا لادتغا رافک هم هيا دک تما لوو یی دا و
 روصنم بودیا حتف ہدیفصن كلوبمالسا ناخ دب زاب مربداب .یدرارنیکګ
 .هدنمزنارا هدنحشرات ۰۲ هنس ندنا « یدلوا هج وتم ههنردا قرهلوارفظمو

  ,یربامرف یتسهلج بود رو هداس هدنساکر کلم ید زوت وا هلاحورخ ثكنلرومت

 ورفرس هرونی رومت هلفلوا هاشداب ردامو .عیحش ناخ مریدلب الا . یدتیا

 نالپو رکسع ییاره هدنسارح هرقنا بولک هرزوا ناخ مریدلب بویت
 .ندناخ مردلب هدالحم كنها هدهسلا یدلدا رادشا کنج بولغا فص

 راتات رک اسع كس ییا نوا ناه ندنسهفاط راتات ییکشا نالوا ریکلد



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۹
SIE DIE DDIنوک نیک  IED IEزور نوک  NEDEیک یک  Xe Ke IE HDSیر و9  RIED 

 راریسا * مانغ لام ردقوب بودیا رانوخبش یشک ق رق روک ذم هنسهماقوق
 رلکلک هنب هدنوک یدیرفظمو روصنم بولوا فقاوهلاوحا كرالوب هاو بول[
 رهش هلبا مانع لام رفظ ردقو بودا روبع هلحم مان یعادوش وشراق هلا

 بولوا لصاح تذل هنغامد كمالسا رکسع هلح بولوا لخاد ههسورپ

 حق یعالقو تابصقو ارق زوب هج بوک هفرط مور هلرا یک هرکه
 نالا یرارفاک ندا تراغ ینسهعمرا بلاوح كلوبناتسا رابره بودا حوتف

 قو یلاتحا كلک نمشدرب لباقم هرانا بودا نارج دنریساو نابیرکو

 طوب ص هاا حاکندقع یرلرتخد هزک ايو هزبشود یراکدتبا راکشو . یدا
 هفلخ راکدن وادخ یزاغ هدنرات هس ۷۹۱ ندنا.رابدلو لات بودا

 نیدلاءالع امدقم بوکح رکسع لاثم ابرد هشرابد مور "القتسم بولوا
 .بناوج نوجنا كمتا حف یینططسق هلخفن كنلو شاتکب یحاحو ناطلس

 ملا ید شوج لوا دارم راکدنوادخ یزاغ کما حتف لّوا یتسهمب را

 بودباحتف ندنلا یروفکت هنردا ینسهعلق هنردا كردک تاذلاب هدنخرات هنس
 ,لامالام هدنراناح هنردا دم تما ی هدنلوطانا هل بول | هری هضق

 قالخ رد اما . یدلوا نماقح راک اخ رافک مرمشط ندلومناتسا بولوا

 .هدنکاخ ینیاموز ها راسک اچ رافک كس زون هرکیدب راکدنوادخ یزاغ ماع

 كنج هلبا رافک هدارح مان (ءهوصوق ) هووا سوق هدننماد یسهعلق نرتحوو

 ندباتشت | غيت نادند یسهلج بولوا مزینم رافک كيب زوب هرکیدب بودیا
 یرارارق خزود رافک هال كردبا ادخ دح راکدنوادخ یزاغ بوک

 ندکاحیض ست یا رفاک مان هاب وقشالو هدنجما راهشال نکردیا اشاعو ریس

 ید ینوعلم لوا بولبا ديش بوروا یراکدنوادخ هاغاحرب رر و ناشن

 رفظمو روصنم ةلعاسنغ لاه باج ن.ناملسم ةا اودا هراب هراب مدیا

 .فارطا بولوا هاشداب لقتسم نفت تک ناب دیزاب مریدلب بولک هبهنردا

 هرافک راد نوجما قلا ینماقتنا كناباب یک مربدلب ناخ مریدلپ هناتسرفاک

 . یدروا جیایق

 ر سوپ لوس مس( سس
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 ۸۹ نامع لا تاود هکو ک روهظ
DEE DEI DIE DIE NIE NEI NIE KID: RIE NIE SIE OIE KE DIE KINIنوک  BIDINE DIE DIE 

 نیدلاءالع ناظلس بودبا تاحوتف هڪ هدفانک او فارطا بولوا ندا ا

 ریما لقتسم لرغطرا هلی راریدتو یأر كتيالو نابعا قحیلوا موحع
 هدرهش مان ( اخذوکن و ندلوا کب جا تواوا یعاص هوا و

 هکس القتسم ادع رات لفل « نایعالوا» قانع لغوا ندنا تواوا و
 ماه ماما مان ( هیقف نوسروط ) ینهطخ ادتبا بولوا هاشداپ یحاص هطخو
 راد نالوا .قالطا الو لوطانا وا هد . یدوفوا هما و

 . رایدلاص هعشمش :بولوا التسا یازآ هلواو دم تما هبور نامرف ناب ۳
 هدنرلتداعس نامز دنرانو . یدلوا كب لقتسم یزاغ ناخروا لغوا ندنآ

 هاب وا یراتمه بولوا رضاح هدنتحت لوسر مع مدیا الرا راک ید
 ندزعاظع دادجا هدنتفالخ نامز كرلنوبهس . رایدتا تاحوتف حتف كس هڪ

 یاح نالوا یسهفلخ ندناسارخ یرلترضح یوسب دما هحاوخ ناکرت رت

 لعو مودقو فد بودبا هداجس بحاص هایسارقف زویجوا یلو شاتکپ

 هنتسوا هسورب یک یداوا قاام بولک « یزاغ ناخروا تور و فرطو

 هدنخزان ۷۵۸ هنس بودا ترشا هنحتف هینیطنطسق ندنآ وردا ےک ب
 شاتکب یحاحو كنالوا راک شم یزاغ ناخروا :نبا كب ناماس یزاغ
 اولی هرقو هجوقهرق « لسم هرق كب ناماس هلب ریدنو یارو ینذا كنیلو

 رالاص مولطتهج كيو لد كب هلا ناردام هرققرق مان هلغص هرقو اغس هرقو,

 مدق همور كاخ بودیا روبع یابرد هلبا رللاص یشکقرف هل > بودیا اشنا
 یهعیرابناوج بو راقیج یرات اندرا بوک یدم كنابلک هللا سب بوصاب

 یتسالص هبج بودیا تف یسهعلف (الصپیا ) هدهعج مون كردیا تراغو بم
 هلباراغلا ندن | .ررید [۱] لص یا طلغ (ندالصادتا )نوح رتکدتنا اداهدنآ

 هناهاب بوروا لا بود هل ےس هاش ناماس هنسوق رمد تاتسدعلق یو یاک

  هحتفوا 3 مخرب نهرلا هللا ےب رو . یدنلوا حف یبهعلق ( یلو۔ اک )یو یلک

 یرولیس ات ندنبرق لوبمالساو یغاط روفکت هبا راغلا ندنآ . ردخترات
 یمسا کسا كنسهطا P53۲2 هراصبا نالوا تراع نداضقرب عبات هزقاس [۱]

 . رد « ۵ ار سیا »
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  ۸۸یسهمانتحایس یلچابلوا

 "هد هبنطنطق علق هرکصندقدلوب ماتخ یتاود هرصابق هدلارق روطانق مالک هحبتن
 زدزاشجا تماوکح یا ا شد نادناخ راس ,

 روهظ نانع لآ بولوا رات یظفل ( ناغع "الوا) هدنخرات ٩4 هنس
 ۱ یار یاب و یوی سیم هت راک قند هست لوا هجا
 یوحاس ندلا ءاللع ناطلس تودنا ماتا هنس ريخ كل ویمالاسا ید :نابغ

 ماها لذب هکمروک هریخست ُهضیق یتسهالث بناوج كلویمالسا ادتبا هلیمیلم
 . زاد

 GE یو

 لصف یجنزوقلط
 نام لآ تلود ةيکوک روهظ نایبرد

 ال وا ناظم تما تعااه تانك تافوتم فلات تت لزا

 فالسارابخاو ثیداحاعمت هکیدایقالماو اشنا هلیاهجووب و كلك

 و مور ناخروم و تباتک هاش رطوب یاتکلد هغو نالوا دغ

 ادا هحنحوم یراحح لوق تاردو لوقع تازا موهفلایوذ زادر

 رشتنمیدالوا دالواو دالوا ندنآ . ردفص مدا نادا ماقم هدضرا یورو

 هتسلا میج نوجا ما فانصا اما .یدلوا یلوتسم مدا ی هضرا هجو بولوا

 صع هدنلصا مور ضرا ناکساما .ردراشاثک فالتخا یراخزوم هفلاتخم

 هکردیدج كصبع بولوایبتنم هثقا حح لوق اما . ردندنرلدالوا قاحسا نب

 همور راد. رد راهلوا-نک اش همور ضراو رشم ندنآ مور هش اط هام

 ءارحا هدنخ رات ( ٤۷٩ ) ردنابقوحلس ادا ناصاب مدق ندکرت كولم

 هک اطناو هئالعو هب رصیقو هیطالم بولوا تهجکی و لدكي هبا هیدنمشناد
 هاشداپ لقتسم بولآ ندنلا ناینانوب مور رصیق ی راد هینوقو نامهرقو

 یپتنم نایقوحلس هدنح رات ٩۵۵ ردندرهلاءاروام یرللسن نایعلا .رلیدلوا .

 كب لرغطراو هاشناملس ندنرلکب یرهش ناهام هدنتیالو نیمز ناروت بولوا

 كنیدلاءالع بولک بولب غوط هنیدلاءالع ناطلس ندنایقوحلس هنب راد مور



a 

 AV هعسأت ةرص اح

 Tu یر تا ےن ا ا ا س

 درد ندقاحا نیروصح كردار ی نامی را

 تازغو یدریک ندباتشتا فیس یغوچرب بویمریو نامآ لاطب هجنقیج
 . كب تاچ .یدراشلاقزحع ندکمروتک کرد وا رهظم هعانغ لاب رد[

 روفع لارق نامزوآ رابدردنوک هننوردنکتسا باج بودهک و « ی 1

 چیههفیلخ بولبروتک هنکوا ننمولاربما كرهیدبا رسا اضقرب تسد .یدبا

 هیعانغ لام رک اسع هلحو . رایدتا رادرب هنتلکاح هفوصابا بومرو نام
 بلص رخآ بولاق لطعم ردق هنس ید هنطط.ق هدم .رایدتک هدادق راد

 یهنیططق رهشهرزوا كلارتشا هلاكنرف هع اط ىلغوا كلارق روفعي نالوا

 لوتس هلوسالسا يا ى لارق روطانق هنمسا بودیا طنض

 زکد هرق یلزیونج وشا . یدلوا یلوتسم هنفصن كنطاغ یس اط زوو
 روطانق . ىدا شلوا كلام هعالق ردق زوسد كس :ردق هع رق ات ندنلحاوس

 نططسقرامور کو هکیدتنا رامعا ردقلوا یلوسالسا بولوا رمعم هنس شم

 هبابتج یلود نادناخ هکنو هنلوا توف دلو الب روطاق « . ۱ ۴
 . ردشم را

 : ودرولیسم هب یاسنا تانمزساف دی را ٠
 نطعسقداو لیاخیمدلو نافتسادلو لقرهدلو ااا لارق روطاتقالوا

 دلو لاجبم شیرک دلو نططسق دلو نانابلا دلو لافبم لقره دلو رو دلو

 دلو نیطازو دلو لانیم روطاتق دلو لیاخیم دلو نافتسا دلو ليف هدنابرت

 دلو نادام نا وقنا دلو نیطنزوب دلو نیرولف دلو روع ناسلبا دلو قال

 ید قاباور كنینطرق . ردمالسلاهیلع حوت نب 1 نب صوع دلو قا ۲
 ۳9 ک قباطم هشاور كناونب

 یخحرات ناو صخش مان نومس ندا لربصف رب ربقج

 نانوب اد . مدردوقوایتفل (یدهاش) کا هدربقفو مدردیا عاتسا هغدوقوا
 . مدردا هعلاطم یحد یهیینجا نو ها ی وا دک 1 هد هنن راز ال نیالو

 ردیپتنم هحون نماسو هقالع یدادجا كمور ةرصاقیخد هدردنکسا جرات

 ۰ رداکد قفاوم هن ران سناربب همان هل لس وش [۱ ]
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 یمهمانتحایس یلچایلوا ۸3
 KDE EDE . یک نیک IK رک یک EDE KDE نیک یک ورک ورک بوک RIE NSIS )هک یک )یک دیک ووک نیو یو

 .هرقعح باب رافک نودموسوحولئاقو مرج مح کی دری دتا نفد هر نالوا

 ادخ دم اما .ردنوفدم هدنحشا یسهلق نادنز ن الادهیلا .یدیا راردا مش

 ردشلوا هاکتراز بولوا نودم نادنز هتب بولوا رسیم یحتف كلومالسا

 .قلوشراق هتسرلاعد د ككرلرفاک بوریو قدصت رانالوا صالخ ندنادنز دو

 كدوصقم خيش هدعب . ردهاکترابز رب رلردا اعد ربخ رلنالوا صالخ هله

 .«یدتا نفد یرلدبهش هنیرغوا یرانید »و ندنمالکلا ولحو ندنقلخ نح
 را ناوخت ارل نوک نا رفت اا نودا ظح لارق ندید وند

 ززعم هلا [۱] فرشاسونابقات كم هڪ بودیا ریرح هنیراهمانیدنک یناصحم
 . یدلیا لاسرا هدیشرا نوراه هدادغب یدوصقم خیش مرکمو

 سن( )نم

 هنشا هد رصاحم

 هنر یتحرا بودا روع هنسر ندارک :ةثداح نالوا رب رحت هدالا

 نوجا كعا باط ندنرلرفاک مور یزک تاعا نوخ دبشرلا نوراه هنس

 .لزانمطق بودبا جورخ نددابآ داد دادغب هلبا رکسع لاثم ارد نعروتکرب "

 .دیشرلا نوزاه رذلاطب دیس هک یزاغ رفعج بولک ههیطالم ٌهملق كزدیا
 یکی هل هرزوا هنططتف ها ندجوم شون كم شم رو
 راداقف و بقع ید نوراهو هدهمتک همور یزاغ لاط بولا

 ڌخا یرایک نالک بولآ ییزاغوب كلوبمالسا كرذبا مطق لزانم بولوا

 بناوج بوک هنسهق لوبمالسا وشراق هلبا رکسع هلج بودا ضق و

[Jو دن رصع ىلج ال وا یر و قفص ینرشا هدر هولا ) نهینلقو د ( . 

Eهنس رلت رضح ےلس ناطلس ند راکولم رصم . ردیشرپ نانلوا تفلا یار و  

 ( قرشا )هلن هتمات یدنک هبهکس ییدردتتا برض( كفرشا ) كلم ندا دابقنا

 هدهرلت و-] 1 عولرت ییدربدتا ترم هداروا كن رلت رمضح لوا ملس یک ییدلنید

 ی راضعب نداد تاکوکسم نول۲ یرب ندنامزوا هتشیا . یدا شالند یفرثا
 . ردشلوا تداع كمتا داي هلتفصو هل ین رلن ول شک یحو

 ۳9۳۴ مب

ّ 



 ۸۰ همیمغ دیادش مالآ و همیظع میاقو
KENL NESE NEEDED RIEو  NEDE TE KEیک  NIEوکیوم  USERID DIE RIE 

 هابي )نا وا حدف نفدم هدنناح یلامش كلونمالسا هلا راش اف یانوم تس

 بودا نا هد هرشارامظع تک کا هناخیح فورعم هلا كعد (یدرآ

 لو ey نذن رصع یرانرضجم نیزه ۲ دع نا رم

 هل راه اف ید دوصقم خش یدا ران وفدم هدناتسرانح لوا هلم ندهعاع و

 بودا لصا و هنسرلد وصقم یاتوم هلو نود هدع دق هفاررع و یادش هله ۱

 تسد كرام هسرزول اراخ كنس مظعرب هدنمشا كناتسراموب دوصقم خش

 : یدانا ر رح یلاموب هرزوا قلوا یراطخ

 و
 راد هدانق وبشا هدیوک .  رلیدتیکبواکم کرد ران 1 رلتوب
 رات هاش راد تقاع 0 الگو ا

 حاس كيب هاو ګو برعو مور هکردسرغ طخرب قافآ روهشم هنوکوب
 (رفج) نافراع ضعب نوجماطخوب بودا ترایز یعیدق هناخیجوب بولک ماع

 هرلاس یدادش نالوا هل ع لوا ود « رد زونکا زاومر > اتم ۶ ررید :

 یخد راناوا الغ بولوا هدندق قمراقح هنفد بوروا رکود یدو

 بولوا هنهرب اب هد هع “هلل راهسمک ندتما یامکحضم اما .ردن وفدم من

 هباصهدل و ارز . رلردنا تراز بولک كردبا توالت ی « راکت » ءروس

 .ردن وفدم زا ن رحاهمكم هع و ندماظع یادهشو يا

 روش جیاخ هدنیناج لامش كاوبناتساوب کردا هد او نیو

 .ردقافا روهشم اقحرس هسک یلمسادحم رز كس ندکلدر هدناتسرانعرالوا

 كيب هڪ یننیدغوط رلرون هدرلردق "هلی هک كس هح هرزوا هناحجوب ارز
 لاخ ندهدناف ها تراز لح لوا هکردراشغا هدهاشم راک ندا یا
 لوسمالسا ی یرلترضح دوصقم خش مالک ۂحشن . ردکیک قمالوا

 هلترافس ندنفرط دشرلانوراه ادخ تمکح بودبا نقد یادهش میحهرجما
 هلا لاخسم ودا رغ لارف هلغلوا رازا لدو بن ناطاس رقعح انا دنس نالک

 لا ارق نوجکیدتا مش هلارق امج اب نیو ایم بویع) تقلا

 یسهناخسوسحم ار فاک یرفعج | ابا بودا نام رغ هدوصقم خيش هلغل والد هدرزآ



 یوزک یک BEDE )یک نیو نایک نیک نیک نیک نایک دیک نیک نوک RIE نیک نوک نایک نیک نوک )یو یک ورک نیر

 و تفاط گی ید نوک ید ها تكمهلک دادما ید ندر رب

 بودا راشي و روت ندنرلرب نالوا مدم» احماح كن هطاع راه نوک یزکس

 ې رکی هچرک هدمیظع كنجوب .رایدتبا دیش هليا تداهش دېش یپمللاداعهلج
 ندکیزوب هدهجک یدب نوک یدب اما رلیدتا شون ینداہش ماج مدا كیب چوا
 ادعام دیدی ردیاب حرو ندغم نادند رارف خرود رافک زواحتم

 1 ۲ هر 1 : 3 ٍ 1۳ ۰
 یشساو هل رب رو نرو نوعلم مان ایلیا نالوا یرللارف تاذلاب هد حح هطاغ

 بوتلوا لق لج هلا یرلکس منهجو یرلکب سوقانو لبط زویبدیو هلبایلا
 لوبمالسا بودا جورخ لارق ررب ندفرطیه بولاق لارف یب هینیططسفرهش

ê = 5نت رم ۰.  

 عایق هنیراربر رافل هل بولوا عقاو فالتخا رب نوما قللارق هرجا
e /هدنراخ ران یدنک یرلکدتک همنهج یناح كرافک كمزوب هدنوکید بوروا ۰ ی ِ  

 نحو . ردزرمو روهشم رار د« یدریف یزب برع حاورا» مرور وطسم

 هک ندناتکنرف لات وا ندد وا یزق كافره صف هدنتسانبا

 ت ندندالوا تح مایا ابخ تک نوک یرکعشسا لارق نآ ..یدا

 دوعقم خش نذنرلافاخ كنرلترضح یرقلا سیواو ناطلس رفع ابا

 . دیش رلانوزاه ناطلس رفعج اباب هلسیاوت رویج واو هایساقفر زویچوا یرات رضح
 هللاخسم ودنایع نال وا لارق یی بولوا لخاد 4 ومالسا هک باب | ندقرط

 هناطاس رفعج ااب بولوا یموهفم كلارق همانباوج بوریو ییرلەمان بوشلوب
 ا ۱ ۱ اب .EA a ر OTE اا

E,د وصعم  Eاع یارسر بودا مارک او زانعا نو زا یاد  

 ا هح ار د و خش - نارها تکم هونا بور دتنا یھت

 رخ كلادج لاوحا رلراتس بولوا لامورو لاعاب هزاتورت ورندنوک ید

 دلدودقم خیش لارق بودیا تاک ییخرب بولک هلارق لاحرد بولآ یتح
 «لدیا نفد هرزوا رکنا یزک ادهشهلج» پوبالک | ییریض مارو دوصقم
 ما هو لاو بورا هسداصو دوصقم دوصقم خش تورو ندا ود

 <. یراقدل وا دش ین-هل> ها راو ادهش كس ردق هت هرجا لومالسا

 ڪو رولدا نفد هر ا وا هدناح اب ییدصم هحوق و رل رد | و هد ران



 1۳ همین دادش مالآ و همظع میاق و

 )< )< ) یک )یک NEDE NIE )یو )یک )هک NIE NIE )یک 9E NSD“ یک )لک ارگ یک NEDE یک

 یرلنامرد هفمیشاقین راشاب هدنوکوب كران بولوا عقاو راترتف هنوکوب بوشود
 بوریق ینایرع نالوا هرجا نمهیایطنطق . ردتمینغ تصرف ناه + ردقو
 بوروک ردت نسح یربدت وسو نرم ۰ یالارب ود «لهلوا لاح دونا

 هاغغلا لع رام اب راذک وو هر a E ا اا زوکیا كترم

 لومالسا نکیا لوغثم هلتدابعو عاطهدنسهناخ تولخ ی بک ره بودم | ماع ول

 ارت نور هللا هللا داب رفو ونرغ رب هرجا دمت تما نالوا هدهطلعو,

 ديش بورق یرافک بودا میظع كنج بولوا ااو هایسبل اها یسلحم

 هرجا لومالسا سکه بونک,تفابط هرات هماع غ رخآ ید ۲

 یسهحرب بولوا ناشیرو هدنک ارب كرديا كنج هترف هقرف هلیاقاعاو ابرقا
 نکا ہدنددص تل راد ا توشود هار سدقم ضرا هک وا ناما

 هبادهشناک لوا الاح بودیا دیهش ھل یہللاداعوب رارق خزود لارق یالآ رپ

 بوربق هدنیرق یسوق ىلع بج یہللاداع كم هو رارید ( یسوق دیهش )لب
 یتقرفر و رابداوا هدوسآ تولوا هدولآ لایا یرافطل دج بود 8

 یلدیتسوب مغصرب داذیشراا نوراه هلع ا یاو
 هسک چوا نوک وا بولوا روصح دمت تما هرجا هعلق ییدتبا انب هدنمرج

 دیهش هدر یراقدلوب یرانوب رادرک دب رافک راکرخا بودیا مظع كتج

 هب رعقو هدنبرق هدهد نکسو هدنبرق هناخجارس هرجا لوبءالسا الاح .رایدتا
 هدنتمس یثاب رز و هرجا یگررح ییهاح هدازشو هرزوا یرلهار هبحتفو.

 زلزام ضم هدنحا یرلهطوا کی كناب رحکب اژک او هدننح یاقنواو

 هدراهشوک ضمب و ردراو رلدقم شلریوج قلقمرپ هدهشوکره هکر دراو
 ةا نالوا دیش هدعع لوا ینسلج . ردراو لارا  هرووآ یو

 .ردشمانوا صالخ ناعرب ندرلن | هکرد رااغو لهاو مارتحالا یوذ مارک
 یدبا رکدع رادمان رواہ كيب يوا یعرکی هلج دع تما نالوا هدهطلغ ابا

 نوک ید بودا كنج افت نوک یدب بوروتک هوزاب یوقراو

 رادرسر لاا وذ دمت نالوا یرارادرس رخآ ودا رلهلغ هرزوا رافک

 براوا تسکش یرلب ورپ كنازغ هلج بولوا دیهش نکیا رادمان عیجش
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 ردنا ناس ییهمسمع دنادش مال او همیظع میاقو

 كاوبمالساو یسهعلق هطلغ هدنرنمع زب زعلا دبع نب رمع هک نامز لوا
 ندراصناو نب رجاهم و هفص بابراو ندنزک هباح یدلوا حنف حاصا ییصل

 بولاقمدآ یرادقم كمر کب هللا یراترضح هملسم ندد ناعبات عبتو

 6 رایدلوا رمعم بولبا لسانت ردقلوا یرادفخ و دالوا ییاعت هللا اب

 و هحناک هنسد رصاحم دیشرلا نوراه . رابدلوا ردنا هلغ هنسرفک هنن طق

 دا د یو هتس شب لا وقف یزات وب هرجا لوهالسا كن ت

 هدفرظ یر هسلوا نکاس توراو هدادغت هرصاخا دم

 :یدید بودیا عمح هرب رب ینابهرو سیسقو قی رطب عح یلارق لوبمالسا
 هنوکندنوک پویلیا لساتت یرکسع برع كيب یللا قرق هرجا زی رهش »
 انآ و رابدالشاب کم اراهظا راوطاو عاضوا جراخ ندنرلدح بولوا هداز

 ندنازخ لام ردقو بوکچ رلرصاحم ء رک چاقرب هاسسس یرالوا نک اسهدارون

 و یا و كموقراج زسراع یال آرب رابره ادعام ند زمخیداربآ

 ؛(ابلبا) وید «ردکرک كما كرادت رب هرلنو .قدلوا نمدی روضح هرجا

 باج یب بارشهرغ و هرفک شون هدان شوهذمتسم ضه.هحدبا نامرف لارق

 ی یا ناف کر ی تا ریو ناو

 زب هچرک » رلکجهرفک فصنم « شیدنا تبقاع ضع . رلیدید « رولوا نیما
 یزمراهداز لارق نالوا نهر هدماشو بلح ید ران | اما زراریق یرلنوب

 : عالم ضع هن هحشدبا باوج وند « رازاربق یزعارسا كس زو ردقو و

 هشباع هلا یلعو رابدسا دهشیاع هفلخ بورم ؟ هق رفت ه هرجا یعوف برع »

 ندنفرط بودا مظع كنج هد یسهعلق ریعح راک وا ره یزلانا

 ءاما ولغوا یزق 0 هدنامز نو . یدلوا دیش یرامدا كسی

 ندقلزسوص دیزب هدالبرک ینکس یللاقرق كنيدهاحم نالوب هدنتیعمو ینسح

 هقرفت هنجا كران | الاح . یدنبا دیهش بورق هلبا جیلق یتسیضمب ۰ ندقلجا و



 ۸۱ هنمانت و هون اس ةرصاح

NIEورک )وکیوم ( HIEیک  >( DIK3 )لک نوک )یو  DEDEDEدیاگ نایک وز )یو  SIEورک 26 یک  

 دا اک

 زو كنهبوسن ترم بودیا روع هنس ترد شه ندنحلص كناورم
 مدآ كيب یللا نکیآ هفباخ یلع نب يح ندسابع ی یافاخ هدنزوقط زوترا
 بناوج بوی الصا هنسهماق بولک هلوبمالسا ندن | بودبا حتف نهیطالم هلی
 رد رک ندغبت نادند یرانفک كش یه بودا تراغو بہ یتهمرا

 .[۱] یدک هارح تالو

 همان ةرضاح

ROE موحیم ىح هجندیا روم هنس یتا نوا ندنسهرصاح ىلع نب یم 
 [ ۲ 1 (ابایا )بولو اد ص لق ره فرو لوسالساددنس ناک رو كترم و

 كسی للازو دیشرلانوراه نددابآ تشه دادغب نکبآ یلارق لوممالسا لقوا
 ود «ردلکشم تدوع حنق الب» ۳ بودا هرصاح یلوسمالتسا هلا 0"

 بوبهتسیا رب [۳]یسیرد ریغصرب ندلارقهرجشا لوبمالسا بودیابیغرت حق
 تكحهعا یسرد ییغفص دشرلا نوراه بودا لوق یتساحر لارف )اا

 هدنتمس اشا ینطصم هجوق هدنرصع ززعلا دع ن رم منو بورپدلد ۱

 1 یس رد رخص زو م هنسهعب را بناوج ثمارک €

 ک امو رکسع هجا بودنا اشنا یوق ةملقر هدزوآ تن
1 

 نیشب قللس نواو جارخ یرولف كيب للا هنس رم بووق یاورمشمو

 . یدلوا هجوتم هدادخب دیشرلا نوراه بودبا حاص دقعو بولا جارخ

[Jردفداصم هننامز مور وق نیطنطسق یج درد ندنراروطارعا سنارم  , 

 . ردینامز نابل ,یحنشب [۲]

 و ناه فا اقوا هفلاس ما ی دف فانتسا ر ردق ییرد ربغص [۳]

 بانح . یدرلذما هدلا هلئروصوا یر یراکدلیا لاغشا هدرللژاتراق هلجزا . ردراو

 .روینلواتیاور ییدتسیا رب ردق وا ندروطارعانوجاافنا ییراصح لیامور هدكحماف



 ورک یک RSID دی NDE RIDE اراک یک هی )یو 3€ DIENER REDE DIE RIE درک )< )ورک

 گیر نو یعرکب یرلوا ارد قرع و ووا یک ہرا یللا

 رفاک نالوا تمیغ هلا یرایتشک ی دنک بودیا میمرتو ربمعت ییرایک مالسا

 ادب ریسا تاس چوا یعرکیو بول وا تالام هم ها رودي هله هلا ا

 اک غاص یتانزاولو تاهم هلج كراك نالوا كاله راس بودیا
 بولوالصاو هلمانغ لام ردق وب هنسهعلق ادص نیعاغو نیملاس بودنا بلر

 هدحرانرب ازغرب ريکا ندازغوب . رلیدلوا یرب ندجابتحا یرکسع ماشهلج
 هدل وممالسا کو ندلس چ وا هدکد لک هماش زی زعل ادعنب و ه دعل .زدشمالوا

 راد تب (لاعا اوبا) هرب بوروتک هماشیللادعن ناماسییدتسا بصن رادمس

 لح هدن رانا ام هلا او تویمهدنآ تفلا نسح هلا لف رھ هدهطلع بولوا

 . یدلوا لالتخا

E E هرصاحم 

 یالا زول مکطا نبا ناوم هدنسهنس شعلا زوب كنادخ بببح ترم
 بودا هر صا یلوسمالسا هلک | هراب كس و هلا ناملسم دونح كس

 حاصاب ندنتسد كالارق مان [۱]هرودنس یلغوالقره هلبا وزاب توق هدیآ یتا آ

 لاج لع بچ » نوجا. توقعت هدم تما نالاقهدهظفاحم امدقم بودا حق

 بو وقاشنم تحاص یخاقر و تودنا اشنا عماحر و هلمچ وا یرحا ندنسوف

 .ناا ناورص بودیا دهعت کمریو نوتلا [۲] سونایقت كيبزوب رافک هنسرهب
 . یدسا تدوع هماش کا

  [Jردنا فداصت هننامز تنجو ریفرود روطاربعا هعقووب . ۱

 ]٣[  .نلیدنا برض لنم هتمان قرلوا هبانک ندنکلیکسا كپ كئيشرب هدزعاسل

 " .ردطوبضم هدننروص ([)نع16ازع» نینهلقود ) یمسا هدنرلخرات بوروا كناذو

 .هدنقح رلنایتسرخو شا قاروطارعا هدامور ردق ه ۳۰۵ ند را ۲۸ ؛ كدالبم

 ردشاو عوقو هدننامز كنو یسیجوا كندرورشم ماظم نانلوا ارجا .



