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MSهلوخد هدوعوم ضرا  otنالوا  “ahd۳ هلا هیجیتنم  
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SIA >وغتن |  Seal abl NKامفل هدرهش و سویبرتعد  

 . ردشُما هیاکح رودویید ینکیدتیا
 ندناتسیع قلشاطو دتم ردق هارف ندنع ale هد ع

 .زونل وا قیرفت هلیسهطسا و راغاطندبا داد یس داو هرذع ًاقرش
 ی Mab gaits یطسو هدهسا haart) ی ردودح كمسوول

 یس هموم 94.1515 لاوحا dla یدمش و رد زسهمش يبدلبا | وتحا

 - ردهدتسل وهج ay he هجر

arcsهدنلحا بس یزفروک 2-2( زمکیدتسا لاخدا همسف ود  

 یسهدلب اعرح ندا بلج Boe راظنا هایتهح یبهیحش رات تیما

 عطق هدنروص رب ازفربح یرالوچ فوخم ون هکیدیا دوجوم
BL Sa!ود  EO INE Naیو رول نم مق ومهدنس هباس یم ەق  

 . یدیا تراجم زکر
 یسلاهانکن زكا كنان رلیلاعرح [رظنهشاوركتخ راتاعآ

owlرنو هجرک .  Geهدرلهسیدنا ردا تماقا هدیضارا رب  

 ردا JS si عسنم ر (oF یراتو ر دز یرلهیعف وم كسا

So! . 

ov iیتسانم هلتساقفر كردناکل آ  BAT dane 
 لخاد هن زکد !oy » ۶ ردمعا هب اکح هلهح و وش ینامولعم

 2 alas هدفدنل وا تیقعل | .tS را تاج ۳۶۵ ۵ قروه وا

 .رولد را gale < نالوانوکسم هل رار جاهم لباب بوا وا یسکلامتسم

 ندنغیدنل وا اشنا هاب راقواب زوط یراهاخ .ردهلزوط !GLE كرهش

 BY ge ام اد راقولبو نوجما یراماعرا هلیترارح تدش كشن وک



 یتایرطعو تاراهب كناتسیعآ رب یسلاها رهشو لصاا ؛یدبا

 « . یدبا Soot لاغتشا هلا له

 ردقهک اسیات یتحو هاب رایلاعرج ارظن هنتاور كلون وتسیرآ

 ?age كند رغ یایسآ ین راهیراحم لاوما هلباهطساووا ككردیک

 . sul رل ردنا لاخ دا

 وفر و be yaad alld وج كس یادلع د و
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Gal opel . 
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“Qty aul؛ زاملو  oteیسایرد موق هحوقوت هدونح و هدنامش  
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poreلیک شت  dulانتشهدمقوموب . ردافلتو وع ی راحاس : 

 A ۰ تنم ey th ضرا Oe لباق ney نوکسم رغد

 SES. a فا, نابسنا .ء توم
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 برقن هدايزكب ayy كنلحاوس سراف رحم هکیموق ناطحق
Gh!رقمانماب رد راثملساب ردقهب هطقن  Soلصاحم ا ,رد راتم  par 

 تاغ .ییهوم ران ۰ رد راشعا لیکشت «cans fo راس وم



Chal oly el 9!یسهفاک  Jیراتکلمو عیب هرادهح  Cale 

 ES رصم Fle te Wl po « رادبعم « Swe و تنم

lenكوس تردا نده  > vlردعسا و 543 یساتلد لم راست ور  

Yoرولب را و هدنوک شم هارو ندان  » . 

 یعاونا كنالوصع ناقیح هدناتسرع تودهیه نخروااوا

 : هکروسد ot اهل اوم :ردشمر و تامولعم هلتیمهالاک هدنقح

 لباق هدناتسرع هسا یسقرس# یاهتنم کات Sea ضرا ناتسدنه»

 هاب اهعونتم DY yet هرود زم aad ۽ ردیس ونج كن هعطق ناکسا

 ۱ رامشا

 2 i SY at slated نالوانات درع یتطو

 ee! pi tla . رد عمض مات نالو » ) هفرف ) )< راد

 كلن وک الثم ردیلتخز تیاغ یلاصحتسا dh Jf زکهسردبا
 OMe Say ردیااضتقاكعا قارحاینجاغآ نوجا كما هدلا

 رار روک هر ات سذ ا ول رامل هکمنف یهنحر

 تانا gm ey J ols ed رزوا Cpl | كلن وک راد رع

awn 
 رد شد ۰

۳ 

 ی وح كب ند dat | وبح و هدجاغآ IP رارردنلوت هرفص

 هنلوصا قارحا نوجا Ane Gt lay یرانو ۽ رددوحوم

carlyرولیدا  ¢ . 

 هماعهطخ ثكرلب رع همطق ىرلكدد سقيلف اسارآ كنيمدقتم

 یون نوبارتسا ؛ Sal Snes قوچ ندکلام یراکدلیا هیمست
 dbl Line داتس ۱۳۰۰۰ یرغوط oye ندنکلام رای
 é pal vac ردو هسو ابف وا
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۱۷۰ ۰ Cle هدهعیس ٩ Seales ول میر pase ام س goles 

\o co sath a تک شاپ Pe cole og ردق 

 قوحر راد کوب ناب ۽ ردشعا دادعت رهش كوس 2 ۰ غاط

  Sle glesكرر و  » : Sy 95خروم برع یعوحر ك كرامساو

 كنهددج یاملع ایفارفجو  ders GLقابو دوجوم موبلا
SE al ee را نوه وام eee ی 

  Glo gallراسوم رضح « رایرحح موبلا هنر «  oleهراسو

pW ae Doak Fed راما رهش 30 .رلر ردد وح وم dy jal ۳9 

  rbرب اسر  judeهدر ارام  abeتر  Foul; UL alادو دع.نار

 یرامسا ادیبعهسرت  ebوا  tekرد



 یسهرضاح ته بست Ns مع

TWزآ كم ندنفرط هرخأتم نیحایسزونه اغر ههنامز  

 .es یسهرزح هبش ناتسرع هدننایم رهعطق شه وا قیفد

 دا راملاپوروآ هر هععو ول ردق هرنامز نه . ردشما لاغشا ییفوم

 یاسا هجواشابكنون .یدا هدنمکح SE ناه یسهمصاب قابا

dyدرازمشح و ناباسیحشروواقو یجیقابهدایز ندننصعت كرایودب  

dey۰  

ole oye (aaهدهربخآ ماا كنسهر زج هیش ناتسرع  

 و ندن راقدلوا شمردتا فاثکنا هدنف بایرا هاکتس یال وهج

Eهدنلخاد كناتس رع  Ogeeرت دلا ىم زا ك قرهلوا  

 رواسهاسد

 یهدننهجهرق هدهسیا مولعم eee A تاهج كارعلاةرب زج
 5 ا E و وز ها نمدقتم ك hee یراطخ دودح

 راتب ولوا ندرع یاماع . رددوجوم Je رظن ke هدنسارا

 هروک هادفلاوا نالوا صاصتخا بحاص ot bo افارفحو

 als od زفر وک élanitique AS اله ید ودح یر كات سرع

 نالوا ALE ردق هعفوم مان ok هدیرزوا یرم تارف ندهلىع

 هلوصح هایسارحم ندا ISI طخ ر یعیبط كرم هد و طخ

 . ردعلک

 دودح كنهرزجهبش روک ذم ارظن elas ك ( دراحرو)

Gayدیفس رحم ءرکص ندکدنا عطق یخزرب هلبا ادب ندشیوس  



 ناطساف رارکت نداروو رولوا لصاو هننامل شیرملا هدنلحاس

 ?ce ینیلوح ههروسو Goel یونج كطول رحمو ی ردودح
 و رولوا لصاو هنعقوم هنع ناک هدننیع لحاس كتاوف كرديا

geیا صرع ۳۵ و ۱۲ هرو دم هر زح هروک ه هب رظن  

 ردشعاعقوم دخا هدننب یراهحرد قرش لوط ۳۰ و ۵۷و
 هدنلاح .Mab 1 عفت سم و als cle یه رح همش ناتسرع

 JH ی هس زو و ee هل pls gb یراناسرو تولوا

Nels = Jos!ندهمہظع  = O94! Peele yyیصوصح  

 زکلاب هلهجو ینیرعت كسویملط» ۰ رابا لیکشت رتقاراق رب

aubندرلن وه .رددوحوم هراح هایم ردق ترد نالسهلوا قبال  

 )<| هد وا تول وا Coal ناباش ردو هر هح رد ر یسل ر زكلا

 wens ةه رق روا !ona هدرا وح فطقهرکص نداقسا ییسهععق

 .رور 98 (a8 زام و B ge هدهدمسا وم ضعل 1 !ails دعاسم

 nf Pie a نال وای وص نوغل وط هدنمسآ وم ر ومغل هب راحهایم 33

 ردفاروق یرلا رحم owen وم زاب كرلنو

AGLرالبح ددعنم عفاو هدرزوا  globهم وظنم کیا هج  

cls Haloسو  pod deleبرع سف رز كرلت وب 5  I 

 ال وا a یسهموظنم ساقوف - وروو [Jt یتسهعط

Olهدیاروت هدنسهرزح هبش انس هتشيا نلردبوسم هت راغاط  

 رلتماقتسا فلت یمسقرکید ؛ررددلبفو رلغاط روک ذم

 هرلهاتساس slog یلحاسهدرانو .رد راغاط ناتسرعندیآ بیقعل

 ۲ : مالسا خرات



 كلوح هک یراغاط راراخالوا Sade یلخاد . رارولمهنل وا مش

 ندهرص .ردقماعتم هراغاط و رام لبحنال وا ییث وم AS ون كا

 .NaF ete ردا رو ندارو جاحح ندا تعنت ه کم

 . رولک قلووط ل ارح عفا و هدنطرت و

 هدنردودح Naked یاو هدنسا ار یاس نع و زاحح

 ینیدلوایعیبط لصاف دحر !Os هعطق Sle دیک نالوا مقاو

geo | seقوق  a> Nهل  Sidiر  Jacksهنفاصء)ا 2(  J 

fileلیکشت یوم  

oneهدنامز  usو هر زاحح ابق مولا غنام  aleاا  

 ردشعا لیکشت ینسیر ندنابسا كناصاخ عاونا نالوا دوجوم

 كنلاها كنعببط یابفارفج cbse ys یضارا لاوحا کنو

elتایسانم وبشا . ردمولعم ییدلوا روم هحرده هدنقح  

 دودح لالا نیب {ooh ندزارپ» ز لعاط هدر ره ES ردیس4 حش

an’ىح هراردبا لیکشت  J peleندرزک د یرلتمدخ ام وضو 2  

 ردهدایر

 یرلءقشج ple را تن همش py طاق ae He لس

 lasig . all نکع ww كما ناس تامولع« هدنقح

 st? J BES = هش انیس 4.23 , عم لسدر وسوم هحاسم كن راعاط

olsهعلاطم ناب هلیماع هدنقح یرنءاشرا  My! 

 ییعوط یاد an راعاط یسهر زج هبشناتسا Salis هدهسل | نم

 ترابع ندس رف نامت 2 كلدمث كجا نام رکف ر



 Che ود ن AT | th رلغاط Glue ale ا ردکحهاسهلق

 . 2207 یرلعافرا

jus keقوفص هدنکلم زر هدضص نیعاشا  GEV 

 ر كۇ هک اب ES رد روام (a 9 هد رلهصه Sy كب

 !als ایج تدور رب یلتشهد هدنسحاو can ثنهععف

 یا رجا2 راقاحیص یج رو واق و !ge هدرلهبحاب نال وا رواحم هدلاح

 sib cob هروک .aol كنسي ردا . ردح ردنم !Sit ماکحا

 لئابق. رویلشالک | یعبدلوا دوحوم كزو هدراغاط یهدنراوج

 ید BS بترحداهبلش نالوا voll dpe نوت ات

 3 ردشع د هل وش هدرعش !Su داشنا !OF حدم یعارصیق

 ردا ےسقت ooze _هلمعارصیق flab یدنک هدنرلنوک طحف

 لول تای سد نه هدد نوبفارفح نامز قوح رب

ase es CAمدیا ر روا  «aخش  

 هج ph تاشو هک وبلاح و cal شلدالوبق یایسق ندنفرط

 هحایوروا هک 9 هسلع eke‘ . ردشماعلاآ هزابتعا رظن

J 9.8نالوا شلدا  i Okeزفح هل | هب هعل اطم  ; 

 كما رک ذ یزاحح لوا Sade هدنحا یرلتلابا ناتسنیع

 اوتحاو cont gle دهم كتيمااسا debs 9 کنوح . ردقفاوم

Ou Soul!دوق ر دودح رغ هدناتسرع هلبس نتمظعم  

a ydكناتس لع ادهعم - ردکلام  slسعد الاصاح.  Slsكح  

 ندهعسو كلام ردق هرزح رح ندریبک طبع رح .ردیمسق ر

 ترابزیزاحح les جاحح هچرلکس زود ندنیحو دنه یاصفاو
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 قاشمهجو هلا هنارادند قوش ر . راردهدقلوا ناباتش هلدصق

 swabs | رحیص [ous كرعل!ةریزح امسو رابتخا یهرفس

bl geal =وب  Tks WSهب  JE0 ونع  Dele 

 - رزول وا
wt eh ‘ondلکشتم ندرلابقو راغاط قد اح الو روا  

 مارا دلب و نانلو هدنمارتخا شوغآ he HE هعطق نالوا

 كناعا لحا نویلیم ۳۰۰ همرکمکم نالوا Fle یتسسدق مان

diss “Oly basردشللا اوتحا ین ) همظعم  r 

 !Os جا احح هدنطبم كهمضعم aS یغیدلوا یوتع

 هما <! sone و تراز بایرا هک ردفعل gl نیس ردودح

 . رلررک
 صوصخاب Of! are they بابرا همرکم کم

 tel نیحایس ضعب مار ار هکنو . sal est هرایلوروا

Lasراشه ا تراز قرهلوا هدنتفاق مالاسا  E 

Stelیرقلاما » هدتنابم  ob abl slsنالوا  Keهمرکم  

 اوم ر ندا دادتما وعود هونج ندلامشو

 لوط V0 دا ضر VV یسفا < عقوم

 هل jae یاحنسو قالح رادام اراد رهش ۰ ردمقا و هدف رش

 هب 6IF تلاسر نوت یسار یه درس وبشا بووا طاح

abs ginaهلا نوک انوت  seشدنکیرلقاقوز ۱ ی  

 قسنکی ناهو el اس هلرلشاط هدنکنر Glee یراهشا

 یس راح ءام .ردزسمر دلاق یرلفاقورو ev هدهحرد كح هسد



 تافرعونالوا یا Nels هدرز تسوص كحهلحا . ردوو

 هات هدنطسو كرش . ردرصحتم ههدیز ناع نالک ندنغاط

 یرذد را مه ها هما < ردشملا مارتحا عفوم دحا همظعم هک

 سدقم یاتبم نالوا Que ge r رازو ندحوم هاکهدحس

 یفس راوق ددع زوقطنوانانلوا داشک ale مقوم . ردمرتح و

 yo plea وا اشنا هلرا رک

ohne ise 93 Naslone Assos,هده واذلیاقم هن ین رع لا و  

 DAC 92 ge سدقم Fol دوتسالا رخ هدس "یجراخ رادح

 یولع كب هدننس dll یرندرنامز سا كب كرابم رخ یا

 هرابکنس یئابق ناتسبرع مالسالالبق . ردشع gh مارتحا عقومر

 Sal StS رولک هلا pat مح هرزوا كجا ellis لببقت یرتحم

 یا یمظعم تب كهللا لیاخ ےھارا ترضح VF تاداقتعا و

 کرک me E gle نون یا سه و و هدنساشنا

iaشلا لامعتسا هرزوا قلوا قمهص هيلا راشم یوو .  

sal۰  

QoSةرتس هعفد كليا ثهمظعم  abl oleكولم یروتسم  

 روهط ۰ jute gl تدسل هسا ز ر ا اک وا ندهماع

 مس و« یسیر .یدا دوج وم یسەرتس کیا تاهبمک مدقا ندمالسا

 (bist ۸طدوصاح لات + Gal صوصح alts مسوم یرکید هفص

 . رونلوا دیدم ۳ هدهنس هک رابم

teکم  gi aaادس  eae? Ammaنوجا كمل وس زوس  

 . ردوو ناکما



eS ae 

 نادك هده داع مایا هدلاح Gol کس ۱۸۰۸۰۰۸ نامز جح

 كمظعا 1 ترضح و یسهدلب ینکیا دلزاخ , زا هر یعاشا

Oohهر ونم هنیدمیرافدروس هوقو نات قسم ند هل رخ  

 دحا . ردبسوم هداووا J زودو hl < ) بورتو ( یرپش

 .ردشما اطعا Gligles Soo ST هدنقحیسناب كرهشو فسو نب
 nna Ue» هما مع ندا احا ی رلقلامرختو اشنا رهشهتىدم

 نب ایباقن بری ندیا اطعا ینمسا بولوا یساب كرهش اذه عم
ail “3 Wade Ae, APE ٤ 

 تبداور یک هدنقح om وا er! law 3 ww * را uw یہ اهم

۰ | 0 ۳ ~ ۰ ۳۳۹ ۳ - 

 aah سا یا نیرو «Che ونم ٩هس دم . ردس رو هرححص (OD رز اهد
۳ - “ ۰ 

 «بژ : ردرانوش یرانلوا روهشم !OA JE بولوا یسماسا

 مالسالا راد .هرحهلاراد ۰ هب وبح « ها ضرا < هم gr < هبط

oe ۰ 1 aa 2 ۴ ۱ 
 تك ءماطدحا هدضا را ۲ gag هدما ار !os همدم ه هراس

- ۱ 1 

F - ۱5۹  

 . رج ین هدنفرش بتعاط رس هدنلامش

 هدهقاسم ر كلن vy ۹ ندهکمو تا ce لوحهرونم هدم

 تام صعل ۰ ردهدنسارا راعاط قلاسو رلل و> لاسم وق

 رونل وا غار ob bol و

Mandeشعلوا اقا ندشاط هع و و مظننم ی رلهشا  

 Bhs ترم تواوا bie هاب روس ر رادام قد ‘ hye هاش و

 9 تو ص ج دریا dale 5ا8 قا هدنسهش هک
3 = = fas 

 هدنمؤمبواقو تنز ییدر و هرهشوهرظنم کیدا شح هراظنا
Sh! ۳۹1نالوالیع و سر ده ناباش هل رل ته ی ونعم حارشنا  



Je! ET EE. مرحو هرهلعم هضور (bend 

 و ینولق تاداعا  abeماقم ون ناشیذی . رد دحنمو فطعنم

pate بانج هدنتش « ارضحهبق » ۰. ردنوفدم هدمانت را تیسدق 

  glesقورافلارع و قیدصلارکباباترضح رار هبا  parفان

 رددوح وم یرهروتم داسحا

  SIIلوح ینارطاو لاک هدهشنم رع  ablنالوا طاح

 حرح رکید نوا یناصق كرادت یدنک هسدقم دالب وبشا

 زا زارهش  Amelهدنتماقتسا كنهسدم یرهش عوبذ هتشيا .راردز و

 هحفدل وا هدرخ صاسو  keelملر ظوفعو  hlهاب

 ر ؟ذم م رششآ لافشا  Poe oleهل هع سا و یا رم

 رآ  | milنالوا نازو تولوا  alate eeردشم وا

(one grow! Sah جات AW ها sel یه وط هحفد) وا و 

Olly Lis هلا روس ر لتوفو نال وا صو رعم ها وه و هدرا 

 بول وا مانتنمریغو طحنم یراهءاخ قرەلوا یالخ كنعضوم رهش

 كروتو تر  desقردلوا  ۰ PE awe allel aleمسوم

 هدحح  Gateهحوریخ ذ  cnaltنوجا یناحایتحا ? begهلقل وا

 رهش راز  OAD 9هر رق 7 ری قف  alleنکل ۰ .. ردکح هل

 ثنعف وم هک مهم ون ۰ زدلد یبع كيوب هدح  | beهداعا

 هدهسا هدنسهدار ثاح ۲۰:۱ یسوه  Chilتالدایم هدقبص

 روت ن ندا دورو نوجا هب ر اح  ASدیده بسم  SIEضع و

  mnهاتم چاق "7 رادقم و هل س4ط ساو  ebردهدقلوأ . 6۵۰۰

 كنه رایابشایسهلکسانال وا دتم ردقهرتم  getdFكور نوما



 تم "۷6 —

 cal نالوا شلزد هنرانک كم رط . ردنا زارا تلوپس ر

pole iba jeeتیرومعم و تش زرب هرهشرلهزاغم  
 . ریش |. نبحم

 Jeez یلتاط 26 رهش ًرابتعا ندرط dal دیدحت یزکد
 .Gi هکرونلو دود هلا روس ر یرطهرفورواسک و هاب

 OAS ههتیدم ی Sus هب هکم یسلر ردراو یوق !GS كروس

tlie Jyندرلنکسم شماقو هبلک یسهرواحم یارق .  
 . ردنوکسم هلرایودب بولوا ترابع

 . ردفا تحابس ر كله يك Sil نوجا ALT هب کم

 ندنفیدلوا عنام یرارح دیدش كشنوک هتکرح نزودنوک ارز

 Dye کهدهمطق y . راردبا تحارتسا نزدنوک هدشرط فصن
 هدن وبن خم رات . ردراو یسهدلب فئاط نالوا ناناشهرک ذ هدننابم

 Mel تیغ هدنرهحفب فلاط نالوا شما Lol لور رب مهم كم

 راد هروک ذم رهش . رولیردشش هویم راسو !bert .موزوا

 : ردراو تالیصفت رزهجور هدنراآ كنسپردا

See Hessعمو كجوک یسهدلب فتاط نالوا  

 ۱۳ت فال اقا تولوا al را لوا فكل هل اذه
Stineوط « مالعاص و  Elzعونتم یسهزبس « یسهویم ۰ تدنم  

 ۱ ردلودبمو

Choleبولوا لوبقم كب یوزوا یروق هله .یوزوا  
 یعظعاممق كنسهویم . ردهدقهلوا جارخا ردق هرافازوا هلتیلک

3Sفثاط . رونلوا فرص 038 نالوا تالو  ols 
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 لثم ترض هجاروا یالاحعا Gb قاآ و نایتخس . رد رهش

 دارو :ییکیا ا ا
 dle ر ددعلارثک یمان كنو . ردنوکسم یسهلییق دیعس ین

Eeنک  Weeیسهیقا  
 ’Wl gua لاج ودم وام هات ن

 وص هدارو . زاملوا فداصت اهد هعقوم ر قوفص ردق یسەس

cllهدفیص  eK Slobهدنکتا كناوصغ لبج رهش .  

 ناعم ندلبح . ردشملیا لاغشا ق وم ر هدنطبم ليم کیا

 كلكم . ردهدکعا اقسا ی رلهحغاب كقئاط KG دعیال ندا

 ددا اوا hae SLT قاحص زا: تم راک

 یواح یراجر و هعلق ML ر GLE كرهش . رارولک هنىرارصق
 ترص هدنرزوا ابق 7 dd لصا . ردششلوا مک ها لوس

 dle قهاوش Bir oti gl زار كفئاط . ردهدعقوم رب

 كکو كدحت یتسهعطق زاحح راغاظندا شخ .Cle هنمیلقا

Ot fogs!ردراشغا قیرفت  Abe.یسهحاس یلهفلاط  et 

Jal.طف هل  dad) gl4 . رد h sF4 روس  Peeكنهتسدم و  

 لاش nF یضارا ر قلغاط مقاو هدنسلامش OF لیم ۶۰

 cob adie هسسع كنيمدقتم dees وو ردا لیکشت ی دحرس

 .یدارواوا دتع ردق هناحا- تارفو رابا اوتحایمسقیرلکدر و

 یتسهعطقدحم یلوح فاقحالاندرهءداب لام وق عقا و هد ونح

 یاقیفد كنسهعطق تومرضح « ردشغا قرف ندتومضح

 ندا تحاسمدهعطق و . ردنود ك ندنسهحرد لماکت زونه



 Shad ny 9253 قوح ر «رارهش ك ەبلغەد ارون ele زلکنا ر

 نالوا یناهر كتندمر قالراپ كوسو Saad لوغشم هلب راحت رب
 یسهقطعنم لوح ر oe ردشلا هدهاشم oat هممظع "یابم

 .ردهدقل ور واق هلمعا یدنک هدییم هموت نالوا شع ہل وا قضت هلا

 یطئاسو ولرد سه vanes ول یمه راح هایم .یراهطآ و یرایداو

bl gullكنننج اوکراب ..  Jeo!یو  oF Nel13  

 هل راتهاسح و تعرس كلذک.ر رده رود ص هطخ یلاشمل اقا 233

 ۱ .روایر د تشو رونلس هددم یخد رلو ودنال وا لوبقم هداسد

Jaeردهدقفلوا یعر رلنوبق هلرایروس هدنرلاع  . 

os! Gade UEهمسق کیانوا یناتسیع اغاهح نالوا  

 . ردشعا قیرقت

 ربع OY وا Sue ر قلعاط els ار نع و زاححو در

 eva! ae. lk تابقوس رصم Sle ۽ دوجوم تتسهعطو

 ندنفرط لتسرف سناژوف وبسوم . ردشمقبح هحوضو نادیم

 هروک ذم Malad ores! thal مظنتیسهطیرخ رب هدشادتا زرط

 امار ردشاعل وا | ala ge تادصرتر فسأتلاعم هدنرزوا

 ةطخ هدافتسالپ ندنسماسا كنهنوکسم عقاومو لا دز را

Sheeشمروتک هدوحو ینسهطبرخ ر کک هحیقدل وا  

 Hes وح وه تامولعم J ادهناتسسع هدنساس «tle هتشذآ .یدا

 هدهربخا هی E ردشمقبح !alive gly ناصه هدهحردهب

 رک داد هیهماو زاجح كنيسیردا OF نویفارفج «نیحایس
 . !cook افتک | al عضو هنیرزوا !ders GGL ییدتبا



dleهبلایم ومیرلهرق ٩ یتحویرتهبصق و ره 397, نوکو کو  

 قوح رو ء زمدکما هدهاشم هدهطد < ييدتا مس ر هدرامو

ao.كاا  chuددعتم و ییدسا ا  ge ood) beلس  

 .ردشلوا مولعم هدهاسوت Gohl اقسا و اورا

neeضرع سوم الا یخ  oleاب ونج هلند  

 Sher قرش بونحو قرشلاشو ردا دادتما ردق ه۰

teرو وا در دام هلا زکدو ین وص  . 

Sansمقا 19 هدهر و  ly atl,هل رامسا كرا هلمبق روشی  

ob3 « نادمه : رارونل وا  OEEابا لار  

 ۳ IS Nes Ant ارح دوخا ارح زوماح

 وحشرحو رواکنح لاها نکمتم هدنسهفاک كنبحاو وبشا

ollیتعارز هوهق تولوا  ablرلردیا لاغتشا  . 

 فداصا هتم وام 5 هداعل 1.3 99 ودرا هدنل افشا یان ا ك ەعطقوب

 ه راهش یی یی هدقار وط نالوا نط لاخ و لوح و نشغل

 sal ن شنا فداصت

 رک (dy gai وا یرط سوپ تک ها

 همطقر سوفنلارشک و Cae ادا نولو ler نوکسم

Op pee ails!ارجاتاقیقد و شلتا یهاظت هایتتسانم یرلرفس  

Goals!ادم كلاح تقیقح هساوا  gb Gorkaردشهل و , 

olayکم چا هما نالوا لم  glاغا ا  

 مسار شفا !GME هرلاووا لاسموفو Louie ی دیزل



ae 

 هلحاسكراغاطو ردا دادتما ردق wel ندهبقع رلاوواوب بولوا

 bl» لدم هدیراضع Male | رظن هن رسو دعاس

 ینادقارب كن رلوص شماکح دلرخا زم یبضارا هما

 هب رح تان ا ويح هدنسه ع ص مقاوم pan هنشدلوا ترابعندضارا

 .ردا SVs یدوحوم كن رهقبط زوط هل رالیسوف

 holley زح .هرزواقلوا انثتسم یمسق همان .هرناعهطخ

 هدهععق و . ردلماشییمسلقا لزوک كاوینغار gb تانمو نکنز كا

 ۱۳ رد IIS Alles 1g 4 bee مقاو

 لیمش رم . ردرایوسوم ییبجوا كسوف كم قرف دوجوم
glaهعو روا ثحوو . ردطاحم هلا روسر دق هدنلوط  

 . رد dtd gl اشنا ندشاط

 ر العا یشراق هتنالیس شهدم كوص ob lege ر وا

 رر مسج تیاغ نالوا Coll كرلکروت . ردراو ىل ر ک رکراک

 یدجاسموعماوج ددعتم .ردنقد راظنابلاج eal SEF) وص

 .ردتفد oll هج ورا Fo یراقم !SLL .ردب واح

leneلاشو هدنسلاوح  — BF Sleندامنصو هدنتماقتسا  

 یهاکتعزت ر DAS ومتم اعنص هضور els هدقازوا لبم شد

 هدارود روم تحارتسا es یابتغاو راک | بولوا

 لرکو كنهضور كرك tral shel oop pad یرلکدردتا اشنا

byش  heجوک هناتسفاتشف دعب  “colsی رلهحیعاب كل رحض  

Coleلوذبم  ogeeهکاوفو  ab!كتکلعنران .ردراشلو تره  

 هلیتهجیسهفیط) 041( .ردهوهق یلوصحم هجولشاب راراب هناجارخا



 تب ۲۷ —

 اقلط« لوصح رادتمیقو نالوا صوصحم هب هرناع thd زکلاب
 . ردنکد رصحتم هنراوج كره

 ab شاقاه of هد ونح a ۳۰ كناعنص هوهق سش كا

 هوهق هدراهحغانالوا طع یرهش هدرانامز نق .روشش هدلحم

 نشا یتقفوم 034! ۱ شلد | هر رح یصوصح كل رب دشش

 ردشمامهدا

chsقلغاط  Ooze! Ay gedترهشهدهعدق هنمزا لوا  

 موبلا . رولک هرطاخ ائر هش برام نالوا ووپ هل اهداعلاقوف

 one lb ne \Y فاع ملمع رش gl نالوا دا هد رور

 د8 Sik یوحو ها

. Gal pel رامشا هدایز A اعدق ہدنن راع تر Me 

 هد رم  clsناعلس ترصح یسر كنسهارح هاو يا

SAL ی Sis) al ایمان شا هام ee 
“SNe! bets هد رالد د هانمات یو ae: ردمدقمعل وا تس هسقلد: 

oul fl oad نوها اوراق ELM تاک لر yaa 

del coe!) بضع ندا روهظ ندنزو یداحلاو رفک كنسلاها 

 و  w lalو ر ترعلا  dadهمضع تک الف ر و همهم

 قرهلوا  ghتک الف ویا .یدشندا  ayeنوا وا هسرو وا

 ر 7 ۳ تنم  j de Habsتحس هالقا هنلاح ناد راس

 ویلا

 یرکید اع یر هکدنداعس ob Gl هدناخدم ك یار

Oeو ترهش سا 3 ران و ۰ ردب رلرهش  Malesتالماعم و ی  



 — ۲ ۰ ےس

 درو . ردکج هرتسوک هراز نامز 5 کلامحا gag كن را

 ٩۰۰۰ كنسلاها هدکدتا تراز ر ندرلز و ناالاو

sky Qe geیغل دق مح  Seندسع . یدبا روما  Sore 

ph Speچاق بولوا لصتمهریهااخزر رب راط تیاغ «ندر  

o Jaر كح هاسهدیا تلالد هنسهقاس تمظع ردة هب هحنلک  

 Ye یضاها راودو هرانم قبقس جافر .یدیآ قو یسهرظنم

 نالوالیفس Cale . یدا رود! ضع تاافد ر of bi رلبش

llتلافس یسەاخ ردو ۳۰۰ و  wattleںولوا ضورعم  

 اا لوک كب یناجابتحا یک Sly قلابو وص

th ge opty . ca! Jogیدبسانم اهدكعد یرهش  . 

 یغیدل وا sob كل رالنامع تاماکحتسا کەدراەبت نالوا ا هرهش

 . زدیسط

Stall EE tnعقأ وم  oll Changeارتحایسلدا - 

 . رد شمامهراتر وق ندشاغشا ربلکنا ید یمهم عقومو دا

ay shesتيما  OF dLنوجا كلدبا  SG ps 

 ردهدقع وا

 Le رح bone ددانف مش bale هطخ یسهععق توهرضح

toroد هام  os.دّقتم ۰ ردا دادتما  Chit3 تنا شد <  

 روکذم مق و ole) یغل دا وال اخاد « | رهام یراکدلىا لاخ دا هنمسق

 ot هل راتهح ay وصحم ؛یمیلقا .یسههشرا تال

 :a ردقال وص رادداو عورنم و تدنم ye هداروب .ردن بره

 .یداشعاطوا اهدندزعامز ob pat نولارتسا ىلا وح! كن هعطق



 بس ۳ —

Cok Aalz9رو وس» دو { نیک  « Si5 ندعمر  gt ookروز یمن  

 ردد وهفم See تامواعم ر is 3 راتو ەدە | روسدا

 Oo by . ردتمما ناب اتش رمش کیا هدننانم inti دال

Sort elasا نیع بو ول وا هدهعطق ر تدنم ك  

eget ls lbییف و« .ردقیمهدب رزوا  were culeیسناهاو  

 راقا JY Ve 9 tae «رلد رد هدن رزوا ڭغا 199 ردکلهبلغ

cp geردد وج وم رلقلامرخ  

 تر و رونلو ون یر iss‘ ثنسهرهم و ق Bake یاس هدارول

 (AAI را ندهرخ لها هدهساهاساط راشاط ر ادتمیقو هدر

 رار ویس یرانو

 ندنسل اها صع) كوم سوح ( :کرۇسد لتسهرف وبس ود

 Ie dalos Sie هل وهم ele كنه ور ویس وم هکمدنرک وا

 bashes ورشا نالوا بوسام هد وم سوح ۰ ردلامالام هل رلهرصق و

an?ندربح ییسهدلا مایاش نالوا رک یه یار  eseندا  

 ردهدهفاسم كالن وک ۳ E اب ب

 هدیقرشلوطهجرد ٤٩ و هدیلامش ضررعهجرد ۱۷ رهشوت
 ڭنسەدل ع ر عسا وهدهفاسم ;(El ا ہد ع كمايبش. ردعفا و

 هک ردرا و عماح jas Jal هدارو . ردراو ییا Kay ضف

Oleدح  Bealesمرابو .  Glsیرمش « مدویس » هدقرش  

 ۰ رد yp me هلمتماسح

 .ردس رق هنسهدلل «مابیش» یرق كمالسل lade د وه ترضح



very a7وک مراب  Cbدوهرابا دوخاب و دوهارابو هدهفاسمر  

 رایج هحاررب oS موم یادصر ندویفرب مقاو هدنسیداو

 . pedo gle هنشاب كنوبفو !Grane obo یرابیع J زعامز

ale ysكراحاس ضع هحنلک  porرهش رز یمارو ۳1  

al۱۳۳ ایزو رارپش یفارطا۰. ردضارار  
avراتکسمشلووا هدرلایق هدنسهورذ كنغاط ناعود نالوا  

 Por تراسج S45 رابرع dy بولوا دوجوم رهطواو
 . ردهدقلوا تیاور یراقدلوا ale هدادش بوسنم هداع موق

 Mab ab ype ناسقط els هددودح ناو توم رج

 .ردراشمر دشن راق هسرر یراخروم قرش کز ی رهش

subردلحاس هز دیرگیدهکوبلاح .رد مش رب بیرو هب اعنص  

 نکردناثحم ندنرلکلم نع Seles gene نیخروم
See! Eردقحهلوا هدلد ینکیاو رم  . J Sb slab 

 رانو هکرونل وا قالطا نعوم راه رف یقوحر هداز ندرم

gleeهدنلحاس  byریجاسرکید مانو ایدیم بویلوا بیرقهلحاس  

 ندقرش یسهعومم Cre كرانو .راردقاو همنسارا یرانور

 an وک یکیا دوخاو ٨۸ Cel هحشوب وب ناب SAF gb هب رع

 oz راهادلا < BL یرلفورعمو روهشم كرانل وا یلحاس .ردهفاسمر

 راردعقاو هدلحاس AF رز ثالیا .ردداقوت | هلالاس « GILT . دیلبلا

 ۶ رادتمیق طقفو ol < دیلبلا . Jo 8 هلحاس یسیکیا رکید

 . ردظوحلم یبلوا رافظ سا كنون . ردهد_الاح ضاقنا

 . ردتفدناباشیراشاط شمنلش | Aredia لکش و هم ون ته | <



— ew — 

 ندنفرط دتسل ورتسمندنراماقمماق هبرحهرتلکنالوازا ر ندنو

 هرصن و یدنه طب رح یسهعطق نامت نالوا نش وا قیقدت

 و ًارظن هنسهرضاح تامولعم . رددودح و طاح هلا یزفروک

 . رداکد یالوق كب كم ا wae ی همطق

 ۰ تومرضح تر اک تمل یراصصختم Lal ao ضع

 ردرلشعا اعدا !gals نی oF و اجلا

 !Jb 597# . ردمولعم ربع هدننس یاعا ےھت < ول طف

 قالطا ههحاس یهدنسارا یراهیحان ,Oui نالیج قيا قا

 . راردهدکملا
 روک ذم ردیآ م مته [ab ترد یتهعطق نامت راب رع

 . ردارودو اتئاب 6 OF « نالبج راتالو

 افرا مدق ۰۰۰ رضحا be ندا مطق Gabi نامع

Feاهاحهدهسیاقاروقیسهیموم هرم كتکلم .ردلماشیرلهمن  

 نالوا عور طقف . sal هارا یرایداو تبنمو یرلهحاو

 روصحهدنسهزا زک دهلالبج . ردهدتسن ر ch Soule یماسقا

 هاقافروح نن دیسو . ردلماش یراقلامرخ هقطنم ر ر اط نالوا

 ین ae ا . ردقلنامروا مساو ردق

Yo ۰هاستماقاكماما و ییراحشكنس همط نا ۶ .ردعسا و ردقلیم  

ops eeداناش درک د یمن دقت سنج ا  

 نایاشهباشاع ینسهرظنم كرهش رانلک هطقسمهایسهطساو 55 د

 .ردشل اددم ندتهج نه یرهش یسهلسلس همرب eu . رارر وک

Gt |ف رظش رطویرلهبق كراعماح یک ینیداوا هدنرلرمش  

 ۲ ۶ مالا رات



 «هرق مدقا نآ رر كناسنا هحفدلوا زادنا سکع هرارظن یرلهرانم

Godel GUرولک  + 
 لدا تیقعت fol ردق oF ندا » هکروسد سی ردا

 edd طقسم رر ماد ۰ راهوصقلرطو .رددوحومقررطر

 .راردن وکسم هات Jolie وجا Dot ون . Al روم ندرافاوح و

 لیم £06 Godoy SE ندهنکس "الماک ردق هراهوص ندطقسم

 رهش . ردعقاو هدنزفروک محع یسدلب راهوصو ردراو هفاسم

 159 یرالوا . ردیسهدلب رب !eas كنسهعطق نامع روک ذم

 كيهتساع هطخ by . cal رارولک HIF ندننهجره كنانند

 رهو ی رلامرخ سه !SF نانا «Alf لاخدا ی الص اح

 ele رحم al راهوص cal .راردیا جارخا یرلهویم سنج
 ‘ ردهفاسمرت كلن وک ۰

 ید ینمسا رحهلاو !LE ینویفارنج برغ ضمب هنیرح
 . ردرلشمر و

 ندرافلوص یموا اهد ندننور مودناسوم تکلع روک ذم

 . ردنا دادتما ردق هنصنم تارق

  oFیمسا  eteردشهبنش كرم نالوا هنسانعم زک د .

 نالد اسحالا تكلم هحنلوق كنادفلاونا  WISحیلم رحم

einai. ردشلک یرابا ندنسعلو هوم با زا NS or 37 Owes 

Sor sol pon ee AS وبشاعقاو هدنسارا ناګ هلا 

 ! ۱۵ Goo pa Ssندناعو  weردعقا و هدهفاسم كلنوک .

  ۰ : ۰ندیضارار یالوطو راطنالوا كلام هضرع ردقلیم



WD ےک 

 مواعءات یلاوحا eal < كا oes نوک وب OA نالوا ترابع

 . ردهءعطقر نالوا

 نالوانازو قحن | ءردمورم ندوصهدهنو تدنم yea تكلم

 هتبنم عقا !ga yey عقوم لید یراموق كرحتم راراک زور

 . ردنا لیوح ale لوحر یهعورنمو

 تحایسیرغوط هیراقو ابو یغاشا ندنزفروک oped نا دک

 Se شل وا مطق هلبراقجنامروا امرخاجشاج «لحاس هرایجیکندا
 كف قافوا هدنتلا كراجاغاو و ردا ضرع هرظنم رب روا نزح

 .رددوج وم رلکج هب رق

 .ردرهش نانلواقالطااسم | یسهدلبانتعملا كنسەعطق ن رح

 دادن و یصم ردعقا و هدنیلامش ضرع هجرد ۲۵ روک ذم رهش

lyیتیلباقهتمواقم هدیدمتدم كرهشو هده رام ناک هعوقو هل  

oFیدبا قوت یروس كرهش هدنرصع ادفلاوا . یدشلا . . 

 یسهدلل فمطق نالوا نونظم نسم وا یرهش اهرح سا

 . یدردا لکشت ینسورتن 1 یحر لا كاتس رغ

oFرازح  aeهدنطسو كتسهحاس یدنص وڪ 1 رظن  

 مببنمر مسج نوجا ر وک ام راش ee یادت و 6

 بولواطاحم هلراکل هحغب وقلامرخ یفارطا .یدردبا لیکشت تور

\eee۱ ۰ ردراو یسلاها ردو  

 زونهرایزا یهدنرزوا و دوج وم Jad ندشاط as ود هدرهش

 ~ ردشمامهنل وا لح

 : ردسا هجور Glew كنسردا Gaye نویفارغفج



 obey مسا و تکلم ندا دادتما ردق we pat ندفیطقلا

 سر رم هدارو . ردبلاخ ندهعلق « ندرم ۰ ندوص بولوا

 : ردران وشیرل رهش ن رج . ردهدقمشالوط assay نالابئد

 .اطا « ازازلا « افس ءاسملا  فیطقلا . سم « رجاه

 . رونلوا لامعا ely Odes abe هدارو

ee fab! Gtنیر یخد هننزکرم رارد یرلهطا لاذا  
sl4لراقلامرخ ینارطا بولوا رهش ر كلهباغ تیاغ روایر و  

 رانمرکد بولوا دوج وم یراهنم وص فیل هدقوج ر ءردروتسم

 وا .ردەدەجردڭجەلسەدىا اک هک راهلالاش و کمر وج

 كنوحشارلراج هدقوجر .راردهدکغا تماقا هدارول هدی رادایص

 .رارداتماقا هدروک ذم رهش توانا ale یلتیلک هدندص مسوم

 قارو فاض زکدو on hl لولیا او سوتسغا یدص وحا

 BID مر یاش وجا .رزا ونعوفو لوا اهد هسیارواوا
 .یداشعا زواج یوتلآ اقود كس ۵۰۰ هدرصع یحشد نوا

 كنوحتا OW وا دیص .رولوا غلاهقنارف نویلم ه هسیاهدزعامز

osروایردن وک هناتسدنه یمظعا  Oly! ond Loقوسهایکر و  

 هدنزفروک هرصب . رونلق لاسرا هدادش و هرصن هرزوا قعلوا

 لتمیقیخد ole . ردضاس by قارطمراص !gece نانل وادیص

 . ردهدتلراقبح روحتا

 he od ر ندنسهعطقف نرحم ی رهطا OF نوبفارغج

 یتمسالادا یسرداکو : Cul gl یراددع Jb y ویداراشعا

 .ردفورعمو (yp vtec نیرحهدندنعنوم رغەصاخ اب کرد و



 دارا نزا .تانیمدقتم.. yall gg lel دارا سو کا

 رابل کمنف . ردلکد یشر 445( ندرلهطا . 9.5! Jot زج یراکدد

glیران  gare ay g2F chs | jaeلیدس هابسهع  | de 

 كنسهععقن رح .یدنارثر واک هارو قرهالتاق هقاش هجو هرزوا

 dw Jae رس ئ الو: ناح ندننصتم تارف نالوا یسلامش دودح

 ندنفرط یساملع Lal ae لوح els Cale ندا دادتما ردق

 نویفرش هکو لاح . یلیدا Gh قرهلوا دناع هنسهعطق هروس

 ندناتسرعهدهسیا هدنح راخ كەر زج رده یهیهعیسو ییضاراو

 كزاحح ردق هالات ندسالا ماشلاههدا وبشا . ردراشعا دع

 SF SSN قوح رب ily هدنتهج یسضارا كوبنو هدنلباقم

 هبروساب و ماشلاةیداب lb دوخا صدت » هکرومد ادقلاونا, ردشلا

 كنسضارا مد ردرهشر كح وک هدنتلابا سما و ردد ودعم ندنل وح

 نوتز و امرح هدارو ردن رابع ندهلزوط و یاقاطب یمظعا ےسق

 قوجر tle هتنرارود كاسكو .AAW ردرثک یرلجاغا

 .رددوج gto slog راةواب شاطشملسنو و ران وتس هصاجاب ضاقنا

 hires ردا هدنقح همطق و نابلوا مولعم هدکب یسهیلخاد لاوحا

 . ردمزال كلدا هدافتسا ندنناقشح و ندننادافا

Ch ge -a> »هدنفرش  galsهارحام طولخحم رغ رحش دالا  

 DI rls ات نحه ناثش هدنکلعو نیب وکلتف ah راد رع

lhlمان رحش یرهش هجولثاب كنتکلع هارحام . ردقو  

«Joesیراناسل كنبل اها  ELهدقماشالک |بولوا یوزو وقیشب  

greحدف یاهاو . رد را وتب  Db aneربقف كب هارحام .  J 



a REE 

 لق Sa NF یابشا یتشعم بابسا هناکی كنيلاها . ردنکلم

 اتم ot زکد نامع یاناوبح رانو . رد راجح هودو یکو

 ندقدنوروق هدشنوک یراقلابو . رلرلسب هلقلاب عون ر یرلکدتنا

LJ tor abl gion Seeا (  bel۱3 ۱ یافت ااا  
<ulامر  oilو تا فاز  

 یضرعولىم ٩۰۰ یلوطكتکلم هارحام UAL وص زآ كبو

 د ASH ندرلموق كرحتم Deby ردلم ۲۰ : ۵

 نوا . ردراو هفاسم Cle Wee ردقهب دع ندنتکلع رحش

poe ce!ناهیتاقبقحش كن رخ اتم هلساقیقدن كنخ روم  TKهن  

 نالوا eye تماقآ هددم تدم هدناتسبرع . ردهدکما قفاوت

cleوش هدنقح هروک ذم همطق لنسهرق ویسوم  olyطب  

 ۱ dol لاقم

 ك كارغا ندا لاغشا یتطسو thoes زج هبش انس

 ر ev یسههمو نتته كتکلع هرزوا قلوا اشم لابح

 هدنزاتهح" GALE NL روک ذم ۰ رونل gh abe Me قرهلوا البا

Oa! beردشهلوا عطق هلراروسف قوجر  . 

 JS SN بیرغو Dee هدنلخاد تیجاجوعا وبشا
 یک یرلنکید , رصمو اتقا یک ییدتنا Shel تشحو هراظنا

 ندرادیک راط وبشا .ردا لارا تای ھا هسسخ راحشا

 «هعساو ةحاسر oa SLES! ETE هلحاس تبولیقبح

 كن راکز و ر نسج« لمریابردر سلکتم هلیسه د gf تاعاعشكسمش

 Bhs 2 .شمراراص Gael قوس ردق هراقازوا هلبرثأت



Jy یراروس ضاس deg. رلرول وا وج قرهشوواقهنش gel 

  hlفداصت كحایسر ندنآ هچوت هنعاط انیس ! Seonرطانم

  UWجوعم « رلاووا لاسموق هرزوا قلوا قالح هاتیموم
wots ندرانلوا تقد نااش . ردلکد یثر dts ندزایداو 

lead gl «لح زونه یرابزاب ددملارشک Gull ose 
OSA بیقعت  هحیلخ یراروسف وبشا .ردباکلا یداو 

 هرکص  oolر یلتوسقو راط  thiols.رونل وافداصت هنلخدم
AE بمروه abl یسآر CELL ات الوا ay هدارو 

 ردراو رتسانم مات نراق نس هدننارا .

 كنارودولتهجم روطاربعاو كن انیتسوژروطاربعا رتسانم وا
be alردشع وا . evكرتسانموبشا نالوا طاح هلرلراود  

 . Dg هلند یسوع Chere اطسو نورف یسهرظنم

 هلوخد تصخر . ردقو یسوق هقشب ند هر ا

 Jeol CSS یراقوب هلسهطسا و پیا CLE راز نالوا قفوم

 هحایس یتامولعمرایو تسرار یلخاد كرتسانم . راردهدکیا
 هعفد كلبا ندنکیدتا هیارا داوم قوحر Ue ی رلتفد رطن

 هرص Sil بواوا كلب زاب یساشنا زرط . catty ناباش هترابز
elee ai amتاتسهراممم لوصا سنا زن یزلقیاشا نوا برو  

 . رديعل د هومر

 نینیتسوژ روطارع اهحنلک هنسهبق كەر اد صوصخ هرابنغم

 . ردش وقنم یرامسر ندکشازوم هل راتفابف تنطلس كناردوئتو

  «یرامسركنءهزعا ىراس نغلو » یراناغروا نوتب كناسلک



— to — 

 Sel هازا نهبقرش تالومعم رالیدنق شوک للیصا 045

 ر ماحتفا لباق ربغ ان و کلر هل هدقملقیح هنغاط انس

 شفکنتشناغ هدرادنک لتونص كا feud ۰ ردراو تجز

 ندرالبسورلر gb pas ردقهسه.ردراشهروتک هدوحو راّقماصاب

 هدنعاف را مدق ۷۵۰۰ هن هدهسا شلوا OL < راقماصاب ضەل

 . ردنک# قملیقبح هدتعاس جاقر هنسهورز كغاط نالوا

 شد هل.هاشحاو تشهد لاک امارونایر مساو cule هدارون

 رانیتس یرویس.یروبس « رلابقیهدنفارطا « !pa طاسنا هدرظن

 نوحاتامر ashy یسهرظنم SJ یادندو راغاط ندا لیکشت
 كعقوم و نالوا نارج لح ههشد تابقلتو هیځ رات میاق و

 .ردلکد نکم كماعا تبه یاقلا هبلق هحفدنلوا رکفت یارطاخ

Vor geیشاط  aییدرواهلا ثنکدر كناسوم ترضح  LS 

 ۰ ردهدا رول

otis ky leo hoo ge heتاحانم ث.یسوم ترضح  

 هلام یرللا هیلاراشم "ی هدارو بولوا دوجوم لع ییدتبا

 عشو ترضح هدنساووا مدیفار تقو !Grr عفر ییعوط

 رولوا رفظم لارسا ی نالوا قوس aide هقلام ندنفرط

alsییعوط یعاشا زار  Aisدقت سم هقلام هیشا  

 یرلاووا كلوج ندیا دادتما Ge sb de . Cal رولوا

 ردو هنن راهن وا كرلغاط old gl ob هلا یعات on لبح هج را رع

 Beye هبش نانلتناهن dat سار رظن ًابونج : ردغمایاب
 شیوسو مزاقرح هدب رای sly هدعل و ندا هطاحا ی رادودح

 . رواوا ئاغ هدنقامعا كنزفروک
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 حایسر ندا تکرحیرغوط od لامش ندنغاط انیس

deyى زفروک  lelرو كزفروک . رولوا لصاو  helen 

 ر یسا Site نالآ Ay ارتسا یوق GF وبشا ندا میسر

 . دوخاب Ogle رلیاربع هرهشو . ردشمنلتام dale رهش

 ادقلاوا ۰ راردیا همس هلسع هسلا bye cal رلرد نالە

 !GI blogs هدلب ر كج Sate هروکهتنراتاور كننسیدراو

 pas ندیک whe یدنا Soe ch یسهمانا 55 كنسلاوحو

gleنداروب  LEیدیا  . 
 ۰ Gul راو هلفر هدارو هدزعامز » : هکروسد ادقل وبا

 . یدبا oat تماقا یادناموق رصمر هدهلقو

 Fl یدنادوجوم یسهعلقر شادااشن |هدن رانک ك ز کد امدقم

 ههلوق So نالیدا اشنا هدلحاس نادناموق ندشفیدلوا بارخ

 .ردراو یسهعلق هبقع هدناحاس زفروکو برف BY « ردشملکح

 . روئلوا هظفام ندنفرط یرامدآ كنبلاو رصم هدیسارو

 ادا ندارو هبقعلا یداو able هل راقلنامروا امرخ يارطا

atl . یداو لارو نفروا ٩ Elsثلغاهظفاح یتماقتسا  

 . ردبا دادتما ردق هنلوک تسلافسآ ندنزکد باش هرزوا

 ۳۸۰۲۰ هدنرفكنعاط Coy gms هدنغاص كنهبقعلایدا و

 مدق نالوا یرقم كرلنهم ابا هداسوم "یداو atthe ضرع

 كرهش و . رددوحوم رهش مان ارتب Ga یهارخ كرهشر

 بارخ UK abl old بقاتخت Gl ahh دلو یو



 هظفاحمی رلهعدق SET یرلیضم نعرلحما رار هلکتو .ردعلوا

 . ردرلتملسهشا

ck ۱تورت هجردكنرهش ارتب ران |نانلوا هظفاحم هجوا  

 رک با یتیهاو
 رصم«یرلناع روا شعلوا رفح هلن راهمتیاغ هدرلابقو رلتوب

 AM یرطشاط ly قوحر هدزرطناو و هروسو

 . ردنا تلالد هتفیدلوا یرانا یرلرصع AT و

 یسهلکسا ,oF مهم كب هلتأامز و ی رهش رب

OF! hussرادتمیف  bsقوق كضفومو یدا یفوم  
 حر زاته 1 رلتلم نالوا we E's یروک دم رهش

crack! لاخدا 



 تالصاحو مقا

 همطقرب مساو شقلوا ملحق abl لابج "اساس عاقترالافاتخم
 هدنالوصحمو تالوح فاتح هدنمیلقا ناتسرع « كنضارا

 یسهبم gf فاص وا رار هلکنو .ردیعیبط کج هرتسوک عوننقوجرب

 هدازكا . ool ne Ab اهبضرا تماقعو ترارح تدش . قلقاروق

eeeاا و هوم رم نوا  {tae Sy 
 یرانانمپ تاش AP SUL. tila ر رک دم Sot pt gh هل
 تولوا هدسارخ لکنشر یک یرللوح و ومو یراراح و

SS, fgشن  LCو قار 3 تیا  Voleر شا سلکت  

 تاسهعفنص لابح Noy زح هبش FT .ردنرابع ندنسهحاس موق

 تاعاعثراراقو ردقهتفه Sly و لوح هزاق Jy gas ناغاب هدنسآر

 . رازدنا تمواقم هب هیسمش

ipیصارا رابلاپوروا نوت ندا تراز ییاحاوس كم زاه  

 هدهحرد كوص ندتمواقم ah وطرو ترارح تدش كنهطحن»

 : روید دراحقروب . یدیا رادمکج تحز
 هداوه ردقلوا هدهدح هدشنوک ر قاحبص كننآ لولبا »

 تعاسکیا كشن وکی جنا Ges AS کی دبا دوج وم تبوطر
 « مدل هور 99 (alae 9 هدنعاحیص دیدش ردق

 ییدسا یرلراک زور ی رغ لاممهدناحاوس كرضمو هدزاحح

 Ars وایسک مالقیص رص ی ,JE همش اود داران اخ :نامز

 هلیسهدایز سکعلابیمیلغانال وا este aa وغو اذک كلكم



 S136 زور Ske راغاط نالوا شماق ییداو جنا . ردبطار

 BAG Sept) phe یسش یایضو فیقوت
se?رزوا  odو  Aledهدکمر و تلبس هی ها كالا وحا  ‘ 

 یتنقیصهدانزكت هجاحیح ندا ae هعفدر هدهنس صوص |یلعو

 ۰ ردهدکل | ثارا

 .ردهدایزاهد هداعنصر ار هلغل وا مخو هداکمینلقا روق كامىلقا

 قیجا رالاو زو . زغا لوزن كيج هل ىقو tS یتح هداروب

 ناتسیرع.ردهدکمر و یناسح تون راک زورنایراح هدلاح ینیدلوا

Mo fe ge fod holyهداروا ءینفیدقبح | هب هج رد ٤١ هدهکلوک  

Gullهدهحرد رونلوا سح دوخابو  JRFكمروک کودتا  

 : یماظتناو سرت ce JT Ske “ae . ردلکد ندناردات

AL yفلت  Meyس اوم یتماقتسا كن رلهحتف كرايداو . ى  

 روا هدزاحح .ر Joyal د دحج ونم Head ی رامسوم روان هدهفلتخم

 هلا هلصاف هحرانوک و . رالشاب هدا نرسشت هداعلایلع یرامسوم

 del jal ss «دنسهئام Gye كنهسناع She . ردا لوزت

 .را ردهدقلو تیام هدنبآ لولیا oy Ath هدنازب زح رار Flas ون

 ماودردقهنطساوا طابش مسومو هدنسفش ممق PILL هک وبلاح

 ندنفصن ALLE ناراب مسوم هدنرالحاس یزفروک هرصب . ردیا
 هر زج هبش tal . ردهدقلوا نارذک ردق هنشب نوا كئاس

 تقو تقو CALF Hele gs كنعقاوم ضع كدسضارا

gf bollكراراک زورنالوا امرقمکح هدهر زحهبش هدو تولوا رار  

 بطاررلهعفد چاقر هدهنس راعقوم انثتسم ۰ رولک یرایا ندنتاربثأت



 بس 66 —

 روماب چوا هدهنس هداعنص : راردض و رعم ا كراراک زور

 شود ناو ا ا ا BU OBE aig) gh موم

 هدم س وم و هکرولوا لزا ناراب ردقنوک ری ما نارزح

°Fهلک ردهدکلدنا £23  ghکز  Sf gb an kl.تونح  

 هلرلهنطروف ییئدشو رالشاب Seal eA و وص اد یراراک زور

 Chinn وم روا . رولک هعوقو رلدعر لیتل دوک و AAD قفارتم

Nsرولوا باس هود 21 را ضعل ید وع  oda!چیه  

eyنوس وا شعا هظفامیابرح هدنفرظهنسر امام کر دقود . 

 ردنا ماد قلقاروق ole هنس چوا Sal ت هرک ضمب
cal ysرول واقفارتم هلا طحفو قا هتسخ  je.برعل | نابهدناتس  

 تیاور ر هدنقح Gite Saf رابم "یخارا Chale نوعاط

 ۱ ردهدکا نارود

 نالمدمومسداب هدننابم راراک زور نالوا نازو هد اتسل رع

 ثكنبلاها نوحاییدلوا N E شهدم یراک زور ناسه

 Colin هدلوح مومسداب . ردهدقلوا بح وم یتشخو 99<

bowlرب یجحر دلواو یلکلاہت كب نوجما  oeداب .ردمالیکشت  

 یجوغو و RAD ییدروتک كنا نالوقروق هدایز كا ندمومس

 ناوراک OAT هدلوح . ردزانادرک موفییدسا لیکشت هلنرارح

 و وام همناط ندنعالع كلبا یسهنطر وف ناسه

 شاواب شاواب هدعب ردنا فا كنر ر یسهحرق هدقفا امس

 yal oF ندنناعاعش Trl dt كنرر رمسا یسوروم
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 Aly 7 Cadel تیاغ و رفرف ندنسعببط رلشوف نالوا عونصم

 . Gal را ردیا ی

 شنا هته وا یاعدا دادش نالوا رو رغم هنتمظع و تردق

 تمظعو رهف .یدا !te وزرا یتسده ندنفرط Gle كرد

 کاله كاخ هلا هب رض رب هدر ارس تفلکم Boob Sev رک

CD ee 

VI nesیا نوک ریه طقفودوحوم هدفاقحا یارحص 4  

  yee Soeردزحاع -

Sal onalداع موو ندا ترحه ۳ توم سهح  



 مالسلاهیاع دوه ندقحفرط ندنرلکدتا دایتعا یانصا تدابع

 . یدشلردن ود هموف موق هوس

 كمردتبا تدوع هتاده قیرط یداع موق مالسلاهبلع دوه

 اردر هلاض موق لوا هدهسیا یدالابح . یدشلاح قوح نوجا

 ‘ یدا pelea زوس

 راشمرتسوک تأرج ردق هرضیپلاراشم "ی قرەلوا هلضف

 قفارتم اکو و قاقاروقر دیدش ندبا روهظ هرطص زارب . یدیا
 . یدنا sel ھارا ی روهظ كنهلا بضغ bad شهدم

 نوجم اقا وا صالخ ندهمیظع تافآ و .داعموق هنیرزوا كنود
 ر هقشد نددادمتسا هلبالاصرا هبهمرکم STE رلیضم ندب راجا

 Gal» رلشمامهلوت هراح

 هورکمهورکوب .رلیدردنوک هب هکم باخت الابیشکس لا ندن راجا

desهدنمسآ لیقو دات ص ندنفارشا  Glهدنسهرادا كصخش  

 نعسا شعلوا قوس

 یارحا یر otal هوامم هدزاخ هطق دات لوا

 + یدیا رویدیا تموکح
 ۲ هایم مش راقدلوا لاو ر اوا رازق

 مزال نوجا قلوا قفوم هدنرافیطوو شمرتسوک لوبق نسح
 تقفاوم هنبط هدعاسم لاصحتسا هنسارجا كناسدق نالک

 .ردشعا

 ندقح بانج قرلوا باهحرف هلوخد هسدقم عقوم رلنوب :

 ( orیدرلشعلوت هدنزاس ۰



iesتا  

 :ضایسیر . wal شلوا یهاظ طواب چوا هدامس هداتناوا

 رب OSS لاحرد . یدیا هایسیسبجنجوا .یعرق یسجنکیا
 یاد زکیدا باعا یتسبر ندرلنو هدوا Glass ادص

 یدا

Go boleلیق» » Cable pleكطولب هايس هکنوح  

Qt) Soتحر هدایز افد  dp teeهدنداقتعا یتیدلوا ولع  

 دیدش . هنطروف ر یه دم habe روک دم طقف - یو

 BS اسم كرابداع نوت هدنآ وا dal gl دوجوم فصاع مر

deهللا  OLEردشما ناجی ی رلناسناو  . 

 gly هلدرک اش چاق رب تاذرب Soy لقاع هدنمسا نامقل

 شمع نماز كهلیبقر deal GU Godly gs ندیهلا بضغ

 هدیدوجوم كلو هک اهد Aland 7 رکید . ردشماشاب قوحر و

 دوم هدوا . ردروک دم هدعرک نآ رف بویلوا ترابع ندنابنظ

 قلشاط كناتسرع موق موق نالوا یدافحا كدوع .ردموق مان

 قلوا ظوفحم ندهنطروفو ندراک زورو یدرلردبا ناکسا هدنمسف

 .یدرارلبا تماقا هدرانکسمو هناخ یرلقدوا oo lS هرزوا

 هردوبعم هتخاس هللا فارحما ندتاده GLb هدموقو

 ترضح ندةح فرط هداعموف .یدا راشمالشا aac اط هرامنصو

 هلن وبن مالسلاهیلع لاصهدهنموق دو یک یوا لاسرا دوه
Satیدشلروس  . 

 یرانو و eer) go تامقح aa و .pl ترصضح



 رکراک هدهسلآ gels قوح y نوجما قلا هح الا ص ا

 .یدراشعلو هدنباط هزحعم نداص ترضح یوق نوکر

 هس هدلاح Zita هودر لی روا ندابقر هاب ما ثملاراشم

 eee Shoe رز وا تاو .رایدلب < هل یهودیتحو رایدعاسا

 روهط هلزل زر شعدم owt راند دوم 0 هلکه شورخ و شوح یار

 هنتسوایزو قردلوا واوا رایدومت .Ab یداراب رلغاط . یدتا

 all یرلتکلعو ی رامسا .یدلوا فلت aa asl y ر وط

 یک هوا ay ندنف رط راناملسم

 تن هلمق یدا ول .یدرلشماشار ape یراهاببق سردحو مط

ea eresساب ر 1 ىدا راو  of Deby of۳ رایت  

islوس یدرونل وا  pw oy EEنالعا  | Heييدتسا  

 BEI دما ر ندنراحنک سیدج ی هلا نوناقر هنادبتسم

SF >زوسدیا  Sr!۰  

 Piss ارا ندعو طاف یم وف سدح تک رک ادیت
 توعد هتفاضر GY راب ohne) § سلر

 هنس 4لمرق طظ ی اور E اویا هد رام 48

 تلت 6 ییلح یتعم ai | Ol هدموحعو وراشعا a وحه

 ± .ندنفرط  یرارادمکح نع هدیمیاش كرلنو رد_تلدا
 ٩ ۰ [۱] یا

 «د وع cole: JE ple كلبا طمراسب رمز نقاط دا لالح ۱ ۳

 رد AE مق هزوقط هل راما راباو ۰ مه رج ء ی وبل ۽ سن دح ۽ مسط 6 لبا «عاموع
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 . راردمهتنم همالسلا هملع > رول س ماسن مارا هد هلج ك رل ود



 یسسات okt كرل رع

oe ۷و Cl Sem كلا 

 كنمدنفامالسلاو ةالصلاهيلعدمم onal ندنامز یساكب

 مق هدرانب یهدرزج هبش موق چوا هجواشاب نک دهن روهظ
 ردا لاصبا ردق هناطحق Gls یمیر ندرانو . ا

oulنب لععامما ترضح كنلسن ؛یرگید.  cols!ندمالدل اامهملع  

 ..یدبا ربا ظا

 هدارو وراشلاق هدنع دوخاب هدیعس LiF یدافحا كناطحق

 .. ردراشل اب لاغتشا هلتعارزوب سا و

 Karls دوخاو ce ber Glow كزاحح !hela دالوا

 Sage هدنتلا ole قرهلسا هنرالوح.هتراووا تدنم ريغ

 برح كنهلتبق ییاوبشا (cal fb لاغتشا هل رام و ردبا یعر

bellsمهم كا كنخحرا برع مالالا لبق 6  AKT subs 

 . Sal ردا

 هدشابم ?wis ل Gls یساعدا ی و 3( رادسع اب و كل 3| رابلمعاما

 هقش ای رانو .ردیرل لوا ن ەغتاطىرەلوا یحاصتباجو تلاص

ofكن ردع  nalهان | حی  Oleaكندامحا  easelیتسللاعر  

 . اردن لیکشت



E E eaeأ رلرید یرابرع هبرعتسم هنا كلا راشم  

 هنخح رات نال وادناع هر هع دق هنمزا hes زج هبش abl diy هدلاحو

 ندنرات آ عدقنانوب راد هنسهبساس تالکشن كنع . ردمزال قمالشا

 یراقدقار هز راد هصوصخ وب كران | .زغجهارا تامولعم ضمب

 oF تئارو : هکروسد نتسوترآ .ردفلاختم Lele تالیصف

 رهن AT هدننافو عوقو كرادمکح بویمالاقتنا هدالوا ندابا

 . یدنا رولوا فلخهتنطاس قجوج Gal دلو 47 هدننس

 نالوا ele هد لام Sable راک هدنعوقو تافو هئداح

bbدلوت كلیا . یدیا رولیدا دادعت رلتداق  gee Obl 
 .یدیاروناق نیعت رلظفاحم !oy Joby OF كمرو رخ

 taf هلهجو GAs! GY CF ءرکص ندةدغوط قجوح "
 ه هلن اع ناع تکلم ها اهزوک هدنشراب اغآ cal رونا pole كر هل دا

 یراذوف و Sed رانوب . یدنارولل وا هرادا هاب ارارادمکحبوسنم

 : یدارول وا یراح هدنسهز اد تقلطم

Gul pe o iTیدازعل وا هدعاسمهقمقبج  . bl palsندن  

selsو حییقت كنيلاها ًامومع هسراردبا  te iFرارواوا فده  

 Srl رولک هعوقو byl كنهاکر !FH هدو و

 بدرا یلغوا كناطحق ارظن هاور كنهروهشم نیخروم

 هعفد كليا ینرع ناسلو نطوت هدهناع هطخ هللایاقلعتمو دالوا

 بسك lle بوشا نالوا Ue gl كنو . ردشا ملكت قرەلوا

 .روناوادع یسوم "ةقيقح كنيلارق نادناخ ندنكيدليا تیرهص
 ا لیا هیابنسب ید یی :«نودتیا اتر هدیررهش ءابس
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 cal شاوا یدالوا قوحر كنابس . یدنیناط قرهلوا هعفد

 ریه :هدرلنو !ot Kilo اغا لور مهم oat رات برع طقف
dblردنالهق  . 

 هاعدا مظع هتموکح هلب|یدالوا هلم ابتنابسنالواشمشل رب هدنع
olyرالغوا كرب  deصوص |یعوكراتام ضع هایسحیرلاعدا  

Te Alyتیربحو  SIEیرلکدتبا لوبق یک فدارتم  

 د واوا

aeییراوکجو دوش  AL LASنوکشم  

 هےد رایریحیرانو كنهراس (Glad Je عیسوت کلام نالوا

 . ردهدقلوا رطاخ دراو یسلوا بس !ae le هیمس

 قلروطارع | هلهج وود ویدرتسوک Able زانم تخت هل رتافو ك ربح

 ae رافط هدنومرضح یرکید ءابس یر . یدیولو هد کیا

 ندکییسهرادا مامزكتموکح ییاوهسنل وق یناهفصا ءزح.یدیا

 .ردشمع نط !Hostel نوجما gently هدنلا كدئارلاثراح
 قافلا neo لصاو : رلناللو هدننارمکح تخم ندراتو

 ن, حاحا . رفجن نامع « نازاب نر ورم ۰ لصاو نب

 یردار ینکیاو داعن نامقل یشادنرقو ۰ داع ندادش ۰ ناممن

 | ‘ ردداعن دادش وهد

yasمانو .یدیاشلوا هیمست شنارلاثراح یلغوا كدادش  

Foon fe aرفس  aod: gb oo)هتاور .یدا شار و هلبستورت  

 عیسوتردق هدنهیاحوتفو شعاموحه هنسیلاهاناجابرزآ هروک
 . Gal شللا



 ذخا یناونع ابوط قرهلوا هعفد Fy یسیدنک هدلاح و

 . ردرلشلا هظفاحم یعانو هدیرالازق نم ًارخؤم هكى دليا

 . روسدا رک د یتنرقلاوذ قرهلوا فلخ هنراح ادفلاوا

 ترهش هدایز كب هدننیب ربع etn هیاکح نین رقلاوذ وب
EA 

 ردنکسانویقرش یسن ر نالوا یمسمهلایمسا « نینرقلاوذ »

 هتاملظ ینسمیظع تاحوتف كناذوبو !Jia قمردغیراق هیاربک
 نالوا روک ذم هدعرک نارق .راردبا best Kas میسو ردق

 . ربلکمزال قمال gle وقم صخ abl ننرعلاود

 راشماع | هعلاطم !QL Wo رت اداکوب یروو هزه هبفام عم

 هامہلا یوم .ردرلشماعالوق یهیدلوانن al ودكنفاخ كن راحو

GE ele Lsراتلاوذ  ligeردقسهلواههربا نالوازلا-  . 
 راتراشا Alby هدلوحو قوس هنسهعطق انا یتسودرا تاذو

 LF AU یاحوتفههران سهرفآ desl كنو . یدلیا مضو

 هنمسا یدنک و لاخداهتعاطا تحیرلیر ر و ard ردق هناحاس

 .ردشملا اشنایرهش نالتد هيه رفا هاتسن

 رهظالاوذو یدک هنلرادمکح ههراندبملا یردار مدننافو

 رلدرکص.زولبقابهل رظن یحناف همخساکو . یدیا موسوم هدهلبایمان
 .ردرلشم ر و der lr دادح ی یسهعس نالوا یصاع وتس وک

 . ردشملوابحاص هتیلارق هرکص ندراهراحم یلناق قوجر تاذو

 ترضح رابع ole Steel سقلب نالوا 658 كدادح

 . راراقاب هل رظن یسایلماف هاو وادن نایلس



 بس ۷6 بس

 فلطع ole “KL وبشا Gol دلی اویل م Sat فا

 2b اد ترعاانب یادہا كروم دس کردراشعا دانساو

 . Gal شعلوا لامعتسا قرهلوا

 رادمکح rte هتناسكنس راض : هکر ومدیاهفصاٌءزح
 صارتعا by هدراخع !GIL اتیدس نالندع را گەدابسەحنل وا

Jaap!یتساشنا  Soleواینکیا  Jeرومهورلیدتا دانساهنامقل  

 ندنفرطاهلاراشم هدنفا رادمکح كسقلب tpl OF یدسنامز

 ete gfe So ندننافو ثسقلب ۰ « رایدلبااعدا gaat وا ریمعت

 .ردشملر و یمسا ماينلارصاناکو کیدقیحه هسناع تحت « شاراب »
EY)وسیمراق هراس رغم  Sake Least of aut)چیه و  aah. 

 1 !cH شمل ورايا ییعوط هب یدآ و 5 مظع aired gl قفوم

polهدارو  GFEهلاراکزورو  ae Jar 9 Ss) eetفداصت  

 -ردشالقازوای زار كرام وقراکز ور .یدبا زسنکم LE هکیدلبا

 صا یسهتاعم هادی هل Sue زار هنر ندناطباض هدنفبد

 Gal شل وا هدومم تاملکب ی د وعكران و هکوبلاح . cal شعا

 نالوا دمو ندنرلتدوعو . یدلوا كاله یسهفاک I Sue ار ز

 ی رله لکھا ند وطهس رزوا ایقر یهدننام تنیدا و.رادمکح

 Cie وش abl orm طخ هنیرزوا GLE كلکیهو carl ما
 !Go شمر د زاب

One Jl»وش ماينلا  Jeیراهلک ه6یدردسا اشنا  

 لکشم تدوع.كيمتک هرلقازوا هدایز :زکیدبا تربغ هفموقوا

 . « ردققح مو واو



 لاقتنا هناذمت بیرق ونا شاراب aye تاطلس هرکصندشا را
Sabiاکو .ردیلغوا ك ( شرفا ) هدول  dete Gandy 

 he ون sal tly و هدیقل كرت هل یتنصراص نالوا ضراع

 ۱۱ باش ول راد وتنرا راردنکیبل رافع شارا هر وکو بلوق
 ۱ یدعاطع وبتم ی او [GAL نبع نوجا داشاو تعاطا 6ا

 تابا وروا وفا Gadel ys قوج كب هدنقحشا رابلصاخ ا

 ك هتتسوا ich كدنورمس رک ردیک هنیح . زددوج وم

 هدنروصیهغلابمینکیدلیاتکرحهنرزوا ناتسناغفا و ناتسلوغوم و

 یرکسع be ر (oA رح هنرزوا Oe . رثردنا هاکحو له

 . یدرلشل وا كاله ندقن رسوص هدلوحر یس ودنکو

 قلا alec كنردب sali وا یلغوا Ge كنو

 !So» شلون ot | :اضحتسا نوجا قمراقىح سا كس ولغم و

 هدیتدوحوم كنراندعم دز نکن زتیاغ هدرفمرابد هداناون

 a eal bm ییمطو صرح تکلامهرلنو هلغلوا شع رکوا

 هکوبلاح Cal tere ct gh 4 pe تمس قرهردونوا کما

ol?یدّسآ تافو  . 

 CF نالهق دالوا بيرق هنتفو كکلاموا هروک هاد قلاونا

 ندنفرطردار ییاما ورم و نارمع نعو طبض ندرحلآ یاو

 ["] راردندابسدال وا هلسهطساونالهق شادنرق ییاو ردعملواهرادا

 هللا نارع « رردندنلسن كنابس oe “de یرابوط نع [*]
 نازام ن هیلات سبقلا ورمع نب ثراح نیرمع قرهلوا انثتسم LO یلغوا

 . رددنلسن نالهق هد دزا Gael « رارددندالوا دزا ن



osسهامنارمع ارظن هتنا ور  Fecal Sb,یناونعابقلایذ ۇمور  

aسلا تشک اتام یشرا دا سلا دام .ییازوش  
 ینیدلهحراپ .ردیلا فاضختسا هلرلندآ استکا قوویعر

Gaulزغاوز زا ی ید كنهسک چيه اب ی | 1(  

 ندنادناخ لدو یرو هلا هزه .یدیاهتسک رب eb بیر

 ک ردشمرتسوک ینارقعقرهلوا فاخ هکل انادبع بوی ثحالصا
slo Chl Wyداد نالماص همهمو هروهشم هعقورب  

 . ردفداصم هتمادهنا 2 رات



 هناع نارادنکح یهرکص Gad كر ام دس

 هنسچ وا یللا gle Al Lie هروک هبیرو و kas نیز

 ردناششهود نروس تطاس

 شغادوعق یرغوط هنراخشرات قرقزودالبلادمب رادمکحوت

 ر رادتمیق تیاغ GEL كنابوط یشادرق eb J Gl .یدا

 ةاللصا late pine روت دم ارز .ردنا a || Fb فداصت

 ۱۰ ایمیل اهاتکنرضف ر Jal یاممدادج اه)نمدنفا ءالسلاو

AS ys۱2۷ یدلو زم رات  aردفداصم هتسیدالبم  . 