 ۷۹ ی را۵ رضا لونمالسا

RIE NEDE DEDE DERTE SDE NTE DIEDنکا کن  REهک )ورک نوک  NDEدرک باک ( 

 حلص دهع هرزوا طرشو بودیا دهعت هکمریو جارخ نوتلا كس رشللا

 هدهطلغهنسرب زیزعلادبع نب رع بول | یحارخ قلب چوا نیشب هج ورب بولوا

 یللادبع ن ناماس ب وروک ی یراتنوصم ء دمخ تما نالاق هدهظفاحم بودا ا

 نير زت بودا ریزو شابب ودنک [ ٩ ]یهماسم توقار رادرسهدنسهعاقهطباغ

 بوک تسار هدلګ مان (یغادروفکت ) جرات هدادمای هراب زویجوا" 9

 ندنروفکتلوبمالسا ورک هدامقج هلوابولوا بولغ هرافک ب وديا مظعكنج ۰
 هلرافک جنخ اجنخ ء تاق کیا مالسا رکنع بوقت دادما یک ءراب ا

 رانا u ناوک هاخ ا بولوا ملظع داهجرب بولاق هدنسهتروآ ۱

 لہ ۳ فل اخ مایا نکیا هدندودح بولغم هنن رافک صالا 3

 تراهم كب رعادخ تمظع هحنشود هبهرق هلا یراتشک رافک هلو مالسا لها"
 یرادقم كيحوا بودبا تراغو بین یتاصق هحک لوا هلغلوا هدهرق یمظع

 لاعاپ نمشد ههرق ندراک هدقدلوا قداص حبس بولو راجو رطافو تآ
 تروق چا هرجا راک اخ رافک شمشاش بولوا جالع جا ۰ شیوا لامورو

 هتسب یاپ یرفاک كيب چوا ی رک هدنعاس ید بورق یراخ کک ۳ 0

 ناارخ لام ردق لوا ندرابگ نالوا قرعو ریدتیا ریسا بودا هتسخ لدو

 ارا چ راف ن نوف نادندو . رولس یراب بشم یاسح کرا 8

 ییدرق رع » الاح  رابدنام بولوا هت هتس یراتاوخا كرا

 هد لوا هک کوا نوک چوا لماکو ردداورب قافآ روهشم راربد «یدروب

 لیاخیم یلغوا یسب كني روفکت لوبمالسا هنب بولوا یناطاس كنج
 نلکهدادمآ ندابناتساو یرالکتس رفاکو یرلکب یو نادوا کک

 بولوا رسا هلینادوبق زویچوا كن هراپ زویج وا هداز لارق مان(هزید هنرق

 غاص یرایک هراپ زوکیا بودیا ربسا هرقو اوق هجثراو هباررد بل ینیسلا ةیقب

 زوب یخد ندنرایق مالسا رکسع بولوا بآ قرغ هراپ زو کیا بونولوب
 کهدشنامز ( سنویل ) نلیدیا دیق هد ( نویلا ) هدنراخرات برع [۱]

 دارئاو شتا لیصفت هدیاتک مان « تایعاسم » ین رع ندلایحم ینلاوحا كنه رصاحم و

 لیکشت ینسیجنشب كاتس ( همسخ ) دكرلیدیا هجرت ندنفرط ینکرت روپشم یسقو



 0 ۱ا

 رک )26 RIE RIEDRSDERN:IE DDE XIE )یک KDE RIDERS یو ورک ۱۱96 )96 )کوک NIE نوه نیک یک یک 7

 ع ار هد رصاحم

rلغوا یشادنرق ری هنن كالادع نا ناس رون نم ندنون وما  
 ید ناسقط كرم بودا مضعم ی یراترضح رزعلادع نار

 هراب زوص وا لا رکسغ كنب ناکا «ندهرق ةلرکسع كن رکن زو همدلی

 او وو هس لوا بوذنا رفس هرزوا لوسا ا ندای زد یک

 هرصاحم یلونمالسا هدرا لوا بون هلشق هدنرهش ( انا سقلب) هدنمان غدا

 هدننورد رافک نالوا هدهعلق نورد بولوا الغو طحق میظع هنیفرط بودا

 بک بواوآ توآ یف تارغ هدمرعط - زاید یراتساج ناتق

 . رایدلک هماش بودیاتدوع حتفی رخآ بودا راب یروق یرباج

 بزم بت

+ ۰ 

 تاسزو ها هدنح رات ۱۰۰ یرلت رضح زیزعلادع نا رم

 و هنناح هطاع ندنزاغو زکدهرق تولک هلونءالسا رو ۳ هلا رکسع

 (ن زج یینوشروف)هدننورپ هطلع بودباحتف بویمروناما ینسهعلق هطلع بودبا
 ا یماح نالوا فورعم هلا (یماحبرع) هرجا هطاعو .یدتنااسیعماح مان

 هدنسهنک |یسهماقهطاغو .ردتسردتباغیسهلق . راربدیعماجبرع ن دا ۱
 یدوق قا یمسا نودا ان دنلب "هلق ر د ها حوا

 یرک ۱ثل وبمالاسا هک دتباحاص هرزوا دهعلوا هرخ الاب هل روفکت لومالساو

 نوا ندنا. هنغاط یشاب كرز ندنغاط ماس ناطاسو یموف هن رداو یسوق "

 .رلدهلوا نک اس بورک دمت هما هجشراو هنسوقیراصنا بوبا ات ندن | . هناق
 هنسهکت یک را بودا ات یعماخ لوک ةدنسوشراحت اشاب قطصم یغاشاوب

 اشاپ ینطصم هجوق هدنبرق هلق یدب ید هلرب بودبا نام عرش ٌةمکح
 هنس رې بودب|لوبق حص زون ین روفکت هرزوا قاثیمو دهعوب بویوقهنسالیای
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 .«زرب رودتویوک هشت یزکهداز لارق نالوانهر هدننابمهفیلخ ندشاهنسو

 لام هرزوا یرانامآ و دهع هحتلوالساو ربخو ا. رابدر دا 8
 .مالسا رکسع بوریو اباده غلبام اغاب هرارادرسو ههفیلخو یراتازخو

 .كنسر هرجا رازهشبمرب هدنب رق وق یرکا رات رض یراصنا بوآ اا

 حقی نیملس» تازغ هلج ندنآ ۰ رایدتیا نفد هاخرات روطسم هرزوا اراخ
 دزق) هلنا ماا قفاوم بولوا راوس هرلبتسشک ندهلق ید هلبا نئازخو لام

 کرا هدتنار باوخ مالسا رک ان بش لوا بولوا زا ۱ ۸
 هلفغلا لع هدرحس تقو هلا یک هراب زوکیا لغوا ر كبر 9

 مزە راک هلبح رانک هل ردقو یح صاب هرجا مع كنج بودا نوخش

 .بولوا نار دنب رابنفرک رافک كس کیا نوا هلبا یرایک هراپ شمت بولوا
 ك زکس بولوا رسا ی ابان دلیدلاو كلاض لارق نالوا رادرش تاال

 نادنخوداشو رفظمو روصنمتانغ هله بولاص همجح راد یناحیحد رافک

 موق ٌهماقو دیرولف ٌةعلقو یرولس ندلوبمالسا نکردک بود ناتسب ع منع

 باش ندا هما ا ماش كردبا تراغو بہن ییاصقو ارق هو سوغرو

 . رابدلوا لخاد

 م ھون

۰ 

 .نا ناماس ندنرلهفلخ هما ی هت هدنسهنس یحنکا ناسقط كنترح

 ندهرق یراترضح زیزعلادبع نا رم ییعوا یشادنرف زق هلینامرف كاللادبع
 .هطاغو رانا هرق بودا هرصاح یلومالسا هابا رکسع كم ید نا

 زاغوب بودیا تدوع حتفالب بولا مانع لام ردقوب بوقیب بوقاب یراق رط
 .هرصاحم یتسهعاف تونس بودا روع ةن رااح یلوطانا وشراق هن ندراهح

 بودا هرصاح یی لو ماطسق ندنا بولا لام ناوارف هلا حاص ندنا بودا

 . رابدلک هماش بونلوا رسم یف ید كنا هللادنع نم
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 3 یو ) درک RIE نوک KEI یوک NESIR: NSIEDEIENSSIE یو E E )بوک کیک یک EIS تک )یک یک

 هلارق لقره هرزوا ریدتو یأرو بودیا هرواشم مالسا رکبع ود لیلا
 مارک هباح ضع ندنآ . رلیدتبا لوق یحارخ ید رانا بوردنوک یجایا

 ندلارقوید «لهلق زا" تمکریییاهدیفوصابا بوريك هبهعلق نکیا شلکیراب !دآ »

 یراصنابوناو هملسمو .رایدتناتغارف ندکنج بولا یراجارخو بول | نذا
 نداملا نهر ندرفاک بواک هبهعلق ریز هلا یرامدآ حالسرپ یرادقم كسب
 رمشکنا بوراو هسربد هفوصابا یرغوط بولوا لخاد اورپیو كابی هبهعاق

Eرد بودا اعدربخ ود «هلامالسا هاکتداعیپملا » بولبق تجاح  
 تعرف» هلکیرحت كراسسقو ساب نکردنااشام وریسیتسهمب زابن اوج ثمیظع

 هل بود «لارف یرانوب بوبمرب و ناماناه .ردیدح رادرسرانوب !تمینغ
 دارد,ارلتفاض هرزوا قعادلا یعالسا رکسع تولوا تهج كبو لدکی رافک ٠

 راتنکرد هب وق ا نع كرەد « كدا اشاع ینمهنطنطسق رش »۰

 ۱۳ رک طرف هرواپ نیرضرف شلزا
 رکتسع اک لاحرد هدنرلکدسا موم هرزوا دخ تما رادزک دب رافک كب

 بودیا ضع كتنجرب هرجا نیطنطسف رهش بودبا نانرع خم ناب رع
 ندناتسو رو ندغ نادند یرادیدنج كرون یب رونکتدرجا نبعل !هفرط
 کا هلو هتنیدبا ی وجر | لاتم"هرظق هدایزد مالسا زکسع اما .ریدک
 ماد اما .یدرلردبا لع كنج هرجا رهش هلتعاحشرب هداعلاقراخ تعاس چوا

 نو ز یعالنسا کیچ راتروغو هحغم ندرلنشهاشو نروروهحایو ندرامایو"

 بودیا علق یاب بولک هلح مان وق یرک ا هلبا مرک امرک كنج رخآ بودی
 هدن " نکراقج ندوق یرکا بوبا ابا بودا لتق هلمجاب ییرانابهکن ناباوب و

 هناملوا یداالتم یخدهنتحژ رخ زمدقم هدلملوا بولوا حورج هبا شاط

 0 ا اا د بولوا دم لانا هنوک ناوک هلا

 زکه لج نام راهللادبع اسم بیرغ یا » بودیا عاتسا یتداہش كبوبا اب را

 نامز لوا بورق یزکهلسج هنبرغوا یسع هسخو « كقلاق نکیا غاح

 یخد مالسا رکسع .رایدردنوک ربخ وند «ءزبراش هشت ا بولو یزکی رادرس

 .یرپسا كيبزوب ندزکی راریساكزسزپ .زکهسراقب هشت | یتسولوا دلزمرادرس »



KESEKE یوم یوم روم یوم یوم DESE HESE DEDE HEEE IE وکیوم وکیوم( TSE DIE یوم و KERDE 

 تولوا مدصعنم یرادوحو هلا الغو طحفر و روصحم رافکو مغم هلان

 .جارخ تورو نام یو هغردق ر هنس تولد « نام الا نانو رافک ندا ۱

 رادرس نوجا كم كاب ینک ابا دلو لارق لقره بودیا حلص هززوا كمرو

 ام قاشورف كس زو هرک كس زو هع نیلم تورو نه را

 :نلاس بود ا تدوع هسرابا ناتسرع ناداشو روض نوا 8

 . رابدلوا لخاد هماش نکاغو

 و را

 هدرصاحم

 بونا ابا نالوا هللالوسر رادملع هدنسهنس ینکیا يا ۱ كلاع رخف ترحم

 .هللادبعو ساع ن هللادىع ترضحو یراترضح یرالاهجرهبلع یراصنا

 رکسع ریلدو میجش كيبیللا هليا مارک هباحت كيب هو یراترضح دیزب نب
 .ندرکسع بقع ید یرلترضح هملسم تولوا راوسهقروز هان ژوکیامالسا

 خاتم دنا :توراو سدر وا هوم ما تم کک
  مدقرط هلقید كلوسالسا نو وق دادماو اخد ههبمالسا رک اسع نالوا

 رایتشکهنب بولوا لوغشم هبهرصاح یاهملق ندر بناج بوبوق هنایل یرایتشک
 .ماللسا رگ نودا باس و كردنا تراغو تم یتسهعل زا تئاحا

 نکن ماع تن ماش ماشوحنص هرزوا لاونموب یا نیل . قدراودبا تو

 .شوح هله ادخ تک بولا یوق كنح هلا راد صو. راد را

 واعش رفظ رادرس نکردیا شیروب بوریدلوب اهر هلیایدمم كنابلګ نردحوم
 .دیهش بوبا غوا هنساضق مس كربمز یراترضح یراصنابونآ ابا نالوا

 .هکنوج :رخا تیاور .یداواموح ندلاپسا ضرم حک لوق اما .یدلوآ
 .دلزکد قآ بولک یخد اتش تدش بویلوا حق هعلق هدهرصاحم یا یلآ

 هرجا هرکنسع ءا دشا نخ هرکس توتا یو ناعالع لح ی

 جا رخ هدایزلاعم هرزواقیاس هنس .غهدیاتغارف ندنحتف » بولوا وک تفکر



 یسهیاتخاپب یو ۷:
 »یک )یک ورک IK یک SIE NEDE BDEST )کوک NIE RSI )9 و )وصک RIIERIIINIE اه هک اش ماتم هما

 می ها هینطنطسق فاص وا هک ات( ردش هلاور د دعلال اما «یدرلرولؤا هدامآ

 العو لج ادخ لوسو تلحر نهالارخا . یداوا رب یرلشوک. اراک باحا
 .عقاو یسهحیک نينا یسهحیک یحنکیا نوا كلوالاعیبر هام هدنشاب چوا شعلا

 یکی ترمضح تفالخ نیش دنسم ردن وفدم هدهرونم هدم بولوا

 ۵ رس ل و ندن انا ن نا غ چرا نا
 ندبوما لا تفالخ نون. هواعم ننا دن تسد دهشلانسح ندنآ « نسح

 . یدلوا هبواعم نیمز یور هفیاخ

 .هب واعم ترضح هډنسهنس یجنحوا قرق كناب یک .لونسر هلع ترڅ

 .هدنتموکح نامز بولوا ارا یر ءاشدانرب زادنا هلولو هنزیور ندنمژولارما

 كس زو ندنرکسع ماشم تنحماش بودیا مظعم اد مس یللادع ن _هملسم

 ۱ وا کو نات هر مرا نفکیا تورو کیم

 یدح وم شوج دودعمو بوس هرجا یرلک ام تایورشمو تالوک امو

 «هلاع الحوتم) هدننام سلبارط ماش بودیا بارب بل هرابک ام روک ذم
 هک هطلام ةربزح هانایرلریدت و یار كرنا یتشکو ناحالمو ناحالفهلح بود
 حتف بویمز و نامآ بوکود رکسع هرب بناح لاحرد -یدیاسودر هدنامزلوا

 . رلیدردنوک هليا یتشکرب هبهبواعم یتسهدژم حنف بویوق رکسع هنا بودیا
 كنهجزوب هربزج و یللدم هریزحو زفاس ةرزحو ىدا ا ندنآ

 هجوتم هحتف هینطبسق بودک هیهفیخ هنب یراربخ هدژم هدنوکر رب
 رکنل هدننتلآ هنطتطسق ٌهماق هلنا یتشک هراب زود ترد یرجا ندزاغو تولوا

 زکد قا رایتشک هل ندارد بودبا عورش هبهرصاحم ینهعلق بوللوا تخادنا
 ۳ ا ا يردد نا ها قاق نمی رانا رنک هوم



 i : لوا

 TEED DUS KUDE KEDE DIENT DEDE KEDE جم موج وجودم

 ءانغو كوتیاضوهسدحملاودرف "یداوو نا یو لدحملا ةفوح و رخالاردب و

 نیدهاح کردلوا هرس رقساما . ردرانوب رلارغ ملتا براوا ی 8
 .راربدردشلوا رف-هداز یدومرک زوقط بولواراعشرفس راد رب یر ندراصنا

 مغ هليا ازغ لامنیزک باما هلجهززوا زرطوت . راردروطسم هدن راباتکریس

 ههانتلاسر ترضحو رایدلوا رفظمو روصنم ًاموغامو هلالوسر ةما بولوا
 ٩۳ یراز نع رمع تدمو هنس ۲۷۲۳ یراتلاسر تدم بولک توس ددنشا قرق

 بویلوا نکم كنا یاکدنز نسنح هلیا یرارکنم هکم هرکص ندنوبن بولوا هنس
 بولوا نطوتم هدهنیدم هنس نوا بودبا ترحم هبهرونم ةسدم هلا هلا صآ
 هدنرلتومن ماابولل والیوحت هم ندسدق هلقو بولواضرف مایص هنسیجنکیا
 هلا قح نذا ناما لساربجو .ردشلوایهاظ ی راء ها تا زجعمهرک تيبزوتوا

 رد واف رشهللایراتح فرش كتر بودا لک ا

 متاخ رب ارآ هلولو هانتلاسر ترضح تاذلاب .ردهرک كنىد رف

 رلهمانهب هسلاطب و هرصانقو هرللارقوهرلساناب نالوا RE ر5 ىدلواايالا ۱

 اراح و خاب و وو .رایدتا لوق یتمالسا یوق ناتسغاطبوردن وا ف

 (لحتم)هدهنناشاو یعوق (هقل) هدهلویوق (كدشه)هداوقسوم وا اج و

 یعالسا بودبا تعاطا هنتداعس غیاب عنات كهانبتلاسر ترضح حر
 .ردرلناماسم دحومونمّوم هدن رارابدناتسرفاکران | اذه اولا رايد لوف

 رصم هانتلاسر ترضح بوبا لوق یعالسا قاخ نطنطسق ها یوق رصم

 RT راجح ثیدح هڪ ایغرت هتیراتما نوجا یف تاوبمالساو
 - عما اانا و ندیر اش و لس حی ثیدحل نارا ررغ هاتسا

 ۰ ردشن زاب ندریغصل|

 هنا لص هلالوسر لاق هنطضستلا رک ذ اهف درو لا ثیداح الا رک ذ

 كلذ شما علو اهريءا ريالا منلو ةنططسقلا نجتفل 9 : لسو هيلع

 راش دح هڪ ةهدننقح ا رد روطسم ی مت و 4 شا

 عاتسا ندنرمضح مارک نب زک هبا یراف رش ثیدحوب ۰ ردراو ید
 بوشود هعمط نیزک باا راک ويد «مدیلوا نب هیاطنطسق اف ها » هدا



 یسهمانتحایس ینچالوا ۷۲
BRIE DDRII WIDE RIEرک  KESE KESA IERIE RIE DEEکز یک وا  EKE KDEعصب یک  

 هدننامز .هسلاطب و هرصانقرب اس یک یغانادایآ من رفع نططسفاما .زرءدا

 لارقورمعم هنس زو نکا اا مرا هدهناسا نیططسق . ردشمالوا رومعم

 هب هنس زوت وا نطق هطنط روهظ ةرکسنالکدشا الّتسا یلوممالسا بولوا

 هناتسروک بولوا یه ندنتی دوجو یتخس تخ تخت هدعب بولوایهتنم

 اعر شونالاوب ۰ یدلوا نیشن دنسمیدلب دلورب مان (شونایلا)هتسرب .رایدم وک

 ندودنک قلخ هل هلغلوا بهاذ هروشو قسفو شواو شع بویلوا رورپ

 هرزوا لوبمالسا بوشودهماخ عمط كولم هڪ هدننامز نوتب بولوا نادرکور

 رب زویجوا [۱] بودیاتدوع حتفی یمِک بولوا ارت مک لوس ع

 رخآ بولوا لاتقو برحو لادج و كنج نوجا لومالسا هرزوا لاحوب هنس
 بولک هدوجو هانتلاسر ترضح 9 i A ندنحرات یافو ءاردنکسا

 ۱۷ نده و ترڅ هدقدلوا تون بحاصهدنشاقرق بولاص هلولو هضرایور

 :ماش هدنراتداعس نامز بولیدبا حتف ندنتسد راشیرق همرکم "کم هرکص هنس
 هباص كب شو دوساو دلو نیا دلاخ تسدب یدنلوا حتف ید فی رش

 لقره قشمد كلام . یدیا رادوجوم هدماش حتف داهج بحاص نب زک

 بولوا لدم هرارف یرارق رخآ بوملاق صانف یاحرب هدسدقم ضرا هرصق

 یتلواهتشکرب یراتلود ءاوخ انءاوخ بوژاوهرزوالومالاسا هلبارکسعلاثم ابرد

 هدقدلوا لارق لقتسم بولا یهینطنطسق رهش رصبق لقره ندسلا ناینانو
 هانتلاسر ترضح هدنرافررط هسدمو هکم اما.یدتا ترشاسم کما رامعا یدوب

 یعرکب یرابدنک تاذلاب بولوا هللا لبسین دهاح هوا ادخ ماب هنوک ندنوک
 ردب یازغ الثم . ردراشما هلتاقم هبا رفاک هدا غ زوقط بودا ان زکس

 یازعو قاطصملاخ یارعو طب رفوبت یانعو قدنخ یانعو دحا یازعو
 ترضح هدازغ زوقط نواو یّلاط یانغو نهنح یانغو هکمیاغو رخ

 تعاطا نمشد ندلوا لادجو كو لاتقفرص اما .رایدتا !رضهاس تعاب

 ملسیو ریسعلاو طاونو هاوناونادویازغ الثم . رلیدتبا لوبق جارخبودا

 عقر ! تاذو رصنلاو دهسا خو عافنف یو نارح و نافطعو قیوسلاو

  [Jیدمهب وقوا رطسرب هدارو هدنلصا .



 نداعم ۷١

 < رک ورک DEDE )کوک رک RIE NE NIE )رک NEDE NEI NSE RSI )و )یو NEI )یو ووک )یو )یو و

 لو دزباب ناطلس ۰ یدراردبا جارختسا صلاخ دیدح یرلمادخ بولوا

 ندننشا وهو نا تولک رابه هنداعم و هلغل وا ملسنلاوبا هاشداب دامن شل ورد

 هعفد چاقرب بوئاب هددوهعم یاح لوابا راملعم رخ مر بودا ظح

 هدن | هلیمیلمت كتلاسر تالضح توروک هدنمام لاو ترک هدفطا لو
 هکر هدنا| مکه بودا اشا هسردم رب نوحا مولع لبصحمو امتش راد رب

 یارس راکرخا .یدرولوا توا ندنندمو نربسفم هس دید (هلامس)ز

 . ندیلهلوا هناخ تداعس هناتسارب الاح بونلبق صاخ هناملغو مادخ بول وا صاخ

 مع كريقفو . ردلوآ یبس كنسالوا لطعم لوبمالسا سا ندعم یر

 هدنسام وش وط هللا نر للو شروق هدن صع دیهش ناع ناطلس هدزم واص

 ناطلس . یدا یسانس ناخ دمت حتفلا وبا . یدبا راو یسهناخراک هناغ قتثمد

 هد هاج یشمدو توردتا جارحتسا ی سهوح لب دح ندن دعم 3 دم رج

 اشنا رامزم فس یزارط ییزو زو یرغمو قناحس هراراک شمش داتسا

 یحاف كار داصناطلاس هرزوایمدل وا ی روظنمال ریقف یح .یدرردتا می

 لحاسهدنجراخ هعلق . یدرلشباهدناخ یتشمد نوک نم ( هتسوا دواد ) یس ڈا

 . طم هرق هدنسواج ی ناطلس هدعب . یدیا مظع هناخ راکرب هدر

 انا لع ینیما رک هلکلکتواخرهنلود روما ةرادا هنس یرلکدتبا دهش یا

 بوبا یراهناخ یدو تاقردنا تاق بولا ندبربم هناخ یتشمد روک
 ثلات ندعم . یدلوا مدعنم ياتو مان یو. تیم مه تله اقت قتشمد

 نالوا هدنو هک رد هنططسق هلق نس هبط دلم « نانا رصنع نک یک

 هدلومالسا ناالا . ردفو هدرابر یار توغ كندا ی
 بوغوط مدار كسو رولوا مدا كسب هدضرا هح و . ردروهشمیح .ردقوح

 کرد ریک رهشمظعم داوسر هلب وا ۰ یدرلر د رولو ناسا ندمدا ر مدا رب

 زوموا ندنتسابرد مدا هب هنیلوا موج ص مدا كس هرجا لونمالسا رهش

 ارد (نانارهچ ندم رو سالم نوا ارش ها

 باتکراجرب كەستبا ریرحتو رقت ررب رو, ییراتراحعو رلانب راثآ عیج رکا
 نات یرارب نالوا ترا فاو نایع لا هدندلک اتا لو . روا



 یسهمانتحایس یلجایلوا ۱
DITIRSEکز کوک کوک کوکو دو و )و)ویک دوم  RDI DEDI HIKE 

 هكنهناخ دغاک عباس ندعم .ردشلواهدهاشم یش هرک ك بب هکاقح . رردبا

 ندئآ . راقح كسع نط شملوا رم هنوکرب هدنمان (راب یراص) هدنلامش

 اغ .راررونک اباده هفارشا « هنابعا بودا لاکا رلهساکو هزوک یخد

 هدنسهصف (راب یراص ) هدناخاد یزاغو 53 هرف نما ندعم . ردلوقم

 لوا ردهابو غاب ايارمم هجشراو هنسالعا ڈو رذ ات ردراو الاب هرکزب نوللارفصا

 یندعمصلاخ بهذ هدراقر بیرق هرح لحاسهدنسیقرش بناج كنیلاع لبج
 ندنرصع مور : ردراو نوتلاصلاخ هدنرابع یاقودنوی و یسورکن اما ردراو

 رونلوا تناما هبا مازتلا هلا كوب كسب هحنلک هنّرصع ناخ دما ناطاس ات

 قافوا یرهوج» (اشاب دجا هداز یکک ۱ )رادرتفد . یدنا صاخ ندعمرب
 : ي مع نازی ىا دود یبلوا للف یسدناف تولوا
 ۱ ل مج ندم غابام اغلب ردندعم العارب هسنلوا نامرف ندناطلس

 ندراشاط هنوکرب هدراغاط کهدنس هربسم راصح مان وصکوک عسات ندعم

 عبد هکر دج رک هنوکرب ضاس نددوسو ندهجمو ندراق هکرولوا لصاح چرت
 نول را هدهرتسم مان ویک وک هی رشاع ندعم . ردقو یرظن هدنوکسم

 > رود ا او راقاد و نوک اک ید ندنآ .رولوا لصاح تار هکر

 ندیومد روداب څر ندیا شون یفاصبآ ندنسهزوک كکاخوب هجنل وق امکح اما
 اراک هه رع یداح ندعم . ردشملوا هرح هلنارک + رولوا ضالخ
 «یریآ هرزوا ینزو مظع .رولوا لصاحیشاط ناغابق وک هکر دن اغا

 نوجا راناتسرازم ایرثکا ۰ رداراح كنس بیج رب ۰ رابوق هجراپ هجراب:یریآ
 دار هطلغ) هدنسهبک | یسهصق هناحشوطرشع یا ندعم ۰ راردما لامعتسا
 0 یا كاتدا يارب فورمو فوض ومالا
 روهشم ود یریمد لوبمالساکسا هدایند عی هکرولوالصاح دیدح ندندعم

 هدننامز كارق مان نودنزو ات .ردقو یربخ لدرفرب ندنناکم اما. ردشلوا

 عیج كنهفوصابا بوللوب هلیساقلا كنا نکیا یرامعم هفوصاا رضخ ترضح
 0 یرادس اط لکید ی هدنرازاب قواطو ینامزاولو یامهم دیدح

 ناکنار هد هع لو دی زا ناطلس هک اب .نواگنلاومالسا یسا دا روک 8



 نداعم 1۹

 ی +)  DE DET DE NDE NIIN IE DUDES TDD TAT ENRETOIERs ۰5و او  NEDE NEDE (9مد )مک

 هننوربقجالص هقفرطرادکسا یرلهحراب بودا ناربط یک لسانا ربط هناممآ

 e .ردرهاظ الىندى دو ون
 نارمط ندلوماللسا .رددوهدم هرجا ارد هدنکوا یسهکت راک هر هدنلابش

 | هدنن وج تاج كلومالسا یا ندعم ردقتم 1 ا بودا

 موق ضایب هنوکرب هدننورب هماق مان (یزاغوب موق ) هلحم مراب ندهلوق ید
 قرف رصب توق هکر دقبقر هلب وا رارید یزاغو موق نوجکنا زولوا لصاح
 لاصحتساندن | یرلرکرزو یراحتغاسموق كناتکن رف و كل ومالاسا .شعودیا

 یدب هدنبرق یسهاب اشاب دواد هدنجراخ یسوق هنردا ثلاث ندعم . راردبا

 وربندلیب كيب .ردقوبهدرایدرب راکدرک عنصرب هلو هکردراو رګ نداعم هدرپ
 هداب رد بوشاط شاط رتساو راج لج كس هڪ مو رہ ادهامو ىلا

 هرزور نداوهادخ ماا ارز ءردشمال و لزتت یرادقم هرذ ندشنوک و را

 نوحیساتن هفوصاا ردا شو رلرب د دعم ری و ردددکمشس

 . رذلوقم یر لهتس یافو فطل نارد ندعم رضخ رم و

 نوحسم رارید یراصنا نبط هدنب رق یسهبصق یراصنا بوبا ابا عیار ندعم

 هديملا ةرب زج ایوک . رلردیا داجا رلءزوک نوک انوک ندنآ ردعالم نیط لاتم
 بوک ندیاشون بانبآ هرکرب هدندنآ ۰ ردراویسهبیط ةحماررب یکم وتخم نی
 هصق هلا ناطاس بونا هصق ناخ ندعم .زولوا شا شوت تا بآ

eراربراقیچ هایس نیط ها راصاوغ هدا هر نالوا هدنسام  . 