 یدشل وا فلخ براقبلوف یغوا ab gb هدهساع تنطاس

 . !Gals فالخیتسا ی رفوا یلغوا هدوو

 شعا العا ردقاوا یوم و مدح J رلبوط بیرق وا دازا

 رز لک ر چیه gy هده و لوا ندمادهنا تک الفن هک ی دنا

 . یدشسامهراو adm رد كيوب

 ناش وا بصز هنفالسا هل را ود را مسج Hoh وط دا زا

ale 933شنوا قفوم  “Sa!ناشه 95  Yi! Bileیسلاهاو  

orیدلیا روبحهنساطعا هودیع & هنر سوف نوجا لوتقم . 

 یهروک ذمهمطق هلا هج وت هس رزوا SIAL هلی رطلصوم هدعب

87hنوتب .یدلآ هتعاطا  LTكن رادمکح برع یراسنر  

 یک اح ناتسدنههلجزا .یدراشمغا تعراسم هاستکا یفلتسود



 نوت .یدشلوا بلاط aslel كملایموم abl Ce pet "یحلیا

 ندنس هسف تالومعمو تالوصح کلام jets رارومأم

 نانلوا مدت هنسیدنک . wo deel دهم ییعدقت ایاده بسانم

 SIME ندا لصاح یرثنو دازا نالوا نون ندهسش تالوصحم

 JS th J Se قارباب they قدر و رارف Sel طبض

 . یدیا دوجوم BAK هدقاربابیه هکیدلیا تکرح

 تبت هل عطقیناتسکرت وینا را هدازا» هلا توق بيهم ويا

 كرتقرهلوا طامتحا ینەقرفر !HAT GS نوا هدندودح

 Glee زواحتناب So روسو ماود هتکرح یرغوط هقرش هدع
 یاتناففا و یرغ ناتسرابا هدع و یدلوا لخاد هنغل روطاربعا

 تورت مظع xk هدرلارو .ردشلوا لصاو هناتسدنه ك رهنکبج

 هلرءهود Jal نارخو Ledley genes همهم cil gas باستکا

 شللاتدوع هنع ًامنتفمو ارفظم باحصتسالاب یراهنزحنوتا [

 .یدا شا دادتما هنسیدب ۳ روهشم رفس وبشا .یدا

 هلتیح 6 !bat Gyles ند روا قاشم sll tl رادرع

 نوع abs كرد كرهر و رارق هداسف ی

 sed فدک | Xie 3 هنشاب كلالتخا ینسح لغوا نالوا

 هفمرات روق ی ابحكدا زا طقف و شعا د pe ©. لاک نسح

 . یدشمامهل وا قفوم

Fl۰ رللالتخا هاعافو كدازا  leكنفلخ و یدالشاب  

edie GIFTداسف راحود یتکلم  Gah! 

 رم . نح هدنلاحرا بیرقوا دازا هکروسد یربط



— Ve ےس 

 قمقیج هح oto gl كرانو و شما كرت دالواجواهدنمان اروز

eS ok OF!ال ; راد دنا شفل و هدشاب  able۷ هعس ر ندان  ra 

 ندندومق هتخ و .یدلیا طبض یتموکح هدافنسالاب ندقلهشغراقوت

 فوخ هداعلاقوف یو اورر يیدروک Gel ردا رورم هنسر

 ندامس ههمام صرا : carly اور . Gal شما راح ود هتشهدو

 ها راو یوا تاج ید Aw شاوو شمشود شار

 هعس ر نشود 49 9< ندا ور شهدمو . GAl tel Fr 8b ىس ەل

 موق .یدا شمردتا رمیعت یاب ور دردی ا بلح ییهاک رومتمر

 راق هل وا بحاصهتکلغ وب ote هدنر كنوک یایؤر نهاک

 ه یدد ا (ne هر د

Sons وک هقارع ی رادالوا هع ۱ ر ندا شهد One 

 ران و  a aeهدشاب  payو |  ornرلشمشل را هدمربخ رونه

wes اه یراز ادمکخ ن ناجسز ney نی داعقا 

 هتکلم هاساع تكموقص رار وبما دادعت  geet ld paiامسق

  7دو ر جاقر . be auc J Bayرثردهدقل وا

 لصحت یال وطن ندساف و كدازا 1 رظن هتاقفد كنم اهفصا هزه

 یرللتاق كرد نسح Ol سولح Cali یالالخا ندا

oaزال تازا ع هلا تاقشح یا <!  Jae)یر  Oda)دیدم و  

oly 224 | saulیر  SFهدنز ایر  J ey هدناسصع  

 . ردشملکح هعاخ athe هد ی و



 ت WY تی

 .هدنامز رواش یلغوا A ntrosl كنەعقوو هبلایموم خروم

oh, gaiوا كدالیم 2  pat gisتاققدهحبش ینعوقو هدنفصن ی  

Gods!ردشعا ناس  . 

 شا فعض بس یذوفن كرابوط ندرالاتق قیص قیص
Kiesشمشود ھه یشراب ارت مظع  (Gulهلنیح 9 6  fFتدك  

lsكارول . یدراشمامهلوا ردتقم هر هظفاحم هل ی رامسا  

 O27 یدرد تول وا یرالعوا كل 9222 رادمهح ران و هل وق

 یدوسالارخ ندهمرکم OS رانو .ردراشا ذخا Sige لارف

 .a رزوا & dh توقر مهم دلرکف UE! MS هباعنصو عزن

 . ید رلشع رو

 هللا زاغا wa le هنانک دالوا نالوا هدنساموق كلام نرهف

 Stal gel یرب لوتقم یچوا ندنراو یدتیا عفد یرانوب
 هرکس ندبک اله «tb yale یدلبا تعزج راغ وف هرژوا

denneفاخ  thalنع هليسهدامم تهافس هسا  GALE 

 . ردرلشلا مادعا هد ین هم وقر

 كدا ولس نالوا لت وط ك ادا یناونع ایوط

 at ow fn Ago كنسدالبم poe یجنحوا بولوا یلغوا

 GENS یاصع ثوروم ند رد !oly ۰ Ss شمقبح

 ضعل . یدنآ شملیهدنا لاصحتسا هاساف و كنفاخو 5 قحا

 ةا by لاخدا هنع Clipe ادو !det 93 كراخروم

 jade eS Apel oa هروسو SIF كتدادحا . ردفداصم



 هدنسا را ,اغاط قالحهکیدروک یرهشو bis. Cary هنرزوا

 زاو ندضرعت Se . ردشم هدعقوم ر مور OXY ندوص

 یمساكنهندم تقو لوا . !Cab تکرح هترزوا هدم ره

onهلا راقلامرخو هحغاب رهشو .یدبا  bleفیطل یساوه  
yهدم یلعواو یدریو یا فقول هتسودرا ندنفیدلوا هدلب  

Gullyیدیرو یرعوط هیورابا ییدنک هلا بصن  bob. 
 ن !ail bes یهدهندمنکیا J gate هلرفسر جراخ Or Les رع

bsشلدا  calرخو .  ob ybلتدش هدنبلف ندفدلوا لصاو  

 هعفدو و یدیروت هترزوا OH ناه هاقعایوا یسوزرآ ماقتارب

 ۰ Gal شالا تبنو مزع هفمقسب ندنلع یرهش

 Cal دوحوم Cad یوسوم ماطر, هدنفارطا و هتیدم
 زانو . ردهزاسو رضن ی . هظیرق ی یرامهم كا كرانو

Se!سوت  AL IE Shoalsضراو هروس  sealsكر  

 ندا هد یرهش dle کیا ندهظیرق ی . یدبا راشلک هبا

 هایوط رایوسوم روک ذم «یدراشمر و رارق هلدبت ییلاط تخندب
abراطخا یغیدلوا ررقم کاله هدلاح ییدتا رارصا هدنرکف  

Kecا ا و ادر راهظا هد . كعدهنوب : لارق هدن  
 ندقلانف ره woth CAP دوبعم نالوا تاواس قلا هکنوح
 هدنیه و 51 Seal هدنازام یارجا ًاعیرس هنیسمو ردناهظفاحم

 یدنکندنکمیاوردقح هنل وا تب ناشیذ رمغسر ندشیرف لسن

 اف یرکعنیتکح نا ؛تمظا براک اوب ئچ دات عوف
 .یدراشعد aot! dle cou ندنمرکو !ub لاک







 Ade ه Sel ندکدت | عاما هاتفد لاک یرازوس و لار

 ادوبهدکلرپ db Kee Oss یدتا تعارف ندروصت گرانی

 . یدلیا لوبق ییبهذم

 aay هدکلر هدنع رابدیساملع یدوہ ییا رکذلارامو
 هدکلرب هدنکم هرکص نامز یئزج كم . رلیدلدا رومأم

odes y : 

 شلک تسار eye چاق ندنسهیبق لیزح هداروا لارق
 INR Jos ch esd نورد Lis هابوط رام قم و
 تیعم یا وطیرلدصةم ندوب .یدرلشع ا رابخا !gals دوحوم

 صرع i هک کلن وح «یدنات رابعندکم ردّتا كاله هایسهدوح وم

balیغیدل وا كاله ك  Jo gle۰ یدنا  

 !Be هرواشم هلا یرللاع aly as ابوط coy dsl رابخاوب

elناموقم قترآ ارز «یدبا شمروک  al gbیساخزواشم  
 . رایدا دودعم ندنسمهز

bobههلئتسمو  sloهدلو وش هدکدتا هرک اذم هل رارواشم  

 كران «زکیمر وقالوقهناکب Fy نقاص » : یدرلذمر و باوج

 ضرا .ردکعا قوس هک اله یزکیرکسعو ی رشا یرادلصقم

 هلهج وو Gl قحبانح هک زیملس les یاععقومر a وا هدنرز وا

 همول وار Gaede! Nabi ge كرابلیزخ .نوسل وا شما هطفاحم

 « نیت
 ؟ کج هلسهلوا لخاد diy yee هسدقم دبعمو — لارق

 تقوهن ین jab كراندبا تماقا هدرهشو س دو یاملع



 تمرخ Goal. Hel فاوط che Ga + نک deal ارجا

 ارجا كرانلوا مقم هداروا لصاحملاو كجا شارت یاب » كالا

 دوم قاملع .,ردنکع !KOI lo یهبمیظعت ely یرلکدلبا

 ناعو لخاد هب کم L وط نالوا en en تادانرا وب

 یرابرعلیزخ نابتسیاكعا لافغانسیدنکو یدلیاافا یطورش
 7 ides و یدلیا فالتا هاسروص كمردتا و ی ells لا

 یهظبرفی | یاملع هرکصندکدلیا اسک | وتروا ندشاق تمیقیذ

 ۱ .یدشلا تدوع 44 bo نع قرەلا هنتفاف ر

 رارکت هنراتکلم os pe هدقدلو gh Gale Gage هنع

 نوحمآ So ود ندشد كس ردب و رابدتسا !oly علام هلوخد

 هد کی ئرانو هسیا ابوط.رایدنلوب هدرار 8G و ولت شل دو رم

 ر نالوا یراح TA تبقاع . یدا J وي دس اح کمردنود

 را بیرق هاعنص ارظن .sek ۍدلر و رارق هتیعبت هلوصا

 ۱۳۳ یی ارتقا رز نالوا هدتعاب هدنروخ fl هدغاط
 قارحاو وج لاحرد بویمهدیا برق راهسمیک رابجو یلتحابق
 wl زغاررض ثار ا الصا .هرلنالوا همذلایرب .یدا رار ونلوا

 قرهل یرلب اتک !Aut دوم یاملعو ی by لشن راضرتهم

 «ندنسهنروا كوالا: عنامالب كرلیکتیاهن و رایدلیا برق هشت آ

 sale هلبایرنطو bre هدلاحیرلکدتا راوصندهلوا رثأتم

 6 .كنابوط كلراضرتعم هقراخ و !cts .یداراشلوا ككالعو
 كد وې ند ا رظن# ee lal كنونقرمش . یدشلوا تس هنراف ود

 . ردشلوا هلهحوو یلاخدا هنع



Ve =تس  

 ندنحتف الرارشح . رولیروک اطخ زار هدهلئسم ود طقف

 !Se هلو .ردضارتعا لباق ريغ Gog ge هدنع تاکلید وہ مدقا

 یدوملرادمکحر نالوا هدتنطلس OF هاله وشت كنساملع دوم

 تمکحولقع قفا وماعدا یل وخ دهنع كنسدروک ذمهلیسم | لوبق شد

 .a رالارقنع یمساابوط.ردح وک ثمر و رارقاکوس هتشيا . نحهلوا

 glad Seta و كتراخروم برع .ردناقلایم ومع نالیر و

 Sil هحواشا oad وخدهنع Che زاد وز ’Aime قلوا ناصه

ybزمکیدتبا هدافاوناس ینلاوحا یسجنرب :رددوجوم رکفو  
 بهذم هلیسهظسا و رادمکح مان بیرقونا دازا یسجنکیا«سنر

 . :ردسانوا. ل اوخلک ,Sas ف او دو

 یرمغیتدال و هلبناف و تاابوط هحسنل وق كنخ روم هباماباتک

 pat Sly تابضرف زمکیدتا لوبقمز .ردهننس ۲۰۰ یسارا

 كسرق gl هلا هدم SM gs ارنا رده هنس ۲۵۰ یتسارا

ol Shelاب وط .ردهنس ۳۵۰ ندیغاشالا هسا  ek.ی  

 نیخرومهالاع و .یدیادوجوم یرندقوج هداروب كالتسربتب توو
ahsكکلتسرت  Gael dblهکر ردا .دانسا هی یا رع  

 یارجا هدنکم رم موق هدهنس ینردقبج oF كسرفوا دازآ

 ندنفالخا لدازا ینتشذکرس Uh gb هجر دهون .یدردباتنطاس

 . ردیسانم اهد Cel دانساو فطع هنسير

 فاخدنیم یلغوا كلالک دبع ab gb هروک هب یاهفصا زج
 لاغدای ورم نن ثراح هنسارا كنسکیا ادفلاوا هدهسیا شلوا

 ۰ ردا



gle oeهسبا  et Sly deslنع هرکص  

 . یدک هللا كنههرا لغوا كحابصلا ینلرادمکح

Moyندنامولع«تاحاو یغیدلوا ردا وع حش كن رز و  

Gaalردرلشعا ناس . < IEEیحاصهمات تراهم هدلاقتسا  

 لابق و ییارادمهح تردقیذالا كناتسیع .راردا اعدا ییفردنلوت

 BF ترضح ندهلببق و و ینکجهع cll كشیرق نده زاحح

 . یدبا شل افشک ینکج abl روهظ كمالسلاهیلع
Siرواش ندنراعاشداپ محع رادمکح ر  dhl GUرصاعم  

So!۳۸۰و دلوت هدنحش را ۰  oFردشلا تافو  . 

 هدنع hy یدا شلوا فلخ ثيروملا نب ?OLS هب ههرا

 نامز كروکمارهم GE هلبا درجدزب 7£ یهاش نارا یتتطلس

 مایا كنابج ىم رات فداصت وبشا . cal رصاعم هلبرابنارمکح

 ۶6۱ : Soo ینعب ی رل هنس ق رق كلب | كن sue رصعیحنشل كنتنطاس

Fobوا  celن درجدزب ینکیا هدهم 3,7 هنس . ردا ماهفا  

 . یدشملا سولح هتنطا ر رم روکمارم

 درج دز هدول . Gal شلوا فلخ هابحص ههر ان حابص

 تحابص .ردشغا تنطاسیارجا هنس ye بواوا رصاعمهنمانا ی"

gleیدبا ورم ن, نسح یسهدازهجوم  . 
 Ge guia هتسهلئاع رادمکح كنا Se مامز هرکص ندنسح

 تامولعم ةدرلخرا راد هننابسا یسمع all كصخشر نایلوا

 دراتمردشیک هبا توکس یتحوب رلخروم gauge .ردقوب
 یراکدد ربطانشوذ كراخروم هدنسانلا یتحایس هدهروس كتسح



 شل | تیولت هاش اضف و اش نوس Jl لجن fo 2 صخشر

Gal . 

 هب able ASy یتحو eS كتكلم < فرح قالخا دیو

 algerie تاس وه ولج هتنارس هداعنص ی دالوا بوسام

 ندنناکرایسهئاع رادمکحنوکر .یدیازمنکحو GEV gl ندکْا

 سرفت هل وا gle بیس cal شدا باج ole سنز رب چنک

‘eal, aul Pb geااغ یدل: نتشالقاش یک  
LSS 6587ی ودم ەدەرص یندازوا یض رعآ تسدهسل ر  

 عضو وقلاب ع وطقم رسو لاصر | ale 5 هر a> Alma مح رحنح رب

ahهدرلاروز .یدناشعاطن رنادروکر هدهنسا را یراقادودو شم  

gh hehehe Aeتراتاوتمالعر و نوجاكمرتسوک  

 هدنعقوملا رة كاسن رب تق ویراقدحا یرل وق رللغفاحم .یدیاهداتعم

 :یدناشروک ییدسحا .نالعا یماقتنا هل lal نتعازوا
 eS كردا eee یاحاو گول هن رزوا یعوش كنداوح و

 apes .ردقوهتمیک قحتسم Oop هر Se مقوم و » هسآ رپ

heiقد  essندناطر ثوام و رابح هلو یر  

 . رلیدتنا نالعا | یلدا درد «زدیدتنآصالخ

 جنکون ندا دوعق هه راغ تنطاسر رس هسرزوا هماعلوبق

 يللزوک كنراحاص "هقبقح wool شل | یما oly وذ سنر

 یو اف ماکنه Alsi 95 .یدرو رتسوک یتقاقحتسا همسا و

 ندنفالسا كنود ole یغیدنل | ads رظن تما شورخو شوج

 GET . ید روینلوا دیما ینحهلوا تیقفوم رهظم هدایز كم



 ۱۳۳ برفی tS < بسم ازات د نیم تیام
 . یدشلوا یعبنم J رلتکالفندا

 هدنسهساح ورةرادا كنبهار كيل وتقر هدنمساهادع ساون وذ

 لوبق Sho یدوم یتسلاها OLF نالوا كلاس هنبهذم كبلوتق

 دوخایو !CHE ند لیدبتاب یراهراعوو شما رابجا نوجا

 هبهذم كر هللا har .یدلیا AF هدنس CNP ضا همولوا

 نبرد تیاغ کیدردتیا رفح ییشک كی BK نایلوا یضار
 نانا وا د یدات ا راتلپ قارحل درک
 Gl قدنح نیغزق هرانلا ةرفح eb هنسیدنک یالوط

leaتابا اعا و  Lb oilyره ندلاظم و  

 ذخا ندلارق احتلالابهسارس هبنططف صخشر نالتروق هساصن

gleیدلبااحر . Socksهنلارق شبح یروطارعاامور  

 هلتهجیرلکدتبا لوبق sho نایتسرخ رایشح ارز «یدزاییفیک
 .یداییببط یرلکح هدنا BE نسح ?Geto كروطارعا

 هدنمان تایر نداسؤر یرک-سع كم ۳۰ یسنر شبح

Cou >هنسهعطو نع هدنلحاس انا ےردا عیدو هنسادناموق  

 . !Sab لاسراو قوس

 مادعا sit كروك ذ نالوا تسد حاللس تای را نادناموق

 ین رهدجوا كراقحوحایو booby بیر ot اذک كتکلمو

 شح . Gal Ze BH Cried ر هرزوا !Ue رسا

 ینسهیلقت نئافس نوتب هدکدلک هعقومرب بیرق هندع ینادناموق
 دوخا وكما tel هنسودرا هنيا یدصقم ندنو «یدلیاقارحا



cll slى ركف  Hel lalندقمراقبح ندنرابلق ی دیما تدوعو  

 . Gal way ترابع

Wine بسك ندداحا مدع ءیدیرو هنرزوآ راب رع ose 

  Gurlتموکح  Ma neساونوذ رادمکحو رارف یرکسع

 هلکمروک یناکما مدع كصالخ  STمزاعبولاص یرغوطهزکد

 .ردشلوا رارفراد

 ریش را هماتخ هدینل روطارع | هره هلسافو كساو وذ

 زورف ندنراراد-مکح سراف ساونوذ هحنلوق كنبناهفصا ٌءزح

 : 0A£ یتطاس مایاو شمقیح oF هدننامز Gl درحدزب ن

 . ردشلا دادتما رد هنشرا ۳

 یتعاطاهقتح کن هبناع ths Lye Zl كنه رفظم كتایرآ
 .یدشوالدت كني رادمکعت نادناخو

 قدصم ندنف رط یروطارعا شح تدمر یسهعطق نع

 الصاقحتآ .یداشٌلواهرادا هدنرادتقاد كيلاغ abl تیرومأم
 ههرا نانلو هدت-هرص ناطباض نکیا یسهلوک كراج نمورر

Sa yS Sane eal 7 aleeشحو ناصع نالعا  

wale alleنیا ا  a ealرحنخ .كنهلوکرب هداضتاوب  
 Gila Se نع 5 ههر اهکمشود لوتقم تاب را هلکان یھز

 ءیدلوا شما هدلا هل وهساا

 بوسنمكنسهعع Gis رطن هرکص ندقدلوا رادمکح ههرا

 هدکدتنادورو یمسوم جح .یدبا شا فطع هبهاذم ینیدلوا

 هتشیا.یدنآ Jal تمنع چ وف جوف در هم رک+ AG قلخ نوت
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 ندقلخ رظن Bee FFAS dlat وق وط هزت Fag | كلهه رب | تیفیکوت

bli!هداعنص هل دصقم  Caleشمردتا اشنا دبعمر فاکم  

 ر نالوا ies 443 هد ایم Obey یهددبعم روک ذم .یدبآ

reقالراب ردق هبمالر قبط وعا  Leyرایان  «G4!8  

 اضاهددبعم روک ذم یتمسام هشد alelel Sys هدقدلو ماتخ

 .یدر و را نوا یا

 یناخاد كناسلک یتح ادعام ندکدما تعاطا هما ول راب رع

 هدهخرد كوص !cheesy لاحو Seal راشعا ثیولت ادصق

 .oti وا شاط شاطهدهمرکم هک و یدلوا بحوم gee دیدشت

 . Gab! one هخماشارب

 تاذلاب یتسادناموق كنودرار مسج كلينك كيب ع۰ ههرا

ob! cle GAT alاار هلیفرب  oSیدیروب یرغوط  . 
 هقئاط J yal روبحم هرارف یتسلاها هما !Sling قلوا هاردسو

 یقسوهلح هسیا راو یرلیروب Obl ge رده هدارواو لخاد

Sas! bensهدنابم راناویحو  Yooیس رهکم هدانناواهدوود  

 : یدیا JL كيلط!ادبع نالوا

 Gils تشهد هفارطا یدوروربخ كنودرا شهدمو

 شما زوتفو rb راحود هداعلا قوف هدى زکم Cy باک

olیراقحهراقبح یراق هر هه زا كرلبل هکم ارز  Sueهه ربا  

beیدلکد هدهجرد سابق لباق هلل  . dle “sliهدندم تدم  

ey FF۲ یدکجهیمهلدب  

 هدالواو یدتک هنهاکرارو كن هه را ییعوط بلطلادبع



diye giكرهدا نط ینکیدلک هرزوا كا تعاطا ضرع  

 رازوس وش هدننارآ یسکیا oa .یدا Sah. S98 نسح

 : بلط!ادبع !cab» نابرج
 IAL ندزس یراهود میدلوا كلام يبس كمشیلک
 لزکدبمنالوا زکلمفاطم وکتور eos هه ربا

Galt؟ثسرویما باط  
ieee eeشود او را ر رفتی ابزار  

aار ~ كشر قوا  
۰ ۰ 

3 

 .ردقح هما وا هظفاح

 راشلوا بایتآرج هضرعت رارادمکح قوچ رب هبهمرکم ةبعک
 لوصح هرزوا یراوزرآ یسهژور, كنسیر چیه هدهسیا

 ۰ € ردشمام هلو .

 شما هداعا ینرلءود كبلطلادبع amyl هرکصندرلزو_سو

 dy رابرمشمه كل !yon تدوع اعم ی رهود هيلا راشم .یدا

 هنشادمص نوص كمحبانح یهمظعم دعا و Gham هعاحرار

Gast Syهب هسدقم عقاوم یا ههرا و زار و .  

 . نی رامیکحت یا

 یدنهسرزوا Che glee ليف هرز وا قالوا لخاد a کم هه را

 سه . Sos) شمامهلوا ose قمردنآ یرابا ol J لیف هدهسا

 BEA Gal لاع كعتورو هدهسا یدلدا فرص توق رده

 JE ناه هدکدلر ولو هناوبح نوجا كءرو یرغوط هراتهج

Amt! eles decaرو  Jooرکوح زعرو ییعوط ههبک  

 ٩ مالسا خرا



Galناویح .  Wieینادخ تب ی كن دنفا  

 Sob اق ,ab gh رب Sle هداتنا وا . cal رلیا سیدقت

 ندرلشوف هح ران وملىه bis 2 ga) xs طواب روک ذم

 كنسودراههر ا قرهنالب وطهم Sas وکر شوقو cal hl بکوت

 شاط oy ردق dey ا كشوف سه . راددلک هنرزوا

 ررویقار هرز وا ck. Suc ههر | یرلشاط by . یدا راو

culیر کیدرلردا طوقسهلدش هج ردوا راشاط .  Sey 

 رویالیاصهنیمز قامعا ءهرکوص GAL ندندوج و بولد یتسهن

«G4!یناه هدشاط ر یهو  daarتاصا  Seo!یداررح . 

 به :od of pete راثالسرو۶ ند.هلا تازا وبا

 شما هل تدوعهامنص allem J ههرا زکلاو شمل وا فلت

 هلسس Glare ر | نرو نوزوا ء محو cule هدوا هدهسیا

 هلا هحراو awe sos ley . ردشلا obs هداعنص

 !ad | ماع هب هنس ول یک یر راک دد Ue باحصا ه MU y هدنتیعم

ool Sala yکای ترحه او شمر ر و  teرو  

 . یدشمل- وط رتعمو EP ترعلاناب

 هد ا هنس مالسلاهیع دم ماعرف ترضح نامزلارخآ یا

 شم ز ويش كدالىم # ob کیدا شملوا دوم Ae تیز هراوهک

 مان قورسمو موفقا هدننافو مازا ر ats یحش رب

 كزدار S! a یدا راشل وا ثرا وهتنطلس oF یربلغوا کیا

 هدایز كا یسل وا :FL كنیرلآشنمرظنلامطق ندنفارسا و تعافس

 كنسهئاع رادمکح كلباكنع cal شلوا یراترفنبلاح كراب رع



 ن فیس یدالوا كوص Halle < بوسنمەىلارقنادناخ.ىساسۇر

Gyیر هدشاب  Whoseمانولساو را واک  

 هینیطنطسق الوا 0593 نفیس .رایدلیا نایت رومآمنوحما كا

 راتسریت و یدوم روطار rfl هد دهس دل تع نعهتسدزن یروطارعا

 ere فا ا در یتکرح هدنهلع رانابتسرخ نوجا

NOTEفهیم  
 ورسخ هدنامزا وا cool شا bed هیرادمکح یارس بو
 عزت ورم ا . !GA هدنساوصق S99 ثالابقا زور

 انب قاطو قفارطا بولا dys نالوا Gut باغ
 شلو !ole ily طاح هاایرآ وح لامس قالر ابو رایحیغلاح و

Ag > . Curlا  tinalنا مت ید عاقل  

 هناواط dbl pF5 نوتلا tl ندنتاقءرادتمیق سنفار عصر

 . Gal شعل وا قیلعت

ladeوا  oolیدتاراهضا قازسدیق هنساحر كفي  

aby » Gassهداروا؟ جم اهن بودیک هتکلم قالح  anes 

 رای روس os ULI مز ؟ مجهلوب تور یب 7 هم هل ی

  Qhو ۰

bole aeلا یاد نوتلا ك نوع ار  
 یاسحاو No pa تعاس قارد Cine ee هدارا یتساطعا

bl pw»کم هدانساحیخ)  «dle!شما حيز زون  G4!نروک یاحو ۹  

 Alles Aone ورسخ

 تیاکش هکجهدبا فارسا یمعاسحا مش ؟ كسر وباب
 . كسلکد یا ظفح نوجما هقاضم كکيدتا



 هد اقم هدلو وش یصخم برع pes هنرزوا زوسو و شعد

 : ردفعلوت

oy » ردبا تن واعم Sa اک ی هو وا Sucks 

 راعاط  sole Ayیداز كيور < ی ندراندعم یکو

 بوم ی ددصت :كصارتحا ! Che gallsا
 ردرا و . «

Clieیدالپوطی راودرا ورسخنال وارأتم ندنرازوسو . 
 هعق وو ؛یدراقبح هلو قرهلوا هدنسادناموق ناخک نب زارحاو

oeكیسع  Fo dg]ردفداصم هتسهئس  . 

 db See سراف هدلحم ینیدقیج هبهرق كرکسع هدنرق ندع

 هدهراحر BE نالوبعوقو نكتار ننارادفا زط قورسم

 رایو ورم هلکلد Geta كوورسم قوار inal ك را رحاو

 . ردراشل وا راتفرك ههشحافتس ولغم

 ناتسیعردق هنس شغل راشدح هلا ینافو هدلو و كقورسم

 . oly تیام !ese Or ماود هدسونج

 رفظم نادناموق نالوا كلام alte هنرزوا تقفومو

 ous | ندوقروک dee Fler سراف قرەر دابو قر هرهش

 مالسلاو ةالصلاهياع یهبناع هعطق . ردشعا لوخد Fb نع

 ۶ یرالک و رادمکح قاطرب نکد هدف نامز هازعدنفا
 ۰ Paty Ora هرادا هنمان سراف
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4 ne طوطخ 

en هحلکشهدهسا 94 Os WS كنف یراد زاب 2) hk pe 

4 ma 2 = a e 

 و تالدمت  al pai.ردشمآعوا  J golیراتاتد  ofهل وص ندعاص

BAL " ةبوانم هدرهاتک Ful uF yb هغاص ندلوص هاکو 

 زاب اس وتا .رولبر وک  sedردذ وخ ام ند رب ط وطخ هد ۰

  Creوطخ  ab lLردد وج وم هدو اه هزوم راه اتک شلزاب ۰

 هجور لودج ردنا هنارا GA راولو یاسا Halle كولم

 : رجا

oh۳/۸۱ دالبل | لبق  

 ۳:۸ » re ن لصاو

Fa ot, Ee۲۷۲۱ ۵ » لصا ون  

 YAY » ناسفاس ن راقاب

 ۳ شابروذ

 ۲:۹ » ee ن نامعن

cle!۲۱٦ ن  « Olas 

 ۱۸۳ » ole o دادش

 ۱۷۲ ¢ داع ن نامقل

 ۱۹۱ » داعن دادش وذ



۱9۰ 

\20 

۱۹۰ 

۱۹۰ 

۳۳۰ 

۳۸ 

Yoo 

 « (ایوط (4x شنارلاثراح

os all 93م  

 » راثلا وذ

a al۰ رانلاوذ نن  

 ۹ راز الا وذ

 WA دمت لیبحرش

 هه

 « (?Carte ماینلارشاب
 وا بنات

 » كلامونا

 ۱ نارا
 !jes كنهنانک) ناشیهوذ

 « ندا ٤۲ (رصاعمهلا رتن

 ۰ ا رو

 ۱ ابوط نب براق الوف

 بيرق وبا دازا ابوط
 «  (رصاعمهلباكبابريشدرا)
 نسح !es كدازا

 « (لوتقمندنفرطیمادرق)

 كرشدرا) ضوعلاوذ ورمع

 » (رصاعمهلاروناشیحش ر یلغوا

 فحلام)رارادمکحكرتشم ترد



VY 

VE 

۳۹۷ 

۳۳۹ 

۳:۵ 

 (رصاعم هللا رهفلغوا »

dea! cle gall as ورم 

 » لالکلاوا

 ۰ نسح نب ابوط
 » دروم

 ۱ ایک او
 ( داعم لب ایات رو اش )-ابص ن ههر |

 یعوا و درج دز ) نابحص

 هدنراتمکح و مابا نوت كر وکم ار

 » ردشمروستنطلس

 » هه را ow حایص

 1 ورم ن نسح

 » ریطانش ود

 «(هدتنعاستح لز وریف)ساو وذ

 داق یتطلس (aces اک
 « رالشابهلب اتارا هدنسهراداتحش

 یدلوا فلخ abot هه را

 «, ههرا تب واغم و لیف رات

 ٤ موس قاچ و

 قورسم ییاح كم وسقا

 تم وکح ویلوخ دهنع ك رایاسراف

Ble he pr « 
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 هربخ وام

 لوا لئابق ندا ترحه هلمتفافر صاع ن ورم ون ندنع

 !Rusk احتلا هنکلام دقاعونبیهدندودح هماهت هلا نع هدما

calهللا هموق ص لئابق .  adel “Ube!اغوغنالک هعوقو هدنایم  

atesچاق ر ندنیدلوا دعاسم هنیراتماق د وفا فال  

 روب هک لر ثولک هلع مان رام نطب بیرق هکم هدنفرظ هنس

 ۱۳ ا واو Aah < هدمداروا و ىورا علوا
 یناشنمكلالتخا Sos زاحح Jey ندنرلکدتا هلخادم هتسراعازت

 .یدبا شلوا ببس هنسههحیتن هلبتیقفوم كنسهبق تازوحو
 فرصتم ها ارم AP < ی ALA ۲۱۰ ad وبشا

 رایدا و قالج Gael هطاحا Genie Sub » Seo زار . ردعلوا

KL eel EAs byبحاص هرکم ندنغیدمهلوا ردتقم  

 اقثمو ۰ ca eel تماقا هدروک ذم لحم U5 g> SUL نالوا

 ر یقرهبارعوا هماسقنا ندیکیو هجون GA sb هلامث یراشادقرا

 نکس هدرلاروا كردیک هیانوایاب یمسق رکیدو هبهیروس یمسق
sf gb۰ یدراعمشیلاج  

«elas » LLغسا وهدنسارا تارف وهاحد یرع قاع  

 یس رع بونج كە رون نمهعطقتارفهکراردترابعندیضارا ةعطقرب

 اقسا هلا نیترونع ن رہ .ردشملادددح ینسقرش لامش هلجدو

 ردقل وا عیسو یارحص وبشا نالیدا دییز gt هحردو
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AX =سس  

 روصت هلبسوق روق طارفاو هغاابم را روم هک رد رادلوصحو تنم

 . رد راشمامهدلا تراسح هه رو

 كنضارانالوا زم واعمهلتیم ومعهعطق و » : هکر ودتودهره

 تعارزر هداعلاقوف este yo قحهیمهلوا سقم هنسیر چیه

ENT gb؟زدافاق . 

 .os par Jel ضع و ۰ هر تا وبح نانل واعرز هدارون

 ك راقاراب clan و ه زا . ردا اطعا لوصحم زویح وا هر

 یرادناشس هدارو . رولوا هدایز ندقمراپ ترد ناه یاشنک

 كنل وصح ضراو مکیدروک تاذلب مت هحنلک an ell ماسسو

 « ۰. Abs نکم Gell هنسهداملاقراخ یاع و وشن

 هداملاقوف تک ر وبشانایل واسایق bale ر چیه تاضرا ٤ رک
dwنیم ز هنئاصارتحا كراحمافو تالالتخا قوح ر کرداللوا  

SG E Eرومعم زسیاسح هدهعطقو ًابیقعت ین  
 ندرلخروم . sah Saket ر وهط ندنکی رلرهش ناداناو

gayهمظعم دالب نالوا و هرکصوندباسسأت  dadeیضارا * 

Boorرو نم غم .ردشماهیبشت هیریطاسا غم مان سکینف  

 رول وا ۳ دوحو 4 ندنلوک رارگت هدلاح silyl وح انوکا

 یلطم كنتاعاعش كلبا ند !یهاظت كهي رات ةنم زا . شمر ونا وا داقتعا

cedeماکنه كنه رشي  otis gabردلباب نالوا یسقیقح دهم  . 

state holیدتا تونو شک هدنفرط رارصع  Sealeدا  

 هدرهقیقد کیدتسیا كما دبحوت یعاوقا تیک اح ثندوعسم ملاط

 كمي نایب فا Nada Gane قزل 9
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due زر كجه هدا تلاسم شح whe ندشدلوا toto 

  giكنو و شما  eSینافو هدنشاب  Abbلوس هناردقم

 .رادشملیا ارعنا فاو

 ام  ps gSنالوا یسانبرا دل  deoیسولهس هدنلحاس

  6رات راپ و |  gl ssتنوهزهتس نالوا یتحم یاب كنعلر

  Ctésiphonteكلاب  ply © jaeنالوا ! dolرهش

 .ردراشمهل وا انن هدنرق رود نم  odeدادغلە رکصندنتسارخ اكر نول

 زکص هسدم قالراب ییدلیا هماقا هدقرث كتیمالسا یرهش

 شلوا  . calهدهبنادلک  ofردشمانیوا لور مهم هدنرزوا .

  laابمتدم یبخر هد  Nase! “aهدنتمدخ یماط لع

SSA هدهعدق هتل تراحت جایتحاو Ol! قفاو , piney 

 ی رلهلیبق برع یود نالوا شلاق هد  alasشا بلج

aS كلام نانلو هدنتسایر كنیرایفنم رام نطب . Gul 

FF ole) یبدلک ver eee aly Cae رصع 

 شلوب رابع شمشلر, یر ندنرارفس كليا كنرایوط نعات
 هدشوا نارمکح رادیساسرآ زونه هدسراف هدانئاوا کیدا

 نانلواراضحا نوا یدم هریناساس كنیرادمکح جات « ید
 تارف كکلام رلقاقشی راق یهدقل روطارعاو لالتخا . galهد

. Gab! هدعاسم هتستمشلر 

 ویا  Oeدح  Netنالسهلوالصا وردقهزع امز,یت ادب

 ور ! orbهدکلر ی رادوبعم كلام .ردششار زا زج كب

edie رابص نالوا لخاد هتیراهرادا تح ندنهدلوا شم لک 



e eb! هدینهاکتماقاو . cal یقر هلتعرس Sales 

ton Sn یب یا قلا ید مداد 1 eal gpl 
 میظنت  dha 7 yهدنسانشنا هزنت نکرویشبلاح  allieهدنمسا

  gal chyفات هلرئات كقوا  shelزارف هام لناقو

 یافت

 شرالا یلغوا هرکص ندکلام  deelحاعدوجالوا فورعم

 راما  aسل رپ روکذم . ردشل وافلخ  Eهما تراهمر

 نالوا شمشلر كقارع نوتو یدرتسوک  Mls oeتحن

oul طایضتا هل وا هدنسارا SEs یدلبا لاخدا هنتعاطا 

  Scullققوم ههباع هلوهسلاب هتسادعا هدهاسو  shalیدیا .

 ك! هکرونل وا تیاور ! 1 lanتلا و ۰ شما لامعتسا برح تل

 تولوا ندنعو قینحتم  culeمیسج ? Cheرد هراقازوا

 هلا رانا ندهبقاع هعطو هلهج وو .یدا راتآ  opeهدنسارا

 رمتلاناع < تکلف داع وس .  Lashقلعتم هفارع راس قوحر و

 شا طبض یرارهش  “Soچیه و تو قوحر هدرلارو

 هدهماع و زر هندی روس قوحر هسا زلوا  ofمیسط

 یدلیا تکرح هنهیاع یئابق هب سیدجو .

 - ۳۳۰ ) بولوا یرتا ES الاوذ رواش رابا هروک هتیاور [*]

 .ردشلواهیمسنهلمسا و !Gauls شمردپاب رارابا لوس هو ( ۰

 5 هیلع ele ردیسیکساكپ ly هروک هنسهدافآ كرام نیش

 !Las pls قتشم ند ( سس رابوقآ vad رامشا cade sie ماسقا

 .هردسانتم



ae ae 

 aly بيرق وا دازآ Gh بیقرو یرادمکح نمی

 etl eae قوح كب هد یدودح Se کا یدیا

 ندساحا یالءتسا وبشا یلامم مود ص رادمکح .یدنا لمتح

 .یدکجها-هدبا طبض هدیفللارق ons هکلاحاو یدلیا ریهطت

 by F933 كلاوحا زسا وا وا صحع هی مس وق را رفظم قحا

elمازمآ و همظع تکالفر یه لحن حاعدوح هد داح  

 یتم و کین مور موفم ندنشدل وا شما صداح ند هداعلاقوف

 قو SES امم دن اعهتن زا ادمکح مور els هدابما و و یسودرا

Ab!نفر یارجا هده روس اقا ایما ود ورم هداروو ۰  

 حاعدوج ردشلدا مادعا و لتو ey! iy بصر ندا

E peneو نالوا شەقىح ندنع بقاع: ا  

 دل وت 3 ههزاو یدآ | قلا 2 وز هب یداع ندنسهلببق مال

 .یدیشلوا یسر le یخالو Gly dA وزع ندا

 یدل وا قمار ۲۱ ga ۳و An sla <! شفا ین رب كورم

«teleعیدوت هامرحم هراز وق ندنرامدا تکیو قداصی روصتو  

 هایتفایف رار هنسومق كرهش کیدلبا تماقا Mh وزم وقمیدلی |

 هدعابسم نوجا لاخ دا هرهش SLE هودر كوبي ۳۷ وا كرەلک

 شعلوا لمح لاوح کیا هنس ر یه كرل هودو .یدا شمتسلا

So!هسنر كرانو رازق  eaeوامم هلراشاش یعا كجهلدیا  

 Ob هرکصتدهدعاسم !Sart . یدا شما نالعا یتیدلوا

aleشهچایرللاوح لاحرد رازوق یدلوا لزا هناخر بیرق  



 هلغا وا شمقیح تیکی باب رشکیا حاسم "المکم ندلاوج رہو

x oleیدنل وا البتسا یهاکتماقا كس . 

 oly یزک ر شل وا رفح نع رالا دک اوز س رب

gabشمهتسیآ  Galكتارف قبرط روکذم .  seا  

sayردا  walتاذلاب یزغآ دیک نالوا هدلحاس رکید .  

 تولآ all ینماقتنا esas! tid gl هظفاحم ندنفرط ورع

ge Poonیدلیا راتذخا 4125  . 

 روت دم . Gal ن ملا ا 220 <n ینهاکتماقا ور

 شع روف E لاح bls ote گم مف he ولماب هربخ

 هند راقلقاط» هف وک هبعش روک ذمو |S عقآ و هدنرز وا ,ery نالوا

gbهونج ندرپ لاا هرزوا كمتک ی  GA gbردشنرآ . 

 .:یدا نونعم deel St سقلا یا غوا كورع

 و یرکید رو ماللاق نہ زوا . Gaol نورع ینکیا
 بوسنم ههقلام و tel عطق یتسهاسلس یرللارف CY یسکیا

 ناناق هیمست قرح deal كورع یجنکیا . رایدبا شملو

 چیه یرغندراکش دیصو (DKS برح سقلا یا ینکیا

tyلاغتشا هلا  col selیا روطاربعا مور هاکوهروس هاک .  

 .یدنارابا تد < 964 ور قوح رو IAS نوجا برح هنسضارا

(ios 4سد نام ندا ز زواج  ce hieدم یس دیکر ییزو  | dad4  

 !Gr شما روم هدلوو یا ores Le یدا روشلاح

 . ىدا یسالوآ ASK لخاد GLI كنهالاعن تایحوو

 -دعل یسواح act و یدآ رضاعم هدرح دز fs نامعن مثجکی



oS!را هنس ۳۹۰  odعوقو  tlyیاحوتف موقص . یدا  

 eget حیسوت هدهحرد aired yl UL كنسیر چیه ندنفالسا

cel . calیاب هلساسح یب لاوما_ یتیدالبوط هدنرارفس  SF 

 تباقر wait dy a یاب یرافتاس !Fy Scab نییزت

= ° su! ow! 

Beat oils Lol رادتمیق Se یرادمکح یارم 

 یسهحغایو  Lis.یدیالماش ین رلکحبح ابر رظن و ردان تیاغ

 نالوا ولم هل رادحخل احیهام و رهسمک ناکن ز هدیرزوایرمتارف

 نانا رهش ر یناعاش ندا سکع نیلهحیک كراق اق هجرلکم

GLAI Ay تاروصت رابرع . Gal روریدنآ یلاثم ین 

Sl nw ازفا تربحو al لامعتسا Gey قراوح هدنسهچ رد 

Sab 4-الاخا هلا تااورو تاباکح یسهبحع و هسسع تاب اکح 

 و تشز كقرش هقیقحلایف .ردراششارب  glialهدهدلډو نوت

 یدا شم لوا عمه .

 كماغتحاو تاراد و اوه تذابج و هت غا  Botدز

tml نوجا ثكلردنوک aay نامعن كنلعوا هب اک «یدرح 

 نوت ارز .یدا شعا روبح  maیدالوا  > Jنکیا هدشاب

 رکا كرەدىا تافو  aloyر  oleا یدا شلاق

Cam وح نامعن .یدلردن وک هب هربخ یدالوا كحرب ا E 

 یدالبوط ینسالقع قوج رب كمحعو برع نوجا یسیرت .
  Adyراو نایتسرخ لقاع هدر هدنسرآ  . Calنابتسرخ وبشا

Solely تبنما نوتكنامعن یک ینیدلوا ندالقع فنص Fy 
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x tel ysهدنسسارد كارس نوک ر لارق . یدا هسمیک  

 ییاحاوسفنطا تیافكنا رف وی رومعموتش ز كرمشو شمرونوا

 :هارحتفم God gl یسحش كا Sas شیاط هرکفت هه ااشاع

 » pee زاونحوراهدو !Vib اه Pod ول هداندابحع»

 همش » : : alge نابتسرخ . Gal te reb رابتخا الب هسد

jeردقوت  pasنکنز هر اده  yoرادلوصح و تدعم ول هد و  

 هس اهل وا -لارق هلکعد «ردماف )30( ردلکددوح وم یگاد رلهو وا

 قااخ بانج Lbs peo ؟ردراوه د وج وماعاد gar نال واقاق

 By طقف ء رددا و els pro تنج هکیسهجغاب كننقيقح
 dul كرت یتاقعاط راتو راتچهلوا لخاد by oS سکه

 .یدشم ر و اوج . « رد رلذث وا BE هب las تادحو

 باس Ath وا تادقيقح سح ر هدنبلف hel راز وس ون

 جا هدآرخ bes شما لوبف ییوساع ند نامه ا

 ریش | لر طا یخ

  esیدلدا تنطلس نالعا هد۶ع۱۸ ردنم مي ییلحو :

 كلباو  tllكماره سنرب جک  CFنوجا یسک هنئوروم
A eae. افق, داد رخت دز هقیقل |یف.یداشاواقملو out gles 

 نیا  LAS fe sealتصعی او ا تطاس ی ر
. Gal شما 

 لخاد هنارا هطخ هلبتیعم كنلارق od یزاوس كس قرف

 جات نال وا هعزانم بحوم oly یس (Pate is Ard مارم « یدلوا

 ° كاهسا قحتسم ےک هلعض و هتسارآ نالسرآ al Sl كتنطلس

 . !G4 را فیلکت و



LSTلوا  Zoey oy lشعا لوبق یتفیلکت كزرابم  

 قفومهدناتش هدارحا oe ندشیدلوا ناصع یراج هدهبا

 هدایعاو تعاطا ضرع یثراق همارچ نکیا شلاق قمر هقلوا

 ۰ ءدآ وا روح

 یدتآتدوع هفارع Godel لما لتا هللا تارسمو ردنم

"ig a mel ۳تقولوا طقف 3 1  GLL oFکج هررحو هدنلا لنر یلرفد  

 SF لاح رد ردنم . یداشعلو هداتتعل ات سرات edb 5 ندتکلوا

 4 رات صرف تمدح ۳۹ ss نالوا نول دم هنسیدنک نوجا

 Ds sy هدر ندرلبب- تنطلس بصع HLS. cal كلام

 . GAL یعلو sels هت ET كفلناتسرخ

 هنصعت كنهورک ماکح تادعاسمو تالباع رک ذلارام

 مدعو و شلوا لصاح تسونم مدعر هاتیموم ندنفبد وفوط
 .یدشلا نمات یسهداقتسا تنور chal رم + ون

 مارولا 2ک اع تانتکرح طح ch سفر موق

 . یدا شمالشا هللا hae BE تباع سولح aKa 3 شعا

lay colsیرح  cubbyكعارارف ندسدش كتادمت .  

 یدوابعا مور ءدزوا She لعر نیما AG < نایتسا
 ید! راششا احتلا 4! زا

 .یدکعت ودرا نوما كم! هعفادم یرلنو سودوئر وطارعا

 هنیرابرع هربخ تارقوس Sahl هجو ورعوط هنارف رانمور
eyهللا یراوس یلتلک ردنم . یدا شمتسلا كما  lie 

 . یدلیا عقوم ذخا هدنفرط كرللسرات كلررک



 یجهرک AB كنهروس هدنفرظ نامزر Ge ك هنر و
 ی رلیالا لاحردو یدتا دعو ینکحهدا طرض یەک اطناو

 GUE .یندا Jagd هو تارف holy .یدلبا كيرح

Gods!راحود هوفروفر راد هنموحه كنسودرا نمور  

Gods!رایراوس  Jokesهشرر  cetیارف لاحردو  

dheقملعروف  Sbقفوم هدلاح یرلکدلیا رایتخا  
 ردشمرو وکبو | وصیاناویح وناسنا هدقلهشعراق و بویمهلوا

 بیع ردق كس OLE هدهمظع تسولغمو هروک جاور

 oe ما ود هددهفاعتم هرام . ردعلوا لوتقمو قورغم

 هب وع یتسودرا محع هدایما ود وص دا ه راح ig یدا

 یتسهیمطق+ Sa phe كنسودرا برع جج نالوا شک نوجا
 یتجهلوادعاس هرانمور ch < ماود ندرلهحضو .یدلیالڳ |

J galeیحلح سودوتت هدهسنا  jk!هحرصعوا . ید شا  

 Sel تنامم هتاقر Aes كرلكرو یرادمکح نارا

 نوح رپ bl ودرا  لتلک ty ارز < یدا زوجه

 دقع نوجا هنسزو هد وقس هتس هلعءاتس . La! rae روته

oSهکراتمو . یدار و رارق  LHكرلنابتسرخ هتنابم  

 هد هی د| شما والاخ alg واهدعاسمهت رلع | نین یا رجا هجتسد رس

 یتطلس ماود كمارپ و شمامهلوآ هظفاحم یکح تنهدامو
 . ردشث | ما ود hese هحینر دم

Gots تیاپ یتطاس تدم نروس نوزوآ ji Fs 

  FF 0۲لاحم را ! Sasرادمکح نامعت یتکیایلعوا هم رب

۷ el حرا 
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 هنر, هرکص ندقدلو هدننارمکح ماقم هنس یدب هدو یداوا

Soماودهنسنوا هدیتنطلس كنو و یدک داوزآ یلغوا  Cabs! 

 . Galo nhl سواح 4 ندم ینکیا ods و

 !gS ندالاغشا ینتح هربح رد 450 44۸ ند 0

 شلا عیدو هنامقل یجنچوا یسهداز ردارب یهرادا ما رذنم

coi . 

Lilyهننیدنلو هدننایم یسهتسل یولمهرحكسنر 9 رایضمب  

 2 یناهفنصا !25x esta راشمالوس یثر راد

 wl هیقرم ماوقاو . شما رکذ ینغیدلوا فلخ هنسهجومع

 قدصم یو Fo یلاوقا كنراخرومهروسو مورنالوا لغوتم
Ane y۱  

 رابرع هبحوک یرضوط ۰۲۹۸ هحنلوق ك ( سویاوآ (
 هکىنفو هيما وب 97 هلتماقا هدنتلا رداح هدنلحاس ییا كنارف

 قارحا یرلهرقو . Gal Dal نالوج Lol GS هدنیطسلف و

CAEرذح ندكملا هشيدناو فوخ راحود یرلرهشو  JR! 

 نوجا بیر ینراهبواز داراب وزعمو كرابهار GE هدلوح .یدا

 تراظن ههبروس .یدا رارونالشوخ DRT ور ob هل وح

 CHP نءهژوا نالوا Ne رب میرسو لاسف ندبا ادناموقو

 ر نالوبعوقوو یدشش od gS هرب دوخاب رب Ayal بیقعل

ot >یدشللا مازهنا راحود "الماک  . 

 سراف دابق یلغوا كزوریف ورعوط هح رات 4۸۵ هیفامعم

 Gal» شمقبح هنتح



 لصاع هلیسهلیسو یلازتعا كنلک و مک احر هدنمسا قدرام

 Albi هدلخاد دابق هرکص ندنافالتخا «یدازوا نوزوا نالوا

Glee oa!روطاربعا كردیا سح ینجایتحا كج اعفد هجراخ  
 لاصحتسا یت واعم كس راد یعهربح و نالعا یرح یشراق هساتشنآ

hhودرار یشراق هرانمور كرابرع لوا هنس چاق ر و .- یدنا  

ablیراکارتشاه رح  O54!شما دقع قافلا ر  owl . 

 دوجوم Gh Sols هدنراجګا هک لمقر كنسودرا دابق

 NASH یدنرو یرغوطهرهش دیمآ نالوا یهاکتماقا . یدبا

 قرهلوا لماح یفلبمر یلتیلک ساتشنا هدنتکرح كليا les كسرف

 کچا تد وغ aS Ae داخو sta set gd یحلیار هی ناک

 اها رف زمو ی هما
cw! 

 نارحو . یدردوق هب aaily یرفس قرهلوا باوج دابق

 سنر وبشا . یدلیا صا هنامقل یلارق هربح یعا رغ یک

 یراقدلآ AES وبلاح cal شمل وا بولغم هنس رللارنج مور هد ما لوا

 سالت Wo ge ore pe یرلقدلوا لوغشم هلا مسه یعانغلاوما

odin is[۱] . ردشل اراحود ه هبعطق تی ولغمیرامور  

 یون اوز یاون کەس زا ةا aul نا رج ن

 .SO ر ترا سج هموحه هرهش Sly هده دليا

 ایا هدنکواادیمآ افتک الاب dul ی
Boy,كس ۱۸ هنهاکودرا سراف نالوا  polردشلا تدوع هد . 

 ۰ ردهدراوح سیلووسوتنا by نیطنطسف هب رفت ۱1
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sulار هنسهدندشهعفادم كنسلاهایرهش  SAGEهرس  

 كم نوجا قتلوا یروک ذم رهش یروطارعا مور . یداروک

hi’هنیرللارنج ردتقمكا یتسادناموقكن ود 199 لیکشت ودرارب  

 . ىدا شا عیدوت

 یسودرا هدیز دابق تقو کیت Jl یسودرا نمور

 هدقملوا با سنا وزیجعت ندنفرط رامور bole هدارو و شمروق

cal seyكنیرکسع هدنامداصم مهم چاقو .  Gee od 

 نوحا قلا دادماو هنمشالفازوا ندرح عقوم هک | عياض

oF Quis CSیدلوا  . 

tsران وه ۽ هامحع دادماو . یالبا دورو هدیدادما  

 csv ۳ هروک ذم And و و oul Sole Ow bys هربح و

 Cw! Jaslene |. زوع

 همز و دخا یتعضو هعفادم دابق هلا توقف Gy هک غنا

 . !SAL یرعوط
 هدنسی رابا Chey ورود هایسهزرفم فاشکر نامعن Sls هربح

Culpaراحود ندنفرط یرللارنج مور هزرفمو طقف «  

 هدنسهحرد مولوا نامعنو مزهمو وح "الماک هلغلوا موحه

 بواب هشواص ندیرح نادیم هلتالکشم لک .یدیا شلوا حورج

 . Giron! Ska! ols el sel رخ

 قرهشوقهلتعرس لاکو ob Ke یراوس دابق هترزوا كنود
 یرامور نالوا رفظ رورغ تسمرسو < یدشش هبرح نادیم

 . ردشلا راحودهب هشحاف تد ولغم
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a leyقحا ندرامور هدهمیظع  Silهدصا لوا لارنح  

 هدنامعن ندتهحو .یدراشملمهراتروق !Ge ao ge cle رارف

GESكوت هم در وطار مور هلا یسیرطف  ouنشمدوا فر  

 با

 ندا ale هدنرلغص امورو نالوا كانضغ ندننیح ورح 1

sledندنلاعفنا یهدنقح یرابع  gbیهسهدایدابقیلارق هربح یال  

Sigh daeوبشاو شل :بیغرتو  eh J KGa clon Chi ge 
 شلا oul lll یفرصت Allies نوسو یطبض

 P یدا

 تاقالمر نوجما تلاسم و حلص ast هلسلاو كرهش دابق

 هرصاح كر دابق قحا Gal شملوبعوقو تاقالم و شا بلط

 .یدتسا نونلا ۱۰۰۰۰ !OF تدوع هنتکلع 1

 oS ld ندشدمهفج eels ندکس ید لاو هک وبلاح
 . یدعلاق رسهحش

cle SF ath كنهراب alll نامعن هداسناو E 

 ندند دتا  gyبحومیدوعهلا هرصاحمكر كدابف یافو كم

 ردغلوا .

 رود همقلع رفعجواهنتیک اح Che be ope هرکص ندنامعن

 Labiy ونمو هر gu هبراحم یهدننب رام هلرامور .یدک سیلایم

 . یدیا بیرختو بصغ ةنانر ofl یرابرع
 Sheer ge ail هراهور هدنراهنس Ay كرصع یجنتلآ

 ی رانابوج « رلیدردلاق یرایروس هلا لوخد هنسیضارا هربح



ae eee 

 . رایدلبا روبحم هرارف هرللوح یتسلاهاو رایدردا وا
 یاب كب رذنم یعنجوا یلغوا كسبقلا "یرما یجنجوا

 فاخ ههمقلع oto. 4b 6۰۳ و . !SH مکر

 . یدلوا

 نوجاراهحع و لکنا رب مهم نوجا رامور موق اذه عم

 . یدبا قفتم رب لزوک
 یدادحا ینیوسعنرد كارد یحنح وا یراخروم نمور

 !GLA لوبق BLES نوجما یکیدروک Ge bo ندننید
 . ردرلشعا ناس یغیدلوا رتفاو و

 هلت هنسهدلاو کو . Gal ورع gles desl كرذنم

 بوضم هنسهلیبق هدنک السن و یدا رربد ورع یلغوا كدنه

Calراشادن رق سنرپ و نالوا براحمو دمتسم .  Sdدعس  

 موحه هنسهليبق مع ی نوجا قلآ ینماقتنا كنالوا هدنمان

Gal selو یدعس ارز .  aedلتق یسیر ندندارفا  Et 

 J یدا شملوا هنالاظ كب یاقتنا كورم . یدا

 ه ورفرب ES مسج تیاغ ندر په یرسا ۵ يلا

 یتاونع قرح هنسیدنک لثلاب bln شهدمو هتشا . یدردنآ

 . یداشمردر و

 . یدلدیا لتق ندنفرط موتلک ن ورم دنه ن ورم
 ترابع ندهعزانم کهدنن یرلهدلاو كنسنکیاره كرلنو .یبس

al : 

 كنسولح و شعلو هدننطاسر رسم هنس !Silos موق ص لوتقم
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Fm0۷۱ ین یسهنس  aهللای هد ترضح هدنسیدالمم  

 . ردشلوا دوجو مع یارا دهم asl سو هيلع یلاعت

 ردق هنس ترد یتنطاس ماقم سواک نالوا فلخ هسردار

 .ردراشمر و ینمسا قاتر لضفم اکو رایضم sal شلنا لاغشا

 ندنو . ردشلدا لتق ندنفرط هسیک ر ندنسهلبق رکب ی

ecكناورشون ه  GF Gladeرب اذه عم ۰ یدلیا لاغشا  

 یردار كسواک و یلغوا یجنحوا كرذنم ینحوا هدنشاهن هنس

 لاغشارار + یتنطاس 3 yp pe a Sy ie رذنم £59

culیدنل وامادعاو لتق هدننرح رایناسغهر کص هنس چ وا و . 

 ارز . یدلوا نارا رادمکح ؟درکبصت نامعن gets یلغوا

 . یدبا راشل وا ol كنارا قترآ یرمن رب هربح

cnet لارق were ندنفرط gly! LE نب oll Jol 
 ! calشلآ صا هنطبض كنايشاو لاوما هفاک دناع هتنرافلسو

  Soulهتعلسا رادتمیق تیاغ دناع هنامعن هدننایم ران انل وا بصغ

ol دوج وم راحنلق co" العاو هرز ردق ۸۰۰ هلا 

ytندرکب ی مدقا ندتعنع هسراف یهنزخ رادتمیق  

 هانی فا سر راکترچ و ا thal ملست هبیناه

 رلیرکب یتیفیک در و 42 عانتما ندمیلست یراحالس نالوا

 كنردار یسهلج . یداوا یروهظ بس <A یمدش

 . یدرلشلا ذخا یغلرادفرط hese Se سرافو

 رلعارآ هدنففوم راقوذ عفاو هدید ودح كل وح ا قارع



 بس ۱ مع —

 Ae So وب ندنندش كموجهوب .یدرلشمرتسوک موجه هرکب ون
 . !be رازف

 وع یرکف تدوع OAs A ols al ن هلظنح

 یرلنالوق ate یرلفدلوا بک ار dA rsh نوا كا

 یرغ OSE برخ نوجما نداقییدوسدلنمرم مزویدسک

 ales ی < رواکنح ردق by زکس . یدیعاب هسد GALE هراح

 ی رللوق ردق هرلزوما Che bls نوجا قلوا تيرس

 : یدرارویش

 هدنسادناموقت uy ندنابیشونب یحانج غاصلرلیرکبونب
calلوص .  Sleن هلظنح  atedرويدا هرادا  Gal . 

 قداص كنامعن کیدا روبنلو !Glo Jes كنايساق هدزکیم

bileرویلساص  Galهدننایاکح برع یسهراحم راقوذ وبشا .  

 سراف !gal Glad هنلارق هرح ېی .ردشلوت ترش هداز ك

 توق ون طقف . یدبا شما لیکشت توقرب مهم كن یسودرا

aeكرلب  barرویمهدا تمواقم هتموحه  ole . Galقالراب  

 MIE نیکد هقارع ge Us مازا راتفرک هرکص ندهعفادم رب

 etre تیاغ GFT سايا یلارق هرح .ردشعلوا بيعت ندنفرط

 .ردشمام هلسروق هدنسهاس Chel 2s نانلقهیمست ماحو نالوا

Xeلاصر | هلع رب ج راخ ندهکكم یی وقیم قارصف وو  

 . ردنا رابخا موق لارق هنهاش نارا Gale كم راحو

 ا ALIS gee کل رب لوس اهد هداروا طفف

 SAG Sl هسرروتک یتیولغم رخ Se a alt oF هدوا
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 سابا . یدیا coal yl یداتعم كمردتبا عطق ارابتعا ندزوموا

 ر gata هد رادمکح روضح هدقداوافتاو هنآ ارجا هنالاظ و

 ا رلن اة« زاب دوا رلیرکب كد ا هبلغ ز » و یدرتسوک هرهس

nlشعد « دواک تب ندن رلزمد نالوا  Gl . 

ailیرادسکح نارا نالوا نونم ندهحش ییدشا  

 كوو یدتا وا رکن مظع هاذ نوو eee رخ ر هلو

Jy.ندا بذک رابتخا هلهجو و . یدلیا قرغ هرلناسحا  

dal alanaیفاهتنسخ اجرا: غورو ینهوواس  

 هلحعل | ىلع ناه و !Gabi هدعاسم لاصحتسا هل Sb Jal هنا

Blyزا رب . یدشما هر  pw Koilمدار ندهربح 4|  oF 

 طقف . ىدا شنا ضرع Gade AA. Sod یل ولفم هثداح و

gale SEG ks gbراحود هتبفاع موئشمر ؟كمهد وا  

 | ی

 و Fb A رالارق هربح

 ۱۵۵ یدالیم :یساساكنرالارق one :محف لب كالام

۳۷۵ ck دج 

 ندنفرط رواش FI یراد_کح سراف] ws ن یالع

 [.یدتیا جاودزا هلیسهربشم كحاعدج و یداروت وکه هربخ

 ۲۹۸ (. !GAs فلخ هحاعدح)یدع ن 9

 ۲۸۸ شقا یجنرب

 ۳۳۸ سدقلا Syl ن ور ینکیا



 بس ٩ ها س

 ماللاق نب زوع
 قرح !cial a نوکیا

= ۶ . i oa 

la كلرذنم یحر و قرع كناممن 

 نامعن یجنکیا

 2 لوا نامعننداوزا

aS!داوزا ردار ردنم  

 داوزآ ن ثلات قاس

 همقلع - رفعج وبا
 ثلا سقلا وا

 ثلا زدنم

 دنه ن ورم

 سوباک یردار

 یسهرادا Aes كد ز

 رذنم ید رد

 سواک وا نامعن یحنش

rt!ساق نب  
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whe وام 

 كراتموکح نالوا شما روهظ مالسالالبق هدناتسبع
 برع كماش cafe و . ردیتموکح « «GLE یسحنجوا

 هدنراتهجهروس هروکهنل وق كراخرومضم ۰ بولوا هدنس ونح

 قرلواهنمان do ghl cl موریابرع see لئابق نالوا نکمتم
 OW بوقح ندنع abl صاع نورم ادهعم . یدآ sal هرادا

 odin رات دا ثم وکخ جا اجاب کک ندنلوصو An رحاهمو اسور

 .ردشملر ویمان « یاس » همسق ینکیاو زکلاب .ردراو قرف

 : ردشمزاب یرلرطس وش « ءادفلاوا » راد کوب

 نادنشاامف 6 shad jute اعم تره

 هلیببسنایغط نالوا لصاح !dbl gli كيرامدس راب صون . رولک

 « ناسغ» هوصوبثا . رلیدشلر هنرق Caria ger بولک هبه روس
 «ییاسغ» هاست هنمسا كیوصو هلببق روک ذم . یدرارد وص

were 
«sal sly راديعهدنمسا « همغاحض « هده ر وس لوا Ook y 

 رانو  gableهر | رو هلن رحه ندنع و ها یدربشلک

 دالوا نکمتم هداروا نامز یرلکدلک  ob bleی رارادمکح و
 یدرلشعا تنطلس یارجا هدرارب كران و هلبالتف .

 Gal هنفج Ne gla یرادمکح یجر كرل « یاسغ»



aoe PY ee 

 ول . ردشما ادتا هدنسهنس ۰« مالسالالبق CLE تموکح

 « ردراو هدران ر و مدق ool زاهد af رات

 تالیصفت هدا زاهد slo «هعقوو یاهفصا 55< هال ید وعسم

 : ردراشملا اطعا

 یرلکدلک هکمشلر ههبروس یسهلیبق حاص ی. : هکهلبوش
 .یدنا دوجوم یرادمکحهلئاعر ندنلسن « خونت » هداروا نامز

 هرایخوننهدنامداصنالوت عوقو هدنسارا لاصی abl رلرادمکحوب

 ءان کو . یدراشلراص هفلنایتسرخ aye یراقدلوا بولغم

oo K leهنسهرادا كائابق قوحر دوحوم  Gahرایلامور هرزوا  

bندنف  | vrais iEصاع نورمع هتشيا . یدراشلدبا  abl 

 كنادفلاونا-نامز یراقدلوا لصاو هارو رلرجاهم نالک ندنع

 هدارو Gadd « همعاحض » بونم هلاص ین - یک ید

Soda Teلوي  sys9 ترایدنک .یرایناسغ رانوب  

BO eyرثهمش] ر هدرلا روا  ol 7 obرلرجاهم . رلیدم روک  

 .رایدهتسباكغاطبر هب وکر ووه هب زج یرانو بقاعتم ی رلهمشل رب

GFTهعاحض + هابس و  » olesهدیرح نالجا هدنسارآ  

 .یدنا Jal وا روبحم هتعاطا ضرع Od راک دم هدا تماقم رانلکیب

 رارق Sel هبقر عفر Mtl دار یراددع هرکص زار طقف

 ab J داوح esl كورع نالوا یر ندنراس ر . ریدر و

 نالوا رومأم هنمالپوط وکړو هدسب .یدریدیاب جیلقر ندنوتلا
 كنوتل آ زککیدلیا باط ندزب هتشيا» Aye كصخش

 لآ یمدکش کیو ur ble 5 هدکدید « یرادقم



 بس ۱۵ —

 بوروا ندنبلق یعوقم lene صخش رمل رثیا رثیرثیا هرزوا
 : یدشعا فلن

 هس Nel توق سکو ذوق زارحا كن راب رع یناسغ هتشیا

 كنون .یدا شاوا هلئتسمو Goll كالا Nhat نالوا بس

 . یدراشعاط سر GUE نب ورم bd Ls هنرزوا

chpو ترعب تردا ر داوج هنتنافو  Clie 
 اکو هنفج ن ورم ن هبلعت اره عم ۰ یدروندنا راظتا هنافاکم

 نیک aad وم وما داوح هنتسوا كنو . ردشهوا حیجرت

 هنسضارا ode قافالاب abl یسهلبق « زوع » قرهیلوا نونم

 . یدیا « بژی ه زونه یمسا كنهنیدم تقواوا . یدک
 كنلغوا لوح وک كنهتفحو هتسهنس Yoo دالبلالبق هعقووت

 یاونعلارقو ی رومأم !sorts ینلئابقءروس ندنفرط رایلامور

 . ردنا فداصت aa wee دالیملا لبق یدخا

gleنایتسرخ یرامادختسا هدنفاماقمعاقامور كن راسن ر  

 یراسنر و راتمور . رونلوا رابتعا Ot 1921 لوبق بهدم

datماوقا رتاسایو  ob fe ste ablمر ات عونر  

 ندنک ولم هربحونع_هدنقح رانو نوبقرش . یدراردلا مادختسا

lesردراششارب تامولعم 31  : 

 . یرللودج لارف نالوا یرلرا كنیراخروم برع ضعب
cleندا برح نوجا هینیطنطسق 034 ر وس كراخروم  

 نوجا یرلحرا یدنک یرلرثا یواح یتمسا de by برع

 LARS Ie راخروم ریما زا .ردرلشعا AWS هقر و رر
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 ۇر رغ یهدهزوس هلتمونع كراتمور «كنمسا«ساهزآ >

 ر مساود زسهمش .رونلوا نطینیدلو امان ر كرتشمیراقدل وا شمر و

 .ردطاغ Aub « ثراح » یرافدشاط Peak ابن یاسغقوح

“Cpe eo cess Qo cy gt!تموکح یارجا  esl 

 هدلاح یفیدلوا هقشب هقشب یرامسا كنسراقوح رب ندرانآ و
 .ردراشملا راهشا هلیمسا « ثراح »

 ندا تموکحو تطلس یارجا هدهروس هدرا آ ضع

 .رد و یغیدلوا !veo نآ هد ورم نٿ راح كرب كلا

 ینکیدردلوا ینلارق هدنک هد [ [GEV CLT كسقلاوما
 هلسروستلاکو ندنفرط دابق صاسنن Sole نالوا Gey و

 . رولدا 3 یهدنل وا نییعل

 9 9 مع ارا یوا کلم yo س بلا ما

 vb یا ن ثراح ندنفرط « لئوماس» یدومو شم ! رارف

 aay یروطاربعا هینیطنطسق هدوو شعلوا هیصوت

 . ردشملا هدعاسم هرارف

ely نسح ] GEV باتک ] هدنسهرقف So HES 
 یا ن ثراح هدئحابم قلعتم  Yeكسنر رب هدنمسا یناسغ

 هدنمسقر كنه روس  peهکوبلاح «ردروک ذم کیدا تفت

 نارمکح ممآ نب هلبج هدنمسق رکید  thalیدیا

 نمدنفا مالسلاو ةواصلاهبلع یسهنس Fu he so ترج
 et ند توعد هنراضع ندهدوج وم نا A Se كن رأت رمح



ae RAN 

O94!اسیا ن ثراحنانلو هدننایم ارفس یرلةدروسلاسرا  

 . Gal یر ٠ ندع ماکح هده روس

 هتسبل ییدلیا میظنن Ske هنکولم یاسغ كنناهفصا زہ

 Pode هحور

 ندا تام تحت !cle! Gods هعفد F رب هت رابع هروس»

 -روطارع امور یذوفنو تحالص . یدرونلوا هبمسآ هنفح هناذ

 دوم wiser فک قاب Shs طنز وتو
 هم وقر "هایبق و مادعا یتساسّور نوت كالئابف هعدح ی بقاعتم

 .یدشلا لاخدا هتعاطاوراد یرلنمور !OA تماقا ose روس هلا

 تدم . ردشلا اشنا همیسح leg“ راهعاق LS ر هدهروس

 لغوا نالوا فلخ کو . Gal یآ چواو هنس ٤٥ یتطلس

 ندتموکح یارجا هنس شب . !cab اس رارتسانم قوحر ورم

 هدنراوجناروح هدو . یدلیا كر waded ییغوا .hl هرکص

 مرد ندتنطلس هئس ge ناو ید ا اس ca ردغلا رصق »

 ماود de BS dl یوم ۰ یدلوا فلخ 6 | ثراح یلغوا

 هدوجو تار قحقلوا یداب هر د ما دو نا

 ردا

 ءرطانقلا . یدلوا فاخ هلبج یلغوا هتموکح هرکص ندنا

 هتسنوا یتطلس نامز . رهدراب | کیدا اس تام هفت

 كنهنفحیسدلاو.,ردعلوآ فاح | تراح لغوا
dealیزق كورمع  cal orkهدنراوح طول رحم ) هداقلب .  

 (.ردهدکلر و یاناقلب ةبسناکاهیلاوحوانوکو هکیدارمشر دق
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 هم زا .ردشمربتک هدوجو l1 ضع هدارو . یدردا تماقا

 رابقالارذنم یغوا نالوا ندهرام هدننافو . رد را كن رفاحلا

atیدقح  . 

 عقاوهد راوج . ردغلارصق » هدتنطاس تدمنروسهنس چ وا

 یردار ae) ندنآ . یدلیا این تست یههرح و یهفرو
 . یدتنا تموکح یارجا هنسب ش نوا كرما سولج نامسن

Ghaiینارذنم یشادنرقیجنکیا  ail gc ret ylیدلیابقعل  . 

 رادمکحٍلبج یجنکیا یراردار F222 Ke ندرذنم ینکیا

 تنطلس هنتردزو وا . !Gort تماقا هده رح ao . یدلوا

 هدكنو هکیدقار !doy ینکیا Gols Geo So ندکدروس

 ول یرلرتسانم هعونبلا « ماد 6 فعص . ردهنسپ وا طل نامز

 . رد ور هرزوا قلوا یساس را كناذ

 ینکیا جنک نالوا کوجوک كاكنراردار هدیناخ كنو

Cals Ffهدارو . یدردنآتماقا هدهدبوسهدو .  « clea) nas 

 یتنطلستدم . ردشعا ای « رانم صف » و « تالاحعل |تافص »

 هنفج یجنکیا !Jos كرابقالارذنم . ردآ ییا هس ST نوا

 بس . یدا « قرح » یقل Ay . یدشلوا فلخ هسا رب ود

 ۱۳۳ Bel قارحلاو طبط یهرح lagi قانو هبمست
 اک | نامعن ینکیا یردار tat ee ندتموکح هنس ییا

 wy چیه هدنتنطاس نامز نروس ردقهنسر و . یدلوا فلخ

 ور نب نامعت یحنجوا بقاعتم .Gl ردشمامرتک هدوحو

 « هدنوسلارصق » SALAH دوعق هیرادمکح ماقم رذتم ن

 . ردیساپ ك « بروه رصق » و
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cobb ulyهدرافسا ضمب هدهسیا شماملوب هدیرادمکح تخت  
 یحنح وا ode ندو . ردعقاو ییدتا lal gs هن راب رع هربح

 هدول » یدلیا سولج هتنطاس تح de یحنح وا (Jeg كنامعن

eoندکدروس" تنطلس هنسیل | نوا . یدردا تماقا .هد «  

 ییا دب هدو , یدلوا تاخ Gl لغو تم اک

 OW y هدمسا نبع كردا تافو GB ندتموکح یارحا هنس

es!نامعن  Godly IEE!سولح  GAL!6 سرود .  orm 

Sh besیار اجر ص هفاصر رلکدتیابیرخت  daleد دج و راما  
Sb! . 

 هنس زوقط نوا قرهلوا رادمکح رذنم یلغوا هرکص ندنو

 راشملا لاخشا یرادتقا ماقم هنسش زووا هدورمع یلغوا كناو

 چیه كح هر دتا pee Saul و ی رامات هدیسکیا سه هدهسآ

TES Bigeye ۳هدعل . ردرل شمامهلوا قفوم  

 .یدلوانا Se هنسيیا نوا Age نالوا یرلشادراق sex وا

 یدروس تطاس aw dT یرکب .Cok لغوا نالوا تا

 ele تدم Male ندا دوعص ali ماقم هرکص ندنوب

 .یدلوا فاخ هلبجنثراح یلعوا کا بودا ماودهنس یدنوا

 : 2 | 4 NF دیدش و كالهم !curled «هنانک goo هلا یوم

estیدرودا تماقا  ere kodكيو . ردهتسرپ نوا  

 تخت هنس ش زوتوا مات نامعن نالوا رومشم هلیمان مانق یلغوا

 تمااهدنرهش « ینارصعم » عقاو هداصقالاروغ . یدلق هدتنطلس

 . ردروپشم هلکع د «ab» . یدرابا

 ۸ : مالسا خرات
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  Nalaثراح و لغوا  FA net Jlكح ! « Jesما »

  ESو . یدنا تموکح یارحا هنلئابق ناسغ ردق هنس یدب

By رصق ef دن ] ربلاپ یذوفت هرئادو یتموکح ٌهزوح كتاذ 

at auc ندوب . یدشعا عو ردق a eb صاع تاذو 

 یدتا لافشا یرادتقا ماقم هنس چوا نوا رذنم لغوا ناقبح .