 نیط رب . راردیا وا لاقصو رله ساکو راهزوک نوک انو ۍخد ندنوب

 هناخ و راب هدازفح رف و مان ادعا و ةرتسم سداس ندعم . با a ی

 کد (یزاغو هردنج) - و نربدت | نارود یراخرچ ۱
 ندنرک ! قازآ هکرولوا lT هکر وا ردنا را

 ر < كی مدیا لوا ردرک ارب مقا ندنزکا یرهش ر

 لوا یقولخم یساغم ولپاقوص اکا . رد رداناما ۰ ردراو یسهصاخ بک

 روک دم بولک یرلهفئاط كنرف ندهطلغ . رارولوا نمس بوس ی

 عاد اود نوجا هفلتخحم ضارما میخ بودا دص ی رلاةمولپاف وص



ATAیس همانتحابس یلجای وا  

DIED SIE DIEDکوک  DRSIE DIE RIE DSIE KEDE IEیک  KDEنوک یک  UIE NDE KEDE TIE1 بک  

 فک هلیا ینااب نیس نودک ام "یلاها هلج بولوا رانکرد بولک هلوبمالسا
 ۱ . یدیا رلرونلق

 نده وا ابرد جوع نوک انوک "یهام نوک قرق هدنیمرا مسلط یحنتلا

 . یدرولوا تمدنغ همور قلخ .بولوا رانکرب رلهدنام هل هابا تامسلطم یاب

 بولوا مدهنم نداربک "هلزاز یسهحکیدلوت كنلاسر ترضح تایسلطوب هدمب
 هنرصق اشاب نانا ندنکشوک هنس هدنتوز یاربس یرلدوم ناالایلا

 رذک هلبا راشاق ندارد . ردراشمهشود یک مربدلاق هدر لحاس هحنلک

 ۱۳ اتاق ایا بیلوا مهدی راوومغ هک ريزو ونغ را هرلیزنا
 الاح هلا كمشود هبارد هت بولوا قلعتم هارد یراتروض نالوا ملطم |

 رلردیا دیص بوقیج هرانک رایهام ناولا كیب هح كيب هنسره بولوا هدلمع
 هدنشاب لیمه . ردایرد شما هطاحا لیم ترد یعرکی یسهعاف لویناتساو

 یایرد ليم ترد یعرکیویو یدیا راو راتامسلط نوجا ربات هثیش ررب یخد
 تعاش ش نوا بواوا زارد زور نوک لوا اما ودنا رود هدنوک رب مدارب

 . ردتءاسقجم شب نوا یراہن لوط هبورغ ندعولط كلوبناتسا الاحو هلوا
 بآ نوجا كنا . ردشلوا عقاو هدطسو كسماخ ملقا یداب_ ضرعو
 فلا یناوهو

 او

 لف ید

 J : نداعم ادخب حص نالوا هدن-راخو هدنلخاد كن رش هنيط طق

 7 میظع راغرب هدنتلا یترامع كنعهاج دمحا ناطاس هرجا لوبمالسا الوا

 مدجانحا نامز بوقبج تروکوکو هلجرهک هلبا قلاخ تمکح ندنآ. ىدا
 اا هقعاص 0 لوا ندننانآ یاضف یار تمکح .:یدراردالاطح2نا

 .بارخ یرارب هک هلرهشندلاعتشا كنازجا لوا هدنرصع نطاق بودا
 چوا هسیاراو میظع ءانب ےدق راک ر دقەن هدنرزوا راغو مالک هصالخ . یداوا



 1۷ ۱ تامیسلط قلعتم هایرد
 )9و2 KDE XSI یک نوک NDE نیک EI ISIE RIDE Xe نوک RIE و26 )و9ک )یک NEDE NIE نوا RIE او ۱و6

 بودا روه ر ندنتروص ود جوط ر ها وا ساک یرلبک

 . یدبا رازولوا رانا قارحا راتشک

 هدلسب هکناخ . یدیا راو یکرب ندنرقاب هدننامل هغردق مسلط ینکیا
 رقاب لوا یراتووع رجا اونا و وا یرلهجیک ربرهمز هرکو

 تنارحو ظفح یرکد قا بودا :شاروانش دارد ور ا لا 8
 .رلربد یدنل وا مانتعا ی 5 قاب لوا هدنحتف کک یج یدل رلود

 لل ها شعا دانا .دقرط هناحم وط یخ دیم ؟ رقایرب میل یخ

 هما کدر نولوا ران ا زا ها هدر و
 بودا حق ینهطاغ هب واعم نا دز ۰ شمراردبا هظفاحم بوزک هلا رح

 رلرد یدّتا هر اب و راپ ی یک

 اهردزا رب لشا جوا یوم دو و هدر ا مسلط یجندرد

 ردژا رو ذم هرانمشد نلک ندرادکساو ید طب ندر قآ :یادنآ راوب

etشمردا رانا قارخا یرافروز هلح بولوا ناشف  . 

 ا زوصوا هرزوا دوم زوبحوا هدننور یار هنس « مسلط ییا

 نیس هدننسخ هام الم . یدا راو یرللاتع و لاکشا ٹول ارد و

 هل بویلاق یاب نیسم الصا هدزکد هرق هسزوا ادص یتروص یا

 ید ونعم ( نولوتآ ) ند و اا هل وا هدنرزوا كنب رلشاب هکر دلکشنم ندنالی چ وا شلراض ۱

 دوحوم هداند . شلرق رب زا وه « شمراو یمسر ناور ییقایآ ج وا ره

 لتانوی مدقم هنس :۷۸ نددالیم دوعو نالوا یمنهم كا كنهلاع ةغدق راث ۲ نالوا«

 ینا راظم ( هنالپ ) یرلقدنازاق هنیرزوا رلیناربا كن( یدیتسارا ) و ( سایازوپ)
 نلیدبا هدلا ندنفرط رلمور .یدیا شلدبا زکر هنکوا كندبس ( یاد ) نوجا لالعا
 ه ( سنارب ) یدوجو هل رکف كم | لس زت یتا ۹ نیطنطسق : رد ساق هان

 ۰ ردد تک

a ۱۵یراکدت غ ف نسالوم قرا یسالفس مسق هدنسه دالیم 4  

 . ىس ت

 نیمالاس ندامواکوب یجن.وا ككرلنالس یرلرب نالوا ردق هنمواکوب یحنجوا نوا
 ..رادنا ماهفا یرامسا كنرارپش نانو ردق ۳۲ ندا كارتا هنسهكرعم هئالپو

 . ردیلاع رلارب رادتمقو مهم ردب | دست یانارب ك ( قراتولب )»
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 )یک DERIKE NDE یک کیک )یک RIE SIE RIE KDE RIE KSI RIESE RIE NIE نیک یک

 برقغو ناخ و نال مرحا لوبمالسا نولو ل یمشلط اف هدخشرات لوا

 [۳] ۰ ردشلوا یلوتسسمآناویح یلاثم
 نکرونلوا انب ۳ دحا ناطاسیعارذ نوارکید .ردعارذ ۱۰ یعافترا

 . رلرد ردشلاف هدنمز رز

 توت م

 هبحع تاعسلط نالوا قلعتم هنایرد

 رات .ردراو مقر هدننح فارس نیو نوک هدوق یدالناح لوا

 نمشد ندفزط ا کناخ هک ی دا یروص ودر هرزوا دور هک

 زحمت تروص هللا مدقت ییرذن ه ( نوما ) دوبعم کلم » : یسهبج یبرغ بونح

 هلاع ییرل ( كلر ) نونلا نالوا هدشن و ؟ هدعولط تقو هرکوص ندقدنالک ۲ یلاهتاو

 تدش هللا تورئو توق ییدلیا شحم ك ( سیروح ) نالوا یلحتم هللا رشنو هضافا
 بختنم ندندناج سمشو راح یترلجات كنبرلتموکح یلفسو ایلع رصمو عماج یباهمو

 رئاوب قردلوا ارپ هعشعش هقافا اسآ باتفا هدنتموکح ماع ( عر نیتسا ربخنمعز ) نالوا

 2 ER نالوا اا

 ياا ارز تعوق کدنسوا كا نوت ندا فارغوطوف هم رت ذخأم]

 ۰[ ردشمالو ها نخ

 ی تار تال كد وعم یهدتنمان ( سیروح ) » ۰ یساہح بونح

 9 تكنالفسو الع رصم رقوم ( عرترا ریخنمر ) هلیبقل سم لا یاو رهظم

 هدلاح ینیدل وا هدنکو ا كنب ركاسعقرەلوا روهظ زادنا هعشعش هقاف | هلتلادع و توق لک

 e كرەديا تع رع هل ردق و مع لاک هدردق هتسربلانیب و تحایس هد دقس رج

Eردا  ( 

 ( نوما ) ( سمطوط یحنحوا ) ندهلالس ی شب زکس نوا » : یسهبح یزغ لام

 (سیروح) هدنوقو رادتقا لاک هرکوص ندافاینسهیلوا ٌهفیظو هللا مدقت یرذن هندبعم
 ده وتعم "هلالس كسمش یحاص كنالفسو الع رصمو نیدتم نالوا یهو نواعت رهظم

 شوغآ كنسەد وعم تب هسدقم ما هلیسهدغتو هبرت كندونعم ( مول ) بولوا ندنس

 ۰ سش ( عر ) كعد وص ( وم) - ( عروم رخن ر ) نالوا بایشرورپ هدنزات
 - ردود هدیولطم دراز سنشلا ةلالس ٠ سمشلا هفطن ملا اب تكلا بح

 یجزوتوا كنتنطاس رود قردلا هنیکح تحت یراپناو رام نوت هدلاع ( سمطوط )
 « .یدتا زکرو لامعا نوجا دایغا یحهدبا لاصیا كرلنامز هج اهد هدنسهءدیع هنس

 هنیربیرب .ردهرتم ه ًاسرفت نلوط . ردلومعم ندجنوت ( دوم ینالیب ) و [۳]



 و بعو هس رغ تایلطم نالوا و
MTMEDRITSESKنصب و موم صممووموجو جو مو مو مصوجوم موم  TESTE TENE 

 کردن وفدم هد د كن وتس هدیرامعم .شعآ یسمالوا مدمم نام زا رد 4

 [۱] .ردناغوا كرامعم (شوداخحنا ) ندا اس یهفوصاا هکر د( ن رابدوء)یمسا

 A نو را 3 هشوکر اچ ¢ هرابکی هدننادیم تان مبلط یحتتلا نوا

 انس لماک داتتسارب هدننامز نادام نا وقنا هک ردلبم نوملقو شش یرونژ
 ۲ ] 3 ردا 1

 روس افزار: لتا جوا اردو ریال و ا
 .ودشما تکش هدشروار هلا جلف ی ریل د یرحیکیرب ینسی رب كنشاب ا ۳

 صیصخ هنمیلعت ندنف رط رل ولامع نده رکو ص هسکر کو رلنش ارمب کا 1

 تا ) نالوا یسهجرت كنو هدزب یک .یرلکدید « مورد ويه » رلن وا ا

 ینکیداک هعوقو هدنادمو یساغلا خراب رخت ی صم ۰ . شم و یان )ی

 هدلاح كيدا ردمولعم ینبدل وا ( یادم 1 ( رس دم كنادیموا هدهسرلر ۲

 ندنفرط مپس 1 . ردمدنلولب ورام ۳۰۰ و ضرع و ۷۶ 3 8 1

 دم وا لاکا یک یان کدام ور هلیس هطساو نیطاطسقو اشنا

 یفقل تنژوریفرول 8 u کج ردق هنحرات ۵٩4 ٩ لند ٩۱۱ لوتس ینصو

 رقاب لژدلاب نوتل | یرللوا . ردشلردای ندنفرط نطنطسق یجندب نالوا فورعم هلا

 . ردشمراپوق نویبیلص یرلهحول وا . یدبا لتنیز هلریزایو یباق «لرلهح ول
 لوا لس ۱۰۰۰ نددالبم یس هلسم شود زمکیدد شاط لیکید مزب [۲] 3

 یعافترا . ردیسیراپ كشاطرب در هدنررش ( سمشلا ةنیدم - سیلو وله ) دوم ی
iروطاربعا ( ۳۹۶ ۳۷۱ ) ۰ ردورنم ۲ یضرء كنس هدعاق و ورم ۰ ۱  

 زوتوا شاط هما یتبیسانم ییاف و عوقو یدا شعا سا یناقن هسنارب تكشاطو نایت

 سود وتت یک يب ھ3 مارک وص یدل هد ردق لس

 ندهعنیالو هور یهدنشاط هدعاق . یدلکید هنر یکیدمش كر هل دربتک ندنفرط 3

 هک ردنا کر و ناتاب هدر سودولت زکلاب » : یزایرب ترابع

 « ردشچکید هدنوک یکی :۱ زوتوا هللا هلاوح ه ( سولتورب ) یووو ۰ شا تراسح
 رو دنا

 كتدنفا كم نسحم یسهجرت كنيربزای فیلغور هيه یهدندزوا كشاط لصا

 : رددبقم هحهلبوش هدرعتعم رام یراکدلبا رش راد هب یزایول
 لاک ییرذن هنندوبعم ( نوما ) نالوا یخ مسا تابلت رهظم » . یسههنح لامش

 توق كد ويعم ET ( سيروم )و هدتعضو یعدتسم كرد دیا مدقن هلا رگ

 84 نرطالا بحاص هنایدلا راولاو سمشلا نح هیطاسلا عفارو لئا هدننردقو

 . یدلوا مزاع هکمروتوک ردق هنر ملا نب یتکذع دوس ھالا کلم( عو نت 8

۱ ۳7 



 یس همانتحابس یلجایلوا 1٤

 KOEI اک یک RIEDRIEDEIE IERIE NSE یک و9 RIE RIED )و2 یو یک )و6 )مک صک )یو< یو

 هفصر هدا لخاد یران .یدتالاحرا نوت هدنسهحاب اشا دواد یلعوارب

 . یدلبا البتسا ناوعاط هرحما لومالسا هرکص ندنآ . ردهدنرزوا

 مکح مان (ک الاخبہ) که دنیا رس روفکتهدنبرقوقیرک مسلط یجنکیانوآ
 هداس هک ی دا یراوصت تیرفعر لومعم ¿ن ندحشوط هرزوا هابس لبم

 یادشتا كمدا لوا هقدلوا یتح هدقدلا ررشررب نک ف قرهجاص راشتاآ

 شعا زعوس
 ۱ رر رهمرهتسیه .یدا هراغم یهدنلبذذایحمربد هدکر ز مسلط یحنحوا نوا

 هرزوا رلهبرع بوقیجرلوداح مان زولوحنوق هح لوا هدقدلوا یرلهنک یساتش

 سهل هنب هدقداوا رجس تقو . یدا راردنا ناریسو نارود بولوا راوس
 0 . یدبا رلرولوا" باغ هدنحما هراغم روک ذم

 9 رام ضان ددع ترد هدنونح كنهف وصايا مسلط یحدرد نوا

 اا یدبا یراریوصت كلساربح « لساکیم < لارا «لسارنع هرزوا

 فروص لارج هرکرب هدلیب هکناغ .رایدیا عوضومآهجوتم هبهعبرا تاهج

 یروصلیفارسا .یدیارارید رولواتمینغ یتمس قرشهسرواهحیص بوقاقدانق
 هم لووص:لساکم . یدردبا تلالد هالغو طحف هدب رغ هسروا هحص

 هحیص یروص لسارنع < ردا روهظ جورخ بحاصر هدنناح لاش هسروا

 وج یدا رووا داقتعا ود ردبا روهط نوعاط هدلاع عج هسروا

 را الاح یا . شا نوکنرس یراتو همظع هراز نالوا هدتلاسو

 . رد دوم ص ص ددعترد . رولوا اشا هدنب رفق راهمشح روقح

 هکزد یلاع نوتسرب یلم مان (یابنویلیم) یهدننادیم تا مسلط یحنشنوا

 گفتی رو ۱۳ دارا یه یوم کج نامزنططف .ردعارذ ۱۵۰ یدق

 نو دمو عضو یسطانقم كنس رب او بوردتا بلح تمق یذ

 هلتروص كەر دتا مانت هحهسدنه هقارطا كلم یدومت روعتر یراشاط

 2 لخاد ارظن هنسلوا كسب ۳۰۰ یددع كراشاط هک شما شهر دتا ان

 نالوارکذ .روماشالک | یدل وا لا هک ۰ راصماو دال نالوا یتموکج

 بولوا یس4هاح بذدح یروعت یاس ك طاقم تام ندا دانتسا هلم روعت

O 



 1 ۰ هيو هسرغ تایسلطم نالوا هدلوبمالسا ۱

 3:96 کوک )وی DIED DEI DDE KEIM و صجوجوم یوم صمد مموری ویو

 . ردبا رثأت ىلع الاح .ردشا منم یللوخد كکسیرویس هلومالسا بودی"
 یمسر كلیلرب بوسنم هطارش هدنرب كلرلرهصیتلا هني مسلط یجتتلا

 كالردقه هدنداعسرد هدقدروا ادص هلسهناعا كراکزور كالو . یدیا راو "

 هنابشآ و زملوب كلل هدنجا لوبناتسا الاح . یدبا"رولوا كاله هسا راو

 ..ردقوچ هدرادکساو بوبا ابا نکل . زا
 یمسرسورخر بوسنم هطارقس مساو ہد رع ع یت لا: هس مساط ید

 ظاقا یرلسورخ عیهح قرهروا هحیبص 7 یواش رد نیکی کیدا

 ارلرهش راس یراسورخ كلومالسا هذه ةلالا . یدردبا تلالد هرانآ و

 نوعد هل اللص هلا نا نال ینکان هام توووا هرعن لوا ندنراسورخ

۱ 3 

 ی رادتنسوکل والس دیا یس دروقربهدرح میل مسلط رک "

 . یدردبا تمدخ هسرالوا AEF ندنرش دروق بوزک زسنابوج دار <

 ناوج رب ندجوط هرزوا دوم رب هد مع یتا هنب مسلط یجزوقط

 سه . یدیا راشعلوا اشنا هدنتیعضو كما شوغارد رب رب نامز 0" ۱
 بولک یسرب ندنرب ربهستیا عازتو لادج هجوقو یراق ندنقلخ رهش ناک "

 . یدبا راروشیران لاحرد هدکدشا شوغارد یتروص لوا

 سونیلاح مب کک .هرووا يروا ور هر ساک مسلط یجنوا "

 ی و ۲ یلاف رب رب یرب بودیا ثادحا تروص کیا ندضما صاصر,

 هج ولا سونعو بلرتشهنامز هوت رفرب هدنسهلاقم كنا .رروطشه ود دور بو

 هسلوا یراجازتما نح كتروع هللا را .رروط بولوا اتود یدق نز هربیرپ "

 . شمراردپا تقرافم .لاحرد هسلیا شوغارد یرامنس لو
 راردنوفدم هدرب بولوا مدهنم هلبا هلزلز رل رع وشا

 ناوتسرب هراب كس هشوکراع هدننیمز كنمامح دب زباب ناطلس مسلط یحنربنوا

 .یدیا ملطمنوجا ی وخد نوعاط .یدا عارد e یدق .یدا راویلاع

 دیزناب هک اتقو . یدبا نعریک نوعاط هرهش قدا قاب دوم لوآ نام 8
 كلا راشم هدنآ لوا رلیدتا نوکنرس یدوم لوا هدنساشنا ماه

 مس
3 



 یسهمانتحایس یلح ایلوا هیچ"
 داف مد هم هم اف ما اه REI NIE NEI ۱1 NIE RIE REEDED ما ما اف من تک هفت

 راغ صر هدنسار كد وم وب .ردم ولعم ی دل وا لہ ۲۳۵۰ ردق هر هحناک هنس هنس

 [۰]1 یدبا شلوا رک ذ هسانلاب هدالاب ینیدلوا قج
 هراکب شمکج رس هکالفا هدنشاب هناخجارس هبنرغ تایماط یتجوا

 نیطا زود هرزٍوا ماخ صر هفودنص ضاس ر هرزوا یرونز دور

 مساطم نوما قلوا نوصم ندراموروم هکردنوفدم یرتخد [۲] كمظعا

 . زددومعرب

 ی رب ره هک ردراو الا دوم ددع لا هدرهص ینلا تایسلط یحندرد
 یحاص یسهعلق هلاوق یرب هکردراشُما دصر راداصر داتسا ندعدق یامکح

 مناد بوباب یمسر كکیس هرقرب ندجنوط هرزوا د ومع لوا .ردمکح (سوقیلف),
 الاصا هرجا لومالسا بولوا ھاط یزوسر یادص ۳1 نا بام لا لوا

 . یدنا شهرک لک یز ونس

 ثادحا قروص هشب رب یهلا نوطالفا هدر رغ ج لا تالط یشل

 یثاط ییربنح یراکدید ( ۵۱086 ۲۲۵۱۵6 كرد قاي ) كرللاپوروا [۱ ]

 هانک ندشنوک هدنتشوا ادا . ردمهردکد هناروب دكر»درتک ندامور نبط طق .

 . یدنا.شغا دع یس وتاټس یدنک ینو نیطتطق . یدیا راو یلکیه كنولونآ نالوا.

 .یدرلشمتا هماقا هنبرب كنو ین رللکبه یدنک( سویسودوثتو ) و ( سونایلو ) هرکوص -
 تسوا كنوتس هد ېه یلکیه مه هقعاص رب نیا لوزت هدننامز سونموق ییسکلآ
 شماکید اخر هس رزوا كردلب دی | رمعت هدننامز سونموتلئولام .یدیا شمتس یقفرط-

 A ARE TT نوتس هر مات كشت هدننعناب رب هرکوص . یدبا

 رددوا هظفام قزهنالغاب هلرلربنح رمد هدنروص ."

 ردق ۳ تاکرید .یدنا فورعم هلمان ( ییوتس نهبسرام ) شاطوب 8 9

 نمود ) هدهسروسردک ۲ ی هتواسا ( تنروت ) هل رابتعا تالبصش ں

EO۷ ند:4۵۱ .ردورمم ۰ ات رقن یعاشترا ۰  uرد  

 شاطو , رودلوا نط یتید لول 13 یاکیه هدر ك( نهبسرام ) ندا قلروطاربع ۰

 یوو ی کا یحو یکیدرب و رخ یرلنیمهدیا هظفاح ین رلتراکب ندرل زق نک نداروا

 هدعاق . ردشاردمق نامزوا لکه ندنکیدتا هعاشا ین زدلاب ك( ۰۷۸ - ) ۵٩۰

 Principis hanc statuam خم lorumque, ۱6۲ ¥OYI وش هحنیئال oدiشlط-

Tatianus opus-ذآ ام وود یغد « یشاط رمت » کو ددزاسل .روتقوا ی.هرابع  

 e . رود تاب شراداقعا یکسا کک

۳ 



 ام تا هاو و

 ۱ هس و هرب ر تایسلطم نال وا هدل وبمالسا

 DIE ورک DIE ورک XIE نیو XIE DIE IE نیو DIE یک نوک یو IE نوک )یو 4 )یوم وکیوم یوم )و

 تاف | و ایالب ولردره كرہش “لاا بوسلوا بلج ندرابدره رلاماک داتسا
 ندنسهعفنم طاق كلوبمالسا داتساره نوحا یرلملوا هظفاحم نده واس

 رونفب الوا . ریدتنا ثادحا تایساطم دصر یدب یمرکی هدلحم یدب یرکی

 را راوهرانم لس ندماخ ص ص ضام هراب را زهه دلحم مان (یرازاتروع)

 .یناتسدنه كنابدام نیا وقنا بودبا اشنا دما رس دوم رب ینابدرن فوجا

 لاکا 3 ع یدک رک هلا ع ناتو اب رد یاتمو ناسا

 انداع ربواصت هک ردا شق هنسهمب را باوح هادومع روک ذم یا ا و

 هرز وا ص ص ضام ہرا كب هدنسالعا هورد دوم و و رول وا نط حورید

 تب .هدلس ورو هاو بودبا اشنا یللاثع هرهج یرب ر هرزوا كحهروصقمر
 .تروص لوا هسلاراو روبط ردقهه هدضرا یور بوروا هحبصر هرل رب

 راردا لوانت مور "یلاها بوشود هنیمز یکم هع نکردبا نارود هرزوا

 ,نمشدر بوقیج راناهر هتسوا كنو هدنرصع ناططسق هدعب . یدیا
 ۱ [۱] ۰ یدبا راردبا رابخا یروهط

 وام لم هههمطح لرز ندا راخا یمدج ا تار کک
 اشامتو مق اذه انموبلآ بویلوامدهنم هزتهج یسلوا مسلطم بولوا هراپ ہرا

 | ردنا
 .كنسنوک ر حا رد دوم هراپ رازه یهدنرازاب قواط تامدط یحنکیا

 هلا هلزاز هدوب .ردلیم رودمرب هدندق عارز ۱۰۰ شغلوا انب ندهرابموص

 .یسانب خیرات . ردشفلوا میکحت هلراربنچ هدنغانیلاق یعولیوا مدآ هلغلوا بارخ
 هب تكرار نمدقا تلاسر رخفو مدقا ةس ۱۳۰ ندردنکسا رات

Eتروع نلتد ( ۲0۵۳۵۲ 03۳600105 , یود اقراد موروف ) ندا . 

E,لغوا هتمات سود وئتت نی رب شاطو رلرب د » يو سو داقرا » هن وتس یهدنرازاب . 

 ورم 1 كنو یدمش . یدا شاردا زکر ندنفرط ( ۰۸ - ٣۹۰ ) سوداقرا
Eهدنسپ دالبم رات ۷٤۰ .رددوح وم یمسقر كىسە هلا یشاط ساسا نانلوب هدنعافترا  

  همدیرزوا .رودلوا نظینیدلوا ورم ۳ ۵ یهافترالصا 1 یدشملقس هدهلزاز نلک هعوقو

 ۱ یدبا راو یلکیه ثكسو داقرا



 یسهمانتحایس يلچ ایلوا 1

 روخآ چا «یسوق رابجقااب « وققرغوا ؛یسوقبوط وق یلاب ۰ یسوبق یئاب
 هب وج بناج هک ن ورقم دامس نوباه باب ندنآ. یسوبق ناخ دی زیاب ؛یسوق
 یسوق میهاربا ناطاس . ( ردصوصخ هایدبت وقوب ) یسوق یورس.ردفشکنم
 *(ردهدنیدکشوک یالا )یسوق اشایدم یللوقص ۰ ( ردهدنید همشچ قوغص )
 رابجناتسوب ۰ ( یدیا هداشک نوجا اشاپ ميهاربا لوبقم ) ناخ ناملس باب
 . وقروع صوصخم هرابحاصمو

 E ۰ مدآ ۲۷۰۰ ردق هنسوش اوج هرشط ندنسوق رنا جا

 هنس وق هغنل ا . مدآ ۱۲۰۰ هب وفموق شفا مدآ ۱۳۰۰ ه یدالناح

 . هنسوق هبناص 1 ۰ مدآ ۱ ۰۰-۱ هنسوش اشایدواد ندنآ : « میدآ ۱۶۰۰

ê3 مدآ ۲۰۰۰ ه هاقیدب نداد مدآ ۱۹.۰ هبوف ران د مدآ  

 دیدح تاقکیا .ردفوشکمهلاش یسوق .ردیسانب روطنق ریزو هلقیدیوب
 كرلوق نانلواباسح هجنراو هب وق روخآ ات ادعام ندرلوقوب .ردرلبلاع باب

 یراکزور سودل هفرطوب .ردرظانهقرش یسلج هلفلوا هداردبل ید یبید

 زمغیداصو هلکعابارخ یرافیصر ییدلبااشنا اشاب مارب ندنخیدق وط هداز

 .ردهدناخ هاربا رصع هکردشغلوا باسح بویلعدآ ندهعلق ترد یرامدآ
 لماک هدزمغی دلهوطخ ندهرشط هدنتقو اشاب ماربباما .ردشلک هوطخ ۰

 یدشلک هوطخ كس زوتوا

AR 

 لصف یجتتا
 ردا ناب یهو هسرغ تایسلطم نالوا هدلوبمالسا

 . . هدتفو نططسفو هدنرود لارق نودنزو هدن صعناددام نا وقناب ال وا

 داتسا ندعس ملاقا هدق دل وا یساب رد مدآ بولوا نادابآ ردقلوا لومالسا

 هدهس غ مولغو رلهنهک عمو رالماک هدلاقارج لعو راسدنهمو رامعم لماک



4  ۰ ۰ ± 0 

 ۹ یرح رادام اراد كنهن طنط  هءاق

 VIED EDK نایک EDE KEISER eI نیک نوک نیک مک او )یک DIE وا )یک ای9 IED و9 نیو نیو

 4۰ « یرابتخا راس ع۰ «یرورو ۰ ۰ قیرطب 4۰ ۰ یریزو ۰ یدنا

 تا هلب رلاصع عصم هدنرللا بولوایح اص تموکح یسهاج ةکیدیاراو یزایوم
 . یدیا رلردبا تمدخ بویلغب لا هدنروضح ناططق هداخناود ی

 یدیا شلاقز | هفلوا رکناهج بودیا یرمنامرف وام هل نطنطسقوت

  هطروء لزق انا ےہ هدنتموکح نامزو ,ll ا کای

 هت وقار یزمرق ین راراوند لونمالسا یرانوک رازاب یهو هدهبمشر مایا ی

 ردنکسا جات هنشاب بوربهزید وغ ا هنلاقسهلبا مظع یالآ بودیا رتسهلباهقوچ

 رايا اطعاششخ هنیراناهکت كنوقو یدیا رابا نارود یرهش نورد بویک

 .لهردالفو قاحنسو مانصامصعو نرزموجاخ هرزوا یزاندب كن هعلق ویدیا

 سوقاو راربک نونغراو لبطو راوروب ینابروتولو هتمرت هدلح ٣۳و قیلعت
 .بولک رامدا ندتلمیهو یدبا روللوا ینامداش یارجا بوریدلاح رایان

 . یدنا رارلبا اشامتو رس یتز كل ویمالسا

 ,یرانیبام كنبرلویق ددع یدبیرکی كنهعلق نالوا هدمرجوبو لاکشاوب
 : ردا ناس ٣ رددوطخ ردق هن

 «ےدآ ۰ ردقهنسوق هلق ید ندن ۰ ردهدابرد بلیشوک هلقیدیالوا

 هبوط باب < میدا ۱۰۰۰ هدیدج تاب عدا ۲۰۱۰ هبیرولس ندهلق یدب

Ve“وق یاو <  مدآ ۹.۰ هب وق یر 5 «ےدآ ۱۰۰۰ هنهنزداباب «ےدا  

 ۷۰.۰ هنس وق طالب « . مدآ ۱۰۰۰ یر تیوب رد رطان.هنتهح هن رداو هع

 ae هبوق یک < ۰ ید ٩۰۰ هنسوبقورتپ < مدآ ٩۰۰ [۱] هسونافباب < . میدآ

 6۰۰ هنناق نوا < مدآ ٤۰۰ هنسوق ییاىج < ےدا ۳.۰ هنسوق ابا < میدآ

 ا مدآ ۰۰ هنسوق بطح ۰ مدا 4۰۰ هنسومق همزابا « مدا

 ۳۰۰ هنسوق عماحیی ۰ مدآ 4۰۰ هنسوق یرازاب قلاب < م.دا ۳۰۰ هنسوق

 رلباب ترد نوا ردق هارو ند راصنا بوبا < مدآ ۰۰ هدنرش باب < دا

 ..رلرد هدابرد بلو ف هل اش

 ,خجرک یسکلوا كرلضاخ باب نالوا هدنسهمیرا بناوج كنوباهیارس
 ٍ . ردتحدلوا (راف ) یکیدمش [۱ ]



 یس همانتحابس یلجایلوا 54۸

TKDE HDI IE TIKE DEDI DIE XK سگ صک DIDA DE BD ID DTT 

 و میدآ , ۸۸۱۰ هحیلک هنس وق ٩ هځاب ندنسوق یارسناوا كجوکو ردوق

 ردق هنسوق ٩۵۰۰ توت دافسلا رادهناتسا هک -یارس یو ردوف ۱ و مدآ

 رادام ارت ادیارس کی ندنسوق قاب یجچ رک هدنید یراتنا هب زا  ۱٩:ردوف

 یعرخ رادام اراد هکردکحتفلاوبا یسهعلق یارسییون .ردفوشکمیددع نوا

  ۰هاقیدب ات هرزوا ماعقیرط نالوا انب ون هرمشط ندوق روخا .ردعدآا
  SALESثالوبمالساسشن هرزوا باسحون و ردوق یدیو مدآ مو