 شل یر f age aca li لیبحرش یشادنرف هدننافو كنود

 ی رداآرب . جنحوا هک | تافو هرطصن دقدنل و و نا ماقمهنس

 4 eal ارجا تموکح هنسنوا قرلوا رادمکح ورم
 , یدلوا فلخ هنسهجوح ae لغوا كئراح و GK كورم

 ا لغوا كنا هدنافو ءرکص ندتتطلس یارجا هنس ترد
 Bee pe تسرارادمکح es Bl le ررسسلاح هلک

 . یدل وا

 فرش و لوبق یالسا نیبم نيد ما ن هلبج رو

 هلارارف كرهدبا داد yl هرخ ay Th هدهسلا شلوا فرشم لا

eیتنطاسنامز كم وفص هکنوح دعما اتل اهن ارس  

Neryكلامو طبض ندنفرط قوراف ترضح  GE laa rte! 

 ندقدلوامالاسا ہا كممان هلبح . یدفداصم هتف و ییدلوا شلروس

 و۶ ی ایسا كنساحتلا و رارف ههینطنطسقو كتدادیزا هرکص

olyهر کج  J yl 

 تودیک ههمرکم Lae So“ ندقدلوا فرمشم able nel هلبج
 ییا عار رقف لوغشم !ala وط ae Sal ردا فاوط یادخ تس

Fle’هلتهج ینیدلوا ندکوام 873 موق . یدشمصاب هنکتآ  
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 رقف . یصاصق یارحا هدنقح هلبح . ماما ترضح . یدشلا

 هلا ارقف هدمالسا هللا صا یتسمروا تاقو رب 6 | Oe اعا

 هلبح موقع Saal شملا ماهفا cual وا قرف ردقهرذ ككولم
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 a « نىنامىن »

 ورم

 ورم ن, نامعن یحنح وا

 لواورمت نب ثراح <«
  F559نامعن »

gettنامعن  
 سماخ نامعن ن Gb رذنم

 » elt ورم

 » لوا رحه

EN “a>ثلاننامعت ن  

 » رابقالاثراح

 رغصالاریمشولا

 عنار ورم

 رحهوآ نامهن
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 | ile ورم نب سماخ ورم
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poeنامعنن قاب  

Sa 
eile Sokرمش ن  

 سداس ورم

oc Chass 

 a APY SAN Or ies BE ما
 ثلاب ردنم

 Sole ن هزبح

 .er 7 هلبج
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 نداتموکح مهمج وا كناتسع نالیدا رک ذ یرب ندیراقو

onlهربح 6 یر  gh> eae.قوح ر اهد هقش ند راتم  

 ندنو رطاسو My bales Jala روث دم Soa | د وح وم یئ ابو ب ع

 ۱ یدرازاعناط عوبتم یربع ندنراس ر E رونلوا هرادا

 gts Jb glint اف ر 7 كش ok وط نگ ی رلهامبق در

 سار لقتسم رر Ne fad بالكو داعم . یدرارونل وا هرادا

‘NSترح یراکحوک و شنا اعاد كلئاسق و . یدراو  

 BS: Wed دک ید آرصحتم هر ه و نع 6 هر le glans کا

 i ۳ < یدرونلو هدتتسانم | crcl) ake ن رحه

 یردار كوب : یدشلا دقع lal هدر هلا م وص هدنسدالیم

 برک یدعم یراکدتا هیمسل ( مک راشی داب « كن راخر joel زا و

 ا مکح هنسهل مو نالاقسع — ساق
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Get 3 lisa bl هصالخ هنسسایم 2 رات At» 

af IF تعسوو تردف > cae ردا GLA! Ne | ه والع 

 هنلاوحا كموق وبا نالوا ترهش راح  sloتامولعم زار

 ردد لات ندهفاق كمر و

Oblهفاکنا رودر هدناماسو تور" هد راحت تابسانم  

 للا قوش زارحا ههدوحوم ماوقا هدرانامزوا . شلوا كلام

 al yar وا be V1 مویلا هدنسهر زحهبشاتس بولوا موقر

 تردقرود oles lb قوحر یک !gs هدن رلهارخ ی رهش

 رالکشو رایزاب زالوزو ردف هتماق راد هنناباکح كن راتمظعو

 7 رد را ےس رو تا

 هلصا 3 eal « رهمراق owl » ندننفمهتسم یالضف

 تولک ه«یلاوحو هللرحه ندنرافرط bbs ی راةدلوا برع

eranصا هلیسلاها  NFتباقر هنارفظم  cle onlیولوقر  

 نوکسم هدنراراوج bys .رومیدبا هیاکح ی رلکدلیا لیکشت
 یرافدنلوت هدنابسانمو یرلکدتا طالتخا هلسلاها رلهیصفو رهش

oot by 3یراةدنلوتهدساع هلرایلامور صوصمایلعو هلرلینجا  

 ل یار joss lag yatta .ردرسپش

 DAR 005 Meal یتیم هنیراهقاب هل رظن برع هلتیمومع
 . ردرلشلا د هدنلا مانوا هرزوا قلوا

 : رکروند «رودوسد» خروم Gal لاغتشا هدایز !ah ریخته

 یک یدلوا رم ۰ یتابم هدنلاع نالند,یتکلع رلتهابا

 ۱۳ کج ددا نات يااا كتسومزا نشد
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 A یفعاب ها 3 Su یجاغآ هوم <« یشا Sloe = رد)کد

 تفلاحم oy] Ayby . ردشعا عنم ی یرانوناق !SA بارش

 مادعا یسازح هس أ رونلو هل ندا زواج Be SS Sire 3 ندا

 kel نروناوو 1 NE تازا ale و وا اکوا . یدیا

 هلن ON یرایضع !Sopa» هظفاح هلل دشر هداعلاقوف

 od و رداح « (od وح هد ی gle و را اف نو 98 هلرااروس

 هداوح Sonim هبح وک هد ی رافووحر ندع bLs owes درلراشاب

polsرات هایت قحا ۰  Lb Lis7 اش  Ch Aتحاص هداز ندنسهلح  

 ۰ راردراس و تور

 ii ون وجا زواج یس نوا یسوم رادقم ك ات هن ابا

oD) see cls ole Le Asn Fهرن یک كرودک  Notaورحا  

 تحورف یار طعم PW.” Clb و er ا قدا ندنرافرط

 Nit sug | ا !شاطرب , هدندرلا رواو !doa» تراحتبودا

 = Gop ble هلا لھ هنس راح |

Adlandطو ص هدرلهحرد كل وص هرات رحو لالقتسا هم وقص  

pels! ot p73نمشدر یوو رلزعا ورفرس هب هم هلتهج مع 4  

 بابسار هو هاکتجرر لمکمكب نوش LUT رالوج هدنروهظ
 هدرلارو هکنوح ۰ ردا لیکشت نصح لع ی واح ی ەعقادم

 هرلا روا ابقعا sil كنمشدر ندنفی (As و وص هدهبعصق تر وص

 Liesl نوا یرلحابتحا یک رانو . ردزسن کما نی

 ۰ را رالقاص هد راش os راضوح یرلفدزاق le وصح وص ندا

Gly Goerهدنلخاد ناکما نوجا هسمکر هقشب ندرلنا  

 ردلکد
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 . راردبا اشنا dole لاک یراهنزخ وص وللثمو رابرع
 ی رااخدموی IAT هرکوصندقدالب وطهدرلا روا ی راوصروماب

culeهاتود  i> vdرس روان" ی ۸ هاب | راموفو قار  

ya!هکرا  os; Magsوص هدا روا  > oTو  ye wreهنغی دنا  

 ۰ یر و لاعحا

err (2 9294»یراتم و < نطسلفو هب روس <« کشف °  

 یرلکدردنوک رلهبدع و یرلهدر و راوک رب و ربغآ an راهاش نارا

 ا0ا ارا < Lal اتن ننوت tye SSL هنلاح

 یدرلمر و یر چیه
ST pots. DA aiiیاتسبیع نوت  Sloهتعاطا  

Bog paris allرطا هر هد نو  aca! 

sslهکنوح . ردلهم ش زار و هتشيا ؟  colt lyردنکسا  

 ۰ رد ayy هزاض a rly هد, le كاا I pel تاق و

 ی تا درسا كن آ یر oo JIL ندا تاصا هس صحت

 ah RA یاد زابع ندرار نالوا راوح هننط ساق و رصم

 o « gad | » Seat هد در راع EA روهط (ants شالخا

 ol of | هدیرللوا رادفرط هب » همهلوتت « یشراق

 یعحر cll رف res Copel « هروک هسا ك ۾ رودولد »
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carga ity Vea, 

 ی راةدل وا نشد  Sleهن ر وص كجا موخ هرات هاب

Any ندرانادناموق ردتقم كا نوحما كلو و یدشمشود 

 هدا كہ ترد هنسه رادا  eaeندراوس زو  7 Seودرا

 ینسما طبض Sho ge نوتب هلبامو هلابق pers كرهر و
 یادی کا

 .یدفداصم هراز lo كوس !nna) le یلاوح وا ele ول

 هلدابم یسهعتما , كناسا و bay وا رهشل رب ما 99 نوَ هدرا وا

Sos gba!رز هر « هدافتسسالاپ ندتصرف 9 یارتح مور ِ  | « 

 ل وا نکا هران کن وج . یدر و رارف هموخ هن رهش

 WLS GALI هرهش روک ذم هسا oly یرلابشا رادتمیق ردقت

 ais رانک كرش رامور ن زسقل وا یربح كراب ع sul ینداع

 یمظعا مق ندرانالاق هدرهش . رلیدتنا طبض یتقو هحیک كرهلک

Asیا رطعم گیج هقشاد ندب و .یدلد | رہا یسفایتمو  

 . bart هرداصمو bis Cup نالوا غلاب 3 هالا ove و

 رابلاغ ندن راک دم هدا تارا هتماقا aor هداروا هفامعم

 رایدروق هاکرارق هدهفاسم [۲] داتسا زو Sal كرهلکج هلتعرس
 ینکچ هلسهلوا لصاو هاروا هرکصران وک جاقر GET كنمشدو

vl>راددلاققرهلوا شانتا و 3.3 كردا  : 

 رح ددر و كت رام ضعل gay YW < 98 بوحاق ندرش

 شل شع زوجزا Ogle Sl نوا هرزوگ Le )و

iردنا  
[Yjی دا ا  Jobyهدنامز  jeر للهوطخ شرکت  

 . ردا رد ورتمولیک یعرکی ًارظن هنغیدلوا یچلوا
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 4 6 | ر هب « فر رهن الاد وط !au ك ازا : یراس لاحرد راب رع هس رز وا

 . یدراشلاق چک نوجما قمراتروق یرهش . رایدرو یرغوط

 cele یرلنآ هل ردایم aude كرامور کما حياض 42.89

 هحالاسبوت (Yok y od 92 وا Ss رافوح رو راید رب دصاب هدلاح ر

irene oe boil Soe.فلت هلا  dae!و +  

 زکلاو شنوا فلت tf ناه ی مشد هدهعف و

 كنو . یدش روق بوجاتیراوس زوب کیا رب قرهلوا ح ورج
 هب » lye « دادرت سالا ی JLAls ی رلهراب ر را هیأت هرزوا

 رادود

 نوجا ماشتا دخا « نوغش ۳۳ ندا تدح ندس ولغم و

 نال E aa رومأم یهزورتعد» لغوا

 ر هلارق قرهقروق ندقلوا بولتم هدهمداصم abl soul مسج

arsبوزاب  shootر قح ریغا كالارتج مور هدنو و  

 یرلقدلوا قح هدنراهعفادم یدنک al KE ندنزواحت نالوا

 de یرانو هی دصقم قعادلا a رب رایدسا ناس

 یرازوس مالسو حلص یشراق هران ا و یدنوروک .eS رووروک

 {a یهدراوح قرهیعادلآ adm ون be طقف .. یدلیوس

aراحز  pid Pp : 

 كرا عی اکرح كانسود ران وک چ وا هلن راهملاک هزوب رتعد»

 BAM © « ارت هب « قحما . یدلس هدنا مک ندنتقد رظن

 كرهروک یاکرح SN ودرا یهدنجا ols راحت و نامز

 هكنوب . رایدری و رخ هرهش GAS هل "روص GH ST لحرد
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Lag 6 ebb 4 9351نالواشادا هعقادم هدهامکم تروص  

 هلوح ق ورهل ی poe 6 ر اد دقارت . هظفاحم م ه 98 رادقمر هدر

 Dale . یدتا موحه هرهش pues هدهرصوا . رایداکح "

 هن ر وصخ ی اصر ثعف وم . !be هعف ادم هی ا ردا هح رد و

 .یدتا ماود IF ردق هماشفا .یدزودیآ تن glee هداعلاقوف

 قمر A_ Sb هم وحه زا کیک را )زا گد ay یسترا

 یرزوس وش و یدنوروک یر ae HL نکیا هرزوا

 : Sak وس

 ندرایشنال وا یحایتحاكنسلاهار ثر Ge رتعد» لارقیا »

py Faullه راع نواه هلرلز نالوا نزکتماقا هدلوج نالوا  

 ندناماسوتورت عدانم نوت نوا قلل روقندنراساز ؟ثاسرودا

naتماقاهدہلا وحر |  cb Koes ale ele zag fen (ya 

 raya نماو ثح که قرهلوا یار هرلهب ده ۳

goonsهرک  ke ablهکیدنک هد  Gore slث.تح هلو رلتسود  

 واردیه ندهمک قوج كەسيأ رتسیا !Ait دیدم Go pele رکا
 یرب ندزمغلقجوج 6 یزو كستحهلق ضورعم هتیمورح
 .كکحهیمهدا sho! Labs lth dle sce كزمغیدشیلآ

 hes وك ebb هدندرلن آ | كهسیا رواسهلا ریا چاقر ; نیو

 ندزمتشدعم تروص دک 6 شرق یسه ونعمه وق رتا

 امدا شاطر لباق ne هغما شب هدننلآ le طئارشر هقشه

 ٩۰ كاسقح هلو

 ۰ 3 ۱ ۰ ۱ ۰ ی ۰

IFES»وطاهد 6 ندراروسو «  ei’براصورسوصو  
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 هنسدنک هلتعانق هنکل زسهدنافندننالکشم Oh > y : نوزواهدرلر

 « طوارح » كرهلیکح نداروا . یدل" Ra نانولوا دعو

 «تلافسا هقوحر هد رزوآ كل وک .یدروق ودرواںواک هنلحاس

 slots dy هللد وعهد 5 كردي OSS 9-5( شدوا هدکمزون

 نالیقبص GE DI وممدع هل روصو ك { Se .یدر وتامواعم

 لامعتسا هداز ك ott كارد راخت هدرصم نوغشا «

 Chey هط ول رحم نوجا كا دا اچ Ga هاا ن اأ

 eo « ند رزوا كيو رانول . یدردنوک هب رس

ghید راقج هنالب  . | 

 be ST کنوچ atl تیقفوم call هدهزور ون طقف

 توس هنرزوا رااص لومعم ندشماق قرهالب gb برک ردو

Sac gad ۰رار دلوا هلرلق وا ی :رارکسع نوش  . » 

 al bo A . كدلبا لَم هصالخ ی رلزوسو كرودود

 هنلاوحا ینامزوا Boole برع oly هدنسارا یزکد باش

 . رده رتفو SPE pee a ye ashy کا !ees تااور زاد

 رلروداتکرح هدنروسه SS gece لئابقو نابرع هکنوح
aus!۰ رولدا هرا را ی رلکدلبا کار هاب وا هدنامزو!  

ce al goلئابق  yeردق هنر 9 كالنایتسرخ ۰  

ofروس  Meهاکو 5  AW poeیی یلاوحوا كرهدبامارللا يتفرط  

uFكلوح«سویکتآ ۳ كوس . رد رلشل ا ارا »| را ندا  

 « ناقربه » یلغواو cel ok یئابق نالو" نک اس هدنلامش

 لیف) هدرصع وا . ردعلوا لوغشم هل soli Jibs هح رلهنس
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 ناعساف fae هژوخ 4 eal ( get ~ ۱۷۰ دالشا

 هدو وادا y Jon انما «تراح» ندادادتما زدقهسد ودح

aloe . bulهلرایدوم «  Adeهنسهدهاعم قافلا یراکدلبا  

 ایت ا gl sas یار هوم زد cel i در

veرابوص یرلهلفاق  argنطسلفو هبروس اعادو . یدرلردیا  

 .یدرلرایا تدوعهلا مانغلاوما لح ر قرەاب ه وزع هس رلتهج

oF erهدرلنامزوا .یازواح قص قیص  olsیارحاردق  

Ce gh>هده روسو شمر درمق هاب اعفد ی ررازس امور ندا  

 .«سوروقس » & هیمول ۰ «سوال وک و» Olly یسیلاو نمور

 « داودع »و «كلامس ۰ « ثراح» ۵ ناللهح رام « > «ز gain اغ»

anنانلوا  GMEیارحا. یراق هن رارادمکح ناتسع  

 71 و ندرلبیع یسهحش كرارف- و نوت . یدراشلا رفس

PSP)هقشأ ندقلآ  Piیدزامهلوا ی  . 

 pie نوت ك« نادار روطاربعا یرل> رومنم ورضع

 نامزوا و ندهغلابم ول ەدە أ رلر gk وک ا ریخسل و طض

als! Doleهلیح و  | psو حدم طرف یرلروطا  GUISE 

jibe sacl Leb patie earnا تح كدازارت و .  Mat 
Ballندنزفروک هبقعبواوا یمسقام كناتسرع یتاشاطرار  

 یردنلو هدنسهرادا كناژار یرهش « اره Dice ردشمامعه ورایا

ted9 بسک هداب ز  
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cake » دج ۰ oy Pugs! نکمتم هدنع aw هدیعس Le 
  onیسهرجاهم تاثیه مج مسج هدنرافرط قارعو هیروس

  olyهنر هيرا لاوحا كنکولمو لئابق نط  Floهارو

 ردا شرم اک یداب وام زملیدر و ردق .

 vu oul هدهمام gil نوجا كماسهرک همالسا ے راب 

 !ANE كجا رظن فطعر هللوش هت رل هيرا لاوحا Cha رعتسم

 ۱ رودا

 ناطق هلبا مالسلاامملع cal zley لیعاسا ۰ هبرعتشم برع
 كزقر ییدلبا جاودزا ندنسهلببف مهرج ی بوسم هتل

 al مرج ی كملا راشم . ردشلوا لصاح ندنداتحاو دالوا

 abl. Es wee ۽ LS روم ةن یتدسانم یادم

 : ردنا هحور یسهصالخ كناموعم یرلکدر و abl دانتسا

 ندنتلصاوم هبهبروس هللرجه ندهرزجا مالسلاهیلع میهاربا
 . یدشلا cee هرصم رار هلااراس یسهحوز i Sia تدمر

 هداعملاقوفكىاراسبانخ . نوعرفنالوا رادمهحهدرصم نامزوا

 بلج le ییاہلا راشم قرهلآ رخ یفیدلوا Sle هبحاصر

 ینیدنازواهاراس نا .یدشع از وا ینطاست تسداک | و شمر دتا

UE CLIهفدچوا كلاحوو یسلاقندنکرح بونوروق ادخ  

 رظذ فرص ندضرعآ هر ام)اراشم : نوعرف هسرزوا یسعا ررکت

 هلرلدده قوح ر نوجما یرطاخ ببطن و شلوا روبحم کما



i aتم:  

 ناه هدندفرط ر . یدشمر و هراحر هدنمسا « رجاه» رار

 غیبت همیهارا ترضح ین رامتیک هلع یراکدلک بوقیح ندرصم

 ۰ یدشم ر دتا

 شمال وایدال وا ردقهامز واهدن راتد وع هب هر روسكنامملا راشم

 ميهاربا هیدیما ریلک دال وارب ow | Sb » ble ole نالوا

Gradeهشارفتساو م جاودز | یرحاه  U Lo!ىدا  é 

dale oF 1داق هترزوا یدیلو یمالسلاهبلع لیعاسا  Ge 

 تورو وک یتسهدلاوهلا هیلاراشم دولوم قره الشاب هفع اقصقهابلاح

 مالال !jl4 le eels ندشدلواشملبق روبح یتحوز 408 | 43 رطر

 ,re fis KS [ ۱ ] « هناراف » 4sob یتمدلاو abl لیعاسا

 . یدششار امتو Mode gil 9 كىەمظەم

helo!كمالسلاهبلع  Eyلمارج هداروا هدنسهاس  

lateرط مالاسل  yaی یلدا جارخا یوص مزعز ند  > AP 

 هدنسارا ران | hell obey شلوا یدا یاکسا هدیلاوحوا

 ee ath]. coc جا ودزا هلزقر ندمرح ی Joa ویو

 [۲] ۰ ردیلوصحم كجاودزاو هرعتسم

 هدنسانناح و نافوط « تد » Sahl ان كمالسلاهیاع مدآ

 هلبا ییغوا بودیک هزاحح مالسلاهیلع مهارا ندنغیدلوا بارخ

meنارق هدم ۱۱  pollتک  Shes walهداف تک تنل وج  
 . ردیمسا روک ذم

Dee ] ۲ [ردراو هد ( مالسلاهیلع مهاراترنح*هصق )  . 

 یسه ES تیعج



 بن AYA کک

 Mein هدربس بتکو شلوا رومأم ou یاس ندیکپ رار

 بانح . یدشلدا انس همظعم تس هلهجو !gaits ناس

 قاخندفرط مه نوجمآ تراز « یتیب » یغیدرو سیدق كقح
Olثنهبمک مالسلاهیلع لیعاسا نامزوا . یدرارویلک نقآ  

 . Sal یضفاحم

edith ۷ كرد كرت دافحاو دال وا قوحر stile. 

  alنالوا یر ندنرادالوا هلغهروس اش راد لاحشرا هدلاح

  «caboهدهسا شلوا اخ 6 | هدتسهراذا و هظو اح تمدخ كس

 و  Grabsتدم نوزوا ! leمرج ی هکنوح . ردشمامهدنا

  dle NaSیدراشل | ندملا راشم یتسهراداو ۲

  oo YLنام  peeredهنس رزوایادما كير ام و هاهحو

 صاع ن و رمت ندنع  oly alبواک كنمسقر ندرلندا ترج

 هدوسآ ردق هنامز یرلکدشل رپ هدهکم  ole yمرج ین ناباشب

 نامولعم راد هنلاوحا کالععاسا ی و  denedردلکد دوحوم .

 هیفام عم  Jeمرج ی كنادقلاوتا راد هنلاوحا ینامزوا

  Sylیفیدقار هدنقح  dedدایعا نایاش هدکب - لودج ر

 : زروزاب Gl هجور ندنفیدلوا تامولعم هناکی - هدهساکد

 هدن امزداع یر ندرلنو .رارد |مابها هبهبعش Sil رابمهرح

 وغ الماک رار aby دافحاو دالوابولوا رایمهرج Sel ناباشپ

 چیه راد a Jol لاوحا كرانو ندرادلوا ضرقنم و

 یردار كيرعی و ىلغوا كناطح هبعش یحنکیا .ردقو تامولعمرب

 ید مه رج یردآ ر وهدنع برع :راردمهرجیت نالوالصاح ندمهرج
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 لیلعبلادبع یلغوا همهرج . ردشعا تموکح یارجا هدزاجح

 فام وه plese عواد نیو. رف هلو تل
 حسیسلادبع یغعوا Ale des dob je واهدم و نادلادبعیعوا

jieردرلشلوا  . gle chyهدییاخ كنا  تحدم یلغوا  

 هدهد ثراح یردار كورت هرکص ندو . رد ورمع یلغوا

Gly 954 eS!كم راک یردار بقاعتم  thalهد یو و  

 هللا مالسلاهیلع لیعاسا . ردشلا فالختسا تحدم ینکیا

 .ردهرح ی و هتشيا ندا تیرهص یادی

 هاو ع فام یشادچا كرامدس ککدا Plate ها
 دالوا یدارفا یسەلىبق دزا ندا ترحه قرهلوا هدنتسار ر

 - روک لوبق نسح هداروا كره هندز كناندع ی ندلیعامسا
 ذاا نطو ae ندیو یچوا ندرلدالوا ءوز . یدرلشه

 ندنندوعكرانو .یدشمردن وک هقمارا بسانم لعر یرلکحهدا

 سا كن رحاهم abt ندنرااعوا و . Wael تافو ور لوا

 poms لوق .ae te LAT hy یدلآ atl تایر

 .رایدمهنلوت هدهنسح تسانم نامز نوزوا al ناندع ی نالوا

 weal لف كر ندنساسور یاندع ندنفرط رارحاهم

oes Jb!یدلوا یداب هقالتحا  hy.هباعث هترزوا  Glog] 

 2 رام نطل نالوا راوح 4 Sa : یدک هک !J yo كر

 نط یراقدلوا شلاق نامزر هحنوزوا هداروا . یدشلرب هدلح

 یرلکدلکه دنسادنأموق Abel هرامنه كراددزا هکنوح ء رونلوا

 نالآ ندلعایسا دالوا ینسهظفا تمدخ كنهمظعم oT هدلاح

 ٩ مالسا غ را



 mere بن

 قرجاهم HOLS برأم . ردر ندنرانوروط كن ردار كنو

 od Jaw Es! pas یجنکیا او وص Chote pac كلنا

call alsصاع ن ورمو  a) Paندندال وا  okey 

 شما هدهعرد یتسهظفاحم همظعم همک هدنلئاوا لرصع یحنحوا

 كم راتمافا هدرام نطاو هدندزناادع ی كراددزا 1 si نوئ

 کیدا اسا و a 231ء phos | يبدروس هلضف ندهنسزول

 - ot | تیافک |a atte یسداو تنم رغ SHS یهرحاهم لئاق

Oreندرانو و اتم هرادهح 404( یمسق ر ندرادزا  

ofعازخ » هرخ الب زکلاب  » Galهلیبقر ندبا ذخا  

 . GALLE یدارفا

 !Glas مامز یرنددم لوط < مرج ی ها کا و

 نوصم و نما ندزوا_ IS یالوط ندنرافد gb هدرللا

 ر سه ناسهلک هرطاخ ی رات و هلا tab! hh هنس راق الوب

 یهمظعم 7 ae یدرارویمر gh یک ندلامعتسا ءوس هللر وص

 ؛ رویلوئوص LAT IAL نمک تراجت یارب دوخاب ۰ ترایز
 هب راهبصخیش تعقنم كا راظفاحم اشا نانلوا ادها همظعم دبعم

 لئابقنوکسم هدهبمک راوج «لاوحا و . یدرون ونلوا صیصخت

 رایعازخ . یدشلوا Gob هنلوصح یدونشوخ مدع هدنسارا

 رغ كرءهروک بسانم یتصرف و نوا قلا هترللا یرادتقا

 . ید ندهلعمجوت یراهلببق راهمو ob هکر ابدشلر abl رانونم

 قفوم tat 93 ندنکم یرلنآ هلا برح نالعا همهرح ی و

dsl . 
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gleeیرتکدلیاتراماو تساریارجا یریدنامز نوزوآ «راب  

 یهبک GF buy ae بودنا دارت هلرت ات لک ی هکر ابم عقاوم

 ںولاح ی رایضعب ندایشا رادتمیق دوج وم هداروا لوا ندزامارب

 كمر ى . رايدر دلوط یرزوا Goel هنو وق مز

 شاب فالتخا هدنسارا یئابق لیعاسا وس هرکص زار ندنتعنع

 هنناکورتم DP ms یر سه Od Salant راهم و ob 1 یوسف

 بولغم ob ی Qe Marital gh هیر رز هایساوعد قلوا بحاص

 !AE ترحه SL کما كر هشرابقر Gas . یدلوا

 نالیدبا مارتحا هبحرد كوص هدغایم رلي رع . رلیدلوا رویم

 هرافرطهر وس oe ندقدالقاص هدلخر Grille ید وسالارخ

 Ka ge ؛يدعا لصاح of ریسرت ماقتنا و طقف . رایدتیک

 با تقم یراقراسو Oye یکتا تیر
 ندو ینسهلیبق عازخ ی !ahs بوسنم نداق ر نهلز 5

 . یدلدا رادربخ

 .یدیارت اتم هدهجرد كوص یسهلیبق راهم ندلوم عايض و

 روت ذم arty لقا هدر لدوسالارخ و رد

 یتخیبشم همظعم هک ن زادمب © رادعازخ OY 1 ربخ ند داق

 فیلکت یهداعا قرسم رخ طرف SR كرت هسراودنک

 . یدلدبا لوبق فیلکت و رار هافلوا ربغآ كب . رایدلیا

 M Nl we نوت رایج اسود نالوا شلك ندنع W922 و

 . رایدتا CLT | Grebo g Coane كندیعم ر سدقم

  k62ندا توا یارحا كلا  Natalیردارب 3
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 Sole همیها را بر ردق هامز وا . !Se دوه ن ن

 موق ندا لاخدا كلبا Shs تب هب هسدقم هسک نانلوا

 : هکهلوش ۰ ردرویشم هرزوا قلوا

ogiهدنرمش «اقلب» هدنساننا یتحایس ر ههروس ورم  

abyندران آ و شمروک ی راقدنناط همنصر كنبشک  Habeین  

 قلوا یاثع كرلقلاخو كراز دل ز » راه رحو . یدشمروص

 یرابش زمشدلوا gles رایاط هرانا «كدلباشارت راز وصت هرزوا

oo bTناسحا ی هزب هدراملاو و زردا بلط  Jalیاوج  

 ey كار ندراپلا یرهاتاهژوس و .ورمع .یدراشمرو

 یرلکدلیا هیمست « لبه» oo lbs شا اجر ندرلنآ یسلرو

 شع add یه odd وع هد کم ۳ یدراشمر و KI ینو

 قوس هدابع oy ینسهعبت كرەدبا هوالع اهد تو ییا و

 تعاطا و داشا یالوق كب هماوب lel . ئيللا رابحا و

 cole هر هللا تدابع Olly ظوفحم ردق هامزوا ندن راک دلبا

 صوصخ هنیدنک هلیبقره ندهمک قوج . ردشلوا AB مانصا
xكکلتسر تو مرحو شعوف هر هبعک كرەدىا لامعا دوبعم  

 : هکرود قرزا . ردشمامکیجک هدقلوا یدبعمر

 2 رایعازخ تو لومعم ندنحاغا امرخ نانلوا هبمست ینع »

 .یدرالراپاط فیقی هیابق نالیر و Gl تال .یدلوا یدوبعم

 یهلا كرایشیرف هدجاغآ كوس ر نالا هیمست تاورا تاذ

slیتح 6 هلسفیه < یدلاغوح ردقوا راتو تا  ales 
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 oe رح کید وق aS بواب تور ص وصح هشدنک همیخو

sell 59> 3!1 ۰ یدشعالد وط =  [ 

 ooo یدرط Oa ك LP < « قشم كر همظعم تاب

 4تا یدالىم ree نشل ل دطمسهر دالمم rex ۳۰۰۷ نالوا

 Se FO IF « AS هظفاحمنامزوا .ردشللق هدند hel js رد

 ین ندرلیشرف = دا ع دوم ۵ » لیلح « یوروط ید رد

 هحاودزا ف « هبح « ett Sy 5) » ence « موق ص ee بالکن,

 مرور a » یصق « هرو نكر ەلى ديا لوبق باطو و hal بلاط

Grohl . 

 تو سام هلاک Sf nama لا تا اسا ی « » یهف «

 هابسسانم جاود زا و ء یدوت شدلوا كلام یالوط ندنفن دلوا
 تخیشم ٌهفیظونالیق مک اے ہزاح .یرایعازخ ندنکیدلیا دیازت

 ی 6 om رف ی روصا ول ۰ یكدشود هن ر وصت قم راقح ندا

 ی ale ,كرلنا Goel able لیعاسا دالوا رااسو ها

gullهنبروصتوت كنسداماد . یدنالرضاح هغمالشابهشیا هدک دلبا  

 a | ales ss روصت هدنافو ك « لبلخ » نالواهدقمنل و دعاسم

 تیاوررلخروم ضمبیناوخد هلتروص و he yoy هزاحح | "|
 Soe ar زك دلیا ناب الس ندادفلاونا هدالاب هدهسا رلشملیا

 توهروک هنکیدلیا SVs كرلمتسا ضعب دوحوم هدنسارا یسمأسا

 لخاد لوا قوح ندنراکدلک هرادتقا ماقم كرلبعازخ هزاجح كکلتسرپ

 . ردا باما كعا لوق تالا

 ۰ ردمهانیلاسر بانجرک | دو زوم



— 396 == 

 ot pat یاها قوح ر نالوا ted وط جح یار قرهبوق

 یرابعازخ !ab بصع ارام نعم نالوا ale هلععایسا دالوا

 PEE ae yy ۰ یدملکح PEY dole ¢ هل بف نانل وا

al 32 ab? Nalsleندنکبدنروک قفاوم یسمرود تودیآ  

 هدنما aye » ندهانک ی . (oly رارق هتجام همکح

 ك « gat » < موقم . یدشا ررف !pols مکح Als ر

 لوبق Se و ندنکیدلیا نام یفیدلوا Go! bo cy تخبشم

 ۱ . یدلدا

 فارطا هحل وا wale هژاحح یو زا تسا ر یصف

 . یدالب وط هنفارطا SUK یرلیشرق نالوا شملغاط هفانک او

 هامزوا كرهر دتا اس رهش رب هرزوا قوا مسقنم هب هل ترد و

 [۱ ]۰ یدلیا نسسأت یکم نالوا هاشم هنهاکهمخ SINT ردق

SATهجرد و اتم وا  alyشمالوا كلام ءرادتقار  

 هدصوصخ ریه . ردشماٌعا تموکح یارجا لمکم ردق ونو

 هدهحرد كوص ندفرط یه a7! 9! ۰ Gal vy ots صا

Lalهدنابح « یهق ظ یدرونل وا تعاطاو  alyهحدم  

ta ]۱[هامز وا هدنفا رطا  pe stیدراو ررداح زکلا  = 

SUهرلغاط راوج هحنلوا ماشقاو رورووا هدررداج وا یرزودوک  
 هاکتمافا هدیراوح he“ 4 هیظعم هصک ردق aul th هکم .یدرردنک

ak gleیدشمالدا  - MS3 یتمو وا بوااب هد برق  

 © یدراردا دع مارتحا ةغبظو فلاخم Ql al Gee تاجایتحا
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 یذوف یهدنرزوا jt 8 كندالوا هرکص ندنتافوو كندنک

boleكتمالسا ندندلوا شما ادب توق ردق بهذم رب  

 هلم هنرطاخ ha AE یراق هدوف و ردق هنروهظ

ent 
 ه « فانم دبع » لغوا هرکص ند«یصق » زاحح تموکح

 ou ماشه » یلغوا كنآ یرادمکح ماقم ota . یدتا لاقتنا

 یرد ك « تلطلادبع » یهانلا ole دج هدو هکیدلاق

Srl . 

 ناس هدالاب بقاعتم یتسک هرادتقا ماقم < بلطادبع »

 درط ندهببک ندنفرط راعازخ Ale هلهحو یشدتوا

 ی رزوا قره | هنسول وف مهر تولاح هدهرص یراکدلدا

 یرزدررصع . یدراقیح بولو !Blt رادتمیق یراقدردلوط

ess olly dlsیدلیا جارخا  Sah ge.ر هلا راشم :  

aهدنساور  CLs!ږغ دلوا هدر _كنهقورسم  Nae 

gall Seeل ندا تاغا رک دعوت ها  

 ناعبن ندیکی هدكمنعز یک ینیدلوب یرایش نانیلاج قرهریدزاق

Kut!نیم او هلت ونع لاک  aكس  ASI gb Sloe 

 OF! ve gle ot هکنوح « یدنل وا GE نسح هداز

 رادمنوجا هلا راشم EE هلو . یدیش ر peal لباق ربغ

gleهدنقح كن :نكيا رلک مزال قلوا ردقو دوف دنازو  
 كنهنزخ !OM هدلا ندیکی . یدلوا هشیدناو زدک س

 و ندنفیدلوا هلدا حو هشفانم بس یاهالانب یمیسقت تشل ا
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 هدالوا رب زکلا تلطاادبع هدنسانا هشقانم ر راد هص وصخ

 ماا هلق اوا باصم هیونعم تنعل یالوط ندشدلوا كلام

 فرشر كوس Al دافحاو دالوا ترک هدندنع رابرع . یدادا

Jeیپلاراشم یرازوس و كرابشرق ندنکیدلدا  «Sais! jh 

 هدالوانوا نوک J داش قرەلوا ot tl oF ها ردکو نزح و

 ر + یدلیا age Sel نارو یر ندرلنا هسا رواوا كلام

 .یدلوا یردب xs Slo deal Sl نوا هبلاراشم oo تدم

 ندهع وشودو شل وا نامش یالوط ندنفوبسم دهع نامزوا

 . یدشمالشاب هکمردنوشود زودنوک هحیک GT od و یفیدباب

 ی رادالوا ۱ یدرویلک مزالكمربتک هنر فام Age و تیا

Goer gbیدتا رادرخ ندتیفک یرلنا  . gleكدعو و  

 ی رد لوا بطلادیعطقف .رلیدلیافیلکت ی رایدنک نو اییافا
 رار Gam ندنکیدمهدیا GLEls قیرفت یر ندنسارا

 aS وا كتو ما .Le و GUS wae قرهلآ

 هرخالاو نانلو Pe 4 ها كتترادال وا SE] یدکح هعرق

 تباصایمهعرق مد ههلل tic EVA یاسر تانح راوکرذ رد

 هدنغاط « افص » ىہلا راشم بلطاادبع [ ۲ ] ندنکیدلیا
 شالت راحود رایشرف Gl ردک Cel obs هلبلا یدنک

 2 یدیارولیکح 4۶ 3 هلا رلقوا نالىد مالزا osreb نامز ۱

 . یدا یدالوا کیدوس هدایز كا كنردپ هللادبع بانج [۲]
 hess alla نا ورع byl یردپ كنملع ترضح هلا هبلاراشم

 . یدرلشع | دلو ندهمطاف یسهعرک



ae 

A 



wi O 

 oe هو رس و دم یاسوج pe سطح تو رب جد Spe دی خادم زا eee تتاتسم ا se Ne و دیس ےک ےک حتی
 s >< ۰ 3 ین یخ



 سس ۱۳۷ —

 شهدم رده ییضو Hole Ss انفو .رایدقبح aS وا قرهلوا

 یىل دیانابرق كرايش رکید هنر, كيللادبع بانج نایبلاب یغیداوا
 . رایدلبا ناممرد یموزآ

 هب هنهاکر نالوا روهشم نامزوا . بلطلادبع هنرزوا كنود

OL arlyو  Ueهدک دلیا لاح  coeیتدكمدآ ر هدهکم  

Gorge Gayleراددر ورخ یهبدلواهود نوا كمد لدن . . 

 هللادبعبانج هفرط So و هود نوا هفرط ر « هنهاک تقو وا

 dati tl تباصا ههللادبع هعرف lis یتسملکح هعرف قرلسوق

 ach اصا هرلهود كنهعرق هلن روص كما دسزت ر وا ز وا یرهود

 . Gal صا یسه وا les هددل و

 هدنسهعفد ى وا gels fac Sol وا هدشک هلهج و هصوت ول

 هود رو هنر كنلغوا « بلطلادبع ندنکیدلیا تباصا هرهود

 بانج بلطلادبع 2 he یا chy ندهعقو و . !CAE نابرق
 WAS ون قرهبالشاب هغمارآ زق نوما ثكمردنل وا یهللادبع

 رادقع و . یدنکن Ga aul » یسهعرک Alay sed یسهلیبق

 . !gala ارجا
 یرلقدلوا هلماح هنهدنفا OWT رخف ترضح aul بانج

 «ههرا» Obl هرادا ge dual یروطارعا شاح Stl هدهرص

 یدشلواروهقمو شک همده BOT هلهج و زمکیدلیا GL هدالا

 ] یدالیم هنس ۵۷۱ ]

 ےرات deel 250 okays ًارابتعا ندخراتو هتشيا

 لوا ندزامالشا همالسا 2 رات هبلع هان . رشیراق abl ماللسا



3 a ere 

E ین رهیسایس لاوحا pada یدمش 

  Asتاداع  bled. lbsقم ییصفاو و

= fie SE Goede — سا رها me ss 

 مه >< پپپ ے —
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 هننراوشم و راوطا « هنفالخاو تاداع كراب ع مالسالالبق

 تااکج قرفتم . ردلئد دوحوم را ر شازا لیوط راد

 SVL كنخروم ضم ۰ یراعشا كنهعدق Cl at « تااورو

 تامولعم كج دما لاصحتسا هلن ر وص قم واهصالخ بولیدبا عم

pda lam gy > 

oat eles ee aدارك  olsامشب نارام  iia gS 
 هلقل رادغ و تنوشخ . اخسو مرک «تراغو تقرس : كار ور

gleردیسل وا شا طالتخا هدنروصر بیر كند هاو و بانج . 
 corto لاوح اكننضا رایراقدلوا نک اسویرلهصوصخلاوحا

absییدلدا قیقدت ندنرظن  oleانداعیاداعو قالخا كراب رع  

 One 6 lite هرر هدهحرد كجهدا تربح راحود یاسنا

 +۳ 7 "i یهاظن تعاستعاس كنواسمو لئاضف هدصخش

 . ردیا all هرب رع

egetدب ارم ها عو  
 هدهجرد !eo تیافک 6 یراع ندهنانا وقف « مورح

 aah قالخا gis كراناسنا نك اس هدرر یلاخ ندلوصحم

 SIS امغب نوا رلنآ یلرقف كضرا . رثک مزال تثلوروک

 ءندنال وصلو یرکدلیا هدافتسا كماوقا رکید.یدرالبق روذعم

 Sl pei و كعلاطهلتهج یراقدنلو مورحندراعموراح نیکنز

 هدایند یلاوما یرلقدلآ موحهلاب هناوراکیه « Pol ریمعت هلتوق



 اعم —

Nهنس رل هصح  e a Lolنالک مزال  Gols Jرا  Pee 

 . قیدرلرابا دع عورشم ale ءابو

 یراکدمروک قرف هدنسارا قمروف قازود ر هللا برح

almحتف قح رب هجرانآ تقرسو بم ۰ تراغو بصع احلسم  

 موحهلاب یرهشر ۰ قعوص Ute ر . یدرونل وا یتلت یک

 :As J د هدیدزت كران | ردو كالا ریخت سل lll رو طرض

ee۱  
 a لبا لئاضف یلرکد hae .ینالباع یکو كر

 80 رکھ Lb ردو هرلهحر Ae . فالوط 0

 ۳ ازواج هنس ope « كماقتنا یوزرآ .كقاتنا هه و

 یدنک برام !Ste قوسهلاظم شمالدیشیاو شمالوروک

 رطاخ « ole تحاص x css دص وح تاع ۴ یرداح

 . رولوا رور رفاسم ر سانش
a pole 4 étude = AY 7و ندا احتلا  galعیدوت هنس  

oldلك یک تسود ر زکلا «مولظم نلیا  ails؛ندندارفا  

 سدقم le كنيحتام . یدرونلوا لوبق یک ندابرقا نبق كب

 هسلوا هلس هنسام ینایح GUS GT یحاص هناخو رولیدا دع

 كوس كا كل .ali وقتا بصر ٠ یدردا ales هعقادم

 opel قلانف ر 6| ید هسلوا شمالک | یغیدنوا یمشد

 Ble یادف نوجما al ناز هنیلق رب « bl زازعاو مارک |
 كمليهرو تفاض ر لمکم les هترفاسم . Con تنم هناح

 هل aXe | Ed هلتقرسو بصغ یتسمود Che gta gd نوجا

 : یدزمنکح



 ص

oo byeمركو اخس «  liadیقلت قرهلوا کونو كا  

 لا  یعالراب كا كنه gle نسا ۰ Hale تای ۰ یدروایدنا

 «قدزرف» رومشم Sle راد هصوصخو .یدرونل وا دع لی وبقم

 : 294! لق هرقف ر هلوش

 هن ald oe یو مي ی ae چوا ند بلک ی <«

 راد هن راقدلوا درعاوج و رک هدایز اهد كرابلاع ضمب بوسنم

ot IIثح نوکر  Ady oss . Jon!كرهیلبوسییمسا  

BTاعدا یتغیدلوا درعوج اهد  salهثحم یرامسا .  OWS gS 

 ندنسهلاع « راقنم د pf «  » ندنسلاع « نابش « تاوذ

Abed >و . ىدا « بلاغ » ندنسهلاع « هشام » و «  cil 

 - ot! Lb یثر رها Carly oat یراآ هنر یه نداد

 لدهمروص یر راقج aba ی رافدلوا ےک یسکناهیه ٤ رلکج

 نالعاوذوبق قرهلوا برع مرگ 8T هسا رو ی راکدهتسیا

be alوا 6  GA lg Gael ISیدرلقحهماصشع ازاق . 

 . رایدهتسیا هود زول ope ke هلتعح اسم ه « ربع » ال وا

Be ae ea » rf «كرهبم ر و باوح . یدروص هد ؟  

  رایدنلو هدبلط one oS هندز كن « add » . رلیدلکح

 Aho وع ۶ saya یثر 9( 0-9 ی راودل وا مک هدوا

 « رو هود زول هز ! «eb رلیدراو هنرداح ك « بلاغ »

 چیه Sls هن راقچهنابهن ابو a 3( وا مک هلا یوم . رایدد

 هدقرهلوا هلصطف . Ges زول یرلکدهتسبآ قرهیمروص لاوس ر

 ثحاب چوا . یدر و یره وک on | ll هرزوا ققاب یرلهود
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 ك«بلاغ» . رایدلبا تدوع هللا رکشت ناس قرلا یرلهلوک و هود

 یزاهود .نوک یسنرا abl لوبقو نالعا ینغیدلوا برع مرک |

 تاذ Gal رک ذ Gael All یعوم هد . رایدتبا هداعا

 » یدنا زا

 یرلیلو !Sh قوس هنرارداح كفداصت ۰ bye یسا

 ofl « رلزما افتک | هلا مارک ا و لوبق نسح یرارفاسمو

 تلالد ody یراقحهلو Beles تنوامم چارا تاتا

Ae!9 هرزوا  ev ‘ on Ja ISهد رالخ  si]راراقا ش  » 

oly liasیدررارا رفاسم توقبح هرالوح <  . 

olayتافولادمب ست تنواعمو  greیدردادادتما ردق : 

 : رونل وا هیاکح هرقف ر هلیوش راد هصوصخوت
 ك «داوزا» ندهبناسع كولم نداقر عاش یی ؟مدنمان هش راع »

 كنو كلم . cr sel عدم و مظنم هدیصق y نمضتم یتساس

 رقم بوقلاق ندنسهلیبق هشیاع ندنکیدلیا رخأت هدلاسرا ینسهزئاح

 یوم « داوزا د. یدشلا بلط یتاسحاو شک ردق هتموکح

alllرادقمر هلا تعلح تاق شو نوتلا لاقثم زویشب  we 

 كما تدوع هنهاکتماقا Sue یاوماو هاش ندنکیدو و

 هراربیراقدلوا نک اس كن bys re ی . یدقیج هلو هرزوا

 كن«همقلع»ندنساسور hed 55499 99 ندقلو وص هحنل وا لصاو

 یدلیا بلط Guale كرهدک هندزت

 هرانج وءراناسنا GT RES Nore « همقلع »

Gale 8دلا دعو  Haley » stile oSهدیشراق هتوم  



—— Ah. ۳ 

 هدهع Golem هل روصو «همقلع» . یدروص carl وا تو وا

 By hab ن صاع « ندهاربق یاسر هب a_ayle ندنکیدلاا

 هر هرول مه « .«ye یدرب هنس امج ۳ كنآ هاتم نع هکر

aiaهدوشراق  Geleهدک دلا دعو  ty leىنا 4 وم ی »  

gowهل ر  Leهر  ASS ot!یدروص هد « ؟  : risa?۸:1 | »  

 كهسا رول وا !aot تافو هدهرص لر دنا 9 هدمها رز

 Stile Go رادقم نالوا ررقم برعلانب قرهلوا یا ناق

 ح دم 21« صاع » قرهلوا نون هشباع هلکم رب و یاوح « مر ر و

 یدلیامظح Je وچ هدهدنماع « همقلع» و ’Josue مدنساسو

 [portly هاج غیرد یراق هرانیداق یساسا Alek وب
NTلب دن ادع لدو روصقر كوس كا ترعلاناب هدول کیدا  

 قرهلوا les ۱۹ هح رد 3( وص ندبو « همقلع » ۰ یدرو

 .ol كرد ا OMe Ga gl دانسا هدنفحو ارتفا فرص كرازوسود

 « )5$( ویلیا

 سدقم كاو كوكا كنسودرب هدناتسیع نامزوا هقیق ای

 یشراقهرقش نه ate Ae | هعفادم و هظفاحم ی داقر یسهفطو

aleرب ارظن هنغیدلوا قلآ ماقتشنا هدنعوقو تراقح « كملا  

 وحهر لاد Gab“ ردقدانسا و OL gas وا a3 hale هن داق

 . یدزامهل وا مذو

 3( راسداق هد راعشا Arle یارعش راسو كدادش Oo رتذع

 رادع یسا هریک ادم نالوا روظن هدنقح یسوما و فرش

 تاسا adhe gb سدقم هحرد 4 Alok كتاف هدیدنع

 at ردا
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 ینسهبقمقح تمیق كس gal یراع ندهکلر قافواكا .هدراتداق

 یمواواهنعوقو كنلاتحاهمشرب لوح وک !MAT ۰ راردیا ردقت

coo) bl poetا و نیوز ادم  
 هدنساننا هزراپم «  y لاح » ندنرانامرهق coded « ناببخ »

clیدنکیسریسا نانلوهدنرزواهودر هیلایعوم . یدشمع  

 وش « همطاف » هدهرص itty هرزوا كمروتوک هنهاکهمیح

 : یدشط وس یراژونب

 عبط نالوا ماع روهشم « Gla ولع كنس ! لاج —

 Jl یعرازوس وش مکجهیایو س اکس من ؟ sabe کەنادرمناوج

 TE een ere rrr کی
 ۳ ech y's هلکتل كانا روزوت وک هنفرط هوا تنم وا
 ندرارظنیزب هبت هرک ر هکنوح .زاللق (GE تلاسم هدنسارآ

 دا ۳ یه كهسا رواوا زلوروک قترا 6 ردیآ رتس

 مرادالواو یسمنلیوسزوس Ay هدمقحمن Gal . رونوشود

 . رد واسم هلا قلقا لارب كوس كا نوجا

 : یدشمر و باوج هلوش لام هتیرازوس ون ك: هروب نم
. al SIF! كاقلوا cols کا یعر SIRE, ۳ 

 تنسمودهخالک |یننجهیقار یتسیدنک ك « لاح » « همطاف د
 9۳9 !acca he قرسآ یغاشآ شا God نهرزوا

 .یدرول دیآحیجرت هنلوصحهمشرب قافواهدنقح یسوما » ییولوا

dulهظفاح هللدب ر كسکو هلو یتفرش  Stlهمطاف» ناب » 

 NSF یرلکدلیا مسو و بیقلت هلیفرمش بقل « تایحنم » كرابرص



 SEX و

 ۰ ۰ عیر» ندنرادالوا یتیدلوا CL. cal یر ندرهدلا و

 SVE هدنسارآ لیعاسا ی یرالغوا مان « pile و « رامع و

abl aolرایدبا روهشم هلقلوا نن  > 

 ندنساحم كوس لا هدقانامرهف و توق ۰ تراسح هدرلدیع

 PANETT تابراحمو تاعزانم لئابقلانب . یدرویلیدا دع

aterتراسج قراوخ قوح 7 هیلهاح ئاصقو راعشا  GUS 
  یرهلوآ قادام كعلردام و راس اشک : رفت الا

 شلد ادقع ندنفرط یسایرقا دوخابو یسهحوزاو لغواكلونقم

 . ردلکد ردا رالتاق shot gs ندراسا قرهنثوا ale یتح و

 اا وصخندنآ قلم هنسوما و فرش رلسداق « هد راب رع

 قوس هنسارجا هنالاظ لاعفا یران آ LAS | ظفحو انتعا طرفو

 «یراهمشودهتتراسادب كادمشدبولاق pale زن . یدردا

le gallیساواللخ راتفرک و زواج راحود كن  Mee!هلسهشل دنا  

 ales رابع نایلوا Syne gels لتوق دوخا « Sable رقف

 تداع و . CIV S IY یرید یربد یرادالوا زبق ناک

any Soردشمر دلاق ندهب روا تیماللسا یءهلاظو  A 

 "ةصالخ یهرتفوش نالوا زعروظنم هد « یناغالاباتک »

 : زرودا راظنا عضو

 هنع هللایضر « هعسس » یدج ك« قدزرف » at یعاش

 ڭرقلا ن لقمر روق ینس هجرازوب ندرازق کوب هدنیلهاج نامز
 : زودنا ST هحور یو هلا یوم . wanel راهش

 هنروضح كملسو هيلع Wall port ترضح نوکر »
 ۱۰ مالسا رات



 سا —

 فرشت هلفرشواناه هلقمرو فیلکت یالسا لوبق اکب . مدتیک
pub!رایدروس ملعت هفرش تیا چاقر ندعرک نآ رق اکب .  . 

 : هکمدروص ندیآمتلاسر بانج هدمب
 wre لاعفا ضعي مالسالا لبق ن . هللا لورا -

 بودا تافاکم نوجا by اکب كقح بانج . مدیا شمهلشیا

 . مرهتسیا قمالک | کجە ا

 هل ey ge لاّوسود «ردلاعفا ere CEB رخف ترضح

em ayمدناوت هدناضورعم  : 

 we ییا نانلو هرزوا del لمح عضو < نوکر 9

ge (os.مدیا شما  - iene Lههودر نوجما قمارا  Ayan 

 لصتم هنر ر ندقازوا هرکص SiS زار, مدقبح هلوح

 هلا هجو !alos ندمکیدروک رداج کیا thal زکر قرهلوا

A hbرکید . روروتوا رابتخا رب هدنرب كرداح . مدراو  

 كءءود ییا کیدلیا ale . یدروینواو رانیداق هنيا هدرداج

bliندرابتخا ینکیدمروک بوروک یرانو هللا فیرمت ین  

 : موفر . مدروص
tego —ی روروا یدمش . رابدروغود . ردهدارو  

 ریقفر نانلو یرلتبارق اکس + هللرادوس « SUT . رارون رب نما

adh۳۳ راهم + هدزکنوخ 2 یداوایرت وام كوس  

 . زرونلو

 باند اطخ هرابتخایسن داق ر ندرداج رکیدهدهرص ییدید

 قجوج - : ًاباوجهسسو موقم .یدلیا رابخ ایتکیدلکیدالوارب
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 میش هلکدا Cordis قازرا هسیاكکرا رک | ؟ رق یمککرا

 : یسسن.داق وا. یدریغابه د . زکید | نفدنابهین Tau ازىق e ردا

 At راقهزوسن هدهرصیندروصهد Seley دل وای آ .ردزقدواوم

 هعزوسو .مددزگتاصاکب هزگنمردلواقآ - اباطخ هرابتعاقر
 ؟كسرود دبا فیلکت لصن ینءاصیمزقاکب مشادنراق - رابتخا ًاباوج
 اکس یزمفیدلوا یسهلاع برعرب لیصا ندندالوا « راهم » مز
 ST مدصقم من - نوجا قلآ GLE هلکءد . مدا شل وس

Gol Ogleمار . ردلکد قمالقاص یک رسا ر هدمدز  

GTهنرزوآ زوس و . مدیدردقل | نوجا عنم ینس ندفالتا  

 . یدلوا لئاز زایمشا نالوا لصاح هدنسهرهح كرابتخا

 ؟كسرونر و لد هب اکو هدلاح وا ! العا ك كرەشىكد یروط

 ی راورواب abl هود یشید ییا oly دد Susy کرن هدک درد

 دوو Se ندک د شود زار . مدر و یاوح .مرور و

hist gla Kainرو هدیهود . droك -  Melقا !  edi le 

 al 5s! Seals فلوت کم یهودو ردق هب هدا تدوع 937

 . یدلوامامت قلرازاپ هلروصو . مدید .مربردنوک اکس هدلوصو

 دهم ینکجهدوی بوهاس « ینکجهیمردلوا یزق .هرابتخا
 ۰ مدا تد وع كرهردتا

 Bee تنسوب ۰ یهابانجیلاع تکرحرب dy برعلاناب
 رورسمو نون یالوط ندمکیدلیا دات قرهلوا هعفد كلا

cio ds!ندنفرط  lbهکلدا نفد  (SFرخ زقر,  
ATمهسیا  Ghosh GTنولاصهدنلباقم هودكکرار و یشیدییا  

 . مدتنا دهع هنمراتروق ندمواوا بول آ
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 !Seth اغلا hae ند یههورکم تداعو « ندنامزوا

 . مدراتروق هنروصوت یزف جنک شعلا زون چوا ردق هئامز
allily؟ یمدلبا قاقحتسا بسک هشانعو مرک كقح بانج  

 : تاتاکرخف ترضح هدمکیدب د

 قحبانج «ك۔شمروک aly یلرکدولزوک كي نس —
 تافاکم ًارابتعا ندنوکوب هلقمروس سیم یالسا یدمش اکس
 . رابدروس . یدروس

Jo Lee a Vbاجا نامز ا رظن ههرقفو زمکیدلیا  

 يرد یرد یرادالوآ زف ردق es ندنزو any Se تداعو

elieزرواسهدا رده و باسح ی راقدلوا شعوت  . 

 Abia نداكیرم یهایوشرح تایسح نوت هدرایودب
 یشدا لتق كر ندع دارفا . ردماقتنا aie ندنرامهم لا

 ههنا راکتمصاخم تیعضو هلیسهیبق كلتاق Gand یغدلوا بوسنم
  هاراکت وادع لاعفا ناالشأاب لاحردو ِ ردنا تیافک هفع وق

 « الدا و تایراضم abl ماود ردق ههحنلیر و ید كلوتقم

 Myths ینا . یدرواوا Gob یلاعفا یک حرج و لنق رکید
of cielزو ندهود نوا هدرایشرف . یدردا لوح  

 هب هود روکنا هد تت | (WoC مع Ss 39 نالوا ردق ههود

 هودكس Ja Gb كننسر هلیبقر 6 كسنرر . یدرراو ردق

 .یدرولیدیا درالرهیلروکلوبتناباش «درادقمو Le یک یفیدلوا
Shab yندنسردلوا كنسهود  gbیدماح ك هرو م یال  

 ۱3۰ ارم cy le seg) » Sas > نالوا
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 قرفبرعلانیب CAT ولو شمریدلوا ی « بیلک » یسیئر یسهیبق
 . یدشا وا Cob یرحر !Ow دادتما هنس

 ك « بیلک » لوتقم كنسئر یسهلیبق « «LS هکنوج
Goهرزوا قلوا  Gel OFیدشمالدا لوبق هود كم  . 

 dole . Ges J ناق تاتو dled Sil هحرلهتس ندنزو لتفر

elesعوقو  Glyردد ردان برملانب  . 
 ید وسنم كالوتقم Os قلا ینیماقتنا ىلتق كمدا ر مهم

 هدنرایارس رادمکح یلتاق « تناتمو منع نالبرتسوک ندن رلفرط

odyهدنسهچرد كمر دل وا  wllنااش تراسح ناللوا  

 . ردیربح

 ered «سبع » بوسدم هنلسن « نافطع » مساج نب ریهز
 هلا یوم BLS « نزاوه ی »یر ندقوج . یدا هو

 نداق رایتخار ند « نزاوه ی د OSs . یدرارر و وکر و

 Sth Fb هبلایوم . یدربتک غاب كاموجرب هربهز كرەلك
 هنسل واندعون ELI Nate y زج هلون هڪ 6 | یغردلوا انف

 هد هرو ص وشما هللدش هل جوا ELE ی داق رابتخا كرهدا تدح

 ندنسهمشود 554 یسهقرآ كن داق Fl . یدشمشود هر

 بوم هنسهلېق « نزاوه » نانلو دوحوم هداروا یالوط

 هدنقح یل بق CAS یو وشما تدح برر هدنمان «دلاخ»

 لک | هلیتروص كمريدلوا یریهزابو كللوااب هلا دع ریقحترب
 .ىدشملا نعهکعا سوما

 قرهالوا لفاغ هدغاط یربهز « دلاخ هرکص نوک جاقرب



 بس ٩ يه —

 obs PRON رانمشدنالوالصاح هلیبس لتفو . یدردلوا

 . یدلیا احتلا هنارس ك« نامعن » Ge « هررح » نوجما

Hlشمليق تافتلا رهظم هللا لوبف نسح یدلاخ موف  
 he رد سقف esl كربهز . !Gack لاخدا هنسهرص یاکدن و

 هدقعالرضاح هبرح نالعا هنسهلببق كلتاق نوجا یاقتنا ذخا

 جنک كرهلک ىر هدنما « ثراح » QA ر بشع « Ole » نکیا

 هک یدبد ۰« سق»

 نا « رددناع Ke تیفکو « لوا رضاح <o نس —

 . مردا هدهعرد هدیو و مرهتسا كمحما sb ك«دلاخ»

 هنیارس ك « نامعن »  موقم کكسمرویملس طقف —
 ؟ ردشمرک هنسهاح OF كنآ و شلا احتلا

 یرللوق Je Ski تاذلب GT نکلا .:مرولس —
ks tifمکجهریدلوا  ; 

 لک هب « هرح » نوما یسارجا كرارقوت « ثراح »

 یردار ودلاخ كلم نامز ینیدلوالصاو هتارس كنایمن و هیاروا
abl aceكکلم « ثراح » .یدراروسدبا ماعط شمروتوا رار  

 موق .یدلوا تافتلا رهظم هدک lal لاخداو لوبق هنر وضح

 ك«ناممن» ندنغیدلوا مدآ رب یلقشبقاب ۰ حیصف ۰ یلهیرت ۰ یعاش
 lst We ناناقصق یلاحو . یدلیا بلج ینهحوت هجرد كوص

 : يديد هدافتسالاب ندنصرف

 0 . Hel رکشت نام الاح ا نسا ثراح —
 یساسوركنهلیبق 553! Ga كلا . ما نب نردلوا یرهز

 . ردشلوا هدمهاس > كلوخد هتنابم
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 یغیدتوطهدنلا Galgl fle هجردوا «ثراح» ندرازوسو
 هککعد » قرهقاب ,Abi یلتدح هدلاخ . یدشود oy رامروخ

 لاحو . یدشعا og یرازوس « ؟ كدردلوا نس یرهز

 : هلسم Gly هدلاخ نایعن نروک
 . كسکجهلوا هدنلا ELT و نس —

 ه ررداح هاب ase یردار دلاخ oe تدم ر . یدشعد

 « ثراح » هدهرصوا . رایدناب كرهیلکلیا ینرلهدر . رایدذکح

 لاحرد . یدقبح ندروضح 3941 excl ica امت و

 جیلقر Spa a gale كدلاخ هد . یدالرضاح ST بودیک
dene poهدوه وا ردار کیا . یدسک یرلکلیا  al + 

 : قرەر داوا یدلاخ

 BY 5b ندنکیدر دلوا als ر یک « ریهز » نس س

 ؟ Lgl ob یممکحهیمروک تازاجم

ot قرالوا cay هللا فیس ٌهبرض رب ر elds 

. Sal شمارحبص ندر بوناوا ace هد هرصول . یدرس 

LEE SL 
 -مرهرهسهنناب the yal y ەدى هسقو .همراقیج سس —

 یداوآ نام ندزوک یرقهالنا هنا هک ر

 GA gb هنیرداچ كلارق بوقیچ ندرداج ۰ هبتع » هدمرصو
 1 نامعناب ؟ راراب هه یسیاج CIs ر هدلاحو » . یدشوق

 هد « رلیدتنا JS هدندزن كنس ST ر كفيدلا Sale تحت

Cory rchتسدرد یلتاق نامعن .  SEر لاحرد هرزوا  all 
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 هدر کا <  » Sole « oly ligهدهسلا راددشش ه

  . hee ghكرەكج یجنیلق موقم کن وچ  oyشم موج
 چاق ر و  Galoیدشم ربحاق ین را رکید كرءردلوا .

 اقر هداروا .یدلیا احتلا هنسارایئابق «هدنک» « ثراح »

asكرهلک هنسهلیبف « میل نب لیت ی » هرکس . یدلاق  

 زونه . Gl تلاخد هشرداح كبرع ر هدنما « نار «

 لئابق نالوا قفتمو تسود هبهلببقو Gal شمع ردق هتفه ر,

 نوا قماماغوا هترهق كنهاشداپ ope « كرەهلك یساسور

 هلباقم al در athe لی ین . رایدلیا باط Sob راح
 راحود Che ub ندنزو یدنک « ثراح » طقف . یدتا

 Sr بولیکح اضراب نداروا !Sek وزرآ یرالوا رهق
dedا . یدتک هراغاط ی رفدتلو نك ابس  

 . یدشلوا رادمکح « داوزا » یردار و شلوا

skiاهد ی « ثراح » «دیدج  SASبقعل هدنروصز  

 ینکچهیمهدیا هدلا یوقرح قجنآ . یدروردتبا یرحو
 قرهریدلاق Gob چاقر Gy role كن آ 6 كلم ناالكا

 ی « ثراح » هللروصو . !GI سحو لق هفرط هقش

alinروبحم هغمقبح  lelیدروهتسیا  . 

 رها ندرلغاط هحنلآ رخ یو « ثراح » عقاولایف

 هدهسیا یدراتروق ندنراساو سبح GIy یرانداق روک ذم

 ooh ماقتا یالوط ندنمملوا shal ضرع هنس اح <

Pr eeeاعر ی  E 
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 هدکلدوس هدندزن كيرع رب هدنمان « نانس » و نالوا هدکعا
olyهنرزواكنو .یدربدلوا كرهروتوک هغاط بول آ یناغوا  

 کام نو نالوا یتسانم Qaim ندقازوا ««ثراح» « داوزا »

ob6 یدتا رامو  deleهتل .ندن سلف « تراخ ی »  
 لفاج نیغزق Groby رایتخا « !gat باص ى را

CMLیدرک ندن رزوا  . 

 . یدشعا تلاخد هنسهلىبق مع ی « ثراح » هدهرصو

 ی« ثراح هو ی رفس ۳ dled روک ذم ك« داوزا » < ول

 Gb یراسا كنهرارز ن داهم نالوا ں ا هنسهاج رز

 ofits DAS هذکم « ثراح » هنرزوا كنو . یدلوا

 oe یدو روک i یور هدهسیا یدهتسا قلوا رفاسم

wa ygء « ورت ن دیز » ندهنداسغ كوام بوجاق  lod) 

Cbs!تم 237 تالمو .  Taleرهظم « یدل  oll 

 « ثراح » طقف . یدلبا لاخدا cys یرابرقم كردا

 ودود ر هدهداروا هلتهج ینیدملوا ندرلمدآ رورود تحار

 !des كلوتقمو abe! Jn 5 یالوط ن دنس هلم یتف مدآ ر

Lalas ayرفت ها یا  

 هنخیدراو هراهجرد هن كماقتنا سح هدرابیع مالسالا لبق

 تآ رب الثم هرکص ندهیاکح زمکیدلیا لق هالاب قرهلوا لاثم رب

 هدنساراهلیبف ییا یالوطندرایش زستیمها یک هرز رب ۰ یشیراب

 فالتاو JS كرامدآ هلرلکیب ۰ aly عوقو هلناقم هجرلهنس
skalداد رب موزل هب هوالاع  : 
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 هدرابرع لصاسا  abyزستیمها  Callارجا یالوط
۳2 Danske نر Jose لماودو fae نادا 

 ضرقنمو وع هدنجما نامز زآ  lalهدهنسهدهسیا یفاک نوجا

 ندنساواتداع كرت ی همصاخم ورده هلدع مرحرهشا كبا ترد

  GV gbراه رات قوجر ! ON g> 9 ALIءروایر درودهدنرلهرود

  CUE dy eyهتقا لامش سا هوس یتسیلغ ۳۳۵۱۲۱

 یدزلر و .

 عا هب هب زک ا ر چیه رابیع لوا ندمالسا

 یراودلوا ©  audeینکیدهلد بولوا لقتسمو هندنک یدنک

 هدةعا  tl ole adel SILمرح .  gdهدعقلایذ «

Bercy همصاخ Ty هسرابآ بجرو مر ۰ هحل اید 

 رایدبا دحتم . GFTهنانک وب » یراقدنلو بوسنم كرایشرق «

 كرەدایط ندمرح رهشا یر كنسبق  Wyeرهش یرفص
 دع مارح  delكجا ۰ هدننامز جح هدو .یدراو یتیحالص

  Soleره یرلکچهدا تدوع  E edeیدرونلوا نالعا .

 روهش  Meeهدهسیا لکد مولعم هلیماع یسسأت نامز
 قم یراقدلوا دوحوم لوا ندمالسا روهط  pat Slyردف

 یرقآر ظن هنناس كن روم ضم» .ردلمتحم هدیرلکدلدا ا لوا

 موقت «  ofanردشمل دنا ماعتەرابعندنفرط رایدومنوکسم هد« .

 نخروم برع ضع نانلو هدناقیقدن راد هصوصخ و

 ًارظن هتاف هحش كنسهدیدج  hyeمولا هههرق رومش

 یمساوم یراةدنلو نامز یراکدر و یرامسا نالوا لمعتسم



 بس — ٩۵

 لوالامسر الثم . یدراشللا هیمست هروک اك او شلآ هتفدرظن

 هنیرامسوم زاب هرخالایذاج هلا لوایذا و راہ كليا ین ال مس رو
 قرفکەدنسار!هره هنس هللا هیسمشهنس GET . یدشللا فداصت

 شمرتک ere كمساوم نانلوب هیمست ببس GAT و هرخالاب
 ا وا سااو نالوا داکار یک

 ندنسادتا كلەجملاىذ برع لئابق نوت مالسالالبق

 جح ینوکیجن وا كنهح |یذو رارالشاب هغمنالپوط oS ارابتعا
cota!يهارا .  Artieجح كليا  KS Sahl 

 كنوکوا Yes یفبدلوا فداصم OS یعوا كنهحایذ

 نخروم ندیا ناس یتیدلباب ماراب هرزوا قتلوا یسرود هنس
 جح كيللالیخ بانجو !dot دیأت tL و هدهسیاراو
 هدنروص ققحم یفیدنلو فداصم هلوک یناه كنوک ییدتا

 هدع رکن | ق_هیفامعم . ردلکددوجومرات | كجهیلیاهارا وتایثا

 مو و یمارانابرق كنوکوا - راد هلقمالوا تحارص sh کو

 ج كمالسل هيلع مهاربا HJ الد obo عرش قرهلوا جح

 . رد وف نظ یتیدلوا یسەبونس هرود Nh وک ییدلبا

 بہو PIT . همصاخو هلناقم وارده « هدمرح رهشا
 هدوسآ هداز كا LT وا هدناتسع ندنیدنلوت مارح تراغو

Sealsهد ایذ ۰ یدرولوا نارمکحتنماو شناس 1 و  

 كحح وراراروفرانكوس ر هدنکملئابق ندبا عاهجا نوجا جح
Fle!ی رارب ر هداروا . یدراردباهدافتسا ندنناوفیداصتقا و  

 . یدرولوا ادم هفراعم od Sa le > Jrilby روروک
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ed  یک ینیدنل وا عانجا هدنکم نوجما جح اشهرحرمك 
 ظاکع » هدهدنسادتا هدعقلایذ نالوا «  wreیدرولبچ آ .

 نانلو ندندافحا مالسلاهیلع لیعامسا  ILSهمرکم کم برع

CIM gb هدلع OS LEE هدنسارا dF dolby هدنراوج 

  299وزاب  ablداصقو رعش یراش یرلکدلیا رجا هدنفرط هنسوا

 هل  Orelیدرردآ ریش و .

Ge LiKeرهشم عونر  cal Belلئابق نو هداروا .  

 یرلکدلیامظ ۰ رونلوبهدهداثحابم هلبا chet یساغلبو ارعش
 FI هدنغالبو تحاصف abl عا-او تئارق یدناصقو راعشا

 ناناوا قیلعتو . یدرلردا Galion یراندبا زارحا ینهجرد

 MMS یورلات روا Gane ینرپآ دص
ON ae dosید دیاصت نالوا قلعم ۳  Scr!هرانوت  

 . ردیشابندنو یسملسد هعبس تاقلعم

 هارتهدمرح رهشا aclbl « هدنساننایرانب طاکع سس 438

 «راحفلابرح» .یدنمهل دنا هظفاحم یلوصاو تداع هلناقموهمصاخم

 عنامه هلن lives 5401 هرقفجردنم هد«یناغالاباتک » هلیتبسانم[۱]

 : opal all یبسر روم اهد نالوا

 ندشبرق یاسر ین راحالس نامز یرلکدلک هظاعع رابرع ه
 ردو هنماتخ كران راح A 9 . یدراردا ملست ه نازوجنا

 یدنک سکره نکیا راردک . یدربلاق هدنتناما د كپلایعوم

 یا « راحناابرح » هب رح ر شلو غوقو هدمرح رپثآ ۱]

 ۰ ردشلر و



 = ۱ ترس

 بحاص ۰ ربتعم « ناگنز نازوجنبا . یدربل آ رارکت یتحالس
 . « Gal تادر تردقوتوق

 هبضغو تدحلاعتشا « ههلناقم هدنساننا ران ارظن tL و

 Sal یراةدنلوب حلسم ريغ كقلخ .كئبش نالوا منام هدایزك

oes . 00357 ندرلیش نالبر و تیما هدایزلا  

Colesتمرحهجرد كوص هناسدا « هرعش ندنفبدلوا تغالبو  

 تعلئابق نوت ندا عاعج اهدطاکع قوس . یدرونلوا تیاعرو

 هدنسهاسیرهمداتاهاسم و ثاثحایم یهداروا كنساغلبو احصف

 . ردشمرا! se یاالاب هوزر برع ا

 ك وص هراسحو Dale E 6 یره رطف تواکذ 3{ اب نه

 ناکنر « هرزوس قالراپ « هتغالبو تحاصف ۰ یرلک اما هجرد
 كام یراةداشب une یراکلن وکشود هداعلاقوف هراهبشت

 رظن ر اعاد atl gel gm « هنغاط « ad gm « هنساس . هنضرا

 عضو رییعت ر « مسا ر هنلاح ر ره كرلنا . tel فطع تقد

 یاس ار نک زو كو لا كناسد یران اناس ندنرافدلوا ش ا

 لوا ندالوخد كت زا albus لنکن كناس یخ راو

 . رد-ثمالشاهغلو عوق و

 نالیداارحا هدنقح یلوخدنامز كنتءنصقمزاب یزاب هزاخ

[bi slsها یلامعتسا طخ هدهکم لوا ندمالسا روهظ  

 نانازاق SAA ر هدظاکع مالسالالبق هداکو . یدشمهلبرلیا

 همست تاقلعم و قیلعت هنسولاق كنهبک Goth ih كرلهدیصق

 دقع هلرایشرق هدیهانتلاسر بانج نارتقا دعس نامز 6 یسغلوا
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 فرشافرط «همانهدهاعم نالبزاندنف رط ىلع ترضح و نانلوا

 ترضح  Od peteرب نارد وک نوجا توعد هندبم نید

 یسلو هدقملور رح كتهنآ رق تابآ ضعب هدننامز رع مالسا

 قمزابیزابلوا ندمالساروهظ هدنکم هکنوح . ردلبلد كوس كا

 یدرازامهبزاب رانو یدناهسمنلس .

 هع loots Se "کمهصااب . هدزاحح dhs هدمالسا روهط

taal jlهلیسلوا  slyردققحم ینیدلوا کسا كب كنلوخد  . 
 نانلوالاصحتسا ندهددعتم و هةل تاباورنال وار اد هص وصخ و

 هدننامز «هیمان برح» یتنصقمزابیزابهنسارارایشرق هرول ههحیش
 تاسادنع هدو هکردشلدا لاخدا ندنفرط « یدابعراعب »

 . ردیرضوط هنیراهنس ۵4۰ یدالیم

 تارف لوا كا ®de فورح هروک Ob كراخرّوم ضم

 هب «هربح» ندارواو شال واداحم ا هد رهش « راسا » عقاو هدنلحاس

 « یط » . ردشلوا لق هزاححو هروس هدنداروا . ردشمع

Hddندنفرط برع رب هدنمان « صاع ص » بونم  
 عارتخا - هلتروص كلدنا لیدعزارب یسیزاب ینایرس هکلاتحا -

 . رد وم ييدلد |

GLI UEلصاوهدنفرظرصع ییا یلوا ندمالسا روهظ  

 ناسل هروک هنامولعم ناسهلوا لصاو هر  ردغلوالاک هجرد
 کمد a LEE قوس < ندا تمدخ هنلمکت Mays تاسداو

 یلالشابهغم زابیزابهدنسارا لبعاسا ی هل اهر دا تاق اسم و تاثحابم

 سسّوم مدقلانم دن سو[ راحو SE Of . ردشلوا



 کک "۷08

 رورشمألا دوحومهدلا .ردقو تامولعمر J ادهننفب دل وا تاسدار

 Fr wl رصع یلوا ندمالساروهظ برع thes لمکمو

 . راردهدقعلوت Se همالسا رصع یجنکیاو



 تا۷ —

Seale, NaS ندنفرط مالسل ااعملع لیعایسا و aly! 