 عج. هاحو ردشملوا عفاو هلف نوا هدعدا كو ردعدا ۳۰۰۰۰ یعرح

 .رولوا هلق ۱۳۳۲۵ رار هبرلهلق ك الت | هاغلوا تاق چوا فرط هرق اما .ردهلق

 . ردنوزوم ٌهناخشش یسمکو رودم یمیکو هشوکراح یمنک كرا

 ,یسهلج بوبتسیا باسح هرزوا یرامعم عازذ هدریمع ناخ اشاپ ماری
 . ردشلدیا باسح هرزوا قلوا عارذ كيب یدب ناسکس

 هدامآ بوط ۵۰۰ هدهناخشوط یهدنزخ ینوشروق هدنرصع نطنطسق

 زون كلذک یخد هدنسهاق ريق هلینوربیارسو ردرهاظ رلوق رومت الاح .یدیا

 لا قجوا شوق ندنتهج زکد هدهباسوب هک یدیشملوا هببعت راپوط هجرل
 ريج هدنرزوا بولکج ریز تاق وا هنسمهلکسا شعر ندهطلغ هنيو یدیا
 رج هدتحاح تقو . یدیا رلردا روسع هدننورد كنا بونلوا انب مظع

 ا ا ها ا ید یر و یا رب هولا راک وزوج
 وقناب ویدبا ار هحل د وس هلا نونا ید رسجرو یدیا شلروقهتسارآ

 ربمدتاقچوا هرزوا ارد یورهدنتماد هعلق زوروب هدنزاغوب کدام رف .مدن رضع

 .یرلهج راپ كرز لوا الاح .یدیا نمهع یتافس نمشد بواکج راربجنز
 ینلنیلاق كنسهقنح رب ره ۰ ردشلوا یروظنم كربقف . رروط هدننزخم هناسرت
 ۱ . رد ردق ىب ناسنا

 / .هرمشط ندهعلق هک شعا نادابآ و رومعم, ردقل وا لوسالیسا هدرصعلوا

 یلغاب هراپ ۱۲۰۰ هجتراو هنسهءلق سوقرت هدنلحاس زکد رقو هبیرولیس
 هدعلق جراخو لخاد . یدراشمتا لاصتا هنب رکیدکی راهبصقو هیرق یلهجاب

 راردیا ضرع هنیطنطسق ینیرارارق هی لیا تموکح یارجا کاح كيب کیا



= 

 oV یرجرادام ساد كنهبنطنطسق ةا

 NIEBRIERIENIDENSIENIIENSIE NIE NODE BIKE DIE وکیوم RIESE 2۳۳۷26 )لک وب نوک وی نیو

 ناهع لا و هنتربغ نيم ند . ردلکد قبال یسعلو ور هاس كنروسو یسلاق

 ارفظم هللاءاشنا نارود هاشداب .لروس تسهلذب هنمیمرت و یمعت كنوش هننک و ش

 یلاو رولوامارک او دنسپ رهظمهدرولوا یراهناهاشروظنمیکاضم رد هدنندوخ "

 هدزعردپو بوروک لوقعم راضح هلج هدکدید «زکسردبامان یاقبا مایقلاموی
 بوبا لوبمالسا لاحرد هدقدنلواتئارق یاثملا عبس بود هحافلا هتنوب لاحرد

 بول وارلنامرفهننیمارهشو ناکسیثاب رامعمبونل واعجیرلالم رادکسا ؛هطاغ
 هعلق ربمعت بونلوا دک او هس هسراماما كنسهلم ۰ عیح كلوبمالسا

 ندنرفس ناور هاشداب هاسلج رلهتسواو لامعو یدنلوا فلکت دادما نوحمآ

 ماظع نتطالس هلجابو ییراهعلق هطلغو لوسمالسا هدنجحما هنسرب ردق هبهحنلک

 بولوا میتیردرب ایوک لوبمالسا رهش هلیادیفس كنرو مرتو ریمعت ینیراعماج
 ماقممناق تسدب لوبمالسا ٌهعلقربمعت رات .یدتک تفاسک ندلوبمالسا "یلاها

 ۱ ا
 كنانموب ! شناد یا نمرات مدید بودا اعد

 اسآ ناسا یانبوب نوسروط هغدروط نیمز
 هس

۱ ۱۹ 
 رسا هل یراهحیک كقاجوع برک سد وب تاسف

 یرلاصف ارقباب نیسح هجیک یدب نوک یدب بولوا یحضا دیع یرانشور زور
 كنهعلق هدارد بل هحشراو ه هلق یدبات ندشننور یارس هدلحم لوا .یدلوا

 هارهاشرب هرمشط ندهعلق بودبا انب دسرب ضیرع عارذ یعرکی هنکوا یساسا
 ناکه یا رابیاتلآ هنچرابصا ینرایک ندلح لوا رانابیتشک هلج .یداوا میظع
 نوردنا كنهعلقو یدبا رارولوا لخاد یرجا ندننورب یارس بوکج ناشکری

 هسناراو یراهناخ فارشاو ناعا ردقهت لصتم هماقو هرزوا هعاف د رو ۰

 ناکیار رادام راد هعلق هلبا راماع قیرط بودیا مده هلبا كالمتسا یتسهلح
 8 لهدا ناس زمغادلەوطخ' ینسهعلق لومالسا مقح هدرصع لوا . یدلوا

 یراسنا بوبا ات هجترانک قدنخ هرشط ندملق یدب هليا هللا مس الوا



ESیمهمانتحایس یلچایلوا  
EDIE IERIE DIEDنیک یک  IE NIE DIE KDE NEDE SIE KEDE DIE RIEیک  RIE DIEبوک  KDE 

 لمحت هرفح ندنغیدلوا ارد بل ارز .ردقو قدنخ هدنتهج رح یرب ندنس

 یخد یروس نوحیغیدملوا فوخ ندایردو رولوا یهاظ وص لاحردو زمنا
 یرلزاغوب زکد هرقو زکد قا هدحتفلاوا نامز اما .ردشملبا قرهلوا تاقرب

 ۰ لاخدا هشنما تحت ید ارحم هد هلهجولوا ندنغیدنلوا مکحت هانروص رر

 . ردشمنلق

 راخت او ع ےتفلاوبا .یدیا راو یسوق ۳٩٩ هدکدتا انب نیطنطسق

 و یا ااغ ینا دم یر راس بوب وقلآ ید یک مدکدتا
 فاو ادلب رامعا مالک ةصالخ . رولوا ناباع هدهلالت بناوخ یرلرپ
 هرقم) یلغوا هسرب هدق دا واتوف هرکصندتطاس هنس ۳۵ بولوا زج یک

 توفیدوب . یدنلوا انب هدننامز كنوب هفوصاا . یدک (نطنطسق لارق

 بولوا رادمکحنوربنهرکص ندن آ .یدلوا نیشناح لارق مان (رتشیلش) هدقدلو۱

 هلا یریبدت كنهناله هدقدلوا یلوتسم ههمور هلا لتق رب نداراصت زعا

 ۱ . یدلوا كالح

- KER 

 ردا ناب یا٣ ۰ ردزادقم هب فرح رادام ۳ كن هنل ا
3 

 زمکیدتبا راذکو تشک یلوممالسا هلبا افصاب ناراب یصقترب یقحوب الوا
 هدفدل وا ناور هرفس ناو عیار دارم ناطلس هدنحشرات ۱۰66 هنس هدلحم

 اشا مارب هللا موحص ردب بولوا ماقمعاق هدهطلسلا راد اشاب مارب هجوق

 لاوس وید « هلوا مک ابحیسیناب كلوبمالسا » هدمالک یانثا نکردیاتبحاصم

 زوقطو رومعم هک زوقط لوبمالسا مناطلس» : ردیا موحیم ردپناه هجندیا
 هنره هکردشمامروک تبیارخ الصا یک کهدزکامز اما . ردشلوا بارخ هرک

 نالوا مدڼم كنراودو رد نمشدو تسود نوسلوا هسا رولوا ندنناح

 هدلاحوب كرهشوب نالوا كولملا ةرسح . رلراقیج بودک ههیا هبرع ندن رللحم



 یمسا کل وبمالسا ہد اسره 1 / ۵ ۵

OAD TAD ED TE SAR AO E A A ا 1و NIDDM 

 هرابل زب ونج کما تب رہص تب ؟ رال ر ونح طا ردسهشوک یسوق

 هدننان و ا .یدر دتا راعاو مکحت ییهطاغ تور ور هدب اتم جی

FE (هدوس هلغ) یرلکسا لامعاصو انا دوس اما امدقم .رارید: ٤ 

  aرار د (هطلع) ¿ نوا كا .

 ردنا ناس یتمسا لوىمالسا هدناسلره

3 

 بدنیا ابو ۰( اینودک ام ) هد نابلیسا یکادتبا كاوبالا
 ء(هردناسکلا) هلتسن هردنکسا . رد (هشوومناب) هدننابرس ناسلنوجا

 « (هسودنزو) نامزرب هددوم ناسل .رایدید [۱] هطن زو هدف رص نامزرب هدعب

 ( هینیطذطسق) و (مایطنازوب ) هدکدتا انب نیطنطسقو ( هیروفغی) هدکنرف
 .شرد (هزوفکن) راوفس+( لووا یططسف )ا و

 هدهل ناسلو (راوودنزو) هدرا ناسلو ( هودنارغ ) [۲۷] هدشغآ ناسا

 . ناسلو( نالقرخ) [۳] هدجافسا ناسل «(انالآ) هدمج ناسلو (هروطاق )

 (هیلعصوق) هدلافتروبناسل .(هنودناغا) هدقنارفناسلو ۰( هینافتسا) هدکنملف
 هددنهناسل ( نمزرصق ) هدسرفناسآ « ( ارگ دیو

 ناسا ۰ (هلاقص ) هدرابات ناسل ۰( ناقرودقاح ) هدلوفمناسل ۰( مور تخت )

 و رشته او و هرهش * هد ما (مور هلغلع ) .رار د (لوسالاسا) هدناش لآ

 رومعم :ردقلوا درا نرو لویم رسا ی هاا رو
 كس زو هرک قرق هد وک هللاقساب رب كنسوقن ادعام ندنیدل وا نادابآ و
 نابلاد تل ع 4 درک نانو یر شرع هاتف یا ۲

 .یدبا ءارهاش هعلق لیذ هجنراو هتنور یارسات ندهلق یدیو یدبا راویهام
 اشنا تا اما .یدزعامده ی هعلق راود یراکزور سودا یک یهدزکامز

 ۱ .قجلوا نودنازیو - سنازب [۱]
 - ردنحهلوا ترابع ندرلدیتال e: 4p zTxov هدهور [۲]

ce 



 یمهمانتحایس یلچایلوا 2
 DITI HI UIE TM TISTE نوک DE DIED RM صک سکه کیک صید صکا صع یوم نیو

 .ثكسراود تاقکلوا هکیدتا اس ناتم دسو ناصح نصح تاق يا ردق

 ,یدف كراوبد تاق چاو ردعارد نوا یضعو ردنکلم عارد ۳۱ یعافترا

 ۱ 2 كنجراخ روسو ردصل ع عارد ۳۰ یساسا ضر صو ردالا عارد 9

 . .رایفاص با ندنساسا بولوا عارذ ٤٢ هجتراو هرلدنبات ندقدنخ رعق یعافترا

 .یدریو تناتم هلا هلود متر یناسارخ یتسام راود ییا بودبا عولط

 روس هلا جراخ روسو ردعارذ ناکس لماک یض رع كلغ شملوا مب تر ولو

 هلبایموق ا . ردرپ لاثم مرا غابرب یلهلصاف عارذ ۰ 11 كلخ اد

 .ردیغالیاب كنيرلرغز یرحیکب كناع لآ هرجا غاب یهدننبام یسومق هنردا
 .-دنخ رعق بودیا انب ید راود راصح قالا تاقرب جراخ ندجراخ روسو

 عارذ 4۰ یسام كراود يا و و ردعارذ ٩ یض عو ۲۵ یعاشرا ندق

 وبو تاقچوا یناح هرق كنسهعلق لوممالسا هرزوا باسحو .ردراوبد هلصاف

 هرجا قدنخو و ردعارذ ۱۰۰ قیغ قدنخ قیمت جفرب یهدنکوا كرلراود

 ندنسوبق یراصنا بویاو یدیا رریک زکد هجننک هنباب یرولیسات ندهلق یدب
 لپس هغلوا لاثم هریزج لوبمالسا ٌهعلق بورک ارد هنب هحناک بوق یرک | ات

 وا بولوا ینم هرزوا تناتم تاق چوا هبنروب یناج هرق الاح . یدیشلاق

 ناب هدد ددع روا هرزوا هلق رب هو ردراو رلهلق مظع جرب ۱۲۲۵ هدناق ۰

 ,لکش لوبمالسا ٌهعلقو یدیا راردیا قلنابهکن زورو بش بودیا نییعت
 هللا رحب یرافرط لاشو قرشو قرط هرق ینرغ بناح بولوا عقاو هدئلثم

 راوید مکحتسمو نیتم راو جوجای دس تاق نیلا یرافرط نیرحم . ردطاحم
 - ودراوتسا ٌهعلقر شلوا هتسارپو هتسارآ هليا راندب نادند یرلورابو جرو

 هناك هدموح ۶۸ هک ید الوا یدصقم ندکعا تمہ لدب ههعلقو كنططسق

 هلغل وا ندنروهطو خوام كيا لا شا ین هلبا مع توف ۰ .یدىا رصع

 ظفحتنوجما كن آ .یدرولپ ایم یغج هلوایلوتسم هرغوقرش یلاقا هعشعش
 . ردشعا ماتهاو عورش هتساس هدناط مس دعس جیب هل دصف

 ا کش ردپ هطاما لم ۱۸ رادام اراد لوبمالسا ٌهعلق

 وا دا بی راصن !بوب | هدیج وارب ء هلق ید یحوارب « ینور یارس حوار



or تیلص رومظ یادتا 

 )یک )وکیوم  XSI (> NIE NIE 9 NIE YADE RIE NSIC NSDENSIE NIE)یک )یک )دکور )یک

 بلص روهظ یادتا

 ندحیسنامز هکرونلوب ساپ ر, رابتخا تیافهدنمسا (سوسرافم)نوکرب
 -راشع.ا بلصهرزوا سالپوب یناسبع بانجدوم فاوطرکم .شعا رمعمورپ "

 هبهناله(سوسرافم) رخآ .شمرولیب ساپبوب یحاخ چاغا نالوا باصو شم
 هلباربقرب بولب زاق یساروا هليا كهناله . ررتسوک یرب كحاخ چاغا لوا
 لوا هحل وف اراصا یتح . راشح رلح اغا هراب چوا وللثم جاخ ین را داص

 هروطبولون تابحتیم نآ لوا .رایدقارب هنتسوا كتم لوا ربرب یراجاقا
 ینوک لوا اراصن موق . یدا نوک یجندرد نوا كلولبا نوک لوا . یدلک

 كمورالاح هکی ديا یسهنسیجن ۳۲۸ كناسبع دولوم ارجاموب . رلیدتبامارباب
 هناله هدعب . رايا تأشن ندنون یرلمیظمآ هنیراجاخ و ردوا (یعاریب جاخ )»
 اراصنو یدیا راقاص هرزوا یشاب بوب وق هجا هقودنص نوتلا یرلحاخ لوا

 هرزوا تیم نالو تابحلوا بولوا یسانب رثا كنهناله یرید همام هحنمعز
 جورع هباس هدعبو رازید رداسع بانج هسیا تیم لوا . ردشعاوا اشنا

 هدعب هلا توعد هند قلخ تدمر هنس اراصن هقرفرب اما .رلردما اعدا یتکیدتس)
 . راردبا معز ینکیدلیا تلحر

 سمعت یاصقا دحسم و ثادحا تاریخ هڪ هګ تروع هناله هدع

 یرایدوهم بودیا رامعا ًاددح یمحللا تب و نییزت یهللا ۃرخص و عیسوتو
 یرلجاخ یهدقودنص نوتلا بولک هلوبءالسا همدزن ناطنطسق لغوا هربق هربق-

 هنیزوکو هنیزوی یرلچاخ نیططسق بودیا ادها وید «ردراکداب كناسبع»
 بوروتک هنیرید یشاب كربز هلبا مظع یالآ یراجاخو یهناله یسانا بوروس
 ندنغاروط نیهاشو ندنغاتب نالسرا »و یدالشاب هرامعا ندیکی یهینیطتطسق
 مظع رثا رب نامزلارخآ ىلا بوریو هنساناوت یوزاب یتوق راو ود «ردمولعم,

 نی هلومالسا روس هرزوا یرلاس كفالسا نارادمکح ود نوسلاق

 . یدسا ثادحا ران یدادش رکرک
 ه هشراو هونا ات ندهلقید هدنفرط برغ هدنرت بناح كلومالسا الوا



r : 
o۲یس همانتح ایس یلجایلوا  

 )ورک ورک RS یک ۰96 )9 )ورک نیک XIE نوک )یک )یک RIESE KEI اور نیو یک نوک )یک DIE یو )و

 دازآ یراموصعم ردقوب نس ناطنطسق اب» : رد مالسلاهیلع یسیع هکرروک
 .بورتسوک یناصع ی هدنلاو دنا صالخ ندتلعو هدینسنوحما كکيدتا

 .لاحرد نیطتطسق . ردیاما ین كنسامکح یسوحو رروا هرکرب هدهلکنوب
 6 اک زام رالف را نتمارخ لع الزاد
 . ردشلزاب هل وب هدناوناب خم رات . رولوا لخاد هاراصن

 ,نکردبالتق رربررب یتسامکح سوحم ندا قیوشت هلق یراموصعم هدعب
 هرکحندن ا. تایوسیب هرکرب هله «مهاشداب » ردیافیرظ بطر ندنرلجا

 اامکح چ اکس ھا دا » :ردا بولوا یروطاربعا روتسد . « تیا لتق

 ریدت هدلویوب .ردمزال اودربیونعم هکقدالکا .یدلوارکراک .یدتا جالع

 .ټهح صو هلواناعم اکس[1] هد(سوتسرخ) تفاعوكسهل وا اءدرهظمهک ك ادا

 -یدلبا زانعا رهظمو وفع بولوا ظوظحلارق هدکدتبا مالکخ وید «هلیا
 - یدلشاب ءریمعت یلومالسا ٌهعلق بولوا رادمکح ارا ناهج ناططسق هدعب

e ۰۲ 4 ۰ و  . 

 د رس سدو هماش یان نارد

 ك هدلاو ؛نیطتط قاب » بور وک یم ترضحهدنسانعم ناطنطسق هرلحم و

 ي ا اار اسا نالفا لوک هدردنوک هسدق .ینهناله
 تولوا رادس نططسف ناه هدکدد «نوساب هماشرب هرحا فیرش سدقو

 یک و لاسرا هتمس لوا نددرق ها ناوارف لامو میهف هنسهدلاو ییف وام

 هبهقاب نالوا یسهلکسا كسدق ءاردبا باحصتسا ینامزاول قوجرب رحم ید

 .بولوب یراثآ ضعل كناسع ترمضح هدسدق ید نوتاخ هئاله . روشانب

 4سدق بوروتک هدوجو میظع ع رد ر ید هدنرهش ( سلبان) بوناب راتارمخ

 ۰ ردا تدوع

 رد ( م ع ) ییع ترضح C118۵ - سوتسرخ [۱]



 ۱ هب کح ۱

 جوک ال )بوک KESE رک کوک NIE NEK XIE NDE ویو ) یو NIE RIE NIE یمصم)وم>وم چو

4 

 ته « یداراقمام4ل وا راع السا کشا تل ا 8
 هلهسیارتسیا تحرک ۱«مارقیا» :ردیا هلیدصق تناهاهاراصن نرداضحیسوحمرب
 کما زوسنه ینسهع یسانا ینحا كنوب هدس . هلا اشنا ضوح لوس ر الو

 تعاس زر تو رک ها هد .هلا 9 ن ص هلرناف كرلة>وح نالوا شمالشاب

 صالخ هد دعل .هلاماود کو نو یارک .رکهمامح هدکغل دقح E روطردقب
 ت 8

0 ۴ 
 یاو رایدتا اشنا ضوحر بودا سما لاحرد نیطاطسف كحد «ردرررقم

 نکا ولو نا قلزاتو رادالاح هبا عج موصع« كس هڪ هرزوا ا

 گن ینه ندنقبدلوا لاب هرهنبش هچرلکیب میل یاقلعتو ا رفقا كراثآ

 نا توا ی راشاب لس یس یزاکدشا لوس 9 هلته قلرا ندب راز

 یهاشداب رلهاشدان یا ینب «هلبسا « روتارقوتفا « هنىدناط ىن وق وا » : هو

 ران الوا نهتالو . هللا لوس یا ینعل « سوتسرخ ولاغم » یاو لارق نیطنطسق»

 یاو ] رلنالوا موزو نیطّطسق ییارق هللا ىع نیطنطسق [۱] « انراح عو »

 یاو : ومخیسپ یاو ۰ ونهچاغآ وت ومساید راق سبت یاو « وم ی ادب
 « مزوک کیا یاو مولکوس ندمناح یاو لغوا یاو » یس[ 1[

 نطنظسق ی راکدتبا عزفو هیرک یر یه بولوا هتسویپ هجوا یرادابرف ویدا
 -دایرفردقویو بودی انان هیودنک ییراکدید [2] (لومیاروطاربعا) بودیشیا
 . ردکی ید مهسلوا ندنضم مازج ن» : ردنا بولک شوخان هودنکناغف و

 نوجا مب یناق كراموعءمردقوبو مهیمتشيا ینءزفو عزجكراناتسرخ ردقو

 135 یه

 داش یسهع هدن رلک دا ماست هن ولا ی رام وصعم ود ) هشوا اودو جاع ۱

 یاسع ترصضح هدنسهعفا و بودا هلع موترب هنطنطسف لاحتود ۹ ابد

  Eرداکد هدر ال . رد ۹ سور ربع ول .

[1] Bit ۳0020 pos, CO 2۲ ۷۵۵۵۱۵4 لا 2d YURT EVO 

Qat بدر ou, Gat uj duou 
AF 0 15۵009۷۰۲۷6 ۸0۰0م همه ۵۰ 

۱125 
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G2یم همانتحایس یلحایلوا  

 هلوا ارا ناهج هکیدلاق زا لارق (سونایقات)یتب(شونابدلقند) لارق هدنخشرات
 ملفا بوریک ندغیت نادند يركع هجو یهاش روپاش هدمجراید بوزا
 در 6 تنایخهبهیحیسم تلم بولوا رابج تیاغ بوسک هجارخ یمجع
 یتسهلح هسیاراو یراصن ندحبسم ند ردقه هدرصمو قارعو ماشو بلح

 لر ردیا عح هلک رک اسع e كرەدبا لص# ت اونا بورق

 ا کا زا لک ید قا ا ) یرزو نالوا يضاع مهجردتکسا
 باح ا بودا تموکح هلبا ربجو تدش لاک هتس یمرکی راکرخا . ردشلوا
 هی ۷ al وک روب هکر دنشللوب عوفو هدننافو كنو یسەعقو ی

 د بوس رادروف یراتا شدو ید تیاهن .ردراو یصن ا ۰ مهمان و

 ۲ ندنا. یدشلک هت رپش همور هلبا رارف ند رد كنا نططسقو هدقدلوا

 قرهلوا توفیندوالوا ندلببکیا بولوالارق (لاینرف) یلغوا هنیرب سونایقت
 نالوا هدنابح هرزوا یوسع نايا پولوا لارق (ریک نیططسق ) هني رب

 هیوسع نیا یارجا هنر و ردشمرق یرثتو هلج هلا لوق یو دبع

 ردا و عرحشتیاغ .یدیایسوح هدوب الا اما .ردشملیاانب رلهسنک صوصخم

 ناسا یو هحارخ ياا هل تولوا رداق هلاحا کیو نمو
 هرزوا تنام یروس هرزوا هسدنه لعو یدتبا عورش کما رامعا یتسهعلق

 . یدنشملا لبصح هدهمور رهش یاتش مولع حی ارب ز .یدلا مک

 بوم ویو موسس

 هر کج

 هدهنانوب خم راوت ین وخد هاراصل ند هلا در یسوح ند كلارف :

 2 ا نو تاج یططسف : زدرانشعا ر رح هل وش

 ود كنتور یتحو لاقصو جاص هله هلغلو | التم همازح تلع هد رهشهمور

 ED RC و e یدزاب هب ود هح ماش بو زاب هش هد یک



 و هاو لاکعاو یروس یا ها السا ۳

 DIKE نوک نوک نایک XIE روا نوک نمک مو نوک IE نوک نوک نوک نوک نوک نوک DEDE NEI نوک نوک KD نیو 2

 ندندج نوجا یمیمرتو ریمعت كنسهعلق لوبمالسا یسهدلاو كنیططسق

 بولوا تشک هلا اتد لر یدنک نور و يک لاونا نالا ت

 هدنطتسلف نفر هبا یک هرابزو نداردر لا نوراف لا یم اک
 اشنا مظع ناملرب و نیتمروسرب بودبا انب یآ ادتبا بوراو "هنسهعلق هکع

 مات یان ماس ر درب مان (هماش)درحما فل رش سدق هدسدقمضراندن | تودا

 عی الح . یدلوا مظعم ریدر لدب یو لاشم ی هدضرا یور کی دتا

 م رپ هدهماق بوراو اراصن كم هڪ هنسیه هک ردهاک هلق كراناتسرخ

 .ردر رقم یرلکدتا كلتسرب چاخ بودیا جاه اما . رلهلوا نیما جاه بولوا

 . ردکیەلک مزفاشا یال ر
 بودنا انب راتار خه بولواهکلم ق فرا ههار مان (هلا)وب هدعب

 مرم ترضح هدننماد (اتیز) روط هدفرش سدق بولوا رخآ یرود رخآ
 . ردن وفدم هدننح

 روس كلوبمالسا بولوا ثراو نیطنطسق یلغوا هنکلمام عی هدعب

 . ردشعا عورش هدیدج

 لصف یجدرد

 لاکسشا بودا ۳ یروس ا كنطنط ق نالوا عسات "یاب

 ۱ ردا ناب ی هعلق

 ساسا ادتسا هلوسمالسا هرزوا یرللوق مدآ ی نادر ئ .ناخروم

 نایدامیا وقنا ندنآ . ردمعحر كلم یعوا E ردناماس بانح ناروق

 سهزب وقتا ندا « مور رصش ندنآ « نطنزوب نا ردا هدعل

 ندموسم .ردنطنطسف موق ص ندنا« نودنزو دلو روفع ندنا < نودنزو

 .ردشاک راروفکتو هرصاقو هکلمو هجیلارقو لارق هج هدنرانیام كرللارق

 ٥٩١ كنانناتو ردنکسا ند مالوا رګناه لارق لوا ندنیطنط قوب اما



 ی.همانتحایس یلجایلوا ٤۸

NSIENSIE NIE NIE RIEDISDIENIENISو26 )یک  RIE۵ یک یو باک )96 )96 )۰۱9  SE NIE REDE NEI 

 .یدباندن رهش هفرواینبیدبا یزبق لارقربهدنرهش [1] (حور) نالوادورع
 7۲ ]ید ارب رحت یخ راتهنمان انک د ترضح نودا اعنا رب د هفوصاا كج وک

 هنسهعبرا بن اوج كنبريد هبفوصاا بولک همایق نیطتطسق هنم هدهروب نم هنسو

 هکید رولوا هیلئارزا تلمونید نییا هدنربره بودا انب همیظع باقرب كيب
 هناحالسرا الاعیرب كنلاعباق نان وا امالوا .ردیسافنا حنسم ترضحنید

 ٠ .هناخ هح الاح هدنلخاد نواه با یخدیر . ردقاط هەق نالوا هناخ شاو

 هکردلامالام هلبا ناثع لا ةناخ هج انموب ىلا رد داش هنهک هق نالوا
 [۰]۳ ردهناخیحالسرب لاباس ارفا ٌهخدرب جراعو جراخ ندباتکو باسح

 نی رواج جو نی رفاسم رادو مولع رادو رلافش رادو همیظع باسق هنوکوب
 یابنودک ام رهشو هتسارا یفارطا هفوصال ها راهناخ راعو هناخامهمو
 0 0 اا یرالم) دو ات دازاباقرب كی روک دم نودا" تنام
 بودبا اشنا اهتنم دوم دمآ رسرب ندقاس كنس شمکج رس هنامما جوا

 بوردتسا ثادحا یلاش یطرب هرزوا ماخ صرع ضاب هنسالعا ءورذات

 هدا هداشک < ییلایورب توروا هحمص هلتقور اط عیدی عر لوا هنسنه

 هساراو كنررب قج ریغص روطو كرز غرم ردقەن هدهعبسملاقا ادخ تمظع

 هتیرلتخانو نونیز ررب هنیراراقنم بولوا یلوتسم هنیرههدح اند عیح
 بولک هلوبمالسا هليا ااده نوتی ز رچوا ریطره قرهلآ نوتیز رشکبا
 یرانوتز ندکبلد یهدسهورذ كنسهق رالک نالوا هدشبز كدوعروک ذم

 ' يرلنوتز وو ! ردتسلطمتاربنات تک ! یدبا رلردک هلتمدخ یادا بوقارب

 .تامساط كسهع a .یدیا رلردبا عوج عفد بودیا لواتت ناهر عیه

 . رول وا رب رج هداج یبازا هس

 . رازازاب « اهر» راب رع [۱ ]
Eسونانیتشو هدرصع یتا همان ( سوگ, اب سه ورم  

 . رده وطخ 4۴ یهیعو ۰ لوط ًالخاد . یدنلوا اشنا ندنفرط

 هنس ۵۳۲۲ اساکو یکیدر دتا اشنا كنیطنطدق قرەلوا هنمات ( ینەرباایآ) [۳]

 مصع رک هدهسیا یدلباب هلبتفرعم سولاینتسو ندیکی بولوا قرتحم هدنسهب دالیم

 طيس هدنلاح کیدمش:ندنفرط (نایروزبا نول )"ندنفیدلوا_ بارخ ندهلزلزرب هدیدالیم

 . یدلپای هدنروصرب



 3 ۱ یرابناب_یکید فالو مالسا

 كب یبا نوا ندشرطب و سسقو سا هدا نامه هک یدما لثلارداا
 ترضحبوروط رومعم هنسزول هغ .یدا لامالام هلبا نک رشم نیا تلا

 دور ءدکشتا هخک یراقدلوا قتشم ندردام مر هلتداعس هات تلاسوب

 .۲۱]الا لوقو ارسک قاطویدنوس.یدما ناغارحا یاد رتا یر ( فرو
 بولوا مد: ندتساسا ید لئارزا روو یسهنق هفوصااو یسهق رد

 حتف یهینیطنطسق رهش یل هسط هدلب هلمدقم نم كناخ دمت یزاغ حتفل ادعب

 انب عماجرب ناخ دم ناطلس هرزوا یساسا كرد روک ذم هدکدلک هرخستو
 كنطضسقو رولوا فیصوت هدنلحم ها.اشنا ردنملسم دسمالاح 4 ردشما

 ترضح هرزوا یلاع هتشبرب مان ییا كرر ز هداومالما ید یمظعم رد

 هعلق هنسهعارا بناوج بودا داش رتسامر یل ەق ۰ هنمانمالاسناهبلع ىح

 بووک نانادخ ناعر جد ۰م ها تدا تا ی ات
 همشچ قرق هنجما بودیا اشنا جنرهصرب لصتم هربوبو یدراردبا یجیسمنییآ
 الح . یدسا داش هناخ ليج او هسردمز هن رزوا بور دتا نارج یوبع

 هنآ نزخممنرهص روک ذمو رار د (اشابیربب هسردم) نادانآ هدن رف یشاب ریز

 بآ هاب لاثم هربح ئم هرزوا یلاع دوم زوب یدب .رارید (وص قوفص)

 شطعمفد ندن ا قو یرانابتشک یناقنوا هدزوع هام .ردراو یققر

 هدنلخاد یسوف ۱۱ تاک یساوسو هدمیلس ناطلسو رلردنا

  وص مظع هدنبرق هناخ كييو هدنبرق اشاکدکو هدنبرق یسهلحم یجتوحمموب

 یراهار هاش هلح بودا بلر بل هلا تمر ف بودا دان یرلح ر مط

 بوتبدبا هاکناود یادش تا و یدردتا اب ندراغ درکو ندک ر کک

 ثادحا رلهشا هس رغ لشاع و هسک تاساطم ندهد بتا نعو باح هدن 1

 هنسالکو و ارزو ی یا راصق یاراصن هک تلادع بوت ست

 رب واصتو هبی رغ راثآ و راترامت كيب هج هرجا لوبمالسا بودیا نامرف
 تخت یاپ بیرق همور راد [۲] ( هاله ) یسهدلاو نیطنطسق و رابدتبا انب هک

  [J]رد یرېش همور .

 یاه [۲]



e۹.یسهمانتحایس یلچایلوا  
 )تک صک هک کوک KTR HIE REEDS DEDE RIE DIE )و وی RIKE DIE صمیمی جیم و

 هنسهنسیللازوب یدب كيبشب ات .یدلوا رادمکح لارقمان (روفکت) هنیرب بولوا
 .رارقو هاکتحت كنهقرافاو سیسقوقیرطب هو هسلاطبو هرصابق هج هجنلک
 تموکح هنسزوب هو رلیدتبا رامعا ینودک ام رهش هنوک ندنوک بولوا یهاک

 هلیمانایاب یر[ ۱]هدیناشاراید هدروب نمرات هدعب .رایدتک بولوارقتسم هرزوا
 راصخ رادو هدفسوو تراحو ردکنرف کاح یلارق كتکلم نالوب راشا

 ندا شر راد لوا . رلربد رھ هص هن رارادو راد . ردکنروا تفه

 یلاشو یرغو قرش كکلام بودا جورخ هاشداب رب ماکدب مان نطنطسق

 نودک امرهش» بولآ هروخت هی ییراهاشنپش هعبس میلاقا لصاماو ییونجو
 روس لوا هابسهبعاد رخو حتف یلومالسا نالوا كولملاةرسح ود « یدلاق

 بودیا عج شویج كسب زوب ندینودک ام دالب و ندق رافا راید هرزوا مظع

 نیطنطسق بولک ههنودک ام نالوا كللاراد هلبا رکسع لاثم ارد ارحم و ار

 زب ونج هليا یتشک هراپ كسب ندای رد .یدتیا هرصاحندنناج یرواس هدهرق
 ا یلوبمالسا هدنا یدب ,رلیدتنا ءرصاحم ندر باخ هلتاعا (یلاض )لاو

  ییراراوید هعلق همرک تاقیدب هجشراو هنسهماق سوقرت ندیرولسبولآ ارهقو
 كنردب كنرف هل بودا باس و بارخ ی رافدنصو ی راوراب و جرب و.
 اس هرزوا زرط رغ یوهالسا ناططسف ندنا .یدندا هاکتخح ییهطلغ

 فرج باع لام عج .یداوا هنیطعسق مست "یاب بودیا ترشابم هک
 یزیوالد رهش لوا بودبا رمعآ یتسوراب و روسو رخت یرهش بودا

 كنرفو یدبا هدشام هان تلاسر ترضح هلبا یسع ترضح ییذتسا هاکتخ-

 تروقتبولوا ربنامرف لدهنیرلدح رسكنراید مجع یني نیمز نارا ان ندنتکلم
 یرب ندهلج . یدتیا ناباع ناینب هدیلپ نيد كيب هجو نایحرسم تلمو نيد.

 هنمسا هک امتربع ریدرپ ناتسود ناتساد هدربلید هکیدتبا ناینب میظع رثارب
 هدر هدشام نامرف یا هدیطسوات كاوناتسا یدبا رارد ۷ لیاززا

 .ردمولعم ینیدلواایلاسا یسیرغوط هدهسیاقحهلوا اساسا ییدد ( هناشا ) [۱]

 هکردیدبعم ( نوره ) یکیدر دتا اشنا هنمان نوراوح كنيط طق اسیلکود [۲]
 کد دن زا وج نواه باب رلهحراب ضعب ندنسهع دق ضاقنا . یدنا یفدم كرلروطاربعا

 . ردشلدیا هظفاعو لقن هننادیم هناخهحلسا ,



  ۱یرلیناب رکید كلوبمالسا 4۰
  XIE HIK XK DIE HDK DIETS XIDIR FFاوج یی  TIE IEدو

 كن جوا یرغ ندهمشحقرق بوروتک تاطلاامر هاومالسا ها یرا 6

 هکیدتبا نادابآ و رومعم هلب وا یلوبمالسا بوریدتا ناب رج ناویح همش
 .یسهعلق ینورب یارس ان ندهلوق یدب ییدتبا انب كنهروطنق یرب زو وقنا
 .هرز ردنا رز ءرزوا رلهلمکسا انیم عصر هتنیفرط كهارهاش هحنلک هتنکر

 لآ بوروظ ةمالس یرلازف ءاب واقایوق رک تافردنا تو لوا
 .هرصیوا یند رللوق هتسب رک والجان مصمم هداسب كيب زوبو یدیا راراغب
 بسا زو یاو یدارلردا روعهلبا یالا هد که دک بولوا فصفص

 .یدیالارق یحاص رفورک هبترعوب ات. یدیا راردیا یالا ید رکسعراوس
 ,یدلوا نشت دنسم لارفمان (روقغ) یلعوا هنر تولوا رخآ یرود ید كنا"

 ووو

 لصف یجدرد

 یرلیناب رکید كلوبمالسا

 ..(هدنور) یریزو بودا فرصنوراق لام هدقدلوا هاشداب "القتسمروفعت

 یار كنشب رامعمو كنسدنهمو امکحو یرب دو یار كاقع بحاص مان

 . هکر ایدتبا اشنا تاملط ۳۹۹ قلعتم هاب رد هل مان ینورب یارس هلبنسحا
 . هل پولوا رانکرد رلیهام نال ها هدنرعق اب رد بودیا لمت مسلط رب نوکیه

 . یدیا راروتلقافک بودآ دض یراهام نوک اک راودو راد کک

 اشنآ هرزوا هتشب رر یر فنودا اتنا قلش هر حد تسلط ردف وا
 . هناتسدنه كنابدام نا وقناب هدشاط لکید یک هدنرازاب تروع الثم . رابدتا
 ..لواو یدتسا ناس و نابع بودا Es ین اتمی یٍالا كن رکتسع ند

 . یعاطویعار هلوسمالسا بوقیح رانابهر زاوهرانم بودا فوج یم دوم

 رارولوا رضاح ناباپیب رکسع هل نامه . یدیا رارالاج كاج هسلک رکسع
 دلع كاان ییدقا ان تایلطو هب فو ا ها

 دابآ و رومعم هبتلوا یلوبمالسا لارق روفغبوب مالک ةصالخ .رونلوا ریرحت
 دص هرجا تلالض مع یخدوب . یدبا هشوکرب ندنانج ُهضور ابوک هک یدتیا



 یسهمنتحایس يلجايوا ٤
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 عولط ندنرلهربش هحمکج كجوکو هحمکج وب ید یلوقرب كنهنوطو
 ندا ناب رج ندرالحم زمکیدتا رب رقتو و یدلوا طولخم همور رحم بودیا
 هنروم نالوا لصاح ندهن وط 6 ردل وا ا هنغب دل وا نده وط رللالز ناع

 روک ذم نکیا صوصخ هنیرهن هنوطهلج ییلابهقیجو هقوتشواو ینلاب نیسو
 هلرمقح ییدشود هنماد كلراداص يوب ندنراحیلخ هحمکحو ندنوبع

 . ردشلوا یروظنم

 كنهنوط رهن بودیاحتف [۱] ی(مالسالاحتف)و (یلویکین) ناخ مردارو
 روگو ناص ندوق سد بوللوا داب هدمالک اننا ییدتبا نابرج هلویمالسا
 ناص ید ندنرللّوک هحمکح و ندراصح راکس و ندنرانمرکد هنوطبوکود

 ناخ دجاناطاس رتخد یتح . ردروطسم هدح رات مان (هفح ) زا هم ریو

 هجوا هدهیرق مان (یلدازا) هدننیام هلاتج هليا لوبمالسا هلباكب ناهلس هداژ

 کیدتیا نایرج مایا هی هنوط رهن بودیا بق رانکهوک یرلایق شمکچرس
 رراغ لوا هليا نعرلت | بودیا ناغارج رللعشم .ردیهاظ یرلتمالع هدرارپ
 هاو ردق رتوک اما . البسا اسان بودک لا بام نعاس ر ةد

 .قدقبج هیهرشط بودا عوجر و هارو ند یک كن ناو

 هجغاب یکی هنوط رهن هنب هليا ام لهس هستیا تمه ناڼع لآ نیطالس رکا
 دادما ندهنوطو هدعب .مالسلاو یدبا نکم كما نایرج ندنجما یارسقاو

 [۲]یرارک وص نوجنا كمروتکو ص هلوبمالسا لارق نودنزو هنب هجنیلوا
 همشجقرق بودیا لذب ناوارف لام هراسدنهم داتسا یلالز نیعرب ندنناح

 بولوا رپشرن هدنسوشراق یدودح اننامورو هدلم برق هه وط هدناتسب رص ۱ ۱

 . رد ( هوودالق ) یمسا یک کن مش

 هدنرل هنس ( ۷ RL کو ۴ 1

IEهلسهطسا و نیطناطسن وق هد ۳۳۷ - ۳۰۰ بونالشاب ندنفرط ناب ردآ ندا  

 ريمعت هابتفرعم سنالاو روطاربا ( ۳۷۸۰۴۰6 ) . ردشفوا ماود هتساشنا

 )6۷-16 ) هدهرکر . ردشلدا تبسن هنمات رلرکو هدیرلحشرات مور ندنکیدلدبا

 ینوناق نایلس ناطلس هلتهج  ینیدلوا بارخ ًارخْوم . یدلیا راسعا سوناینیتسوه
 . ردشمروس راما هدنسهحرد احا یرلتضح
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 نالواكلام هتسدقوماش *بلح .هک اطنا داغ ر# ترضح رصق» ی ٩

 (ءرصایق)راهسنلوا عم « ردرلرصیقهحم ران | .ردلکد رصیق ( لقره-لیقرخ)
 هکردمور رصبق ندیا ممر یلوبمالسا اما . ردرلرصق ددعرب یرکی رارد

 . یدیا ندنرللارق ولوا كنانانوب . ردشعا انب ین(هینوف) و (هدکین)و هیرصیق
 یخ رات هدنآ . ردشمتا انب نیزمریدرب هدنب رق یماج ( هحتف ) هدلوسالسا
 زور لک

 .نیمدقتم نیخروم عیج هدنقح نودک ام رهش یانب عباس "یاب هدمب

 ندزویوبیمانب تیفیکكنسانب هفوصاباو كنیروسلوبمالسا هرزوا یراریرح

 .شورخ هدرا لوا هوط ره هدنرصع لارف ناو : راردیا ناو لیصف

 .بوناکوب هنوط رهن هنیدس ( ولهتحن ) و هنیدس (ویقمد ) بولک هشوجو
 یارسقآ ندهجاب کی هرجا لوبمالسا ات بوریک ندوقریمد هرجا راهعوت

 | ت ردیسوق هغ الاح - هکی سوق (هیدرتسا ) بودبا نایرج ندنسهلح
 لوسالسا هدلم لوا . یدلوا بصنم هزکد قآ هنوط رهن هدلحم لوا

  هجوق یسح هدد دلک ندنترااز فبرشسدق لارق [۱] نودنزو نداریمعآ

 قالم هلبا لارق هدکدک هرادکسا بودک هلاقتسا كلارق نودنزو ناوس
 « ؟ كدلبا هڪ ار هنوط كکیدسا اوعد “م اب» : ردبا نودنزو بولوا

 ندنحاص یک تروع ی ره هنوط هدکتكود : مارفد : ردا ناوس لاخرد

 ود «ردهدما ناب رج الاع ندنجما اشودکاام بودنآ نانکرب ناف

 عوجر یرهن هنوط ناه یلاصت هللا ماب هثدبا باوج هناربکتمو هنارورفم

 یداوارب هلا هنراو ادتا بودا بارخ یرالوب کیدشیا ناب رج بودیا
 الاح - بولوارهاظ میظع نیعرب بوید ندلح مان (یرانامرکدهنوط) هدنبرق
 رارد ا لصاح قصد هدنا قلخ (هشرود) هله بودبا نارود یراب ایسا مظع

 اسلکقزق یخدینیعرب كن هنوطندنآ - ردقافآ روپقم واد یرانم 6

 یدتیاعواطندن رلابق كن هملق مان (راصح راکیب )و ندنسهبصق (هنب) بیرق هنیرهش
 ( سنازیب ) زهکیدرتسوک یغیدلوا لوا "یاب هدیراقو ینعی ( نودنازیو ) [۱]

 . قحەلوا
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 ىا ال 6
 O RO O I I و9 1ھ و ھو او او او د اھ اے ےک و او اد اھت

 یلاخو باس و بارخ لس قرق نودکام رهش بولوا كاله ناج كم
 .لارف مان J] نیطنزو نابدام ن وقناب سماخ یا هدول . یدلاف بارو

 یمانب كماباب » بولک هلوبمالسا هليا نیکرشم شویج ندنراید ( سورکنا)
 . یدیدا تیا تودنا عمرو رمل اددم ERA ود « ردتخحو

 قي رطب ناه هکیدتیا رامعا هبتر لوا یلوبمالسا بولوا رمعم هنس زوب
 كلوبمالتسا نوجا كنا . یدنا راو صاخشا نش کس زو ندناسهرو
 هلا تا هرزوا یزو یرهن هئوط ید نطنزوب .رد(هطنازوب ) ید یمسارب

 .یدوحو بولوا هتسکیش یک. زوب یرمع بولوا روسکم زوب نکردا روبع
 تولوا مدهنم لومالسا تولوا ارک "ازلز رب هنب هنس لوا . یدیرا یک زو

 در ین ییا خرا لز رمق نالوا یاش كناملس ترضح قحا
 هکردمور [۷] رصق سداس یاب هدعل . یدلاق هدسا CE نچ بولاق

 ,شملواهنس ۳۳ ۸۸ هحنلک هدم ناطلس حتفلاوبا یدروا ناش دازن هل وماللسا

 -نوتینازیب ) یلارق « هراغم » هدنانو نالوا یسیناب كلواتسا لصا مساو [۱]

 ً ردشعا تحسن هتمات یدنکو تم هدنلاحهبصقرب هدنراوح قورت

 .كوس ندا تموکح یارحا ردق هنس ۳۳۷ ندشخ رات ۳۰ كدالی» [۲]

 :ندنفیدثلاح هتنب زتو عیسول دار هدا تموکح رقم یننارم هکردروطاربعا یلدا نیطتطسق

 وتشاطنوق ) هاتتسن هنمات یدنک هرکوصو همورکی ینعی ( اموراد ) ادتبا یرهشو

 .کیا ندحتف . ردنعوا لقن هد ( هینبطنطسق ) هیع ناسل هکر دشمتا هست ( سیلو

 هبنطنطسق هلا ) ۳ ( 5 م ومعلا ی اع هدەساع E نالوا ردت 3 منش رصع

 .هدنرلرود یا نابلس ناطلس بقاعتم ینا “عبار ناخدمت ناطلس نکرولب زای هدنر وص

 .ردشعا ررقن الماو قن ترا و ضمالغاب هفلزاب هد ۲ هنطنطق ) هلا تاک وک در دم

 :هرلولپوک رلولناّع ناک هبهرصاح نوجما حتف یلومناتسا ایوک هحنلک هنمسا ( لوبناتسا )

E TERTفا قر یاوح « سیل و نتسا » هن رالاوس نالوا هد ؟  

 .سعرلفل وم ضعب رتاد هتسراکدتسا هبمست هلب وا تولوا بهاذ هتکیدلدبا داب هلو هحرلمور

 رع شلزان هد ررصع یراکدلک یکی كرل ولنامع ز زونه هدهسراروبدیا تامولعم نان

 هعتق و هتغی دل وا لصر وظنم ییدلدبا دىق هد ) لواط سا 3 یمسا زرو هدرا رب

 كتاوروا ارظن هنفحهیلوا نکع یرلمملس یتمسا كرش یراکدتا هرصاح ككراتلک

 کار لر وکه دن راهکس ثلاثدج۱.ناطلس ادا هسا ( لوبمالسا ) ۰ راقیحهنادیم ینلزسلصا
 ۰ ردشملن الل وق 9 نوت هد دهع مو>سح تلا ماسناطلم



 ٤١ یلایم هاسرح هللادیفس رح

 UIE KDE نیک EDE KEE DRED RIDE NIE SIE )یک TIE نایک نوا SIE RIE نا یو هک )< یک نیا یک نیو

 نونف لیمکت ندناراب لدلها هج یتیبام كزکدءرق هليا زکدقآ هعاضبلا لیلق
 ارد جو هداوه لدتعم هلا افصاب ناراب شما نومترع تحایس لیمکتو "

 هدنفرط رادکسا ندننورب هلق یدب كلوبمالسا بولوا راوس هراقباق ندلوا
 ناب رجو ریس هدایرد یوړ نکد هشننورب شمالق كنهدلب مان یوک یا "

 هننور شمالق روکذم ندننورب هلقیدب یلاعت هللارصاب ء كلدردیا اشا كردبا

 .ردتردق د طخ اب وک هک ردشملکح نوکرمحا طخرب هدایرد یور هحنراو

 هنيو رارید زکدهرق هکردابرد هايس یرغوط هلوسالسا فرط لاش كطخوب
 یرغوط هرلهریزج ریغو ه ( راهطا لزق ) یغاشا هفرط بونج كطخوب
 كنیرحناولا کیاوب ادخ ماب .رلرید زکدقآ هلا قلوا ارد ضایب ندنوکلیت
 نکیا ابرد هنی هداروبو رداز | عنص هم هکردشملکج رمحا ءداررب هدننیام
 یراکز ورسودل الا . ردقو یلاتحا قلوا رفتم ندنمطالت كراکرور زکتس

 ثكطخوب هدکدلک كردبا جو بودیاشورخو شوجندنرلهریزج (هیرحم)
 رقح هراناستشک هج هداوه هدوسا و زواوا وغم یراسام كره و قول

 كطخوب لاع قالخ تمکحو رایدتبا رازه دننپ یسهلج هدکدرتسوک لحود
 ندراصح زاغوب . ردیجا یفرط رکدقآ . رد روش لمس یفرط زکدهرق
 هک ب مزاق رحاما .. ردنجا هذا ر ید طبحم رحم . ردبجا ید یسرشط

 رچیه ردق یرلیهام كزکد هرق اما ۰ ردرامهز اقاع مهللا - ردشیوسرحم

 رابهام ددل نالا هدنزاغوب لونالسا اصوصخ ردو ددل لا لرو

 طولخم هتسربرب زکدهرق هللا زکد قا هدنزاغو لویمالساو رداسع ةدناماب وک

 ردنکساو رارید (نیرحبلاجرم) هزاغوب لوا نیخروم ضعب نوجما یتیدلوا
 ا تدالو بوكا افو یرع کن ندد ا ممد و ریمعل یلوسالسا ۰

 ندملاعرخف هدع [۱] بودا تافو مدقم هنس ۳ ندارک لوسر تداعس

 یراویدو رد اپارس كلوبمالسا بولوا همظع “هلزازر مدقم لی زویدی
 هرکه بولوا مدعنم هل نیکرمشم نالوا هدنجاو مدهنم یرایدو ریدو

 توف لوا لس ۳۲۳ و دلو لوا هنس ۳۵5 ند دالیم کسا دوخت 3 ]

 او
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 ( تب )
 ناک ن رسلوا یک هفادیق ناما نرو هنمشد هدنتصرف

 تاصقو یرق كم هڪ هدنمام زکد قا هلا زکد هرق هدرصع لوااما

 نهش هدننمام رادکسا هلنا یورپ یارس كلوممالسا . یدبا راو رامظعم رهشو

 فاق . یدیا مظعرهشرب یلهجنلیا بامرک زویدب :یدیا راو اینودک ام

 ا بور یا رتنن تلا ماقتنا ندهفادف هللا ت رقتوب رک ردنکسا بولوا

 یرارادد راج یرب ندنامز لوا . قدلیا ترشاسم هکعا ریمعت ییرهش اینو

 تامیهو قاحسق تشد و مقلا رهو مرقو هجو هلو یرلارح هردنمسو مرسو
 ازفحرف وللثم دامعلا تاذ مرا یاوأمو نکسم بولوا هداشک ندارد یرابداو

 . یدلوا یرارب عرانموا هاک ناک نوحما تاناوح یرغو مدا ی بولوا رلرب
 صا هنسهدعب . یدشعا مرا عا عاب بوسدا تخت ناینودک امزیک ا

 ا اا عطف یخد لع نالوا یزاغو هتس كزکد قا هلاادخ

 رم ناسل .رارد سوناقوا رح هدینانو ناسل . یدتا بصنم هسونافوا

 . ردشعا هطاحا یسریزج ادو ارز : راربد ظبح رخ

 بوبمرا یلقع كنهد رفا درف هنساروام هکرلرد [۱ | نات رحم راضه و

 ۰ هدب انایب یتیبام ثاهایسرحهلیا دیقسرح اما .ردطیمررحرب شلاق هدهللالع

 لصف یجنچوا

 ردهدننایب ینایم هایسرحم هللا دیفسرحم
 یراحی لوق كراوزو عالطا باحاو راح لهاو ناحالم ادخ تمکح

 یلک ندلومالسا . هلوا زکد هرقهحنلک هنىزاغوب لومالسا ندقازا هرزوا

 حتفلاوبا هک س نیرحبلادیلک . هلوا موررح نیبام لواهجثراو هنب زاغوب یلوب
 یقحواما . هلوا زکد قآ یسغاشا ندزاغوب لوا س ردسان ناخد ناطاس

 شملیا هطاحا ییرعلاةربزج امسقو شقا بعشت نددنه طیحمرحم نامعرح [۱]

 نا ینکیدلند ( نامع ) كنلژم نالیشالک | ندشرعت نکل . ردرحررب سا
 . ردلکد ( نامع ) زمکیدید مزب , رد ( ییرغطبحم رحم ) یکنوکو زد کد ییدسا
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 بولک هناواد قارعنالوا یک یاب هدننماد (زیلآ)موک ردنکسا ندنآ

 هن كتروعهفادیق مهاشداب » : رایدتسایسارزو .رابدتا هرواشم هاسامکح هلم

 یقاجو بانو بارغشانالو بوراو هن رزوآ با کت لا ار

 :یدّتسا ا هدن رلکدب د « لهدا باک ییرازکح بورک ندغم نادند

 هنیرزوا هدکدتا قالطا ندسح ین هفادق نا ( قو دهع اذا مرکلا )»

 ندهفادیق هکلدباجالعرب کوب .مدلبا قاثمو دهع نوجما كمامکح جنلق و رکسع
 یک اردنکسا اه : رد ابور دلاق رضخ .ترضح ناه هدک دید لالا ماقتنا

 ناه هوا ید لاتقو برحو لادجو كنج كەسيا ربد مال ا ماقتنا ندهفادق

 كتهفادف .هلبا تص ی یه بوسک ندنب رق اینودک ام رهش یز زکد هرق

 ید E دهعو كارول ماقتنا تولوا با فرع یرلراردو راد حی

 لبا ینابرماهلا هللا كراب » ردنکسا یامکح میج هدکدید « كسرولوا شمروط

 3و رف نسدنممو امدن یامدقو ا هله ود «هلواو نسحا سدن و یار

 كيب زوب هرک یدب بولوب عفترم یهایسرح بولآ یعافترا كزکد قآ هلی
Eرضخ ترضح بودا ترشام هنعطف هل کد هرف بودیا عم لامع  

 .. یدبا هدنناس یمه رکسغ فّلاوط كردنکسا اریز ۔یدیا ردبا تراظن کک
 : تا ورا هناملط هلا كاا زدقوج رلنارد ٠ .ردراو فالتخا هدننوس

 یادلوا قفر هلا یسوم ترضحو ردهدنر ل یوو هرش> تابح

 اد يا ( ۱... یس قارف اذه لاق) هک ردّسا هليا ناشلا مظع نآرق

 کما ط ول و و ىدە ردوا هارد تمدح الاح . ردعطق

 یزکدهرق هبا لاعو رکسع لاثم انرد مار ةت . ردشلوا یرضخ بدم

 بودیا لظ هنيتمۇم هلسار كرضخ هجنلوا بيرق یسقلوا حق نکردبا ماطق

 یدبا رلردیا هیدأت نیشیپ یرلهیموب بوریو راتلاتسا هبهرفکو عطق ییرلترجا
 یرافک عج بولوب لوب هاسرح هجنلوا مات هنس چوا هرزوا لاحوب هک ان
 ندنرلرهش كتهفادف بوش را ر رض هدب رف | درف ندنام الها ےب ودیا قرع

 لصالاو ی(زوروب) ةعاقو یزوبرارهشو ی(لوبناتساکسا )ری (اینودکام)
 یدل وب اهر ناج رب ندنرکسع هفادیق بودیا قرغ یرهش هراپ زویدب كيب



 یس همانتحابس یلچابل وا ۳۸ ۰. 1۳

 KA ODO RO TO RO مزه RO AO ما کف مزه مدام مد دف اف من هه مک همت فرم مه هفت

 رلاقو رانا قجهشانب رابتشک یند هدنا رددنلبرمس ٌةعلقرب شمکچرتس هکوک

 «تام») یارحتو مرق :ریزج ۰ ردراو رلانم نوجما قمالغاب یتشک هرزوا
 یخ دیسهقررفرب هک شعازکد هرق ایارس [1] هبلاقص رادهلط ابو(قاح3) تشدو

 ریصقللا ریثک ریتحوبیتح .شعا رولوا بصنمهنیزکدریمد ونالبک یناهرزخ رحب
 "دانا راکش ودع رانا رکبع نکردک هرقس وقسم هدم راع ناش یارک مالسا
 .تکم بوراو هناتسف هدرادروب مان ( مشاو ) و( یلهنرک) هدنسا رج (تاه)
 رها وا تار یر ارا مینا تم راک ك روا ہک نوا هک سا
 .یدما راق یراتمالع تنتاقواخ کد هرجا :بارت نالبراقبح نا ردبا رقح

 وولوا رعاظ یرلقوباق كتارشح وللثم هیدرتساو هیدمو تیودرکو چکن الثم
 کم لغ هلا نا ) هبآ -:نسعا زکد هرو یسداو تامه هکر ونالک [ | 0 .یدا

 یخد هتروص هنوکوب یضرا یور هللا راتخ لعاف فالملا كلام هدعب ( ریدق*یش

 ایه اش ةلادارا ادا )ارز . یدسا قلخ یننرقلاوذ ردنکسا نوجا قعوق
 هک هدضرا ےدا هرئص هنس ۵ ندمدآ طوبح هرز وا یومضم# هیاسا

 .ندهننانو اما . ا وا داقنم هودنک نارادمکح عی بولواهاشدا رکناهج

 .مصخ بويا ورفرس هردنکما [۷] ( هفادیق ) یحاص (هنریمزا )و اینودک ام
 روا خا تولو رفظهبا هج ور ةهکلم هفادف و ردنکسا ںولوا یوق

 ,لخاد هتناود كهفادق بوطاب مد هسرادد ڭنهفاذق افخ هله رط تحاس
 قانق یر مکس اد تسکک کز دما رم دم ندهدرب غاوو ییروطوزرطبولوا

 هلردنکساهفادیق امدقم بوروتک هنیروضح كنهفادق هلیادنب ودق بولیبیرکسع
 هک رایدلب هندبا رابور یردنکسا هلاشتلوا یدیا شمردتیا شقن قتروص
 .. یدلاقهدسح نامز هح بودبا سحیردنکسا بویمربو ناما ژدردنکسا

Eها فک نودا قالطا ند سدح ردا هفادق  ESهنکحهعا . 