Sale a par Db هللا هک هدرعلاةر زج هدرانامز لوا 

 شلدا  E Syنابصعو  Jyكرەلىدىك  ayeشلوسشود

  oe SOLS GFT - aslیرلهصق دونو داع روک ذم

 راد کو بولوا هدقملشالکا - هلبتاالد  sheتامولعم ققمو

  Abرددوقفم .

 مالسلاامهیلع لیعامساو ميهاربا be هرکص Oo یان

 gush gi نیدتم تدمر هلا قح ند !OM ملعت ندنراف رط

 هرعااةریرج . ردراشمشود هکلتسر تو Gly شاو: هدمبو

 peels یک شتسد همانصا .ail هرازدلس « هشنوک
 ییدلیا عسوت ردق هرهجردهت كنم ریه ندرلنو هدهسیا شمریک
 هم وح و هشن وک هصاما pam . هار دسک هدهقلطم تروص

 راو یثر كجهلهلدا GL ددر و «مشالب . یدرردا تدابع
dus!هدوا  cla J byeتابسانم دوحوم هللا هفلتخم  GNF 

 هیروس « هیرصم ee ge ge 6 IA تالالض نوتوب ندنزو
 . ردرالوا شما ذوف ردق ههجرد رر هیاروا كنهناراو
 ۱۳ یحو ربعم كنطاب .تاداقعاو نایداون ۰ هبک
 ك « لخز » . یدشلدبا عضو تول شغلآ زویجوا هیارواو

Theدع  OM!لبه » و  » Odesدوم  dblفاسا »  » 
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 نالوا یسهچراپایقر ..رایدبا ندشاطتؤب یياما Je dl] » و

 .یدناندراد ویعمربتعم كا «ینع» OU yore ll امرخ .«تال»

OU 1 wegهدننایم رلر وصت  rolaهل ام  arهدكحبسم ت  

oe bao sl gad yاییدلبا فو رعت ی هبعک  proseړک رود د«یوا : 

 كرل pate كرلکلم هداروا سیا glk cdl هدهبک د

 هدنرللا هللا لماخ eels! ۰ Al شوقنم یرلر وصت كراجاغا

 مسرت هنیرزوا كدومعربهدلاح at gb یراقوا نالنید «مالزا»

 هلیسهدلاو C7 نبا gut هدهدنتسوا كدوم .So یدشلدیا

 تاشاکرخف ترضح GIS حتف . !cates ریوصت رار

O99وزو < د كرار وص و  gahیدلبا صا  .» 

 ه« عاوص » ۰ contd KW ه « دو » نالوا دک د ناکا

 66 قوم » نانلو هدنلکش تا . یدرایاط یسهلسف نادمه 4.41

 Wiel dite ناسا یو توت یو

 ندمانصاروشملا «تانم» Oly یسهحراابافر هایسو « ثوخب »

 . یدرلذلدبا oF oF & حتف بولوا

 ۰ (Poe هحور تاور E تا . فاسا ۳

byتعماحم هداروا كرهرک هب 405 بولوا نیداق رو تکرا رب  

 هدعب . ردشعا بلق هشاط یرلن آ ءازج کوب Ge بانجو راشملیا

 هرناو رلشعوق هنجراخ كتي بوراتچ ندهبعک bY یرلشاط و
 » عازخ ی os Go زا تخم هدتاب هل رظن لا ك هىهلا تازاحم

 ورعو شلدو وا یرهباکح كرلت و هدهرص Sab! bets یتیسهرادا تب هعک

1S chy Salesءرلذاو لاخدا هب هبعک  ge doleیدشملیارابحا  

 مزمزو هتسوشراق Ha هرخالاب ییهلثاو فاسا « بالک & یمف 2
eae che 9 98۰ یدشمر دا ضد هلع  

\\ 



 س ۷ =

 هدنساراںرع هفلتخم لئابق « owe نونو همظعم هک

 هدوحوم نادا یالوط ندنعردلوا tell سدقم هداعلاقوف

 عضو یرادوبع» یدنک هاروا یرابوسنم و كلاس كتيلهاح

 هتسنه . یدراشلا دع نادا Svs مظعا دبعم یس و شما

 ۰ WM وط هداکم asl یلیخر ندراهلبق نوتو هدننامز جح

Gatفاوط  sly hayتداع هنو « هنیدوبعم یدنک  

CIE 92 yیدراردبا شتر یارجاو تدابعضع هلهج و  . 

 هنمسوم جح زکلاب Gole كراتون دوجوم ۰ یترایز هبعک

 یریغندهنیعم اقوا هنیدوبعم یدنک هلیبقره بویلوا ص وصخ
wo tly Gave beاو برح یار الثم  SIFهلع ر  

5aهننتدوع < نکیا  TES ghیدلوابوسنم بودک  
 Ab desley تنواعم ندنآ « ردا عادوو تدابع ضرع هو

 . یدرانا ماحرتسا و

Madلح ر سدقم كا هدناتسرع نوت  gallنام  

cotاربا  

 !Obs هدن-هفلتحم تاهح ك «ترعلاةر زح» < رار هلکن و

 اسب رادبعم یرآ یرآ صوصخ هنیراضعب ندتیلهاح ٌهدوجوم
 « لوسرلاتربس » راد هرادبعمو Os «توغاط» . یدشلدا

 ۱ هک روند یحاص

 AE «Gal شلدنااس ردبعم Sis“ هقشا ندهمظعم هک

 هدرلاروا . یدرلردبا ترازو سیدقت_یک هبعک هدیرادبعمو
 FAS هیده . (EB تدابع كجا فاوط gle یتیدلوا هدهبمک
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 Samay . یدرولیدا دع ندهید فئاطو Hel عد نابرف و
 .یدرا ویراظفام . یرامداخ ۰ یرلبهار صوصخم هننرایدنک

 هدننسدق هک !dur coals مالل !late eels تهت هیفامعم

 یون all مارا اونو ف دی ر واود ایج یک هتل
 Sot نالند AF » یرب ندنرلر وہ ثم كا ثرادبعمو »
 ید یا کک ی ر ا
 ندنسهلیبق « ملس نب ناببش ی » یرابهارو یرامداخ . یدبا

balهدیرب رکید .  » t sbهوم ع  OYیدبعم «  Gal . 

 هدیاراکمدخو ow ley تولوا ص »get o فش ی » هدول

 « al ند « فیق نب بتاعم ی »
 تومرضح و نع 6 زاخ كبرعلاةر رج هقشب ندرلنو

 مول ر كره بولوا دوجوم توغاط ردق زو هدنراتهج

 ران ر هدنراوج دبعموا . هداروا نوک وا . یدراو یصوصخ

 .یدروالوا شر و pall هدنسازا رانلک هراز < رولید | دا

byهجم راج  Geرایدا تیما  . 

Jieتاداقتعا  ablتادامتعا و  Deeهدیر ندراههاو  

 بضع نکسو دویعم یاضر یک !ats هدهعدق al gal قوحرب

 الاس مهم ضسب بولوا !Gal CIE نابرق ناسنا نوجا هل
 ندانابرقو 2 د یدالوا نوجا یلوصح كلماو دصقمر كور

heردب هلهج و ینیدنلوا نایب هدالب . یدیا دوجوم  ‘Se 
 نادر لدایتعاوم نوسلاق زا « هللادبع » یمانتلابر بانج

 هغادونوا شاو ly هه ورکم تداعو Fl . یدقحهلوا



 — غ س

 هدرلهع رقنالبکح هدنکو ا كمنض مان « لبه verte ۰ شمالشاب

 هنرزوایسملشالک | ینجهلوالدب «للادبعبانح 43 ah ود زو

 كب هددنع PAS ضعل 4 !wot شلاق یک كورتم ناه

oolیدرول وا ارجا قرهل وا  . an Sa Seleyهدمالسا ر وهط  

 . And gl cing اغلا نوتوب نونو
 هب «هربط» . |" ]ء «مالزا» « هرلذهاک ۰ هرحس « هبا ۇر« راب مع

 زازتح عاها م هراناسنا Checks و oe « هرظن تیاصا . 3

 «هربط» « « مالزا » ند رنو هکیدرلربن اسا هنس رکدلس هدیا kes و

 . ردشلروس عنم ن رط ماللسا ند Glew یک رحسو

 ندنوا کیا نوا زسریمد یجوا هدننورد مولطر « مالزا » [*]

 هباوج ندا روهظو رارکج هعرف هدتیلهاج نامز diy بولوا ترابع

 :یدیاهل وشیوصاهدیشک هعرق هل « مالزا » ۰ !Gob تکرح قیفو
 بودیک هب هبمک هک نهتسیا قمالک | یهلگسمر ییدلباددرو هبش

 قبلا هرکص ندقدر,دشیراق هلزوک ۰ AT یتسهروط «مالزا» یهداروا
 مکح هرول هرابشا یهدرزوا كآ < ر راقبح ینسهادرب قرهق وص

 یغیدلف ندننامز sade mal sl كنلوصا هعرق هللروصوب . یدرلیا

 تامولعمر Git flo هنکیدلیا لافت هلرلنو كملاراشم هدهبا یوم

 بانح یغیدلوا دوجوم ك « مالزا » هدنسارا رلید وم (Ae . ردقو

 هعرق هلرلفوا هدسدقم تب كدوپب رابحا هدنسهلگسم sles ok ص

 یلواشعا لاقتنا ندرلیدوپبهرلب رع . روبلبشالک | هلبتلالد یرلکدکح

 ندننامز مالسلاامملع لیعای-او مهاربا هلهحو یغبدنلوا تیاور دوخای

 . ردراو یامحا (Ps شلاق

eeكشوقر « هرط »  Jw& al lab ceردکع |  E 
AT ayyمهم دوخایو  lyنوجا كمروك  oa jal.هدب رلق دقبج  

 ربخ هسا راحوا ییعوط یرلبا دوخایو هغاص شوق یر ,کدروک كلا



— \1lo — 

 كلیودسوم هدنسارا نایدا دوج وم هدناتسرع مالسالالبق

 یهدنقحیلوخده ىع دالب UKs gp .یدراو یندقانابتسرخ و

algeین , كمالسلاهیلع یسوم هروک  Stalندرنعم, پا  

 هجرلهنس هدن لوح «هم» عقاو هدن هر زج همش,ادسو یحورخ

peti abs 0 Sue Sealeكنم قوه ییا  CAF) dale, 

 هسراتهچ نطسافو هروسندرلا روا Gas هنس راف رط زاححح و نع

 ییدالشاب Sel تیارس هلیسهطساو CLE برعو دوم ناک
 كدوم نررجاهم Alby هدننامز ی F كسدقلاتب هرخالاو

 . روملشالک | !Sie مسوت هدرلاروا هلبا یرامتل هاا

Mollاعنص كنعو هنسیلاوحو هنیدم هیوسوم نیرجاهم  
 هدنراوج «برتی»هدننامزمالسا روهظ ندنراقدل وا یشمتیک هن رافرط

 . یدیا دوج وم یدوم ییخ

 تكا رخ ر gab pty اد هنلوخدتروصهناتسبع كلنابتسرخ

 هی اتسدنهتاذ مان « یاموط» ندو راوح هروک هنامولعم يبدر و

 مدارا رهظعوم هدارواو ییدحک ندهدیمس ۀسرع نکیا ردیک

 توعد كن ندبرع كولم یک ییدلبا تربغ wl pd رشت
 بهارر هدنمان « نهژیر وا » نەدن هنرزوا یسهصوصخم

 هدهروس < ییدردتبا pat Gad نوتو هدنع كرهک

 هبهقرآ ابو هفرط لوص شوق داش . !Go ماود هنیرللو و راردنا دع

 تغارف ندشیا یرتکدلیا تبشنو رود ورک هطدعرش هسا aS یرعوط

 ٤ هرش شوقر ole .یدا اس هطساو r 176 یمذج كشوق یدرا ردیا

 . یدرلیا تلالد هربخ هبا شوق یلکنرقیجآ



 س اس

 ماش « كفلن اتسرخ ندا نشاتو عسول هلیتمه ك « سولواپ نس د

eye layناک بودیک  JFهن راتهجزاجح هلیسهطسا و  
 2299£ یحنحوا كدالبم لصاهدهسیا رویلیشالک | pe وا لق

 ندا اختلا هاروا قرهحاق ندرهحنکشا Sead pt هدنرلرصع

syقانایتسرخ هلیسهط-ا ورارجاهم نروک لوبقندحندنفرط  
 . ردشعا راثشاو عسوت ot امت سا رع

 ییدردنوک ك « سناتسنوق » ر ghl eles 7 bax هرخالاب

 وا هداروا كرەدبا تبئارصن رش هدنع بهار مات « لیفوثت »

 2 یدال تب وذام لاتمعیتسات هسا اتو باس اسلک

 هدهنوكکلیدوهب هن هنیریندم بالقن ge كرابرع هیفامعم
 كرابوسوم بالقناو هکنوج .. ردشلوا ,ooh كفانایتسرخ
 یهفاک ناه كنسلاهاو هدنع Gly Gye كرنناتسرخو

 لبعامسا ی « هدهکم Ss هدنرافرط هروس نالوا نایتسرخ

 OETA = تی یوم کبد هک ردشطا روهط ,هدنسارا

 . یدردا !SIF یروهظ هدهب روس دوخانو of Gal هسل وا

 هنسره هدعقوم مان « AF » هلهجو زمکیدلبا ناس هدالاب
 تاثحابمندبانایرج هدرا مسج نالند«ظاکعقوس»و نالیروق
 ینبدل وا !wal Bre هدقالخا رار abl ناسل !ao تاشاسمو

 Ber تملط هدتیمالسا nie سمش ندا عولطنداکم 3

 رودنبمند سسّوم هس رزوا یساسا هیهلا تدحو < tl هلازا

 . ردتمکچ هعاخ هتیلهاج
 مچ مح مه »عاری



 Jt مق

 مالسا روهظ

 و

 یربمفس بانجهیئس تدالو

 ییا (BAI sr هلیماع ندنررب GF برع « تیمالسا
 هبیهانتلاسر هنس تدالو ندمدآ تقلخ . ردنا مت همسق

 «صضقو تالاس یهدهسدقم بتک هدزعلا نوجما تدم نالوا ردق

Clowهلیسیلاسها برفلاةررزح ۰ تاباکحو تایاور دوجوم  
 هقش ندنامولعم Sot 2 ات كماوقا :نانلو هدنابسانم

 . ردلکد دوج وم ربهررب
desواوا تدا دوم  So See, luge!قاوح ر لا وحنا  

 لاها هل یهداحر قاوا كاو تفد لاک ندنفرط رلخروم

Chile!طبضو رار هلسروص  plo!قفا ومهتقشح ندننیدنلو  

 تاساسا نتم « قلا و رادتمیق هدزعلا نوجا Sle ghee یاطعا

gable982 « 
 كنهدیصقر قترا « رابع ارابتعا ندنارتفا تداعس نا و

Colesنوا یتغالب و  abl doles mleكن آر « رشایغوا  

 ندقلواموفر رداهلناقمو هبراحم هحرلهتس هلدصقم قلوا یحاص
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 سلدابوقبح هنابااغو هارفظم ندنرالوج Ole « راشمقبج
 یاپوروا نوت هجدم یماود كناطسو نورق  هداعرفا یلامشو

Ob yh lage oFنایت و ونا«  GUL۱۳  

 اسا ,Bisby gh تاداعو قالخا . یهبفسلفو

 ۱ ام
 ا هدنع . نمدنفا سو ade یلامت هللا port ترضح

 بیر SAS كن « ههرا »نادا تموکح یارجا هنما كنلارق

 لسیف ینعب « لیفلا ماع » كبرعو Sahl موجه 4G نوجا
 PALI نوا كنل والامر كنهتس یرلکدنبا سوت (dal یسهنس

 . ردراشل وا دومش ماع Sale مدق GT یبتریارازا

 یجنمرکی كنناسی یسهنس یجن ۵۷۱ كدالیم ۰ نوکوت
 . ردهرکص نوک Ml ندلیف ةعقو بولوا فداصم هتننوک

 لیعاهاو . مهار | هلهج و زمکیلیا ناس هبساللاب هدالاب

 ( دالبلالبق ۲۷۹۰ ) ندنرلکدلیا Le Get كمالسلاامملع
“aنکیا  هدندالوا مالسلاهیلعلیعامما یتخیشم همظعم تب م  

 «.یصق » Dd mate بانج دادجاو شمع هرابعازخ و یمهرج
 هسدقمو همهم هفظووا هنن هنرزوا gi yl دادرتسا ندنفرط

 هیلاراشم.یدشلک ردقهبلطلادبع ی" aed ردنالاقتنا هلیعامسا دالوا

Setثاذر رور رفاسیخس تیاغرار هلغاوا هکم سرو  

 تورتهدنسبدنک كردنالن هارقفو نجاتمیلاوما ندشدل وا

 "لاعردبندیا لافتشا هلن راحت یک یفیدلوا شمالاق یثرب ندناماسو

 ةدنشاب شب یعر !LOK ردباتدوعندماشدهللادبع بانجیهانتتلاسر
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 ردق هناندع ءادقلاونا  Vergyلسا هرکص ندکدلیا دادعت

 ندلمعایسا . Ayaندو  pal sl 9هکنوج 1 ردشماع اے

LS كرانو و Gate نطب چاق هدنسارا هیلاراشم abl ناندع 

 ! gsردلکد مولعم هدهققحم تروص ۰

 یزمدنفاتلاسر رخفبانج فی رش بسن هسا نیخرومضعب
: po pee! دادعت ردق همالسلاهیلع حوت Bless 

Cry ن بره ن rakes عسل ان ددا ن نادع « 

 خوراسنروحا ن خرا نميهارا ن لیعاسا نب رادیف نب له
 ن اوغرا نب  ze ottولن ماس نیدشخفران اش ن . «

  Sullyلفو ن بهو ن « هنم | » ترضح یریمغم بانج

 نب هرهز نب یزعلادبع نب  OKههزی .بهویراردب بولوا

  Chaddیدبا یس ر :

 مالسااو ةالصل اهلع ! Sadلاوقا هدنتح یرلثدالو مون
 دلوم هدهبا راو فالتخا هدنسارا نیخروم  Soleلع نالوا

 فالتخا هدنصوصخ  . Adyهدنسهلع مشاهی بشهدهمرکم کم

 هناسدهدر نالوا روهشم هلکعد یساخ « زاز فو ندم و

 هلمتافو كناهملاراشم بواوا كن « هنمآ » بانج هناخو . ردراشلک

 فا رشدحسمو هدر یدمش . یدشلاق ثارمهنهدنفاتانناکرخف

 ردشلدا انب ندنفرط یسهدلاو كدیشرلانوراه هکردراو .

  “Jروطسم هدرسبتک ییدلکهعوق و هدیهانتلاسر تدالو

Ae Jolly لوا نوک اقر ندهینس تدالو GF ندمنالع Quy 

 هنم | » بانج : ردایژر ییدروک  lesكناذرندنامس | هدانعم



Seتب 6  

dye!دیلوتو » هتسودنک و ینکیدنک هندزن  Brothقجوج  

 6 تیاهمست CAF » اک اهحنغوط هردیمظعاو فرشا كان هفاک

 Cresta ساغ کیک نمد از کشا alice مود روت و
 .یدنا شل وسهبلطلادبع یون GF یستریا و شمر وک ینکیدید «هلبا

 لح عضو بولک تقو : Hts ند « هنمآ » بانج
 هعدزب مع سم حیسمهدلا و هلا هسا نوعرق هحوز هدقدلوا یامژ

 هکیدالباق رون ر هل وا یفارطا . ody هدشواعم کب كرەلک

 مدح ۹ة قد eb . یدلاق للاح و عام 7455 یرلیش قازوا كلا

 ey نلک !dale هدناوا ۰ رلیدرو تبرش هساک ر اک

 ندع وطبا رطضا رب چیه . یدتسا enn ییهقرا هلدانق . شوق

  زدشقد . !ek لہ عضو

 PET زویجوا دوجوم هدهبک هدنیاسرلارخف دلوم هلی
 « رواش » ندهناساس كولم  شمشود هر هترزوا زوت تو

 !IAS oly روهشم oly شعلوا اہ لوا هن yay ندنفرط

 كس ۰ شملقم یسهقشس ندنسهفرش ترد نوا قرهلیصراص

 دنا نکن Te ناب نشاط اف تبار

Oblنانلو شموروق یرندرصع نوا ۰ شعوس سوچ ران  
 «هواسعفاو هدنارا  شمشاط Gal ناضیف یسهرد « هو( »

 كناورشو نارا Bosal سلاح نامزوا < ۳ هر و

 برع یلیخ رب كرهود نیغزآ Abs . « نادیوم » یریزو
J jen eR4397 ی هلجد  aly!هدنسا ور ین راکدرک  

 کورمگدی 
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 ناواویموس كشنآ .یسهعاب .LUT یسشاط كاءهرد

etl ASماهم یک یملیصراص  ae!یر وب ندیا دیأت یتیمها  
Gob Aly ptyندنفیدلوا ینارطضا  Jb yeهلسهدناتاالدهبب  

 at Joby هدهبلا یوم . !Cabs لاؤ ند « ناد وم » کج

 ,L5 wei رار هلکمامهر دسک كب یکجهلسهلوا تمالع

ye Jرک, توکیو و یاوج 4 ۷ ۹ ام  

 Bi ۶ مونتمن نامعن یدم,مرحب ره شود هقار نوتب نوټ

 Mle تراهم Golo هداور نیت . كرهردنوک صوصخم

 7 یدعنمهتسا قلاببرا

Qldلصا نع ء  argا تولوا ندنسلاها  

 نالواروهشمهلکع د حیس!|دبعو فورعم اےک و تینا رف ؛نانلو

 .یدردن وک هند ناورشونی « یناسغ فاسحنورع ننامعن »

 soe هلا ناس ی دم ۶الع و هباکح فور ۳۹1

 راهظا ندکمرو انعم ر هرلتو حیسلادبع هدقدروص یتلالدو

 یسادنانآوت هدنسهبصق « هساح « als هد روس . !SAL زحع

 فدک یتسانعم كرانوب ك« حیطس » زوهشم نهاک ی.هجاوخ و

 dt حیطس ھ ناورشون SHY ندی hs gat فک زکح !ous ك اردا و

oFنامز یفیدلوا لصاو هب « هاج » حیسلادبع . یدردنوک  

 هحنیمهل | باوجهمالس کیدر و یدروک هدراضتحا لاح یتساد

 . یدشبلاح هباج ینتقدرظن كرابتخا هلیداشنا تب ترد

 هلهجو وش بوج | GS حبط-- هنیرزوا كوب

 ۱ : یدرو باوج
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 یفوا دقو حیطس لا "نا حس نخ OF حیساادبع »
 نارنلادوخ و ناوالا نا و ۰ كلم Alia. ۸ rail ىلع
 احد تمطقدق ًابارعالیخدوقت bbe " البا یأر . نادیولاءژورو
 رهض و هوالتلا OPS اذا حیسلادبعا - اهدالب یف ترشاو
 تضاغو هوامسلایداو ضافو rab ران Cary هوا رهلابحاص
 تاکلمو كولم مهنم ٠ cle ًاماش حیطسل ماشلا سيلف هواس ةربحم
 tol] تب | وه اکو تافرسلاددع ىلع

 . !Gab تافو ا ردا لکا یزوسو حییطس

 هنا را ناه af دیشرا ی رازوس و كن .س اد حییسم | دیع
 تکالف ر هدنامز .oe . یدرو رج alg pry ek هلن د وع
 ندنرازوس ك « حیطس» LS نالوا Kel هثیدنا ندنروهظ
 ردق دره دیک بولک كلم ترد نوا Drew | ۰ یدلوا لستم

fee Seکوبلاح . یدلتروق ندا كره وشود کج هک  
aeتدم | تک ترد  allsم یدنک بوک هدنف رط  alls۰  

 ٤  Spotlیدک هنیلا .

Mgtهربق هسا حیطس یدلک هحبطس هلتعرس حیسلادبع  be STردهزوا  
 epee 1 < یسلیصراصكنیارس . ید ردب وک ناسا فاس
oeقیر ثبابور ییدروکكادوم هدرو روور وص ینکیدلیا تاالد  

Soneبر كولپرب كلراهود شکر سیالارهدنسابور  PTكر هدب  
Gilesبوک  a Sleوا !حیسل ادبعیا 0 3 یتفیدلغاط  Sood 

 نالبقسندن اساس ب ردلکد ماش نوجعا حیطس قترا ماش Hb یلوک هواسو هش اط prolyesleng® sersbsbs هلو رهاظهوا یه بحاصو هلاغوچ توالت
 » رولوا قح هلوا قتراو راک هکلمو كلم تردنوآ af ددع ك راندشنمش

 اشاپثدوح : ءایبا ص ص
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 یراقج هل رویب لاسراو تمب كنمدنفا مالسلاو ةالصلاهيلع
  WL ctuهدهبسدقم بتکو رابخا ندنرافرط مالسلامماع

 دلوم یتحو شملرو راک دی  Coleهدنسهرصیهانتلاسر دروم

  cleیرظرشت ًاسرق ندنفرط اراصن و دو  GHینیدنلو
  OLدم ترضح هرخالاب هدهسا شالوا رابخا و  alll poهيلع

 توس كنمدنفا لسو  ae Jaeندا تلالد  ae ollفن رحم

 لیوأت ًامسقو  oye palsربسفت  Adalیشنوک تقیقح و
 هصوصخو . ردشماشبلاح کلدا ریس  OEهدنسهص وص

 تاناس  Apoموزلهحاضراو لصف هدارو ندنغدناو دوحوم

 . كدمروک

 Bish هل سک و قنات ost تلاتسر -زخف

 هدکلدا ناب ندرافرط ریس لها oF یرلکدلک ales هدلاح

 ناس Gaal شاریدتا تنس ندنفرط بلط)ادبع ,یهذهدهسیا

 هاهحو تع نخ جا نوک یدب ندهنس تدالو .رویلیا

 بانج فیش مسا كرەرو تفایض هشيرف راک | كبلطلادبع

 ema ارخا ناخ ةدهرص واو كيدا مضو فآمتلاسر

 . رویلیوس

 بولوا هيف AF یسهلئسم ناتخ یارجا هدتفاض روک ذم

GFTندنفرط بلطلادبغ هدنفاض یاشاو ییدلرو تفایض  

 :ردهدگلدا ناب ندنفرط ریس لها نکا gad وا هبمست د



eerمس  

 ,ail عاضر

 بقاعتم ی Jai تدالو Che i par ual cK رخف

 . یدهتسیا كمرو دوس تاذلا « هتما » بانج یرلهدلاو

bisوا ندنشدلوا هدهحرد ردا تیافک یدوس  cla)لدازا  

 كنهموت !cat رومأم هعاضرا یرضح ۰ » هرو » gee راح

 هزح ینلام ع نالوا شما دوس نداہلا یمومو حور ہم یلغوا

 ن هللادبعو 2954! دعسالادبع cy هملس واو بلطلادبع نب

 . رایدلوا یشادراق دوس كزدنفا ody شحج

 لئابق ti ash ینراقجوچ ناغوط یکی یسیلاها هکم
 دصقم لصا Quy . bal فولام aol كما عاضرا هدی دز

 مان و هینباایوق Ne و هدرارب لزوک یساوهو با یرادازوت
 هظفاع ندنساوه تماخو كلكم « كمردغش دالوا هحبصلا

 ندراوحو فارطا هدنراموم زوکو را هنسره . یدکلا

 یراقحوح كناوذ كوو نکنز ندکم بولک یرلدداق راثع

 !gle! Ot le یراقدلا رار دوو روروتوک & pole بول آ

 یار نماندنفرط « هرو » AIL os ترضح . یدرلردا

 . GAL اراظتنا هندورو Se Dt ادوس رادع

 Big نوکسم كنائابق شیرقو هدنراوحو هکم هنتسوا

 ینیدیروق راحاغ | ورلتوا . شلواطحف ندنغیدمتار واب هد رال

 هنارطضاوترورضیسکیه و شلوافلت تاناویح قوحرب هلتهج

 دعس ی نانلو نکاس هدرر قانوق Gil هبنکم . یدشهروشود



— ۷۹ — 

 یراتداع (*) tale Aye كنهنسوا رلنسداق Alb رب ندننرشع

 راسدافو و رایدلکهب کم 5531 GS رلقج وچ SEs فارشاهلهح و

 تن همیلح یسهجوز تكییزعلادبع ن ثراح Wy هدننايم
alos N aE cafe Cs 93 Jlیدلآ عاضرالا  . 

 ake Jl هحور كتهمیلح تاذلب یملست و ذخا تیفک

Soh!ردروطبم هدربس بک  : 

 : هکرود همیلح

yasیرلکدلیا تکرح هرزوا كمتیک هب هکم كنىرانداق  
 oll y هدکعا دوس . مدح هلو هللا Sob مم وز هدن نامر

Jey!لدنغیدلواد وس هدم هغ . یدناهدعاب (ثراحنهادبع ( هزه  A 

 یدراروبل | لوب ەلتعرىسىرالنيداقدعسىئ . یدرالع [تویمروط «

 كعرو هلتعرس ندنفیدلوا فیض كن هدهسیاراو مکرر من
  gtقع 1 عد ۲ نوسرود هل  deزمغیدلوا كلام ۰ یدنحهتسیا

 دوسچیه ناه ندن | هکیدناناوتانو فیعض ردقوا هدهود یشید

. dal رودک هدنسرک كا كد هافاق هلبسو ز . Sal زامهغاص 

 اکب مجوز »  . LT Geeچک  ۲ ۰ Llبوشنبلواهبهکم ران
 وج كفارشا  lls limیثر هز هی  » SLEهزره ودشو

 كب ےک هدم هسا رودیا تربغ هکمتیک هلتعرس هدن « روند

  lyندنکیدلیهیرو  llsقوچ  GSدیارویلق .
 فداصم هنیرخاوا ناس یراهبن- تدالو كنمدنفا تاناکرخف ]*[

 یرلفدنل و قلب ۲ تردنامز یی دلدا ai عاضرا یارب هب همیاحو یشدلوا



ialicogeنت 4  

OYیسرا رازاپرب  o& GSرکید «كدلسهلوا لصاو . 

 .كیاسنعا و Ol pine یک «موزح ی » ك رەش لواندز رلذ داق

 هحرد دا +y ندنفیدلاق یحوح ر Kr . Aull ینلدال وا

 بحاصو مر هم وس راق oe هدقم رود او او e مدلوا نوزح

 هد « یراو نداق pall قح وح .De (GAR تاذرب راقو

 هدمعا در وص ol هدار وا adsl مک كناذو © یدر وص

 .كیو . ریدر و یاوج « رد باطاادبع یسولوا كشیرف »

 ؛مدز و مالاس هل دا لاک تورا و هب ر وضح كملاراشم an رزوا

 ۰ یدحک هر وام هل وش هدهارا

 تا ےک نس س تلطلادبع

۰ kl “A ۰ - ر i aw ; i دو Siم داقرب نددءهس ی  e222مدلک |  

 همیلح —

 .ردمی قول یسایاب . مدلیوس esl دعس ی .راو غجوچ

EEهداشتسا 4  Seon!لو نس ۰ راد دمهتسد | هد 5  cal۰  

galeاف هک ردل  owنسرور  

 ۰ cou هرواشم هله وز زکیدومس Fae Fa تت

۰ Kod gle نس 6 Mel nw — 

 نیسرولم نس ۰ مدا ةا هله وز هنرزوا كيو

 .نکنز رر به 5 <A داق دعس ی ۰ مداز ردار !edhe یدید

  elس مالسا ۲ ۱



=~ TVA 

 «كکحدیا err هکشاب بول | یمیتی رب نس .رط دلداذخا یدال وا

 ؟عهدک ety ler هدنوسنیک لا دالوا زر سکره» ید

 یمهدءد یک بلطلادبع هسیا قوب یمااب كفجوج هلیص وصخ
 هدزمقح Fb « تیا لوبق یدیاهص » مجوز . مدد « راو

 لوټ كرءدک هدر كلطلادبع لاحرد . یدید « ردیلریخ

ge Ss!یدنل و هداعد ربخ اکب قرهلوا نون قوچ - مدار  

 eet WS | ین (fal ک yey وک هتسسا ك  هدما » ی و

 الاتو الها » col نداق ر كزوک تیاغ « هنمآ » باح
 هب 4طوا gals كفحوح ءیدلیا GLE ی كره د dale» اب

eyضا . یدرون  OS yهدنزو 6 شلراص هتنیالر  a: 

 یسهحاركسم ندنراهرش دوجو . یدروسایرتاوت روا ریرحرب

 یک شنوک هدمغیدچا 252 بوریدلق یرررح ۰ یدرویلک
 ناح زا |S مدلوا ناریح هتسح و .مدروت ؟ لاحر رونمو قالراب

 نوت ندملبم تدش . مدلوا نوتفم ابداع " ۰ مدا لىملدو

 هنه رش ر دص ا . یدالشا 3۳ در At pat دم را رامط

 هحردوا . gal et توقاب & قرهحا ی رازوک . مدب وو

 هرغاح وق مدیا شمامروک قحوج رز ىلع وس ردوواو لزوک

 لغو ۰ saith کما < مدر و هر ات داعس مش 2 ەم Fle بولا

 .یدروسر ا مرور مس هگدقاب 5p ۰ مدر و :Sais هده هزم

 . مدلوا oul طض ندا قعر 1 طرف

 ols کنوسل وا هدژمو تراش اکس همیلح اب » باطملادبع

 Gals» رسم هک هدنجا AL 3 تودو كةيدلوا لئان



ag Np Vi ig, Rie ore 

 .یدد  (aul ) wheاک  Cham gmقوحر هدنصوصخ یە ر

 <  jaeهد  lyید .  (a> 9ندناوا .مدلیا تدوع هصەمخ بولا

 ًارابتعا  ol oleیدر وناسحا تل ودبمو تک ر قح ۰)

 ی رخفم بانج همیلح  golكليا  all ach goنامز

 ندیم الساب تکرو . Cee es! oh 1 wfهرادا

  olsمش یدوس  teیهزم مو  lasغلبام : tsردنا تد

Sy ندک ما aes ا لا ais هدنع oe ماسال ها 

 .یدرویدا تريح راچود نهو روسدیکهدوراپا كا هد.دوع

 تعص  Lyكم هود یمر و دوس یالوط ن ندنساو  Jaeهد وسی

Ser و دوس Jade Sale یرلن و وت لب همملح ۱ سم ole 

 یدشمالشاب .

 هم هحیناک هنلشاب یی را یزع د دنوا مالسلا و ةالصلا هلع همیلح

 هرسهدلآ 3 ۵ یدک رود وس هرکص ندکدر زما ردق el ۰كما

 راشم راز هلجور هرزوا ! eseقرهلا  Soneنکل «یدروتو

 تقرافم  da ho SSور 3 درک و  we.یدر و واک چو ۲ قوح ه

NE « ھه » i نوحا bese To ارکت ینحوح 

 زدقاحیص یما وه ‘  absقح وح .رولنقروف ندا باصم

  Olyرلف رط م ‘ یدلک  siهنسآ وه یقاص  ealهداروب

 . | wbےس |  Me aly eهدتیا هدعاسم « رولوا یراط

E هدن ر لکیدبد ءنوساأق هلمر اهد تدم رب .لمرو و 

Saul هداعا یئحوج هرلنآهتب درءروک بيصمو قفاوم gir 

  O pamهنشاب ترد .یدلاق هدندزن كيهمیلخ اهد هنس ییا



 تب ۱/۸۰ ےس

 ..:گ هل وشیدت ار 944 یمهلئسمردص قش هدهرص یشدلوالصاو

 رار هليغچوچ وشموف Sil ر و CH Adele نوار

 4 هداروا . PEG ORLY هءاط هرز وا كما Fo نو وف

 بونوط Spam كرها بيهم لجر Sil هدتاور رو چوا

 هم هرکص ندقداقس بوراقبح ینبلقو ۰ boob ینفیرش ردص

teeوق  Be heشمتک بوچاق راقحوح رکید ندوک , 

 P ندنراقداوا شمرو رخ هراح یجوز هللا همیلح 2855

 رخف بانج هدرللوصو هاروا .رلیدتک هغاط یرهشوق یسیکیا

SEKنامه ندن راکدروک ریغتم یول زار قحا « لاسو غاص  
 .رلیدروص هد دای یدلوا هو .رلیدصاب هنیرلهنتس بوالةاحوق

 ee Joe هج رار .یدلیا هما هرانا Je عوقو ترضح

 لاوحایک كنوو ون یرافدلوا هدکمروک !oll Kui تدوع

 .ندنساوا صراع نونج هفجوج . رایدالئاب هغثروق ندەب رع
 .هدراوحوا 4( دصقم كما عفد امو یدرلرو دیا فوخ

 نونج را هدقجوچ نهاک . رلیدرتسوک بوروتوک هنهاک نک اس
galsهراماو لیلدر هدرئاد هاظشو نج طاست انوکرب یک  

get yشفا  codes!ترا  Sobینجوحو ز «همیلحای» . 

 «زرولوا !FE تباصاكی !Sealy میلست cooly بورونوک
 4 ¢ «,al باح كر ەرىتك هبەکم بولا ا ندنکیدید

shat! eli۰  [ ] 
 و وکدم ا یزد دا هد بتک یسهتسم ردص قشا ]*[

 . یدنلوا رظن فرص ندنلیصف هجردوا هداروب
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 هللادبع هدلدهملح ]و  oeهدن رامات ام و همادحو هسناو هزم

 ی ! cKواو  F.ردراو یشادراتتوس ترد هرزوا قلوا رو

 ن) هدنکیدشود رسا هدننحبرح (ایش) ندرانو  pateکی
4 flute ز وصح هک دز لس eh وه هب د( مع یشادراق اعاضر 

 لاصبا  thalترضحو  GT.یدشلا تفطاع و ناسحا قرغتسم

 , Jیدرلثم وا مالاسا همیلح و تراح هروک هتاور ۰

  erst 3 Yua) lateسم دنوا  doleهب  Elsهدتاطرو تمرح

 . Sy! : cosyهللایخر رم و  lve hiكتسارصح

 یدرو وا مارک | رهظم هدهدن راتفالخ ۰

pier 4amبو  el!ییا نده دّسا  dmهرکص  

 رارب هلا ( نعا ما) یرلهراح CIT Gage OT بانج

onنانلو هد [ هدم ]  Ghیدع ی یرللغوا  Ny 
 S ool. 5 S! at . یدرووک Ch كنيجرزخ-

Gallopتدوع ههکم هدعب .یدلاق ردق یآ ر هدلع مان [" |  

 تافو كيلطلادبع ی Glas یمانبتلاسر ردپ ( هفیاتلاراد ) ]*[
 نک انس otk راع ىن هداروا . ردلحم ,Bay نوفدم كرهدیا
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Foe هنمآ بانج هدن رتکداک هلع مان ( اوا ) نکیا ردا 

 نعا ما وص ندناف و كنسهدلا و 4 ی دلدا تافو هدار وا (

Nato. a ماست هبلط)ادم © یدح رهربتک هبهکم PY وح 

 کی دادا < وع ندیدز { doeوا یر  aتمدخ ہر ون م یک

۰ Slo ت و هدقحوجو ( اعادو ردنا مادفا هی hee 

  3 Sen Ab jsیتحاصف گا عرب y ( tasهب د ) رد 6

 ترصح .یدرلبا |  © Oo) 6 | 43(ناسمانآ زا اب

 هيا كباطملاد.ع یدج هانرتلاسر نالوا 39” ؟ وا ما قت را

 هملاراشمنال وا مرربب و رامتخا ر و 4 وا .یدا هداسهس 3 و

  se Pe 1یدردا ¿ نط مرور وک یهللادبع یی اع وا < 9

 وا تاد كوكب . رثیا رده یفرشو  aedام

 یدرط وس .

  hl rbرضح بلطاادبعهاتیج  gatoاق-دساقرهلار ار

 لبح نوجا  . ade ansهداروا یسهئاک ناه كك« لها

 «یدنارمطاح  thleترضح هدوالوالصا و هترزوا كغاط

 بول | هتغاح وقیهانبتلاسر  Seok oleاهج وتم« هبمل قرءریدلاق

 ! “GHرلقح وج هن دم یدیر کوا هدرا ی ضوح یمزو هد وص  dhو رب

 رشرهظ یرلضعب ندر گو . نوک رب یرلکدرک هکمزو  Son Aeرهم
 ا یحوجو »و كرەروك یوس  GA say.كرهد «ردکر ک هسا وا

. joka Says 
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Goll)چوآ هد (دو ناسحا روماب هز نوجیقح قجوجوش  

 هرلطواب نایسا Soul شمامجک تعاسرب زونه . یدتااءدهففد

Golsتاغ  J sinaرومتاب رب  gashشارف فارشاو رکا .  