 . یدل با دازآ توردرو ناک ES هنکحهیمکح جنلق و

 . ردا: ییدریو كرابرع هتسنج و والسا [۱]

 "هشدق) ماوم نیب RE تدشن یا یوم یمهبار > هعلق :E راوح رمزا 8 ۱

 د 3 رلسد ( یبهعلق



 > 4 یجتف هایسرح

 یو دوو و و و و و یوم هوم و REE وب و و وجمصم موم مو صحصحمج م و صع

 زاغرو یریزو (هشزاغروب) .ینسهعلقیرولسیریز و( هر واس)-یدلیاترشابس

 « یتسهعلق یلکرا یر ز و (هیلکرا )+یتسهعلق سوداغوب یرب زو(سوداعو):یتسهعلق
 یزاغوب زکد هرقیریزو (هشزوقرت )ویراهعاق هحمکح راریزو شادنرق کیا
 قیرطب مان ( زوروب) هدلم ینیدلو تیام زکد هرقو ینسهعلق سوقرت هدنبرق
 روهشمهلبمان زوروب هدنسهسک !كنهصقمانقاوقالاح هک -یسهعلق زوروب سیسق"
 یرزو زود هدعس ملافاعیج لصاماو یدتسا اس نا ردهرومعم هعلق

 اک ۱- ردآنودک ام ةعلق هک - لومالسا بوردنوک رخ هنسهلج .یدباراوب
 . رونلوا ر رح هدنلحم هللا ءاشنا یرلکدتا دان بوقارب لم

 جسمی

 ردهدنناب یحتف ا یک

 نافوط زکد هرق هرزوا یراخیح لوق كنيخ روم نالوا كلام هته مولع
 جف [۱] جالوق ناسکس یت هکردقبم رحشرب شلاق ندنیوص یتاملظ حون
 هدنبرق لوبمالسا بویوا بصنم هزکد قا نافوطلالبق هکردهاسرحرب قی
 - راح هدرصع لوا . یدنا شلو تام هدلحم نالوا یزاغو رکو هرق الاح

 (تشب)و(سوکنک) و( تیک )و (چک) و (نیج هرب ود) و هدنرلا رح (هتناللص)هدناتس
 یزفروکكیدنو بولوا زکدهرق ایارسیرایداو (هردنمس)و(مرس)و یرلارح

 رارب ینیدشراقهنیزفروک كيدن وزکدءهرق روک ذم هدتالو (هتشرود) ندنلحاس
 شنکچ رسام جواهک-یسهملقكن (یداژارپ )دتل رل یک ردا
 نوجما قمالغاب رلیتشک الاخ .شع اهداتردبل هعلقو هدرصعلوا ردالاةملقر

 یراهملسودون و یراهتشیوک یک هدعدق نامزو رروط ردراو رلهقاح ریمد»
 یخد یتهالعرب كزکد هرقو ردنیو نابع یرارب یرلکدتیا ندقمنقوط هرلاق
 یران دب رلربدیسهعاق(بوکنم) بیرق هلح عرب ه (یارسهتب)هرجمجرق ةر زج

 . روپناوا لوبق هدزعامز ینیدلجا هلا هبناشلوو تارأت ًارخۇم دزغو [۱]

 . ردتات هلا هدوهشم ران | "ید یلاصتا هللا رزخ رو قعسو كهايسرح



/ 

 یمهمانتحایس یلجایوا ۱ ۳۹

DSTI DIDIERیو یو وگو ورک ووک یو  NITES NDE۱33926 بوک شک یو ووک )و5  

 وقناب هللا رصن تخم هدرانالوا هدهلطاب نایدا . رلرید ین هداکوب هکردننرقلاوذ
 راترامع هدضرا معدا بولوا رمعم هنس زوب ینا وقناب موق . ردنابدام نبا
 / , یدا لئام کما اس

 دلرارمهبق .. یدیایرصف سدف (ناونب) یحاص هینانوب خشراوت یشادنرف

 هک-ابنودک ام هاک «هدسدقم ضراهاکبولوارصق هنس ۵۲۰ هکناوننو یمادتا

 نایدام نیا وقنابوب نوک ادختمکح .یدبا رولوا رادمکحهدن ارد یبا مور

 راتاپ بولوادول | باوخ هدزان باوخ هماج شوهدم تسم بودا شونو شبع
 ماا هع بولوب هدلحم مان ینورپ یارس یتودنک هلا یریرس حایصلایلع نکیا

 هنشاب یسهمدخ نالوا هدراکرس هلحو یسالکوو ارزو بولوا او

 هدن | بودیاظح ندنساوهو با كنلح مانیلورب یارس كلوبمالسا بولوا عج

 رادمکحرب رکناهج نابدام نا وقنابو ارز . یدتا ماتحا کما داش هعاقرب
 - درک هدنتموکحنامز كنوب .راریدیناث ناملساکوب نابنانوب هله .یدبا ناشیذ

 ,یاط ی نوخ بولواجورخ بحاص هرزوا یح نید[۱] رصن تخم ندناتس
 یالتسعضراو نیطسلف ضراو ناتسربطویاشو باحو سدقمضرا نوجا

 هرک یدیو بودیا باس و بارخ یربش هراپ شع هدرصم دالبو یارحو

 ریسا هدن رهش دفص یلابنادو ایمرا ترضحو بودیا لتق یلینارسا یخ كيب زوب
 كما نایصع هنابدام نبا وقناب بودا عح ناازخ و لام باسح الب ودیا

 لی رد هرزوا صن تخم ییاونب یثادنرق بودا عاّتسا وقناب ینغیدلوا هدندصق

 یا یریزو (روطتق ) نالوا یر زوشا كنودنک بوردنوک هللا نکسع لاتم

 ,نامهرق بودیا رصن تخم منع بودبا شویج ةغیاط هلا رکسع كيب زوب هرک

 رصن تخم ادخ تمکح بوشوقوط هلیراربرب ناباپ ی رکسع یا هدنسارح
 .فاوارف لانمو لام ردقوب بولوا مزهنم ترصن یب تخم دب بولوا رصن ین
 ردیماقمو یسانب كناماس ترضح نایدام نبا وقنا هلبا مان لوا بولک هیوقنا
 لوبمالسا ی رهن هنوط ناونب یشادنرف بودبا ترشابم هنیروس كالوبمالساوید
 هبات یهلوفیدب هروطنف یریزو وقنا بودیا دعت یمردتا نابرج ندنجا

 . ردشعا تموکح هداونیو لباب لوا لس 1:۷ : ٩۷ نددالیم [۱]



 ۳ و یاس مرد تالو مالسا

 EIEN قافیه 13 ۸2 شف خاص فیض 3 2 تم

 نوجا یتمز لومالسا وند « هلوا نادابآ و رومعم ناروا رخ یلا » بولو#
 .شمردما.نشتسرب یخ هلا یاب رتا دب وو لوا کم . یدتا طدریخ
 . یدتبا لتق یک یسابب یهموقم هضئلوا رارسا فقاو نایاس ترضح
 بوغارب هرزوا یلاح یهمیظع راثآ لوا هدننورب یارس ین ناماس هد

 دحسم ییدتا عورش هنسانب كدواد ترضح هدنا نودگ ههنندقم وا

 یسهعلق كق رش سدق هدننح یرارد هدقدلوا م وح ص را ییاصفا

 (عیخر ( یغوا كناماس ترضح هدم . اردن وفدم هدمظع هاتو ر

 هرزوا یسانب كناماس ترضخ یاب هلوټالسا بول وا رادمکح هنانناتو

 ین ناماس ند بونیدیا هاکتحو یدّسا رامعا بودا همىسمض ید رلات هڪ

 نا د# لوق ناماس اعر كاموو [۱|یدلو هدنفالخهنس ۰ هرزوا

 هما راد یدو رخا . ردشلوا هنس ۱۹۰۰ هحناک هلاعرخف تدالو قحسا

 نالوا یسأر طقسم كناسیع ترضح هدنبرق فرش سدق بودیا لاحترا
 نابدام نا وقنا ثلات ی ندا ردح هرجا مظع سرت رویت ج تس

 یلوسمالسا بولوا رادمکح هدلس ٠٠۰۰ ندمدآ ترضح طوبه 4یدلوا كلم

 زدکساو زنا وا ت 6۳م ندندولوم یور روا یتهوکح كنو .یذّسا اتم

 نا وقناب . یدلوا هنس ۸۸۲ هحنلک هنندالو كتلاسر ترضح ندنتاقوا ی

 وشاب هدناور ر . ردم هیت قحسا نا صیعو ردندن رللغوا قالات نادام

 تله ةسلاعت ارد نادام نا وقام[ ] نوا کشت
 یسکناءلران و .ردن دها دداب ترد والا هه هطفیمز یور۳] .ردسادتنا

 ردنکسا یسحنکیا .ناماسترضح یسونرب .ردهدهلطاب نابدا یسکیا «نمّوم

 لس ۷ یتموکحن تدم ك ( مبخر ) یمهخسن تاروت نانو هدلا ۱]

 . روسرمس

 هل دوس قارصیق بویلو ادلوت هب یرغ وط ندبیغوط مارح ندندلوت ندتارضق [۲ ]

 ۱ -.ردظو ناو
 نالوا فورعم هلا یفل ( رتوص ) بولوا یسجرب كنەسلاطي ی ؟ هدرصم [۲]

 هن طط ق كنهسلاطب :ردشعا تموکح یارحا هدنخرات ۲۸۰ : ۳۰۰ داللالق تاد

 . ردقوب يراد هر



O,یس همانتح ایس یلجایلوا  
UEDIEREDE RK نوک نوک و یوم NIE وی یوم NIE و REE KIERO و و ویو DIREN DESE 

 بوراو هنرزوا كهاش نودیص هليا ناویح سانجا عیجو هلبا ناوارف دنج

  ۵م تام رحا بودنا باتع نسایسلاهاو باتو بارخ, یرابدو راد هلج
 نوش هدنلوا نایلس هدر ارس یوا قاری دن زا فک و ماد دبص. یو

 كکلم نودص لو اما . یدسا ناشنو مان ی بودا لتف هلا باتشتآ

 و ج ا رفتی ت فا یک یر رویت نهم هدکلف

 جاردنا هدنراجاودزا بولا ندنانغ لام یرتخد لوا ناماس ترضح

 (اس) هدنراد نم هک یدبا درج ناملس ترضح هدلح لوا ارز . رایدتبا

 هموحع هدمظع تخت مان قید | ندنرایحاون هسروب ( سیقلب) یسکلم

 . ی( هنیلا) یزق كهاشداب نودیص وب بولاق درج ین ناملس [۱] بولوا

 ناف قاغا ته وا نرو ها مور نوش دف ما رک

 ندنلالمرب لاوحا كرتخا دب رتخدوب ناماس ترضح .یدبا دولا اکب اماد هبا

 یارسرب هدلمو نوجا مب هک مراید ها نما ا د یا رو ددک دتا اوس

 یتروص كماينو مرک هليا تاداسع یعرم هش اماد هدنا بودبا اسب یلاع

 نوک انوک وید « مالوا غراف نداکب هکدتیا قلعت مرظن اک ۱ بوزداق اشنا

 عیح ناملس ترضح بولوا مقاو هداوبق زبح یساجر لاحرد .یدتیا رلاجر
 هنرداو هلفو مور ضرا یل هدنودک ام راد بودا صا هرابرب و هنجو سنا

 هدنوک ید تردا نارود یرارب فتطل یساوهو بآ هددمزاو هدلومالساو
 هدن پول هبهننآ ناماس ترضح ندنآ . رايدر, و ربخ بولک هنایاس ترضح

 خاکرب یهابو نهاظ یرلاتب را الا هکردشم انب امن ناهج رصقرب مان (قلاشام)
 ا یلقع كمدا هک زدمنظع ياسر سلا بجاو نآالا یلا قنروخ <

 فورب یار ی یسهحاب راکنخ الاخ بولک همز لومالسا نا

 باوخهحیک رب هدکدتناتکم بوروف ییاملس هدرا رم هدرب ناسد س ردلحممات
 یارسرب هدلحم لوا هدا تیک تور ندا یو بآ نوراو هکتار

 ناتسوو ناتساد مد رلطد هک یدتسا اشنا رار وصقم دابا تهر نوک اوکو لام

[Jقوراف تفالح مایا قحو ینیدلوا هدنتت | كروس د یفدم كسيةلب  

 . ردروطسم هدحرا وت ضعب کودا شمقیحهنادیم كنشعن هدرمعآ نانلق ارحا هدمظعا



 ۳ ینانب غیرات كلوبمالسا ۱
 26 )هک نوک EDENE NIE و نوک نوک DEDE NDEI NDE DIE و9 ا )926 )9۵6 26 یک نیر نوک

 هاو ( شیلا كلذ شیلا منلو اهريماريمالا علو ةنططسقلا نحتفتل إل

 دیلو نبا دلاخ و یرلترضح هیواعم ندنیزک باح ا یرافب رش ثیدح
 هینیطنطسق حاف ها» بودبا عاتسا یرلت مضج زیزعلادبعوۍراصنا بوبا ابا و

 داب مارکب احا هرکه بودیا غیاب یس هفلوا مور حاف ويد « قدیلوا زب
 ینیدلوا نکم .لصفتلاهجو لع هلا ءاشنا یرلکدتسا هرصاحم یهنططسق

 . هدیا نایب یتسین ادتبا کم ندنفآ طوبهانا روا 5

 هیط ۂدلب ےظع ةعلقو مدق رهش ریمعت ناب

 كولملاة ر نح و هنططرسف هک ینهدانودک ام ناننانو تخنوهلعل اهطلسلاراد

 فاسوا نیخروم هح هدنقحیودبا مالسل!هیلع ناماس ترضخ یانب مالساراد

 مورلاتبغ لاو راشلوب « ةبيطةدلب » یتراتیجتف هدمیظع نآرقبودیا رب رحت
 اهاتمقلح ۸ نیرسفم ضعبوراشعد ردهینیطنطسق دارم ند ( ضرالایداق

 مور هلغاغ مالک ةصالخ . راشعد ردهنودک ام ةعلقوب مارح ندنصن (داللا

 هدضرا هجو هک رابد رادرب مور هللغو مور هبدیدو مور "هلولوو مور هطنطو

 هدنقح هینیطناطسق یانب ناخروم یریغو ناینانوب خراوت لوق .ردقوب یربظن
 امدقم هنس ۱۹۰۰ ندلوسر تدالو قحسا لوق هک رد راشل وا هيلع قفتمهلح

 هرویطو شوح وو نج و سنا و هفاقندفاقمالسل امهیع [ ۱ ]د واد نیا ناملسترضح
 هرب زجر مان زودنرف هرجا سونابقوا رحم هدنیمز برغم اما . یدتیا مک "

 بولوا رورغم تاغ . یدبا راو هاشداب ناشلامضعرپ مان [۲ | نودبص هرجا

 نمروتکرب ناماس ترضح . یدتیا كالشکرنس بويعا ورف رس هناماسترضح

 .ثعب لوا لس ( ۹۹۲ : ۱۰۰۱ ) ند دالیم [ م۰ع ] ماود نب ناملس [۱] ۱
 . ردنلروس

 هنسانعم( یرب یوآ قلاب ) هدهعدق نورق ررش زیکیدید « ادیص » یدش [۲] -
 . یدبا یرهش هکینفرب رورشم تیاغ هلیمان « نودیص » نلک



 یسهمانتحایس یلحابلوا ۳

USE NENE و و و و ویو مع موم ROK NERE RETREATS 

 ندلوبمالسا بودبا ادا یرحف ةالص بولآ تسدبآ هكا حابصلا ىلع هدمب

 بوریدتبا ریست یزماب ژر هب یدنفا ميهاربا بعم تودبا زوبع هیاشاپمساق
 « بورا هما كشدا هلا هناخ نسح نولوا ل راذکو تشک حایسو ار٣ ناهح

 هحنافلا تودا ریشدت ود «كسرولوا نر ڌلخ لخاد هلا یتعافش كنرضح

 تسد بوراو هب هدد هللادسع یخش یسهناخ یولوم اشا مساق ا یی

 كماما کیا نوا د .مدردتا رعت یخدهران | یهعقاو بودا سو ینا رش

 نرالا چم هرشع .کلسزالوا ماهدانو كما سوا ینتسد 2

 هدایتد كسشمتا سوب یرلکرابمدب كنب رک رابراج .كسرولوا نانج لخاد
 ٣یع .كسرولوا یراصاخ مردن بولوا فرمشم هلی راتح فرش كراهاشداب

 بودا لیقتیبراش رشتسد بوروک ینک اب لاجكتلاسرترضح لواک مادام
 كصاقو قانا دعسو كسرولوا لصاو هنراد تداعس كسشل | یتساعد رخ

 بودیا ته لذب کما رب رحت یزفهلومالسا مزب ادتبا هرزوا یحیمت
 كسمت نالوا ریدقت اكس هحنساوحف ( ناکردقلا ) .هلبافرص كرودقمراو

 ثشبا یرو» :بودیاناسحا هربتعمبتک خم راوت رج ید ود « ,رولک تلا

 یهقفوربقح هدع ۰ قدلوا دنمهرم هلا یرلرمخ ءاعدبود «هحافلا .هلکتسار

 ضحس بولوا كلام یر یک هو نالوا زمتنمی هناخ

 نالوا ولف رح نالو كوللاترسح نالوا زمسأر طقسم كرديا عش خش راوت

 هسررح تالومالسا نالوا ینتم دسو ینصح نصح كنهننوذک ام تالو

 كدلبا عورش :

 دوس والا راکدرورپ لوا سابق یو دع ی یانو ساس و دم

 يور کک هدوجو ندمدع یناساک هلحو یناومسو ضرا ون هلبا «نک »باطخ

 هکنوسلوا هنیرزوا ینطصلا دمت ادخ بولطم و بوس لوا دح ی دوردو

 ثراوو نیدهاحماربخ هک نوسلوا هنیرزوا یناحا و نیحتافلاریخ عالق ناف
 . ردنهتخم هماف بالا علاقو ناحر دو رخو کم اف 1 کردیم عرش

 كا یغرت ییراتما هدنقح هنطنطسقو ماشو رصمو نم هرکوصندناحوتفوب

 لسو هیلع هلا یلص هللالوسر لاق : راشهروس راف رش ثیدح هڪ نوا



 ۳" اور
IEکویر  NEDE DEDE NIE2 و2 )2 ) هر ( NIE NIE NIE۱2 یک  DEDEباک ( NEDEجو نیک دیاگ  

 ین رش تسد كنيمک . مدزدک بولا یتساعد ربخ كترب یهو مدردیا سو
 نارفعز یمیکو ناح ر یمیکو لک ی مک .یکلبنس یمیکوربنع یمیک ءیک كسم
 لوسر ترضح حار تاذلا اما . یدراق وق یک لیفرق شو شش کک

 وک هدمکیدتیا سوب ینا غاص كرابمو یدراقوق .یک نادنخ درو نارقعز
 یرافرش تسد كنابنا راس اما . یدیا فی رش تسدرپ .ES ها

 من ی نوواق یرلغ رش تسد كركبابا ترضح . یدراقوق یسهحار اونآ

 هشفنب یکناع ترضح .یدیا یک ربنلاةحتار یککرم ترضح .یدرولوا
 نسح ماما .یدا یک نمسا دار یکتلع نر , دا 2

 لاحوب .نیمجاملعلاناوضر یدیا راقوق یکضیبا درو نیسح ماما «لیفنرق
 تلاسر ترضح هنب بودیا سوب ییراه رش تسد كساج راضح مسج هرزوا
 ناهبودیا توالت ییناثلاعبس هلیاللعا توصنی زک باح اهلج بوید هحنافرب

 ندعماح بوند ( ناوخا اب مکیلع مالسلا ) ندبارح هاب تلاسر ترضح
 رایدتبا اعد رخ نوک انوک هربقح مارک ةباح لج هحئلوا ناور هرشط

 بوراقیج ینغادیص ندناب یراترضح دعس ناه .رایدتک بوقیچ ندعماحو
 كهللاو هلا اض هليا سوقو مهس یروب» بودیا ریکت بوداشوق هنلب كریقح
 بوشیروک هلباحاورا ردقهن هدسلحوب اکسنوسلوا هدزمو لوا هدنناماو ظفح

 ماعحایس بولوا رسیم كما ترایز یتسهلج هسکدتبا سوب یراق رش تسد
 عالفو ینهسورح کلام كکیدتا راذک و تشک اما . كسر وثوا مدآ ی دی رفو

 تاک امو ندا ودم كرابد یهو یە غو هب راثاو یدالبو

 هلیهیرغ راثآ رپ بودیا ریرحت ییراراهن لوطو ییرلداب ضرعو یتابورشمو
 لع .هموق ندلاقحقبرط .لوا مت وا تاو اسد, بودا لم هلحالاسم و

 .هلوا راب هلرزامارب .لواقداص راب .هلزوک یتقح كع ونا .لوایر ندشغو

 یاح یا بوی وا ندملا و نودا تحیصاو دن ود «نرکوا كلوا ندرلوب

 زن یر باوخ تولوا توهم ریقح ناد اوچ هرشط ند عماج

 یایؤر هسقوب «ردیلاح مقاو هسقوب « ردیممهعقاو وب ی بولوا را
 .مدلوا لئان هنورد قوذو ردصنا مثنا هلبا رکفت نوک انوک ود ؟ ردیم اص



 یمهمانتحایس یلچ ایلوا . ۳۰
 اد اه اف بد قم اد کت و ام عهد ما 1 RIESE NIE DIE RIDER فتا نفت

 تنفس تمکر کیا بوک هارحم ترضح ناه .رابدل | ماس وید (مالادیس اب و

 اما . یدل وا عفاو هزرل رب همدوح و و تشهد 52 ه ربقح بودا ادا یرحف

 . یدا هرزوا دنا را رر هدرناقاخ هلح ءمدلبا رظن هنلاکشا عج كن رضح

 شاش ضاس ینالوق یکیانوا ینیرمش راتسدو یدما لاش لآ یعقرب هدنزوو
 نوللارفصاهدنندزکو یدباندنکو هود لئام«یراص یرلف رشهقارخ و یدیا

 رسو یدا راو یراهمزح یراص هدنراتداعس یاب و یدیا راو یلاش فوص

 هدبناح عاص مالسلادعب . ید اش هلقوص كاوسهرب هرزوایراتسد یراتداعس

 اباطخ هریقح بوزوا هلق رش یوناز هلا یرلانعدب كرام بودا رظندریقح

 دا 2 هریک نكتار یا قادس ردع واع لدو با تماقا
 .مدتنا ریکت بودیاتماقاوید (هیاع سود لآ یلعودحماندیس یلعلص مهلا)
 بودا توالت یل رش هحماو هلا نزح توص ه دهاکهس ماقم ید ترضح

 رمشع ( ا 5 دبعلاعن ناماس دوادل انهوو و نده رش داص :روس مض

 ,یدتیا تماما ترضح بولوا ندنعءاس تعاج هل بودبا توالت یه رش
 رک اهنا لالبو هللدا ریقح ۰ هلا ناحیسلالب ءیسرکلاةآ تح مالسل ادب

 دیحوترپ اعدلاد-م بولوا هدنتمدخ كالنذوم لساسم هليا یشیحلالب بوید
 زادس ندناوخ انوک تولوا شوخ تسم هليا یهلا قشع هکردشاوا اطل

 ترضحبودبا ما یتهدخ یادا هلسمىاعآا ص قو یانآ دعس ا .مدا

 ةروسچواو فلرش «سیالرب هدنماقم لزع هليا قرح توص هدبارحتلاسر
 ا ا لالب بودن توالت مالا یینذوعم هروسو 4:هاحاذا )
 ندمتسد یرلت مض>» صاقو یا نا دعس ناه نکرروط هرزوا قاب ندارح

 او ام ها ترک رخ روه تونس
 ۱ اف تب رام ة هد بود مردی رد فاعاف

 تعافش)ندنتباهم بوروابل هناخاتسک هنفب مش تسددلرابم بولوا دول آ اکیهحد
 مس ترضح نامه .مشکد (هللالوسراب تحایس) نامه د راحم كج هبد (هللا لوسراد

 هاو بوند همالسلاو هحبصلاب رس مهللاو یرابزو یتحاسو یتعافش بودا

 قراف رشتسد كسلحم راضح هاح بودبا توالت هتف مارک هباځهلخ .رایدید
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 ۲ ٩ اب ور

 و مع هم و وو و یوم KEMTIR KI یووص ما صوصک

 مدنعاص كارخ وو ردافدصاو ال رک تشد نادهتو هفم تاراز را

 ترضحو ناعع ترضح هدلوص كبارححو ردرم ترضحو رکب ابا ترشح

 راوید هدناوص كعماحو ردننرقلاسیوا ترضح یهدنکوا كيارحمو ردیلع
 قابا ویو ردیشبح الب ینذّوم كترضح كرب كنس مدا هدرج هاس هدشید
 رد یمض رابع ور مذا هماقلا یصق نزودو نازو فص فص یتعاجهرزوا

 ةرخ ترج اوا رفتم هاو اف ره سع ی ها لعوب هتشيا
 رر رر-یتعاج نالوا هدنحا عماح هلح وډ « ردادهش حاورا حجو افصاب

 رظن بودا هنسر تسد هسدسا قلعت مرظن هنسغلق یه بتورتسوک ەز

 .كنبراذوا عم د كتو .مناطاس ي ». مدلوبناج هزات بودا لا

 یرکبع راتفر اضزاتاتندندخوم شوخ هدنرابناحقازا ».مدید «؟ردهن لصا

 .ندن | بولک هلوسالساوب رانالوا هدنسناح كترضح هلغلوا لالا برطضم

 .ناسح ماماو نسح ماما ید تلاسرنرضح یدمش ,زرهاک دادم را

 .كشزاغ اص بواک هلا ءرمشم رع یربغ ندزو ها راماما ا نواو
 هل االعاتوص ید نس .رارروستراشا ود هللا تماقااکس بودبا ادا یقنس

 6 هلا ناس لالاب . هلا توالت ىنیسرکلا با مالسلادمب بودا رک تماقا

 .دلج وید( نيمآ نما )نس . نوسید(رک اهلا )لالب «(ه دخ ا )نس .نوسید
 نلسرلاو ءابنالاعیج یل اء یلصو#نس هدعب . زردی ادیحوت مومعلا ی لعتعامح

 نکرروط وا تلاسرترضح هدا رغ نامه . قلاف بود (نیلاملا برد او

 دعس وب د« هلا احر ددم * 9 (هللالوسراب تعافش) بودی |سوب ین رب ہن تد

 .ندنسوشعماح هکمدروک ین . یدلبا من بوروطواهدماب صاقو یانبا /

 .هباصهلحهحنل وا رو یلعرو 13 رون ولوط یجماعماج بورواقرب نیبمرون رب
 تلاسر ترنضح هلتداعس :رابدروطرضاح هرزراقایا الواو اسنا حاوراو مارک
 ماما هدنعاص هاحاف هدناب فاساصع هدنلا .هلساف هدنزو هدسدیملع لبشا

 ,ییرلف رش یاب غاص كرام هحنلوا رهاط هلا نیسح ماما هدنلوصو نسح

 .نولق هداشک یبقرب ندنشرشهحو كرام نو وق هلبا هللا مس هرجا رونمعماح

 لا لوسراب مالسلا کاور سا راضح هج .رلیدروس (یتمار كياعمالسل۱)



 یمهمانتحابس یلح ابلوا ۲

 RUSE وب یوم وجه و اوج رم و و و و و وب و RINDE DUI یوم یوم و وهم

 روطخ یرلوزرآ یربک تحابس هرطاخ كردبا اشاعوربس یرلمرا غاب ییئاتلک

 سکناهج پولوا صالخهع ندنرارهق ردار و داتساو ردامو ردب اب »بودا

 هدسفن رخآ و ما تحایسو ند تح هدابند ندیراب بانج نآ یه وید «ءرولوا

 فرش بودیا تفلا نسحهلیا ناشیراد ناشیورد ایادو مدیا هدنساجر نامی
 یفاصوا ی یور هشوک راح و كنهععس ملاقا تولوا فرشم هاب راتګ

 اشا یلاع اا بولوا بغارو بلاط یتحابس ندلکوکو ناج هدکدتیا عاتسا

 رخفم لوا بوراو ههسدمو کم و هماشو رصمو ههسدقم ضرا بودا
 ناو وند «؟ ی هل وارسم كمروس رول هنسه رهطم هضور كن رات مضح تادوح وم

 زاد و تک و تحاس تاشو ا کی . مدرولوا نالانو یرسرسو نابرکو

 مدا ےدنو ماع حابس ریصقتلا رثک یادو ریقفو ربقح صلخ نالوا تالو

 یاد تیادهو یاب ر هبعدا اباد شی ورد نا لبط دم اب ر ی یاب لوا

 ا ج مسجو لد هلیتاکرب هینآ رف ةمیظع تانا و همناقرف را هو

 ۲ نالوا زمس 4 طقسم نودا تلط دادما ندفرط لبلح ترضح

RE E Eكس تونم هما باوخ هرزوا ىلا لاب  
 نکیا هدهظقلاو مولا نا یقحو هکیدا"یماروشاع "بال .كنمرحم هام قرف
 لو و هک س عماح مان یبهاج یملج یا هدنبرق یسهلکسا شم ہک مدروک

 رک دعا - ردقتع ج دعا باجر قواتنا هلا

 ۲ رکسعحالتت رب بولوا هداشک یسوق كعماح لاحرد .مدروک هدعماح

 رغ تالص بولا لام الام هلبا هرثک تعاج روتسم رون یا هرونم

 هدنید نم ریقح نیو رایدلوا لوغشم هبهف رش تاولص بودبا ادا ینتنس
 هدمنجنامه .مدلوا نارح هداشاع یتعاج ینسح هجو رونمو بولوا نک اس

 هزب یک رشتا هک کم شنا « مناطاسخ» :بودیارظن هناجنالوا

 دعس ی رم رکا زورم هرشع » : یدتا رانا .مدید « گود وش ناس

 هدیناح عاصو .عناطلس اب » .مدّتا سو یه رش تسد AE ) مصاقو یان ١

 ردایناخاورا هل رانا» .مدید «؟ردرامیک دیوحم تعامح شلوا قرغتسم هرون

 نیرجاهمو مارک ةباح حاورا رانوبو ردایفصاو ایلوا حاوراهلج هدفصورکو
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 شرالا رفس ی منش و ٭ تاماطلا نق ریش مال ف یا

 عالق نايب سسا نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ٠ تارابزلاو دالبلاةحایسو ةسدقلا
 هةي رل ا رخ ن یهاطل انهسطل اهل | ىلعو» ةوبتلا ساسابا صحو .هش رطلاو هعیرمشلا

 لک او تانک ف رشا تاسطتارهاط تابمان تاولصو تاک از تاک فحتو

 لوا بابترای یانهرو ( ینوغار اکاولص ال بارح یاوشب تادوجوم
 تربضح لوا هتنوربآ كنآ نولو ترا داساب ی رد 8
 یاوأمو نکبس نوجا مدآ نا یضرا ےدا الفالا قلاخو كلملا كلام قح

 . یدتیا قولخ فرشا ندنادوجومو تاقولخ عیح یعدا یب بودا فیطا

 ر )
 اضهالو دارا امنظال ءاشاک همکع روءالا یرحانم دكرات

 نالوا نئضرا ماظتنا ماظننمز یور هلا لظلوا انو ربخ ءاعد (دعو)

 ناخدج |ناطلسلا نا عیار ناخدا یزاغ ناطاسلا ناطلسلا نا ناطلسلا

 یا ناخمیلس ناطاسلا نبا ثااثناخ دام ناطلسلا نا ناخدح ناطلسلا نا

 یناثناخ دیزیاب ناطاسل انا لواناخ مياسناطلسلا نبا ناخ ناعلس ناطلسل انا
 هزعادوسو اما . نعجا ماع هللاهج ر ىا نخدم ناطلسلا حتفلاوبا نا

 اف هاج ج هاشداپ زمغیدلوا بایفرش هلی رش تمدخ هدلح زمکیدلبا عورش
 نامز هارانآ .. هلوا تجر قیرغ هارت اط یزاغ نخ دار نا

 یا هسط هدلب هحهدابب هدنحرات ۱۰۵۱ هنس كنهون تر هدنراتطاس
 لکو هقدح كس هج و یاصقو یرق نالوا هدقارطا هبنیطنطسق هی





 همیرنس تایقرت نانلوب هدنتلا ینارتعا كنابناهجو ناهج نوتب.یلاک و تمظع
 .هنحیحصت هلتهج کج هديا لیکشت ینسیرب ندنسهبوق نیهارب دلمیناع "هامکمو
 با دعو ًارارکت یمفجهشلاج هلشاب هلناج هدهنیدیوسآ كنسهطر رخ . هنسهیشحت

 هنازحا ولو هم رشناف رام كن وک دهچوش خا ا در ١

 هغدنلوب یقاب یراهناربرحت تاهجوتو رلیا ضرع یمکجهدیا تمدخ نوسلوا
 هتساحا كنوللج تافل هع هڪ ناتو زونکم مدنا نار یا

 . مردبا ینع ندیراب بانج یتیقفوم

 مصر
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 و یو: موم یوم وب دم وجه جو موج موج صومجو وهم جو مجصعجح ومرصم

 هاد نان واتم تداوم وام د نالوا قشاع نوفو مولع طقف

 فاح نوتب ابا «كنقلخ یتکلع اوا ندنو + ۳
 یا وآ نام

 ظا وتر تان هماضح اس یاحب القا کجا و ندنو هتیبا

 - ار هنمدنفا ار اکو اهافش رک هعفد جافرب یرب ندنامزوا ات نوجا

 هد هکمروکی کیدلک هلوصح یلامت هدمح وزرا كوس وش تیاهن كلاو مدتنا تمح

 ۱ در
 قم روب یلبخ نوما قمزاب هلاقمرب عماح ینهیسرهف تامولعم هدنقج رثا رب

 ال وا .مدشالوط "الماک یرلهناحاتک قردهرب دل | هزوک یتلنوغرو وا . ردمزال

 كنآ هتشيا . مدمهلو هدر رب چیه ینسهخسارب و كنسهمانتحابس یاح

 دشت » یرلکدد » Critique des textes » كرلکن رف هدنعط كنو نوجا

 ا تاعر هللوصا « نوتم

 هو زمکیدریدریا لقع یرلاطخ خسان یهدهخسن تكحرب نانلوب هدلا

 یر یس ایسا نمجنا سراب نوجا هلاقموا هنب هدر . زکجهدبا حیحصت
 ویسوم رادمات لضاف غیدلوا رادتنم هنسیدنک هاتهج ی هرالناتع بولوا
 لاوس یتامولعم كنابوروا هدنقح ىلج ابلوا هلتمحام هترابانج راتمود

 زبسماتها یب ها ییراهچراپ ضعب كرثاوب هدهمانباوج غیدلآ . مدیا شما
 تامولعمهقشب هجایوروا قرهنلوا نایيیدتیا هح رت صاح فورعم هدنروصرب
 *یلاعتاذ هدوب هکروبلبریدلس ینجهللوا یتلت هلتمها هدانز كم طقفو ینیدلوا

 كناب ورواسانش ردق » هدنرافوطع همانتافتلا نالوا هنرازحاع كانسراهنارب رح

 ییتوق ردیا دیبأت ییرایلاع رکف یءهدنفح « یتجهشقلاق هلیب هتسنهجرت ناه
 ر

* 

+ + 

 راثآ نوحمآ لا قلولنایعو كر یدوحو كتسهماتحاس یلح الوا

 ورو هتاعوطم دوس تام راز هلو یک ینیدلوا دودعم ندهبلم هةرخاف

 هحردو نالو دوحو هدهانتفالخ ترضح یارالد رود هدیشقبح هرمز



 .. ردن دل در هخرومر هقشع "قارغحر < ردلکد ندناق .تعجاص

 ةياوتایقرت یاس نوسلوا دم . مربریدتیا ضیبت یفآ نب پای یهدوسم نس
 . ردراو ید ییون هطیرخ لمکم هدننام نعراشادقرآ هدیهاشداب باتج

 ردقهبیدمش هکر د راترضح اشاب لغ ولتداعس قیرف ندنهاقفریامدق هسیاوا

 یغیدل وا سبو هطبرخرب کس هلسهف ا رغح ءربثک راثاآ ید وق «هتروا .

 هد رک ادا .دب وست یتسهحرات تهح كدا ردم ر دتناط هفراعم بایرا

 دوخاب یهطیرخ نالوا بولطم بوریدشلرپ هلیسهیعیط تهج ینو هدوا

 ینسهمانتحایس یلج ایلوا وبشا ابوروا . زرولوا شمروتک هدوج ویرلهطبرخ

 كههش هنکح هدما قلت هلا رل رف | ید ینمرلهطب رخ یکیجهدبا ییلتهلتربح
 ۱ ۱ . نوسلوا

 هد هنيا روسدیا تح ندکتلوفشم هدایز تم اعقاو . ردو ماحر هتشبا
 لتا یلتوعرو تک نوح سدر ندرت یا
 تقفاومر ندکفرط لباقم هماحر وش. ردلباق هلازا هلبا راسرف | كغجهلوا

 دم دشا . مزب نع مرظتنم هنناوج

 باوج
 هلب رخ وا مصاع بیم نالوا رختفم هلکمشتب هدنرلیفوطع تاق وشت هباس "

 . ردا هدهعرد هبا راختفا لاک هدیمظنت كسهدوسم

 هدوحو ثكنرات مضح اشاب فرش ىلع ولتداعس ندما رک ناشرف 4 هققح

 هدایوروا هد مه هدزب هدكنهطیرخ رب هوا هنفارفج راثا سیافن یرلگدربتک

 نهار كخهردتا ملست هلع یتاکما یعط هدنسهحرد یرلشدا عبط

 . ردندهلعف

 کیدلا ار جا هلدسح .یقا م هعدق 1 هک دیا ضرع " والع رک وش

 رورس نلک هلوصح هدعادجو تقو م کبد روک یهمانتحایسوب هدنساتنا تار

eكعد « مدنیوس قوج » هج . ا هک کد  

 E :دصقم
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  ودقجهلوا شملحا لو هوا قلنا قوهلوا هومن هجزبارب ید
 هد راختفا رادمرب هجهقش نوجا كالکرت قلباناهع هدنحما كشياو

 كحمهدا یزتو ریوصت ینسهماتحاس یلح الوا هساوا . ردقح هل وا لصاح

 و فو او یا دما نمیوتوا هارو د نالوا
 اه ی رم ها ا نده نکنه قم
 یایفارنج كز رج رصع یجنکیا نواو یجنرباوا مزب اریز . ردیسهیضق
 سیون هطیرخ . ردلکد مولعم هلیماعزونه هاپوروا یلاوحا نالوادنع هبقرش
 .كترک بولوا شما ماود تیمولعم مدعو ردق هننامز ترک روپشم
 یدوصقم یندترهک اما زا وادتنم یایوروا نوت یمدخ ی هدنایوب

 زمتسود لضاف یتاک شاب سلح هيمو نود هدزعامز بویمهدیا ماعاو لکا

 كوس هدبابوب هلبا یناثع یایفارفح یفیدزاب کی یرابانج هنیووک ویسوم
 .یافارغح به یراتمدخوت كنرهک و و وو ردتمروک تمدخرب

 مدنلا هسور مولا . رددناع هنکلام یناثع لصا هدو بولوا نوا رضاح

 .یرایجافارغج كفرطره هحنلک هناربا هلردباتمه رلسور نوجا راربنانلوب
 .ردهجهدایز ندزب زونه یتیلوهح كنیناریا كلام ریارب کما تریغ "اکرتشم
 رصع چوا یا . ردهدنقح رضاح یافارفج به یسهفاک كنعامو طقف

 كنلناتعرب هن هدلاح یدلوا ندنالوهم نوجا فرطه نمافارغج یلوا

 ۲ لوصح و, .یاح اج باک هسا یللاځعوا ۰ ردمولعم هزب هدنتمه هیاس

 . رداناهج
 .یتفدلوا رلهطبرخ E arek ونا ردسشبا ییساراغاھج اما

 . .ساستقا ندنرلهظی ر ابوروا ینامزوا یرلهطیرخ كنآ ؟ اب كسنمالک [
 قجهلوا ماها رظن بلاح لصا . ردراشملباب اق كي هلن هراکیدمش هلبا

 هروک هننايقرت یکنوکوب كنبعببط یایفارغج یرلهطب رخ . ردباتک نتم یش
 .. یلم زاهر وک هتامولعم کیدریوكننتم امناهج یندینسیماسا هقبتع عقاومو لک

 .یعسط یافارغجر ححصمو لمکم نوما كخيدلوا سيون هطارخ نس
 هل ونهطل رخ رب معجا اکس هدك هسا رواسهدبا راذتعا هد مهاب یسهطارخ

۰ 



 دچ و بد
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 یددننانز یغوقو كاوا یەم یک انلوا ین تا

  هحردنوا .ردکعا ماعاو نیز هلا هطلرخر ا هطَم قستع یافارغحب

 یراسم فصت راد ج ونضو یلاش نم و شهلا لبا یلاش ضرع
 .هطی رخ كضرا مسق ندناخاد رادودح قرش لوط هحردشن نوا هلبرادتعا

 رصم نداقرفآ هلا یرغ یایسا و ترش یابوروا هيا رووا میسر یس

 طب رخ . رولوا شمرک هناخاد دودحوب یرلتیالو سنوتو برغ سلبارطو
 یمایس یایفارفج هللا ینبوتح نالوا داع هبییبط یایفارغج كنهروک ذم

 یتدیفن هسنارولوا هلوس ردقه یتهعطق نوا كارتسوک توت ل
 ترد هسیا رولوا جاعزا بجوم یسلوا هراکب هدلاحو . رولوا قوخ ردقوا

 رقم جوسا اینالا ناتسراج معرق دوخابو یمیسقن هباتفاب زکس دوخایو
 نیک یر هد روص طب رج نفسم رر نوک

 درزا طبر ههو اراد د

 كجوك ولو هيا رولک مزال كلدبا هناراو نامت ید یهکرذک كحابس

 هموم هطب رخرب هدناخاد رلهجرد مکیدرتسوک هدوراقوب نوسلوا هدهعطق

 . ردهمیظع داف بجوم هدلاحیه بست كهاکرذک قرهاب

 مزال كما فیرعت اکس یغیدلوا یشرپ عفان ردقهن كنهطیرخ کیدیدوب

 كقبتع یافارفح . كسردبا ریدقت هداز ندهلح یتیمها كنو نس . ردلکد

 هدراهطب رخ و یهنوم كلبا یحدرانالوا شمامروک زونهیقبطت تروا

 یسافارغح هعدق هنمزا ردهقش ینافارفح هکر ارالک ا ۳

 ۳ تراحتو یرکسع ۳ ماطر نوکوب ؟ ا هلب وا .

 .رلبداقو هدنرزوا هطبرخ مدقه هنس زوحوا ندنوب a ا

 هدرلهسیا دوجوم هدام یرا فاطر .راردقو نوکو یخدرلنالوا راو نامزوا

 .دنسرا یرلاس یک لنت سا تاسف زسخ اف
 یلج الا هيلع ءانب . ردزاو مظع قرف هلینهج تموم اب كلوچوك اب

 تاقر یتسها هسا رولوا كج هل دا رب وصت هل رلهطب رخ هلو هدر یمهماتحاس

 یناحاتحا ندافارغخ هدا زا خم رات هرکصندنو ادغام ندقدلواشعرآ اهد
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 روت ا وا ل كو رادتم هتک و د ندفدلوا سلا

 مايع ندنس هلع ءان . ردقلتسود یمیمصو صلاخ نالوا یساضتقم كتقافر

 نمە هب ورايا ندقلتسودوب .

 ینسهشح هلا یححصت كس همانتحایس یلج الوا : هب لصا دصقم ملک

 . كسقج هقارب رادتنم ی همنامع اد كوس 5 شوی ه دهکرد

 هدندزت هنامع نیترات قنرا یمهبققح تىما كش نلنید « حیحصل » ارز

 ینوجر ندنسهدوعومعفانمهسیاز نوا ححصمندکج رک باتکرب و شهلوا ریدقت
 كنس هنب باتک ححصم كا هدرانش وش . ردشلدبا کح یفجهلوا باغ

 هد وانکل .ردمولملا تاعوضوم نانلوا حبحصت هلا زکتمه كکیراشادقرآ و

 باوص اطخ رب لمکم . یدمیدیا حیحصت هدنسهجرد یسوزرا كلکوک
 اط كياتک دصقم ندرللودجوا هدمهسیدبا كجهد ردراو یاتحا هناودج

 فا را | وا فا رام یی یی ا تاک اچ وم لودخ ندقرط یحب

 هلو كنك نکیا قجهلوا یسهیضق یلاک | قرهلوا متر یرلباوص ر

 و نا یادو ی ا
 نالوا قبال هدیلقت هدایز كا كفراعم بابرا یلقرش مزب لصا هسیا هیشحت

 ؟ ك یمرولیب یتغیدلوا ه یبس . ءردعملوا كر یربندنامزرب نکات نش ات داع

 هرادتفا لوس اهد ندحبحمل یشیا هبشح ارز: . رد « زج » ! لکد.لامها

 ها نے غ هک ردالوا ردتماهد نیفل وم اهداع یش ...ردهتساو

 رک یرلهدافتسا ك هدا طنافت یراثراق یمهشحت الاو نولس هلو

 "هَققح نس هه یتسدماتحایس یاح ابا وا هک مرو هتسیا كعد ء رلبا راحود

 : اوان 3 رک راترات ندکهشح تانسو . تاسردتقم
 هد احر نوا تمدخ رب لوس اهد ندهیشحو حسیحصآ وب اکس ن یک

 یک یسهمان>ایس كنا و شما هدنلمرپ چیه حا 10 یک یلج ایل وا +
 لاکا تانکر هلو .ردنفص یدلوا شمالزاب هبا ناسا رپ چیه 5

 تمدخ مکج هبهتسیا ندنس ےن .رداّرس هسلدا تربغ ردتدن هدنوحا یماعاو

 ۳ ردن دهمعم TS ثحد دی | لکا یاتکوب "هققح هسا
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 چیه كمریو یدیا عبط هنشاب یدنک یمظعم باتکوب نانلوب هدنتماسج یم
 همارک نئراق هسکرکو هعاط كرک هلع ءان . ردلکد یراک كتهعطمرم

 یرلنوب و قمزاب هنوبا هدي ررب هنیدلج ییا ادا هرزوا قلوا تلوپسرپ
 . روشود قفاوم قعلو ەدەلماعەو| هدهرلراح 9 ي کند را

 دهان شد ترشح هباب فرایم باس افت هه تو و
 ینیدلوا هدزمهنازجاع تادرمشن رتاس یالوط ندنویو قفوم هدهرخ صاوش

 یزمفحهلوا تالسستو تنواعم رهظم هحنسهللح تراظن هموم فرات یک ۱

 . ققوتلا كلامو . زرو دنا 9

 كن راترضح یدننا تحدمدجا اء ولو صون ۷۰ 2 ( مادقا) هت

 : ردشملوا جرد یراهلاقموش

 اجر رب ندمصاع جت

 ! مصاع بیجم مزینع
 رکثت همفیدلوا ورب اکس ەدلو قیوشتیعط كنسهماتحاس یاج ایلوا

 هلکنس توا ۰ مدوقوا قرهایقیص یهلاقم كکيدریدشیا جرد همادقا هدنل وب

 رب یللاقص یلجاص نیو یدرک اش هیدادعارب زسسوت زمکوت نس اهد متقافو ۰
 هطقن یسوزرا لما یرکف هدهسیا شالا ندنامز اا شاب

 یراراکتریغ هیناغعو هبمالسا تایقرت نالوا عمتج هدارواو هجوتم هیهدحاو

 بحنینوکو هنن تقو وا نس ؟ یرونارآ قرف هجهبتر هن هحشاب هن هدننایم
 مزجو منع . كدا هدنسمطق مزجو منع قلوا هیوا هکنوج . كدیا مصاع
 .رولساصشملبا لصاح یخ وا هدنرد كنه ولطم تبقفوم نالوا یحاص یصق

 رد غیدلوا شمزای هسانلاب یخد نوجا تدوج دحا یحاص ءادقا دا
 یدادعتسا سکره طقف .ردراشملبا فرشم ی روک قوح ك هلبراتقافرب

 كغيدلا ندنسهناخ ر رح تققح ناجرت كنس . ردشلا ینصن هدنسهحرد
E ۰ ۳ 4نت ۳7 ۳  

 كيدنک نس یا . ردندرایش « رولا» بویلوا ندرایش « رولی ریو » یش
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 اهد نوما مزب هسرولوا كما دیاقت هملزوک یز رافلؤم یک یدنفا
 ۱ . رولوا یهدیاخ

 زار یر نوا ی رکو ےل لا اکا یک اوا رک
 ی هن واک | تانک نهاهد ننام وام قاف وا مکیدرب و هدنسهاقم سرهف .مزدا

 یملع زمغجهنازاق هجاب وروا صوصخاب و ناسل ۰ افارغج « رات هلیاهجو

 نمردارب كب تدوج دما یتح . ردیبس كلویب ررب هنیرمشن كباتکوش ناشرب
 فک ینامواعموا هد چا زوس ندا وک هدنشالالم ها یربماو ویسوم

 . ردشلآ اوج کج هلبهلیدیا تنواعمهلب هجنتموکح راجم هنیراشتنا
 نامر وک لمر هدنرب رب اجد كناهج "هققح ۰ نشت هدنحا ولنایع

 ` یالوق هدكب قمراقیچ بوصاب ییرتا لزوکوا كناذرب یک ىلج ایلوا هیوا
 . ردلکد یشرب

 یرغوط تیاغ یانک هجوقوب قجهلوا تح هنیراضتفا كرلولن مع

 - هشافوح كمراشا . ردمزال قهقبح راهشاح هن رار ندا باحا ۰ قمصاع

 . مردادعو یمغج هشدلاح هسه والع رب هبشاح ردق مکیداس ۰ هنححصت قرهشاب

 كزمقاخهدنقح مولعلا تاعوضوم هدوا . روبلاق هنسهرادا مادقا یدمش شيا

 لب هاب ن ویا ر راک یاو ها داعا هتنماو غز ندرس

 . نوسروس ققوم قح بانج نامه . رولوا لئات هنن ران كس رابحاص تفرعم

 صاع ب

 : باوح نلبرتو ندنفرط مادقا

 مادقا

 يلو 3 كتيدقا مصاع تست هل ر ات رمح یدنقفا تخدم دما ولتف وطع

 ی ۳ زکلا یراتافکو تها ی هدنصوهخ ودق یرلرثا

 تما کیدرتسوک هدصهمازجاعقح كزمقلخ هلعءاس .ردماسم هحارک نارا
 شب كمولعلاتاعوضوم . کا هدهعرد هدیشاو یوم ھو
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 قفاوم هنطرش یه كتابيا هدربرب یک دادن هدنسهمطق رب هل یلوضف ناک

  ۲روسریدلس یتفج هلوا لباق كاملیوس رعش هکرت هرزوا قلوا .

 نالوا تیک نوک دلو لیدرب هاب اش

 رایسیو هلبتقو هدكنهحیلنانع طقف . یداراقیح هبهتروا قترآ هلبا رارثا .
 ی راقدزاب یزاب هدلوب ینجهیالک | لزمقاخ نوتب .لکد یکیراقدزاب كرایکرن
 هد اشم كن نودیرف . رویلوا یللب ندزاباتک یرافدقار دلرانلک لوا ندر

 اشایزاماس هدازهش هلس هساقارب هفرطرب هلیوش یدنس « رام » رومشم نالوب

 تا مش دل وم كنباج ناماس + ۰ همانحتف یراقدزا هنرارد كنرلت مهح

 یحزا نلیدیا دقت یتمیق نالوا هجا دا هلس هج رلبلاب وروا « یسهم وظنم

 هدلوب ینجهیالک | كنایب هکرتیه هنشاب یلشاب كنهحیانامع یسهدمم كناغوا
 اعر ییدمش هدقرط یوطاا ٤اد روبرو لال را

 نا یتلالد تکی دخ .زغوا نام یتلناللوف ار ی ا
 كنهکرت لولم فلاوط یتقووا هک کو رلولناغعزب لک مدلاحوا .ردخلوا

 ندرانآقح ھام هرکوص زا ندخ راب یا هغل زاب هدرلف رطوب

 زمکیدتباتراوت « یریرحتناسل » رب شموروق ینسهویش یدک ندزمغیدل وا
 . رول وا نا

 مولع .هصاخ او ینابرا م فتصر هت هدراولنابع شزاب ییدلو وا ت ۲

 یرلشاا ندنغیدلوا شملناللوف را رافل وم ناشاغوا هلا نوقو

 تاسدا هحرامدا نامزوا نالوا ا ندقمزاب روس قالراب یرلج, ۱

 رىا وق هو اق
 یسیونلک هرطاخ هکوا كليا نامز ییدانسد تایدا یکسا یرغ اهد

 یر, یفش راق یسراف هلیا ی رع هلبا لاها نوب یک رت هدژننیکرت هلی
 . ردرایهالاوق هکرت هوس تن یزیراطتت بنا ی

 هصبق « هکرت ردق کیدلک ندلا هدزاش زمفحهزاب هسرلاق هم رار ح

 مصاع یجرتم سوماق ۰ یاجابلوا ۰ یلچ باک هنزاوا چیه قترآ و رازوس
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 رئارب تافتلا یراقدروسلاذبا یالوط ندهلاقموا هصاطاو نامزیه یهدنقح

 هبیلاع هجو وش نالوا رادتمف كب هانهح یهدل وا تراىع ندهناملعم هح و

 یمغحهلاق هدنتلا ییدوج قمشلاج رلهنس قوح كم اهد نوا قاقحتسا تا
 . مردبا ناس

 .یناداهتجا کەدنقح یارفا هلاح زمکیداسب یزعأبدا «یزمناسل كنیسانش
  فارتعا ىنكيدم هديا بیقعت ندنفرط راقح هلوا فالخا كهيلا راشم ةقبقح
 ۰ ردبلعا

 قمزاب یک کیدنلیوس یزعاسل كنسانش هسرولوا كجهلیدبا قیبعت زا رب
 ندنسیدنک طقف ,روبلشالک | ییدلو هدنسادوسقفالک هک سیالانو

 هب یرغرطندب غوطیناما هکردیللوا ندنتفلا هلا رب رحت بولسا نالبتوط لوا
 هکرت یفاص ینیدزاب یتح . یدیا شمار هزب یشیا وا « "شمامهوق هیهتروا

 . ردبا تل الد کو هد رات

 هلاقمرب نیزسقملاق تجاح هراسکرت ی رعو یسراف یرابفوطع تاذ ارخؤم

 ییداو وب زمملق بابرا رکا . ردراشمرویب تابثا اعف ینکجهلیب هلیزا

 قعالک آهک سه یر رطس وش زمغیدژا هد هکر تن وکو ب یدیارلهشا تم ەعىس و"

 هکر یحاص لثه 4 وش یخ / ! یدلوا هاب وا هک اب هن 2 یدرولوا یالوف

 .نامز دق ید «مادقا » یتح . روهتسیا كمهلزوا ینسهملشدنک ۰ قمزاب

 ۳ ی هلاقم یار مدیا هرزواقماملوب هکر ینحا.ءیسراف ی رع هدنشا

٤ ANی دع ود ندزمکیدلس هتم د هک هراح هل ۰ یدىا 9 نرفآ هنا زا  

 وا هسل وا متقو شو 3 رد زمشمر و تما هه و ها یبس كنو

 .یعل اعف یغیدلوا ناسلر ا نکنز ردف هحزسنارف ًاتداع دا نم هکرت

 . مدیاردیا تابثا کما بیترت یتغل ۰ ییوحتو فرح لمکم
tbکو شملنوق هنادیم هدرصع یح وا ات یوعد وش ! هن تحاح کو  

EEندسراف نالو هدر ودر قالرا كا هحاسدا نامر وا د) نه رت تادر  

 هرکوص رمصعر ندریشیلع . ردشمانا تابا ها فار یغیدلزا لمکم اهد

۳ 

۷ Th 

 وا
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 درک هک كسرروک هد نوستب نوسنلوا رشت یسهماتحایس یلجالوا
 لوا كاتا رظن كنا ورا هدننابم نھ تک ی

 ییسیردا . ردقج هوا هجرت باتکوب:لوا كاو كجهدبا بلج باتکوب

 نوحا اوروا سانشردق نالوا نیهر وک مونا هعطو هجرت یهطوطت نا

 . ردندرانآ ظاعا قجهلاوا قتلت هلبا راشقل آ یسهماتحاّس یل
 احر یا لویف نسح یهناراکتظعت تاردقت نالوا کف قا |

 تجف فا ۲۱۲ ها نارزح ۹9 ی ا مز,نع مردبا

 : ییاوج كنبدنفا مصاع بیجت هتیرلهلاقم یهدالاب كنيرلترضح هيلا راشم . ,

 یسهمانتحاس یلح ایلوا هدنسهخسن یلورصو ۷۰۱ كنسهترغ « مادقا »
 تل اب رضب یدقا یتدمدخآ فر زرا لا غید زا هدنقح
 «یع رختفم ۰ یمرکشنم ندهماننافتلا یرافدروس رشت نوک برو رب رحم

 مک فورحا ار اکو: «مزشا فارتعا یعزجم قح ندنیمت یمغج هلوا هن

 قمی هن م هکدعا نعت وش ادتبا . راردمک یرلترضح یدنفا تحدم دمحا
 .. زاسهیشالک | مکج هلک مزال

 لاک ىسەعفان تار هدنهاشداب ترضح یارالد رود فور مار

 عسو نکیا قجوجرب سکیب ۰ می هدنسیرب ندتفرعم قئادح نانلوا فاطققا
 .ردیزحاع كلا كرانالوا تاضوف رهظم هدنسهحرد یتلبافو

 «تققح ناحرت» یرلهعمحهدرلنامز قید سرد هده دادعاسورد اهد 1

 کما سیف باستک | هداروا هدیمرلنامز سفت هلتروصوشو ورک هدنسرادآ
 كنامجرتیرات رضح یدنفا < هج سریع « هسا هدرانامزوا . مدیا رلبا رصح

 تا فرس و تک روسی راز
 هدمرکوص لس ر ندقدلا .یسمانتداهش لس لو اردتم اک
 كتسهرادا ناحرت هحماسح وش .مدنلوا لوق هرزوا قلوا ررح هبه نغوب هن

 ررح وش یراکدردشتب ندکدرکچ كنب راترضح یدنقا یسی یغوط اهدو



 من ل چ

 تی هتک یکم هد ید ین لس فیس فی یک یک ید تی تل تن من ی فک تا تیک تیک

 كج هلسهلیشالک | هدندزت رانایوقواره هسیایسهدافا تروص ثكنیلچابل وا
 i ET ی رلهباکح مرکی شاع هماند زمح یسهعاق ناق . ردن هلا كل هداس-

 قوج كب اهد ندران | طقفو هدنلوب یرلهدافا زرط كفل راثآ هلوقمو
 تواشالک | هسهسنوقوا هدنسلح نشا هک هدافا زرطرب هاتف و: هنابتاک هدایز

 . رولسهب دنا هدام

 نوذأم هبهباقم هليا فافختسا مست یتارضح نمابدا هشياتسرب یک هداویوب
 كرام هنرایدنک هدافا تفاطل نالوا ىرامزتام ككرلنا . راردصخ هو.

 قمالک [یالوق ردقهن هدمه قمالک ادوصقم ندقموقوا هجزب . نوسلوا

 هليو لصا یتغالبو تحاصف زب ندشیدلوا یتمالک | یالوق ردقوا هسیانکم"
 قاوبو قمارآ هدر رحت لوصا كجهاببهدیا نیمأت یتمهفت تلوپس كسان
 . ز هدنف رط.

* 

۲ 

 . ردترابع ندنوب متاریدقت ی هدنقح یسهماتحایس یلج ایلوا هتسشپا

 . مردیا قی وشت یزکعط هلتروص یکه دنعبط ك« مولعلا تاعوضوم » هدیوب
 باستکرب كجهلسبه# روتک هدوجو هبهیدیجمرب هلیوا اعقاو مولعلاتاعوضوم
 هلن راهظا هوا ردقو كس ترد هزبس هناټع نیراق هکوبلاح . یدنا لک د»
 هدنسهمانتحاس یلجالوا : یدربدنبا هنسهلزنم لمس یتحو نکم لاحت ما وا"

 زا هدلاحره مولعلاتاعوضوم اری ز . زکعا ههش هزکفجهلوب یتبغروب ید
 .یدیا فراعم هنیزخرب یرلکجهلببهدیا تبغر الرانالوابوسنم همولع قوج
 ندنقانم راوداج زاب رپ هک ردباتکرب مع جرخ.هسیا یبسمانتحایس یلچ یو
 فطل لا هثحام ىلاع كا كح رات كنافارغح هلا ادب ندرلمدا نانالشوخ

 نامور . ردقج هنازاق یتغر كسکره ردقههحشراو هرلنالوا لقا هنناباکح

 یلتاط یلتاط هسیا ندرایش مکجهدیا اح ندنیمت ینعونو تروص قترآ هنمان
 تغرو لم تمدخ یحدیا كنهمانتحاس وسشا یوجحا تاقوا راما

 : ردکجەدک هدا بلج دک هام ىلا ییهماع.

 1 یمعهرب و ربخ اهد فسا وا ندصروت یعروس
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 هنآ هکردهدنسهخرات لاوحا نالوا دناع هزب تلومناتسا یسالعالا لع كملع
 تامولعم یفیدلوا یواح راد هبهفرش عماوج زكا ندنسهلاع تاسومو

 « هبهجشالآ عماوجلا هم دح وب ردوا ساسا همهم رار یک « عماوا هم دح

 لانج ناالشاب هغل وا ادس هحایوروا هدنهل زمغلسلن اه هه رتلاب هب هح رسنارف

 وا كنسلح اللوا یدما . راک قم ها یسام كنداهش نسحو نط

 .کەدنقح رلر در ودا ا ندتافارخو فانمو تایلسارسا

 دذام هران ال وا تلخ م دی | ا هش دح كر ه دنشح تاسسّوم عو یھ یناقشح

 ردقح هل وا هناك 9

 قضا ؟ردکو دس ظل ا یتسهنناع ٌهدافا وک كیاتکوت ای"
 مدافا ویش هدلاح یناداوا فیلأترب بیرق هفلرصع کیا ؟ شلزاب هلبا ناسلرب
 كح هند ا رب دقت ید نوک و الطف ندقدعل و تبارغر قحهل وا ناحهتسا ءدنس
 هللذل هققح یرلهحراب كکبدردنوک اکب ۰ ردقوج كب راهبشت رارست

 بوروکزمملق بارا هدنرزوا رلهفوب .مندروط ورک ندفارتعا یعغیدوقوا

 .لضا نوجا كملس هلوا قال تعنصو ع زعناغع ناسل هک راردبلمالک |

 راکناو مک لباق زار ا نهمفاو تافسان اونژ  ..ردحاتحم هنالبدمت یک

 ار لیوح :یافرت نالوا مرام ندتهح كدام هازعاسل قلهرا و هکردکو
 - هلند اربم ندقماشالک | قرهلوا دیقع رب ررثا نالبزایو شمالشاب کما
 رانآ لراسکرت ٌهلراسو زانامز  .ردشهو هدکما ادس تروصرب كج هلس

 رارویمهلیشالک ا ندنراقدلوا ولم هللا هبسرافو هبرع تاهییشت و تاریبعل یسهیملق
 هلا هندا تفاطل هدنراماق هلا هدرابدمش . یدا رول وا تاکش هد

 قمریدشالیناغع یهینجا تاریعت اب وک دلزمرنالیا-ع شما عم ینهیمکح
 هکن وسر و تکرب . رارویمهلشالک | هد چیه رلهلج یراکدلبا بیکرت هلیتریغ

 ندنرالوا هجزعاسل یدنک ابوک هدراروسزاب ریارب ید ینیراهجزسنارف اعل
 .هزمکلکلس هالکآ دادمتسالاب ندهینجا تاکوب یرلیشز مغیدم هالک | ین الوط
 | : راززتروم هداف
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 راد هتسیدام كنهنطتطسق رهش « رلردلخاد هدننایم یناعومسم به رانآ

 دفاع ج هاوا ده ناتا نا بام رار ی ا لق ندەفلاس بنک
 هدكفانم و اب اب . ردادبوه ینحهمهلوا لوئسم ثكملا راشم حایس ید

 ؟ یعردکم هسقو ز اوا یعونم ندنسمزک هباتک

 لاصم نانلوا سعل « دناژهل » و « و كنسهدیدح ناقل وم ایوروا

 رلزماس فراعم بابرا زالوا رولوا ین رلکدر و تیما ردق هل هقانم ندنعون

 تاپ وک یا تاک اار یک کس كسروا نسب موهسیا
 هک ردفاک كمەلىوس یر قحردفوش و یداع راطخار ن زمسقلوا

 هی رات تیل وهج مالظ یراسسأت "یدابم یک یرارهش امور سدق لوبناتسا
 كليا كرابش زالوآ کسا ردق كجهدک بولوا قرغتسم یرضوط هنج
 ,یونعم صخش زمکیدید « رات » .نمهنلوب هرات تامولعم هدنقح یسیدابم
 ربخ هزب بوروک ید ینیدایموا کیدبا کد تا رو دوج وم هدف امزوا

 یمسقناسنا نکل . نوسلوا لوئسم ینالوط نکن دمر وو باک هلکمر و

  ییشییدمایب ! تامه ؟یعرولیب هیایا تعاق هلباهج یهدنقح رایش یکیدملی
 اضتقموب . ردندنساضتقم یبهبی تابج كتبرش قمر دیوا ندنلایخ ید
 . ردراو یرادناژهلو یس زول وتم ثتلمیه کنوح . ردشلروک ه دام ره.

 ید یرادناژهل یراتم یهدنقح یسیدام كئشره یلح الوا یدجا

 ۲ ی رو تات ر لکد هصقش رب یشزاب یرلنوب . ردشمزاب

 - وقفم كرلرخ یرغوط یک یفیدلوا رانوش رلربخ یرغوط هدنقح لح وا

 بقانم نالوا شلدبا لبختو روصت نوجا یرللاح مدق یکهدنسهجرد یراتبد
 . ردنراع ندرلنوش یحد

 هلباتاسابتقا رادقمرب ندیلج ایلوا امدقم رلندبا یتلت هج هبوب یتقیقحوب
 ینسهیناذ تیما كرثا یالوط ندنسلوا شلدیا عبط كنباتكت افارخ دوهعموا
 قوحر هدنقح یسناىم "یدام كلوبناتسا ! توا . رلنهراو ردق هراکنا

 اما . ردملعر هنی نوجامزب قلا ربخینراتبدوجوم كران | هک شمزاب تافارخ



 اک

 هدرارب ینادلوا شمروکب ودیک اضح هسیا شمزاب هنره هنباتک یلج ابلوا -
 رک کک ا ےک ٤ زاروا واد یا قق ا |
 اک ورا حایبس ینا ںا برک کب هب یاج ال وا هدنتهحوب كشيا . ردشمژاب

 ندساف هطواعب نبا نکل ۰ ردولویوقرام ییربو هطواهب نبا یسیرب كلوب
 هاب برق کمر و هځګ رانو هفارغج تامولعم هدنقح رارب دز اف هل

Eشما ید ردق وش بورا اک وف هدر نالف کلا  

 رادرقف راد هنکیدلدبا نیت هشار هل وش ندقرط هسکوا دوخابو هه الرا
 .یخدوا .نوسهلوانط مروهتسا كعا طاقسا یتبها كنهطوطب نا . رازاب

 دود هزاع هناخک ندبا لقن هب هحل اع ع نە یا ردرئار مهم

 .نانسنا نوا كنلس4۱ تا نوط واس نا کل . رواوا نا تد
 .ید ولو وقرام . رولک مزال قلوا یحاص هح راتو هیفارفخ تامولعم انا

 نشی تحایس یهقرش تاج زکلا ارز . ردلکن حرم ہیک )وا

 هک وصخاب .ردلکد شمزکیمسق هلوسرب هدكنابوروا یکی لج اباوا بولوا
 قود كارد درو راد هنلاوخناو تاداع دارا یدک
 هادم هلا هرات و هفارغج تاققدت نلیدا ارحا مولا یشدلوا الا

 .- اس هندارجا تاققدت هدفالسا رانآ راد هراروا مدا وب هله . ردشلزاقج

 ح . یدیا لکد ید ردتقم هلیبسح ینایحم
 .درکو ییدروک هلیزوک یدنک هلرک هدرارب ینادراو هسیا یلح ابلوا

 هدنقح ؛لجوا هدهفلاس بتک یک یتیدزاب الما یرایش ییدتشبا ندن رلهقعب
 . یمالعا كا مه . رد شمزاب هدر هان ها کک ردنم یام ولعم یک ه

  .توزاب هد « مدتشلا » یراش یو ) مدروک » یراش درز را

 . ردشمزاب هلبا نیعل از هام هلا لا یربخ کناه ید نورا

 . ضلوا کر ناسح ناباش هدایز ندنو هدنوحشا فا ومر

 .قفاوم "الماک هلرلربخ نالوا یناقیقحت لوصحم یدنک كهلا راشم حابس
 راشع دران و . مدیاشمتشپا ندراموحم اشاب تدوجو اشاب قشودم|یغیدلوا

 .توباوا قیقح راثآ یدنکكحاس راج ییدعاب راهن هنبرات » :دکینآ



 SENSEI ی هه

 .كا ىدا هبلوا شل هدرلرب نالوا داتعم یزکر رالکیه نوجما دبأتو اقا

 . هلوقموبیتح .یدیا رولوا یلج ابلوا هدیسیرب كرامدآ كج هلکید یلکیه لوا
 .یرلقدارآ راختفاهلکا تسن هنسیدنک هیرقو هصق ؛رشیه ینیرلدلوت كرداون

 . یدیا رولوا هیفعزانم هدننايم ارقو تابصقو نادلب یخد یلج ابلوا یک
 هلس كما خاستسا یاتکرب دلج نوا ردق یرلدلج كمولعلا تاعوضوم

 فیلأتوعج ندهدوجوم تانودم ضع یتاحردنم .ردا تلالد هربصر كوس

 هعمریدنازاق هدبا ترپشزب لفلم تكمروتک هدوجو را رب لوس ردقوا ا

 هرارب ینبداواشمروک هلیرلزوک بود هلیراقاآ یتیوتحم كباتکوا اب . ردیفاک
 ۱  ؟ هسرولوا راد

 ندیاتفراعم یار کیا ددا وتاخد یتسهمانتسانس تاج ال وا
 هجرت یخد هتراناسل ابیوروا یرثاو نالوا قافآ روهشم مدیا شمتشیا

 « یدبا روبنوط قثاف تاق جاقرب ییلچ ایلوا هبطوطب نا نانلوب شلدیا
 هک مدیا شمامهلوب تقو هدمهسیدیا شمن دبا لما کمروک یناتکوب یرلهرکص
 .دحا نکل . مهدیا عبتتو قیقدت هد بودک هراهناخبتک یفیدلوا عوضوم

 ندناوذ قوح رب یک نعردارب فا یاس نیلا سمشو وخ سج اشا قفو
 مکیدتهباوب مدیا شمتشیا رازوس قوجرب راد هنناریدقت دلروک ذم ةمانتح ایس
 ناسمرد یتدلوا كرازوس كنس دنا دیفتسم هداز لا یب هدننابم رلزوس

 راظنا هدناعوطم هفح . ملوا شما لالخا یعضاوت نالوا لسم مهسیا ربا

 تلالد هکنافرعو لضف ندنس هکمرلبا راختفا هلضارتعا ًاناع وشراق ههموع

 ,یسهمانتحایس یاج الوا . ردمشمهلابو شمتشیا رازوس عفان قوجرب ردیا

 تداهشنس هدنقح یمیظع عفن كرثاوب . ردندهلجوب ید كرلزوس یهدنقح

 ,ینداهش هدن ان وت كنس هکنوج ؟ ر ولاق مو زل هن هن داش هقشد س ندکدلبا

 ۰ كسفماح ةدايزعم یتسهلج هسیا مزال طئارش یک هن نوجما كمر وک یفاک

 و

 .یاظحالمو تامولعم غیدلوا شمالپوط ندسکه هدنقح رثا وب اذهعم

 : مروییدیا لاجا ینا هجورپ هتشيا
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 هقشب بوریدلاق ندرب یرلکدشت, هلیراتعیبط ینغوچ كب ندنانابن . رویمهلبا
 .راشمروک ر لات نسح هدنسهجرد لاک او حالصا ینعون هدتبا لقن هرللحم

 لقن هعفد جاقرب هبالرت ندکلهدفو هکلهدیف ندقلمخت هکردراو تاتابن ضعب
 او روخو وسلا یک یار کک

 :کیدربدتا رطخت ینوش اکب ید كزوس یهدنقح ناهدقنم ترحاپم .

 . یدبا راروللوا دع,ندهلوهحم كلام رال ج ضعب هدنراملع خراتو افارفج
 هدیدیا راشمامهلوا لوخد باب هج رف زونه هرلاروا راحاس سسحتم ؟ نوڪ

 راشملاق لوهح .هچافارغج و رات رلرب یرلکدمهرک كزاحابس ! نوجما كنآ

 هزر رلرروا » ؟ یعرولیب هلوا نيش بجوم نوجا رار وا تیلوهحم و هنيا
 «زشلاقیلهاح ككراریوا زب » هرزوا قلوا بساتتم هلیماعت هکعد « رلیدلاقلومحم
 . رولبهانند یخ

 ها رازبکتروب و لویناسا ندنرایربغ كمالساو هرلب رع ندمالسا ! توا
 هدورک زا رب رلکرت زب هدنيمآ تحانم هلتسن ههراسو زسنارف و رگ
 نوجما كنس هلس كما غالبا هنوا ییددع لنمرلحایس یلشاب یللب ۰ زمشلاغ

 هنسعاسم هقدص كن هراس ما هدنسهعشیه ناه كفراعم .رولساص تح امس رار

 ندزب امد هدهسیا نعهلساص ناش هلیماعت نوجما مزب لاحو . زمدقحا جووآ

 یرلکحهفش اهدا :ردنقم هتمدخ ردف هتمسوت كندوج ون فرا 9

 هجن زمیضام . ردنوجا زملبقتسم دیماوب نکل .زروایب هلوا ییستم هلیدیما
 تولوا تغ را هدضام یرانالوا « كحهدا» تمدخ هقراعم عیسوت

 هلتحاستروص .زروینلوب فظوم هلیسهفظو قماعونوا یرانالوا « شعبا »
 ینذلوا زمییاچایلوا رب هدلا شا « قح » هدمه شا یتمدخوب هیهفارنج

 راولو لوئسم هققحنهاهبا رها وا روقار هدنا سا هتوک
* 

¥+ »¥ 

 زکلا هدنتیوجوم ځرات قلرمعع چاقرب كنهندمتم تامره ىلج ایلوا

 .دلس هشش قرهلوا تان یادخ یبرغوط اهد و هلکماس هرب دشب هب اد جافرب

 ینرلما كت زامدا كوس ۰ ردندرلمدا كوس یرلفدل وا رختفم هلکمر وک یی و
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 ثحم ندنلاوخا اينالا ۰ ناتسرام_هدو . ردقارماب ۱۸۸ ی: دلج یجتتلآ
 x روسدا

 ءمرق ؛ایرتسوا کیدمش یی اینالا لجو . ردقارباپ ۱۸۸ هنب سس : دلج یجندب
 . روتر داش یلاوحا ناهردزا < قاحق هتشف ناک رح 4 ناتسغاط

 : سر دب رک هلعا یدعب امكنلاوحا عرق ۰ ردقاسای ۱٩۹۷ : لح یجزکس

 . ردیک أح یللاوحا كنلياورو كالس

 یلرطس ۸ هه . ردقاربای ۱۵۷ :  دلح یجزوقط

 هدهاکرذک ردق هب هرونم هندمو هم گم 5 ندلوساتسا هددلحو . ردتل زاب قرهلوا

 . رونلوا ثح ندنلاوحا داررللح ا هلم اب نانلوم

 . ردقاربای NNE بولوا ترا ندنلاوحایباوتو رصم A E دلح یچ وا

 اا نيسخو سج ةنس رخ الا عيبر رهشف باتکلا مت » : هدنم اهم كدلحوب

 . ردراو یسهرزابع « هطلغ یارس دجا نارق اا ظفاحم

 "نوچا هیناقع ةيملع رخافممها رثا وش نلیدبا هصالخالاب هجورب یسهج ردنم داوم
 نالوا قفوم هفعوقهنادیم یباتکر ب یک (مولعلا تاعوضوم)هاتبح ینیدلوا مظعم ۂدبآ رم
 . مرلیالاقم متخهلبادیما ینکحهدیا مادقا فرصهرشن هدو كنمردارب كب تدوجدما

 و

 ثنرلترضح یدنفا تحدم دجا ولتفوطع هدنسهخسن ولوصوت ۷۰۲ كمادقا

 : ردشملوا جرد یرلهلاقم یهدینا ًاباطخ هبیدنفا مصاع بیج

 ! مصاع بیج مزیزع
 هلا هفارغویلس "هلاقم كکیدردنوک هدنقح یبهماتحایس كنیلج ایلوا

 تاب واش ییدربو راد «هطلطتق رپشو :ندنسهمدقم كر وک دم. همانتحابس
 1 مدوف وا هاتفد لاک یهجراب كکيدرب دتسا بدتر ندهمدقتم

 ثكي یناکاحم كکیدلبا داربا راد هتبمها دلراتحاس هدفا ویلب "هلاقم
 هماننسحت یخد هلاقمو هکكسرازاب اف یششیناه ٥اد . كسشعرو دزوک

 ؟,نوسمهدا تقابل تانا

 ی رکا» یدلک رايش ضمب هعرطاخ هدنرلرب ضم» كن هلاقم
 « نا نمالوا ےک هنبم راعتشا یدا هسلوا تبا هور نیادنن وط یک"

 لمکت نزن |Ça ناکم لید هلس تانابن هک یدلک هم رطاخ من مب هدرب كکیدبد



 نیت وه

SES SAR ONES GUE SSN1 603 ۵33  

 نالوا نایذهرر ادا ٤ زدهدناف هروکه رارظن یحطسو ناو هددلح یر زکلاب

 : E هل وا هللا ! یتمدخوش هتشیاو شمرتک هدوجو یدلحوا قرهءالب وط ینافارخ

 . ردشلوا لصاح نظ و وسر قحافوا هح:لخ هدنفح ققحم

 هدنسهجناب ینیرش هاکرد هیمیلس هدزادکسا یدلج نوا كنسهمانتحایس یلج ایلوا

 وتر رومشم نالو را هنکلم هدن رلن وی اه دنع فان رفات نادر ناسا

 ِ ردهدقمنلول هدهناشانک ییدرتک هدوحو كناشد

 انبرلهفیمص بولوا ظوفحم هدنجما باق نیشم ررب لزوک یسکیاره كدلج نواو
 ۳۷ هدنلنوژوا ورت ټناس ۱ هدهفی رم . :ردورتمیتناس ۳۸ لوط: ۲4 ,یحرع

 . ردراو رطس
 7 تا كال ملک

 لاوحا كلو اتسا هدو : ردنرابع ندقاربای کیانوا زوم کیا س : دلج یجنرب

 عماوجو هکر ابمتاماقم ناناوهدننورد « یحتفو هرصاح ندنفرط رلولنامع «یسهیخرات
 < للاجا كمياقو داع هننامز هاشداب ر یه هلیا یسهش رش عماوج ماظع نطالس « هق رش

 « یرلهماح ارزو : یسهیکلم تابیسقت كن ا مورو یوطاا هدرودو ‹ ییاهلسهماننوناق

 - راک ؛یرلقاوق ارزو :رلهناخراع :رلترامع : رلههکت < راد ازاد ۰ رلهسردم ءرادجسم _
 مهارا ناطلس ندننامز ییاناخدح ناطلس حتفلاوا : راماج ۰ رلهناخلیبس < رلیامسناپ

 «رلیجاشن « املع < ارزو نم هدندمع ییارضح ماظعنیطالس نالوا ردق هننامز ناخ

 . ردهرئاسو فانصا هلمماب ۰ هناسرت « هناشوط نانلو هدلومناتسا
 لوا نداویناتسا جتفو هبنامع ۀکوک روهظ « هسورب «هینادم بس اح صتکزا

 ء رهاکتراب زا ارش ءاملع الرو ء٠ رل هب رت ٤ رلعماح ها ما ن

 داوه اسو ناتسجرک .«.یلام هزابآ « نور رط « رلاضق نانلو هدنسلاوح هسورب

 . ردترابع ندقاربای ۱ ۵4 بولوا ترابع ندهیحایسو هی رات
 ردت هماشندرادکسا هدقارمای ۷٩ هددلجو .ردقاراپ ۱55 س: دلج یجنجوا

 «یغاط اباب ؛ هرنلس  یوکت ۰ یمش نکد هنکوص ندارواو یاوحا كکلاع نالوا
 1 ردشلدا حرد همزال تامولعم هدنقح ۱۳. هردا ۰ هبفوص « هبلق

 ردقهناو ندلوو ناتسا مدنغاراب ۱ كدلجوب .رذقارمای ۱۵:۰ : اج ی درد

 .ندنو بولوا جردنم یترافس ناريا كنيبلح الوا ندارواو یلاوحا باکلام نالوا

  ردشارب و هیفاک تامولعم هدنقح برع قارع هدهرکو ص

 تاقوتو ناتسدرک یغاربای ۲4 درلحو . ردقارپب ۱۸ : داحیجنشب

 ءییاقو ناتسرمل كره هب ( یزوا) ردقهنغاربای یجت ۷۷ نداروا ۰ ردثحاب ندنلاوحا

 ٌةعلق یمسق ک هرکوص ندنوو شلدا رک ذ یرلهعلق یلک « نامرک قا ۰ شاق یراص

 « راوشمط ءراوتسا « دارغلب ء نیمقنالسا « یغاحسا« یرفسنادغو «یلوسلک « هیناطلس

 . ردنحاب ندنرافرط بوکسا « هقولاس « دارغ نیماق « نامروا هرق « كدنو
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 حایس » قغ كياشاب قیفو دجا موحص ندنسارزو یاماع صرصع . رد راترضح

 .ندبااقترا هئرادص دنسم هدنخرات ۱۰۰۰ یلح ابلوا ییدلبا ["] اب هد « ققحم
 یاو بوغوط هدلواتسا طدف م ردندیستخ هزاآ و نتنساب رفا كاش دجا کلم
 ,یلنذّومو تماما ,كنارزو ضعإ و شو هد رفس ETE E REA هات ناطلس

 هص وصحم تروا یک ییدتیک هنبرل هطخ رصمو قارع < ههروس ؛ لوطا ۱ هلتمدخ

 تشه ردو هاو هدنرود عبار ناخ دم ناطلس . یدا شلردنوک هدهناربا هلا

 .بودنک هه سور ء ناتسهل « چوشا « ككنملف < LT نداروا كرەدنا قاحتلا هترافس

 ندجراخو الماک یهبنامعكلام نامزوا هتشیا . ردذغا تدوع هلواتسا هابقترط مرق

 "الماک یتاعو مو تادوہشم رویغ حایسوب ناشالوط ینظعا مسق كنابوروا هللا ناربا
 هکردشمریتکه دوجو همانتحایسرب کالداج نوا یکیرلدلج ( مولملاتاعوضوم) قرازای

 . ردغمهاروک ناه ییللیصفو كوس ردق كنون هدرلرئا عود و

 زاده و كتب رل ضعب ندهعلاطم بابرا نامز ییدلک ۲ ۱ یا « یلج ابلوا » اعقاو

 .ندهعا قىقح ا رلیلشاب رغآ هلبوا طقف . زرملس یتفحهلوا لصاح مسب رب رادبنعم

 ۱ . رازاقآرب ندلا ییکع هدکمرتسوک هاراک ازهتشا مسبترب هلی وا

 :یرلرب کیدزک ندنفیدلوا ققح حایسرب زناح یبهمزال فاصوا ولردره یلج ایلوا
 هلا یشرب کلا تریغ بایرا . ردشعا ادا حمب قحایس تا هلا :E لمکم ك

 .هرکر ب هدحایسولناځ عو هتشيا ۰ رازآ هدافتسا ندیشیه .ردق یتیدلوا نکح «زغا افتک

 ۶ شعا ناس یل هبسانلاب هداژآ  شمزاب یلاوحا دلزارب یکیدزک هروفألا سح

 < شمزاپ یناکوکح کددنرزواهیمومع *یابم ؛شعا مچ یایاور نشود هنیرغآ كنکه
 لع هدایوروا ن وکو . ردشهرمتک هدوحو رلقیتسناتسا هدنفح یرادقم كقلخ فنصه

 لع » Epigraphie نالتوط ےھماھد نا کم لع هدندزن ۍابرا غیراتو هثیتع راب ۲

 یهدنرزوا همظع قام كاردا بلج یتقد رظن «كنبلح ایلوا نامزوا اهد « تاباتک

 ؟ردمزآ یسهیخرات تیما ك « [,۵26006 تایاور » . ردشعا خاسنتسا یرابزاب

 ذخ امكخترات یرلیکرت نابوچ *یرللاصام یراق هجوقزهکیدتبا قلت هناسفا فرص نوکوب
 .کهدنس وضخ نییعتینسهحرد گنهماع ةسرت * كسات راکفاهله .رونلوادع ندنسهمهم
 بیس هلو صح یمسب یک کیدلک 1 یان ىلج ایلوا هتشيا . ردقو تجاح هلیصفت ین رلتیمها
 ,یلچایلوا هکنوج . زروبع بیعت یرلندنا مسبتزب طقف .ردیطبضو دق كتاياور وا نالوا
 .هخراتتاغقدتیح .ردندرا ارداوت رولو هدهناخشانک یباتاهن رب جن | یسهمانتحایس
 هاسیراترضح یدنفا ك یاس. ش زمغیدلوا دم وكف دلا قوق ندنسهبفارغحو

 هردرلغعا دبق هرزوا قل !وا اج چوا هد « مالعالا سوماق » دكرهیمروک ًاماع یرتاو

 هنرتک هلوعح هناراک | زسا مب هدنهحو درلقاطرب ناردتناط هناخ ییلح انلوا

 تاذ ندا ارحا یاعاوا . ردهخس رم نلیدیا عبط هد « یلج ابلوا تاختنم » یش

 0 5 ییایع مرد کل دف 1
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 هجرت ةزعاتنل ندیسراقو نیر" رلباتک مهم كا یقتلعتم هل ونف ا ارت قو

 . ردشمذش هبناغع نفلّوم هدقوحرب نربتک هدوحو رلرمآ هنشاب لشاب .ردشلدی!"

 ه هعقوره « هرودره ناهو شلر و تیما هرات هدای ز ندیشرح هدرنولناهع
 هده ایفارفح نالوا مآوت هملع و . ردشلرتک هدوحو ول را رتو لصفم صوص

 راد هملعو هصاخاب هدنرلهنااتک لوبناتسا زکلای نوکو . ردشملشلاح ردق یوزلب

 .ردشلروک هلببرلنکح همظن "هلسلس یلعو قح ۰ ردراو زادل میسج زواجتم یبیللا
 كسب ریربب هللا یرلرتا مات « طيح » و « تاک E كسير یدرس هلجزا هتشی

 « اغاهح » كنبلح بتاک < یاتک لمکمینیدزاب راد هنلاوحا كنند رلهطاو زکد یا

 یرتا لدا » راحیلارافسا ی را بکن ةف » قلعتم هه رحم روما هلا یسانفارفح ٍلدآ

 . ردندنسو صز رلنلس هلکه رطاخ ةى

 واو هجرت ندهرناس هندلا یتوج ندەبلافع راثآ نالوا اد هافارغج اعقاو

 زا نراندبا تحایس نوزوا ردق یوزل نوجا یسقرت كفوو سلرتک هدوجو
 موظنم هدنقح یقیرط جح فرا نقاآ 8 « كلامااع اص » كبير یدسو نرو

 كب نیما ولتفوطع ندیرایرهش ترضح یانرقو ندرلهمان رفس نلیرتک هدوحو روثتمو
 ادغام ندنرل همانتحایس « ناتسدنه » كموحص یدج ۰« نا کرم »كن رلت رضح یدتفا

 لود یم هنموزل هدهسا شقلو دوحوم اهد سهمانتحابس جاقرع قردل وا ندنلسقهچ رت ۱

 نانلو هدلا نوکوب كنسهدایز ندیمرکی ندنحرلریفس نلیردنوک هن رل یاب همظعم
 هدافسا نایاش هدنقح راتکلم یرکدز وک ؛یرلکدزک هد یرا هما راغ یلتروص ررقت

 كندا دج کس یرکی هله, لس ایان همانتحایس رر ندن رک د ن و تامواطخ
 هدندنعوبطم ررقت یک ییدلدیا هداف سا هدایز كب ةيندم هجتلود تقووا ندنتراقس
 . ["] رولیروک هدناف یلیخر نوکو

 نرو ییاوج « نزک قوج » هنلاوس « ؟ یعزک ق وج < رلیب یمایاشای قوج »

 : ردشلروک زا نازای ینراکدروک هدهسیا شاروک هجو رلنزک قوج هدنچا رلولتاهنع
 ههو تیروماع نر رل هما رافت ی هات ار کو تا

 كنبرلهمانتحایس یلنامع فرص ندتفیدلوا كعد زاوصحم یدنک هدرلهجرت بولوا یبم

 یراتختفا راد ادخن هسلوا بتونم هتلم کناه طقف . نج یا هدب یددع

 ىلج ابیلوا زمکیدندبا اوم هات رب ینمات هدوا هکر دراو ینزع حایس ر یحلوا

 . یدلدا رغ: هدننایم یسهنااتک مادقا سفن رثاو []

hEرلیککسدنفا دم زکس یرکب ۰ یزع دما ا دجا ندراهمانتراغسود  

 دعسا سبو هعقو هاج زا < هد نع رل هن اش اتک . ردشلدیا رش هدننایم اضلاولا هناخاتک

 2 رای دنفا خسار * مرکلا دبع « ییاجم ینیما رفد ۰ بار دجا هدنسهناحاتک یدتفا

 . ردز و یسهماننرافس



FEتست تا  

 مو عام جم تم صعود ی

 .- روسلوا دع ندنابتفوم كوس نوجا نامزوا تامواعم قجردقوا طقف . یدیا
 اقا فرص تامولما نالوا راد هننحو دته الثم « هرانکلم قازوا قجازآرم

 .لافتنا هزب ندنیمدقتم . یدا سسوم هترزوا تایاور مقاطرب ترابع ندنالاخو

 هلملوا تافارخ قوحرب هدنو . ردرتآ 3 « تودوه » یمهما كرل هماتتح انس ندا

 ,یابرا عدق یایفارغجو 2 رات ندنفیدل وا هلاک ا ناه ةد هعدق لاوحا رار

 ۱ . ردرتارب انتعمو مهم تیاغ هدندنع

 .کالاع ۰ هدماکته یدو هدنجما لهح تعملظ رم فرطمه, .,هداطسو نورق

 2 ۳ كنونف و مولع E < رولو هدنسهطتن جوا تفرعم راونلا هدهیمالسا

 هنلا مالسا یرافرط رومعم كا لرزه رک هدنجا ناز وا یدرویلشیلاح هنمیمعو رشن

 ,قرهلوا یسهحیتآ یسها لغ كشياساو نوکس « هنب رکف الیتسا قتراو یسهمک
 نویس < قیتساتسا قار و نرو مورآ هتسهملس كنکلع لاوحا هعتموکخ ندفرطرب

 RR لبم نالوا لصاح هدقلخ ندفرط زکید ۹ ردعا یک هوو او

 .هدنلخاد هیمالسا كلام ادتبا قرالوا ندنلیق « تراجتیمه « تراب ز مه » هلیبس

 لاش < نمح ًاقربش < ناتسدنه ٤ ندع و شاو شاو تراج نایالشاب هغمشالوط

 .ندرلت و و شملیاب ردقهنیرلیرجشا اقرفا هللا برغ یاهمتم « هتیرلهطخ چورون « چوسا
 اس )۱ رلرنا یلیخرم یغوجرب رانا ول مق یا

 ۔ہ دهل دصق لوت یک .ینیدریدزآ ی رادقد كتحاتس هدرلمالسا هدییض رف كح

 -هتوق « ناو رق < هنطرټ ۰ دنق رس « اراح <« هات < ماش < دادغب كنەنمالسا كلام

 تزاجا ذخا نداملع مهاشم ء كنتیک هرلهسودم یهدنرلتکلم نالوا مولعلاراد یک
 . یدردا قي ونت هقمراقیج هتخایس یشناد باب را لصا هدرللما یکتا تباناو

 ,یرلفل وم م ۶ دارت تامولعم ولردره راد هنلاوحا یطسو نورق هکر دیالوطندن وبهتشیا

 . ردهدکملس هلو هدرلرنا شلزای هرزوا یتاسل برع یغوج كب طتفو هادی

 .تیدم ننزان دهاش هدنجما یبیدابم شاعر نورقو یرخاوا كناطسو.نورق

 .نم یمهاصا یسهظفاح كنيمالسا .ياضيب ةضيب .طقفو ستا تلحر هب رغ ندقربش
 شود كني موق ولنیع قالوا تراجع و ىلصا رص هللا فرط

 روی هلاوح هنتیجو تربغ

 .هدنجمانامز زا بیج موتو نالوا ا ندتفلخ ردق زو تّود ةقيقح
 _كرهدیا ج SR اد ینهبمالسا تفالخ و لیکشت هەم تلود رب قثال هغلناملسم

  ردشلواقفوم هک ۶۱ افشا یتسهسدقم تی رومأم هللا هعشعش لاک یرب ندرصع ید

 ah هدنسههاس یرل هلاع ممه كنتارضح زماظع نیطالس هبناعع تدمدبا تلود

 .هدیرلهراچ كملنیدبا رلهطساو صوصخ هنباستک ا كنهیندم مزاول ولردره زا ردبا
 < همعرش مولع یک ییداربتک هدوجو تدا زرطر صوصح هشخدنک ردشملن وشود
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 تامدقم ندا مازاتسا ینعبط كب« یسهمانتحاس یلچ الو »

eیل رت ۱۴۱6 هنس مارل ا مرح ۲۰ و ولو صول ۷ ۰  
 1 ا ا مشت هن هلاغم یهدم | هدتسخنش

 افا رغویلیب

 -- یسهماتخایس لج ایلوا
 « رول نزک قوچ « نایاش قوچ « یدنفا رايب »

 كتبندم .ثققح . ردشلک هنلوا ملست یرب ندهتوا یسهدن فو موزل كتحایس

 كميكح رب هدتنکلعرب د « وکروک » یسارجا هطساو هدتنو و دلقن را یراشش)

 « تاماظن ینید وق تكئوناق مضاورب « تامولصم نلک هدوجو قردلوا یداهتجا رثا
 هل « دیلقت » و « وکروک» هب هراس كالام تاعونصم میادب ییدلبا عادا ثاعتاصرب

 رماس هتد « ردتدم راخشاو قر هطساو هناکی زتعاسر» هیلعءاس 5 وی |

 شلک هدوجو هدهطقنرب زکلا ۰ هروک هلاوقا حصا < هرزوا نادک اخو رلناستنا

 لافشا یرلهرق هاب نانلو هدنسازا بطق کیا قره وا هبه ونعم ةق اسر طنق و.

 تباث هدر ینیدغوط یک تانا ناسنا رکا . ردشتاغاط هلات فارطا هرزوا كعا
 عون E E هندم تشیهوش « زامهلوا تبان هبندم رانا یدا هسلوا

 برایش تحایسم یسلغاط هل اع فارطا كالم فلاوط طقف . ىدا زامهلوت اق شب

 همش هدهلاقموش كتهحوا ندنکیدنک هعوقوهللا هرارطضا ترحاهمرب ۰لکد کف

 هدننروص رلتثیه یرتا یر هلترجاهم هفرطره ندایسآ شبی . ردقو قلعت هدكی
 هن ابسانم شا دون ارام هک ی یاکروس نلک ةعوقو هرکوص ندکدقلرب

 را ناک هعوتو هدرب رو هفمرب دتناط هنر رب کلم کیا رلرمغس نالوا هاسو

 نلک هدوحو هدهمدقتم ها ارد رلشلوا بنس هکمړوت وک هقرط رک کید ییهسادم-

 هد ران وب بولوا هدنتماسح یلایا رر كنهمظعم تایی ییدمش یب برشک كرلتلود-

 یک یک رصحتم هنکلام هراس لود ندا هطاحا ی رلیدنک یمهبفارغح تامولعم-
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