 J رعس فوج ر روصم es و رار ر هللا كب كم , ۳1 یی ادبع

 لو راهداینصق و

 کو هدایر ند رلدال وا نوت هبلطملادبع دمع ترضح

 Sat 3928 ز وع ودق هرد هدنتمدخ یسدنت تا ah .یدا

 هنسودنک وردا !Zig At els هددش و تمدخ اک | یک

‘oe یتبداه .یدردا رار so lal یشر رادتمیق oat 

 aS eG pee یر . یدرلیا ناتا ور وروک شوخ
a1 زکافوط هملغوا ) هبلوا كحد eg 

age واهدقم روت glo ص wast lhl ادبعنوک ر ی يدر :د(رذک وس 

 یدلداراختفاه د( رد را و تمظحع وراف ور و porate و )لدد در

 Nie 8 ترمضح o hee س !S ندناف و Many تایح

SSنوجا دنا ادع هدد رص ییددل وا لصا و های  

comیتکدلک كاا را  oo koe PS allتکرابم مودع وا  

 Ne ۱ یدشودهب شيدا كره وش ود یغحهل وا رودندنتمدخ

 ,eas 2 سور ارج سا لا one ماما نوح ۰ یر سه

 Gals كنماق 4م هلو i 034s! bad و هدفا یسهعا عیدو

 هلتهج یتیدلوا mae دالوا زونه همزح . لزمه مو
 درس یفاقوچ كن رئدالوا هسابع « ییفوقو مدع هنسبرت دالوا
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N nor طقف و لوبق ینبلط كلاط وا .یدر ودر wl وح J yes! 

 ونک  Oeلاوس ۳ aeو

 رلمع ) هل وعد 44 ینحوح بلطل اددع  Lb, ga Saila OSهغل

 ترضح هدقدر وص هد ( نیسردالوق  AFهنغاح وق كيلاطوبا

 هبلاطوا قرهلوا نون یدح ندنو .یداراص هنود وب درهدک

 یدنلو هداناصو و :

BT. یدمروک cit WET یتجوچ و ! بلاط ابا ای « 
 ندن رارکید نس  Lesینس نوحیسهمرت نوجا كنيدلوا نیش

 زدر لات | كنس هلیسابابكت | نوچ . مدلیا حیج ر هنس ل .

ote واعم وت باتس اک | كه ار وتلو ردتقهو رشي هننامزرک | 

  Labsءرکص ندکدوم تاو ی رودبار تق 00
  ehیدتا ۰

 نالیند «نوحج» هدنکم هلکُغا تافو بلطلادبع هرکصتدمرب
Seah! بیقم یهزانجقرهالغآ كن pam bac نفد هناتسربق| 

 یایخسا ۰ هلا لداع ناورشون . ردشما تیاور « نما ما »ب

P رد joe! تافو هنسوا هدیاط eb Od ن 

 جعل جم
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 یرهفس ماش هلا بلاط وا یبنمع

 هنس ب اج بلاط وأ GIF ترضح 44559! ییاف و كرد

Os sugهس رادالوا  Gadd AT etyهنس هر و  DEL 

 رار واو زامرآ Qh نآ رب . یدروس هداز ندنسهلح ی آ وب

 مارتحا هحرد كوص < یدزامو وا webs زم كع هحفدلوا

 . یدرلیا ارحا لاحرد !a» ردا POR ندنکیدلیا

 Ke al Sil ندقدصاب هنجوانوا بورشب ینشاب ییانوا

iby!هرزوا كمتک هماش هللا هلفاق  GAY poleهکنوح . .  

 هلتراحت هدنسارا نع هللا هدوس یک هکم لها کا هدوا

 نالوا وزا & هدنداروا بوروئوگ لام هماش .ردالاغتشا

Jl.یدو وک  ِ al, wn ee:و  gly.تمام روت رک |  

 ندن رامرکم مع مع زع دنفا مالسلاو ةالاصا late : یدا (ob وصت

 قلرا ! catندن  gb lt Chins 90توت :

 مردن هب ؟نیسرودکب Slay dad هد رادو ی ۱ مع یا «

 هدایلاقوف ib وا لک د » راو مه وسر ەدە و مەدلاو 4

 یراهررشه و یراردار .یدر وزوس هکمروتوک رار adsl sl ات

NM pa> geرکید  ofرايد تا ضارتعا کوب یرلەلاخو هح  

 كمروتوک هرنسر نوزوا هلو یمجوجرب هدنشاب ییازوا» وب
 هن 3b si Jy هز را < كسمش یدوحو . ردلکد بسانم



 هو

 زکلا 4{ رهش ود هددرا 4 !iby . رایدد « ؟ یمردا لمحم

 aad ley .یدلیا eal SSS Gy ید تر ذح .كمتیک

 نالوا fle Gay ندننیدالشاب هنمالغآ OLS هب هشوک رب

 .یدرون وک بو Toles ید ا نیم Gale رب | ندا اهدر ی

 «رفک» ناک هدنراوح Gopi «ارصا » als هد الو ماش

 روک دم .رایدلوالزات هن رق كنس folie «سیئلادبع» هدمقو» ما

 .نده روطسن esl وزنا ن زکه شوک یربدهرف ونینس هدرت-انم

ls »یدراو تاد ر فورعم هکعد ۰  . Vek aN geاس  

Ir ailفو  po pdو تاروت راد &  Flیدوفوا  

seدل ا هدهاثم هدهلا راش  oSوا  AILكرهلک هسدز  

Goelرهظو ۰ یدلیا لاوس ینسهرلا- لاوحاو  Ny Goi 

Gael Goelهل دا و تمرح لاک ان گرا وب  awryیدتا  ; 

oteهبلاط ونا  bibs 

 کنوح » وکنمرو وک هماش جوجو Ib وا ار س

 روان Gale sl > ees ولع كنو هدنسارآ راید .se یهداروا

 تناها هدنقح !a زاروژ ae ردراو راذعاک رباط ی راتمالعو

 هلا هوت ندارو یزیکیشیا هسرلاق اکب . ردلمتحم یرلغا

 1 ۳ ردق هماش ۰ زکید | تدوع

 لوق نسح یسهصو و «AH » Ine بلاط وا . یدید

Sher Sl yyy ablرکیدو یدن ود ههکم بوتاص هد« ارصب»  
Gouge oS Olgasتعاجر  Saha blیسدنک بوردن  

 . یدلبا هوست ینشیا كرهدک هماش
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lollyیحاص  Soyoمالسالالبق یسراف ناملس  

 ندننادرک اش ارګ . شعا ذملت هدنسهعموص las تدمر

Cade»بودا ا ا (ءاسا) نوا تاذمان «  

onyهتراقجهلوا هز تیاده رهظم برق كلیعاسا دالوا  

 نامز رخآ یخد «بهذم» all یموم . شمزاب راثحم ضعب راد
 ی راقم هلخز هلا یرتشم كنههز و cory جر كنربمغس

 ot Al وا ابرق بودا داشرا ییعایسا ی و Gly هدنتفو

 یر كتر . شما تباود ندارم ated! Jick توق

pceتایل ا»:یدنکلاقاحسا نبوت لندههحسم یاملع هد  

cle ll Jeهدنباتک مان «  peلئاضفو ندنسهنسح فاسوا  
 4 ردشم | ثک هتل ره

 راج مای

 BAS روم ضعب رکیدو ترد نوا هر وک هنا كنادفلاوا

 كن «هنانکی » و «شیرق » هدلاحیراقدنل و هدنشابیم Gl ظن هل وق

 بانتجا ندلادجو ترح و نالو عوقو able نزاوه ی «

 «راجفلا برح» یالوطندتیدلوا هدم رح ربشاندا اضتقایسه وا

alند ره راع نالبرو  onyتقافر هن راهن ماعا ترضح  

 . ردشل روس



 «نزاوهی» هلا « هانک ی » هروک ele كټ « یرول و

Paردشلو عوقو هعفد چ اقر تالتاقمو تالداع هل روصو  

 هدنما « راح ن ارد » ند « wl ی » یبس كطت«عزانم كليا

 هدقل ردا و Cle ییسهل-و یدنگ را ظاکع » كمدا رب

 هدیصق رب ردا ان هلروص GE وط هدنقوف كبرع لثابق نوت
 Pm gb هدارو نب » قرهدوا هرب ell هرکص ندقدوفوا
 مع Ay ‘ مامرهقو روسح هداز ندنسهلح Abs نالوا

 «.نوسر دا تەجر عدا رب ی هسا راو !Ga تراج هباعدا

 ; : ردیسغا i هد

 ۱۳۳ رنو وا ری ا نازو ی

wey,هنرزوا كئوو شمروهد بوتا هلدش یرد موقص  
wos۰ لادتعا باحا ضعب رک ۱ .ردشمالشاب  thyهلتسم رب  

 لاو 238 هدکمنا لالخا یت وکسو حلص هدمرح ربثا نوجا

 .یدکج هل وک و د ناقه اید رل هسل وا شماعالک آ هفرطکبایغیدلوا

 ,Sab go > papel ti يبس كتالداعو فالتخا ینا

 هدقمرون وا نیداقر بونم ه « نزاوه ید » هدر اس » ظاکع »

gi) su!كم هرون نم راحنک ضم) ندهانک یش و  anh 

 تقفا وم sib < نداق هدهسدا Joyal احر یتسهمحا یتزو دا رهلک

Iنیزسقلوا یربخ « یرب ندرلحنک .  Noreهقرآ  
 کم زار . ررردشیلبا هنزوموا هل Sos ینکتا

 یالوط (op Eee WP شلرب al هنزوم وا یکتا Ass ناقل او

 ندننیدلیجا JE نالک مزال یلوا روتسم هدايز اهد ندنزو
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 تدح هداعلاقوف Gab و . روایر ویلاص رلهیقهف ندفرط یه

 ندا ردیا توعد ach واعم GALS ,یتسهلسش oxy نداق ندا

 كم « برح bre كنايفس وبا قابا . رالثاب dole هنیرزوا

 قفوم هنضغو تدح نکس كفرط ییا dhl تالکثم قوچ

 . رولوا
 یاهفصا هزحو ترد نوا هروک هنلوق ’Heyy و ادفلاوبا

 هدلاح [gts هدنشاب ZX هرول هنا (Sew نا و

o> Sahil Spt perردیصنکو ص كناعزانمو راحف . 

ohoواست[ هح ور  : « opmند »  ce be SKEنالوا هدکلک  

 ن هو Fm ندنساسؤر « نزاوه ی » ندا هظفاع 7

 هدنمان « یرمقلاسبق نب صار » ند » هانک ی » ى« ۳

 بوبا لژت AF كلتاقوا هسیا «نزاوهی » EIS رشت
 هلتسمو . ردشمرو دارق Sl Sy ندشیرق فارشا
 قوج ر ندفرط يا و شهالشاب تاعزانم هن رزوا

 . ردشلوکود ناق

 هدهسیا راشلوا بولغم رابشیرق " الوا هدراحف برحو

peهلغ زارحا  Ane!ید  . 
 ی راقدنلو هدنشاب ید نوانمدنفا مالسلاو ةالصلاهیع

 تودیک ai هللا thts ن ربز یرافرش مع هدهرص

 هدهد هرص یراقدناو هدنشاب ییرکی و هدربس AS یرلکدلک

 .ددروطسم ALT مان « هوبنلاجارعم » 6 Sail مد نویق

 نهدنفا تایحتالمک | هلع تادوجوم rede ترضح
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 و زوس ییعود هدنسارا cullel هکم یر ندنغلقج وچ

 فوصومو فورعم هلا قالخا نحو یوخ لزوک كللز وا

 . ىد دارو یقل « نیمالادم » هد رل هه رش تاد ندنهدل وا

 تمجارص هنیار هدلاح ینیدلوا جنک زونه . هدهمیم تاصوصخ
 هج نازا . یدرولوا قیبطت رارق و مکح یدریو و رولیدا

 لس شما كن ءعدج نا alae نالوا gee Jl AS فا رشا

«lbs. cleلزعلادبع  otal»م  osا یرالعوا  

 یقاقحا sale یرارودنم و م وام كردا ale Are یراکا و

 ةاللصل ا هلع ote یراکدتا OM و یرلکدر و رارف !Oss قح

 و و بول وا لخاد snk ون . رلد دنا لخاد هدندنفا مالسلا و

asitag Ageیرکب هاو هتاور 7 نامز یرودروم دارا  

 . راودا لهأتم ربع و هد: Se هروک هتاور a رکیو شب

nL 

sighs بانج “dle ةبلح 
 «یلمک | هحقالخا كنادوحوم ندنفا تاناکر خف ترضح

dorkو اضعا ساخت رجا ا  elt neی  

gal tsیدیا  . 

 ۳ روم زا هل وش اسا صصق !Gee لاح هلح

 یراچوآ و یسارا كنرازوموا یک و کو at ۱ عوبطم تباغ
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 یرازوموا . فاصیکشومکو نوزومو نوزوا یو ۰ شبنک
 605531 یراکلس « نلاف و 5! یرار دلاب و یرلوزاب و

 كرامو . ىدا هحنیلاق یرلقمرابو یرالا . هوزوا یراقمراپ

 EL Jat و : یدلکن نامی بواوا راز لا کوک یا
 هن روا بورق هوزوا . یدا لکد زود بول وا روقوح ى 11

 .یدا یلتوق . لج وک < لەدور !os «یلکسکیرا « یلیو

Ga eeیلتا قیص و یسروا یسیکیا هکلب « زیمس# ۰  
 ما دتعا لا 2 ید قاش ومو !5S هسا یدلح كرابم . یدا

 .SISST نئورت OS * لسا اک . نشت دو هوووا

dene5729 ولزو نامشیش . یدبا وازو هحووس و  
 لزوک و هرات یرزوک < نوزوا bbe رک © یدلکد یقاس

Gls deyیسارا كنيشاق  Golیدا بیرق هنرر طقف . 

 راو رامظ رب Akh ALAR ییا و بیم و و
 .یدا نوللاش زا . یدر وسروک cele هدبضع توو کیدا

 ew روا یتنکنآ ?Soe رعا ر تی ېک جک ین

 كرایمبواوا Glas Glos ele . لئام was 1S لکد
 قایرفزآ حد هدنقآ كترازوک . یدردا نام روت ندنزو

 cel راد ge تولوا رادنا و !sla یک وا bts . یدراو

tho teeth aك تار یاس 28  
 6 قحر وبف كب هب یرلحاص . !oo gle یرهحاص رو ۳

Ob aoeكسرلقالوف تقو ینیدنآژوآ راجا وے یدنا زود  

geیدردبا زواسع  . Gre diteنوژوا « یدا مات و  
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 :تلحر ها Le ۹ 6299 | ینسهدایز ندمان وطر و ۰ ید لکد

 هدنساب Gg Mosh هفمراغا زونه یاقصو یحاص هدیراقدروس

Slyهدنلاقص و  BLMفیظن یمس> ۰ یدراو لبق ضاس ردو  

 یت gat روس نوسروس وقوف !GH! ib ی-وقووو

 WGI < . یدراقوف العا ندراوفوق US لا یرت و

rd Perا یسهبط عار كل [,نوکنوتن  
 لوا هلیسهببط هحار ail حسم ینشاب كغجوجر alll كرابمو

 ۍساوح . یدرول وا مولعم هدنسارا راقحوح راس قحوح

 ’Baas و ررد.شيا ندنازوا ob . Gl یوق هداعلاقوف

 . ىدا 4 ,as < به diy MBP Ghee یجهمروک

 هل راق و لاک بوی I ليم هوصو عاصو هلع adel سع هر را

 یدا روروپ AT ومسو تعرس طقفو . ردک هنل ود ییع وط

 تعرسرلندیک هدنناي نکل « روس روک یکروروپ اداع هکهلبوش
 : یدرلربلاق ورک هدلاح یرلکدی رول هل

 روس انف ههمک . یدا یلزوس یلتاط « یلزوی رلوک
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 و بهم bis . oaks Kale و ناش . ید ا عضاوتمو عالم

 .یدیمس یخد یسلوک . یدزالوس زوس هدوربب sal روقو

alنروک نیزسنآ  BSو یدرول | تباهم  SANK!و  

 بح و Gate ندنکوک و ناج اک | هک !oh تبحاصم
 . یدرلردبا مازحا هروک هتنرلهجرد dad لها . یدرولوا
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 ترضح و لوبق یالسا رس كنيشاحت OS روم ضع
 !joa نام ینکدلیا ناجا مزاج

 ےس د ٠ مس س سد

 هرم مالسا

 قیوت و دا ماللسلا و ةالصلا هيلع تانک رخف ترضح

od \ hoلانح بوک نداروا لهح وا ۰ یدرارو روت وا  wid 

 ort 32 ce بوده 9 تاوحر اک وب oO per ۰ Sts بس

 ندوآ .یدشمتشبا یو ert راح ل« ناعدح ن هالادبع < هدهسلا

 نوا فاوط داتعمرپ طقفو هدکا تدوع هنسهناخ بولک

 نالوا هدکمتیک هه رش مرح 2 ینلدلوا هدیرز وا یرلحالس

 لوسر تالهحو | و ی eats هب زاح وا ه هزه Ola ی &

 39< نامز وا هزج . یدشمر و !oe Sb باس وا

 ییکیدلدا بس هنسهداز ردار یا . cal شمالك همالسا

 همهداز ردار نت e ك رهدک هشدرق حج ناهو یدزو هج دشا

 Sot!) Joes « كسيمنیس ندا ی رطاخ و ندا پس

 «NL هدار وا ۰ Sab قرهروا 4: ساعو تالهح وا 4b | یاب

emموخ هنرزوا  | Asلهحوا هده سا رایدهتسنا  > 

Peery »زه  Neهنسهداز ردآ ر ك 1 نب ارز ‘ ردرا و قہ  

usوس رلز وس  C4منام هد »  Overs > ‘alyهننرز وا یک ع  

 er رازق  زکبمشیلیا 6T نقاص نامآ « : 4-ننارام
likenرولوا  ‘ KENناب درج  E۰ هو وا  

ey3۵ 55 مالسا  
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 : هکروید اسا صصف ese رص Su)! LF ندهعقوو

 ردا تیاغو مر و زص (Ode شیرف هزه کن وچ :

polyرابع هد4رسلآ شمالک هناعا زونه . یدبا  ediتریشع  

 یتش نوعا یسهداز ردار . ندنشدلوا هداز رغ ارقا و

 هدرا قوح ینارادفرطو تاقلمتم كلهحوا . یدشل |هزوک

od hyسع  odهدر دق يدو و  Ne je43 9 ۳ هدهدنفر ط  

 كلهحوا .یدقحهنلو رادفرط همالسالعا abl قره وا اد

 فورصم هنصوصخ یسالو توق كمالسا هيا یرکفو لقع

Galاو  aleهدب وشود هقرش ر هنمأ شیرق هلیببس كنه رج  

 . یدرونیفاص ندنسالو توق كمالسا لها ید هلتیحو

 دفا یزوسو LILES ۰ ندنراواوا EL | لهج وا هسق و

 فرحر, قو slay od و قوچ یرادفرط ۰ رومو

sul6  

cmدوخایو هلا لهجوا ید و برا ) مرک | لوسر  

 . !GALE امد هقح بانج ود ( تبا ز نع هللا باط »ان رمع رمع

shot 6355:یرطاخ و ند رو ی زوس هدایز ك اهدنا ش 10(  

 توادع هدایز كا همرک | لوسر و یدا ely ناربداص

 تون نوت Boje لهجوا لصاحما . eal راذآ یند نرتسوک
 ندنآ نكشمراب Gath نوحما كمامروشود هننرغ كليد

 . یدمشود هنسادوس قلا ماقسا

 as az Bb م رکص BASS 54 eal كلهح gle رج بانج

 لق لیصف ر یارجام و هات نع هیهانبتلاسر ترضح روضح
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 + یکدلوا دونشوخ و یار ندتت AFL »و و !Cus هباکحو

 .هدهرص وا Hoje ob رخف نازح . gre! bre هد

 ناعا كنسودنک ندنکیدروک یغیدلوا دعتسم كم همالسا لوبق

 bl ناب ًاباوج ated al نونع dbl یا لوبق یعالساو یتا
 فرش كره رک ندا لک لا رد هزه لدن راقدر وس ۳۳4

 یدل وا مالا

 انف یشن رف یعالسا كمع SiS هللایصر هزه ترشح

 aol هرز: كپلا راشم کد وح . یدر وشود هشالت هدلاح

 !ale ZS لوسر دا امف صوصخ ابو یاحتلا مما سم

 یرکر میش وب وکر J\ste yak 9 tel و
ya ghdىدزو  dele Wageنا كمالسا نالو تو  

 هنیدزوا كلو .یدرویلک ج !She Mil gk یامداشو رورس

 تروشم حرف ۳۳۹۹ هر ر قرف al alg راک |

LOLI. honروبلو توق ؛ رونلاغوج  Hassleکوص . 
 نوتوشود هراچ ر ل وا OF AE Gaal شا Sy دون روک انف

diyرایدید  ‘ 

 یهراچ oS bk ۰ یدتاناس رکفو یأر ر یر شه

 Gack se gis یا Me لهخ gly تیام: یرلیوس
 اک ۲ هسیا رولوا بایرثظ dll تعراشم Shy ۰ ردکمریدلوا
 ینیلکتو . یدد مرز و هود ردقوشو ردا مارک | هداعلاقوف

 .یدنو هسک كج هدنا Slee by هدفسنا رایدر F قفا وم مو

 نا نوخییسار خاك هباو» قرەقلاق Bll باطلا نرم تیاهن
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 لوق و 1 Muay هداروا . Gao aby 4221 ندب اطخ

 تك هد ا محل ae Xe! fe yy Nua | تک ف

 . رلیدلیوس رازوس

 BEE زحف بانج بولالغاب Ak ینجیلق ناه « رع
she! ksبوقج نداروا هرز  GASهللادبع ن عن « هدلوب ۹ » ° 

 a هدلاح یه دلوا جیلیق هدنلب لرم هبلا Haas ندا قیسار

 ؟كسرودک wos » كرەشود Bly ندنکیدنک ا دو ند یب

 ۰ یدر وص ۵ » رم اب

 كيعتلم » : ًاباوج هنلأوسو ك « معن » باطخانا رع
Any,نوعا قهر دلاق نداد یدوجو كد نداهقرف یاقلا  

 لکد یال وق كم شيا و ! رع اب : « معن » هلککد « مرویدک

Geردلکشمقوچ  . Qtرارویشالوط هدنفارطا كن | . 

ab OTلتقو قلو  Elضرف . ردچوک  Shoalبایرفظ  
 رمت .یدبد ( نس زامهلروق ندنلا كيلطلادبع ی Lid .كدلوا

 «نیسندران ! هدنس هديا هوا ) و ۰ یدنلتدح هننرازوسو كمين

 . یدنازوا هحیلیف ىنلا كرههد orl JS) یس هدصا لوا

 شالنرثا Labi sly هلقمالک ۲ یغیدراو ald كشيا میم

 هعوشود نوچلا م و قار ی نسارمع ای كرهمرتسوت
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 مالا ران وا قا هد 5 ی Ansa ها هتل | هلا همطاف كهربشمه

 er مین <« یدعاسا اکو رع طقفو 64< ( ردراشملوا

 یددرت و هللا ی وم ۰ یدتا نط J gel وس on نوجا

Fayك۹ا رویم اسا هعروس و )  Gasیقیقح * تبا . 

 . یدد ( نیسرالک [ تو و وا

 هداعلاقوف لق ید ترضح . یدالشاب که وشود ر

 مدیا وعد Goths by نیدیاوعد هدنسهحش ِ !su لکم

 Ghd وکو د ناق قوج كب PH Si شرف و قح 48. هب ه روآ

 = یدر وام ینغح 4 وا فلت Foch | Pe نوتو كولا دا رمع

 Joly J رصم هدن»نع و یاد و روسح Cole رع قعا

 نوجا AT كءود ندیش !Sab ثبشت هرکر ندنفبدلوا

osیدلکد  . oyلوا رار  colیسربشم و هتشلا . 

 نوعآ 56 T یندلوآ Sool یرعوط thee یا

 . یدتنک هنسهاخ كرلثآ

 .كزاب یسهه رش هوس » ab « هدننأب رج نا وا كن هعقو 9

 نده p25) 99 De تو هعطاف abl دزندعس . یدماوا

 تاریخ 2 ا ناکا و شمر دزاب a رزوا هح وار ینمسقر

 .یوالتیادص هدقدل والصاو هسراوجكن هناخرمع . یدرارودبا

Cars!ناهو  Gelb Watیدلاح  . 

 Oop ینکیدلک !God حاسم و یلتدح <A ردود كرمع

 Ae رش ةروس یرلوا فوخو شالتراچ ود یسهریشمه هلیسهتشنا
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 هفرط رب هدی « بابح » یک یراقدالفاص Brie ررحم
 ; رایدلآ (SF یرمع نر یوباق .Se nti راید هلزک

Fl, p~یدیآهب زکفیدوقوا ( هح ربک 6  (sیدروص هد . 

ae Sheر  SLهللا  (S965 ty)هکر و ییاوج  
 ؛شعآ حص Kana هسیا هلبوا ) قراریغایو كرەنلتدح رمع

 ( نکششانوا مبا OT + شعادلآ هرحس Grab Jat هدزس
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 یهیبد تیحو تربع ANIM راشم Olly هدقعای Gb و نالوا
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 5 لند رازوس 41( وسح هح رد bs Ais pe 6 رمت

 قرءرو وا !a وا ۰ Gores وس راق هتاتمو ء«یدلار 44= وشود

 « "همطاف . یدید ( زکیراقیچ یناتک Gro gb gl وش ماھ (
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 ندرلرازا وروقوا رمع .یدر و 0 بوربتک GE یرلکدهلزیک

Qlرش هروس هلتهح  GADیدالشاب هنموق وا  . 

 Sayles هداینا ضصق 7"
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lees legام و  ié Assهه« رک تآ )  (GASیناسنعم ۰  : 
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ial Jpرک تیا وب وه رولوا كم د یکتا  Has 

 کوک Beets نالا نادار هما هلال داع
 4S هدکدتبشا Glos Goes تدامش as دره هلروک
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 باططانا رم دوخابو لهج وا یدو Gl sie ترشح
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 < ۱1 یدلک شوخ هسا شاک هلت ر 1
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 P یدرک رع نکا

 LIT رضیف ۰ ندنرلکدمهدا تینما هرم مارک باحصا

 هلوص و غاص ندنراقدقروق ندنسعلو هددصق ءوس رب هنهدنفا
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Hoyerمک الوسر نکیا هدکڅا هشیدناو شالت ندرمعدورو  

 نیما لیربح لوا زار .Sage یدرلروب روم oo ضدنفا

 رب «aad هرزوا كلك "هروضحو pe Weel AF دا رهلک

 . یدشمر و

 (زکفار ) زمرتفا مر Fld وسو ae 5 یرجا ربع

 تاط انا . رتیدقا رز راذا وط ندى رال وق هلغم روس نامرف ود

 یرمع ie ed gear) . GAS 9< زد هدااسر هاکشاب بواک

 هیااراشم هګ روب باطخ ys (رمعاب لک (!ie بوت وط ند وق

eeeیدزتک تدامش هط ها ال .. 

 رورسم و نون هجرد وا مارک باحصا ندرمع مالسا

 كرانلک هناعا ردق هنامزوا . رایدلآ pS abl زاوآ دناب هک رایدلوا

Gel aly ge >یدنلوا نالعا رع مالسا نکیا لکد تداع  . 
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 بوقیج "یدباه ؟زروروطه هدلاحوا) رمع ترضح .رایدلیوس

 .ندنفیدناو هدنفیلکت ) bowl aS یالعا . Le هدک هفت رمش مرح

le!تم نع هب هریک مرحو ما مار ک  had! 

 !sy اطا !هدنیمقرا Wh %1, رمع ترضح oS وا كا

 نوت هدهقرآ اهدو تانئاکرحف هدلاح یفیدلوا a jr هدناوصو
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gbبو الب  cS jaeی رلکداک هاروا هلن روصو ۰ یدرلر واكد  

 رخ ed هب د ) yes شلآ !Yu رمع ) هم روک

 فیرح رب یلرکف ناطیش و کذ كب « لهجوا » . رایدر و
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eileیدارفا  allهازوا هد رامالاسا  chee. 4 wd gbتدسانم  
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 هللایضر هزج ترضح امآ . یدرلزکبویمهدا راهظا یتمالما

 توزهکهدر ییدتسیا كرهدبا راهظا ینهالسا هدنسهاسیجیلق هنع
 یر باطل انارعترضح :یدز وشال وط  Hellراک رقم نا

 یدرویشایموا اور ین ك رک ه هع = هللا . «

  Chel SUI alesهللایمر قیددلارکیوا نالوا یسولوا

  oN pam teیسهشا-ط شارف |  saisكب  orbsیرطاخ

 رولساص  olayلاقنتسا ندنهوق یندوا هج رک | هدلاح ینبدلوا

 نکل ۰ یدروروک  Sel ad Helهنیرلزوس كراکرشم و
 و . یدرالق زاع هراکشآ بوشاب  GLIIGEدعتسم همالسا

 ندنشلآلآ یرلتاذ ییدروک  aleیدرویشدلاح «

 و هدنقح مالسا لها كنسفاط شیرق»  YYتدش

 یراهمرتسوک  GETچیه و كمردنود ندمالسا نيد یران آ
 هسیا زالوا  Croمنم یتسلورلیا هدایز اهد كمالسا ! DEهنضرض

 شنوک هکیدرارویغوشود . یدا ین  Mthكهللا و زاعاومص
  piغ موم . Giliتدنکیدلب مالسا لها رلهسپاه

 هلباهدج تازحعمو هدقلو توق یرلهبمالا-ا تربع بوبمشاش

 یدیا هدقملیباپ فرطب فرط مالسا نید .۰
 «یهانبتلاسر بانج تازحممنانلو ر وطه ًالصفمهدرسبتک

45 9s Gro كناناکر جف Les هنآرق تعالبو تحاصف هله 

alc! هلرورعو رک قوس یریاک ۱ شیرف هدهسلا شماشارب هش 



ey 

 هب هجرد كل وص هدافحو اذا هراذاماسم و روت دب | فاکتسا نفك

 3 یدرلرو راو

 فالتخار ندا روبط هدنسارآ شرق راک | هروکهتاو رر

 2۳ هامعاه ید Borde یسهمان age تبسانم عطق هسرزوا

 وشو هدنروصر, هقشب تیفکوم هدایدناضصق . یدنالشاب هتبسانم

 روینل وا هباکح هلهجو
Cal gb «ییا هل وا كنموق شرف نالوا رشا كيرع  

 ولرد یه هدن ly یربت دب دم تیرق vn چ وا تولوا هقرف

 رونف هنغوج Fo كراکرمشم BV gh ندنلوا عطقنم كنالماعم

 Hew Sy روصنم » نازابیهماندهع لواو . یدشاکتماد و

 لوا ندنفوط قح بانج هدر .یدش وا قالوح بو وروق لا

sal ageقره وا طلسم ثكحور ندنعول هو وک  see, 

 . Gane وح بوس ینسبه هسا راو یزاب رده هقشپ

 ید تر ene مالمسلاهماع لیرج »
 هشىد رو on ناه بااطوا . یدر و ربخ هبلاط وا یم ید وا

dea eoرا یدتا هاکح ینکیدتعیا ندمرک |  Der 

 BH BS هدزءارآ وش؛زکیدبافاصناهدزسقآ را هديا حک ییدبد

bl yallك1 3  i> a, Ser?هد هسا  olندهاج  

 (.Psa لوقعم یدوس 7 یراکوب cles 9 .یدد (مرګزاو

 «مهالا كمسب »هدنجا ا دهعوا ناه و

 ندنو . شلوا وع به dual راورلیزاب ردقن هقشب ندنسهرابع

Ne ed دانع هب لهجوا هج رک | بو وا تبوح gu le 
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 Hebe نهنگ لوا IT تبرک | هدهسیا یدهتسلا كما

 « .رایدتنآ vas Glaly age نالوا هدنملع رامشاه و

 (ae رس od Malas راو or زا و شال | رلیمسأه هل > و2 «

 یدلتروو ندنسالد تر وص هدبلاطوا تعس مالسا bel و یدل وا

 € یدلو لوصح هموم corey هدهکم و

ie eS ey 
SESS 
S22” 

 بلاط وا تافو

osهامشاه  Goهدنسارا شیرق هقرف  Sollتابسان . 

eet jain ylهرایمشاه . یدمروس قوچ ترس ندا  

 ورک نوک رب we Ss یا کش نتو sage نالوایشراف

 زخف كرهدا تافو بلاط وا هدنلاوش یبهنس یوا كىو

 1 یدذلا ردکمو نوزع ینمدنفا تاک

 هدقدالک | ینکجهدا ,ob ا تودهتتخ بلاط وا

 :یدنلوبهدنحیصت هل وش هرلنا هلناتوعد هندز یشرف راکا

 ۰ SKE IK یرلیا Ase ىعوقر زاتع كهللا رس»

 . راو نالسرآ رب ېک 052 * راو تاذ رب یک دم هدزک ارآ

 Slat otek نسح یمهم صا ر یه زککیدلیآ ترشابم زس
 تیقفوم لئا هدربخ صا ر یه زگکیدتا SASS زکسردا
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 .زنکسیدانتسا لو یسهد زک كلرشپینب زس«مشزس .زکسرولوا

 § کیدا cbs ] هتسهللاع oF و Sb وا ] » هادناخ و

 رهظم هدزکبراوزرآ او :« گاو ارم رو اب نون ازاق ییداب یاضر

 . زکیدیا مر هلص « زکیدا مظعآ ههبمک . زکیسهلوا تیقفوم

 ادا یتناما « زکیدا ناسحا هرالئاس ۰ زکیدبا تنواعم هافعض

 « زکلوا Gale هدزکزوس « زکیدبا

AF «وط ردشما  DAFو 3 : اد ندالا ¢  

 elise يدروتک . ردعماح وا به یراتحیصن مکج هل هر و

au!لوبق كيلق  Geet!ردیشر  GT.ندا راکنا  GET 

 ارقف كشيرق هکمروبلس یکروروک هلمزوک نب هللاو . ردناسل
aes cameداو یمشدو  ve Alقالا هفارطا و  

 هتاشا وه . ردک رک !Jani قیدصل ییزوسو لوقییت وعد كن | به

 واک | نابغا تعاطا OF ینعی ] ردکرک هساوا قور وق یرلشاب

 OST اینغآ [ ردکرک هسلواربقح و لیاذ به شبرق فارشاو

glesماست اک | ینتسایر كس راتکلم و . جایتحا ضرع هنتن  . 

 "الوق مشاه ینب یا . ردکرک رلهسنپا SF هدنرابلق ینتبحم

ANT Cerزکنازاق ینغاتسود  wy.۔زکلوا یسعم و ییلدص  

 وا GET رفظ Ql , ردوا زکلا نالوا قح تاده رهظم

 !arr edu وا عاص oF هللاو ! شرف cele یا . ردقحل وا

 » زکسیلما مدراب 5 | هدزسمد راما alas ظفح ند رش نشد

 Bp كلا شرق راک | هنیرزوا یرازوسو كىلاطوا
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Gl ینا باه ینب :شمروک ینکیدتا هظفاحم ردوهنسه كوص 

  ovaleكرعو هزج یک یراقدلوا شمالکا ینکجهدا ماود

1 Mave ند یر ندنسادتها كمالاسا ناردام شب اهدو 

 هدکعا تناتمو توق  aieهل كلاطوا ند رلکدروک
  onsideهن_هطساو « deelخف  SIAدقع هدفا

OS RS Fee ee ee per ae 

 یلاعو لوس ردق كنس زب  olayینیدلوا *  gleیتلزتم و ردق

  Gaelهن صا رر چیه كنس ردق هوکو . زرلبا فارتعا و

  calleءندنسع اهعزانم هنسهلمز دم هحدآتافو رس . كدا

 یزکلو یزمارآ مز زرافروق ندنماود كتموصخ هدهارآ

TTS رومار سه . bas ضرع هند كزع رار . jot! by 

 واعم  caرایدد ( عددی .

Ayتانک رخف بلاط وا هن رزوا  opalتوعد  

lyناملار بانج ےک | دنا غیلب ی راکت و كشیرق واک  

 ۴ ؛زدووت وش رب قج هوا عار "یداب هدرمناډب مز هلر ۳1

 .ردنرابع ندنسهک « AY هلال » * زوسر GE ag میلطند ران آ

 ). رارول وا رفظم همحعو ۶ اح هب ع ها !Jo لویف.قا

 مر نس دعا ) شدرف دی دانص !Gants یاوحو كد رمّضح

 Salis هدوعم رب نکلا WAS یزعءدوبم زویش كم
 هکر طاخ hey .ردیحع صا رو . نیسروب هتسیا یزمکلکعا

 (نیسرویغا تیاعر هزع bE مزب هسیا نسزرو دبا تیاعر ردقوب
 . رایدنیک بوقیچ نداروا كرد



 ربا هب از . ید راب وط شوخ Si ی راراکتهدخ

 - !G4 و رب دیک, bibs زر دب ا یخد هرلن T 4.( رک هو

 oh de و و Age .یدا ماحو en .محرو قیفش را و یچس

 dicey هدئالخا als bod 2 gal Golo هدنلوق .تیاث

 . یدبآ قبال als cee ولردهو Gib هسان de te واکزو
 ندنسحهداب ز 3 aS | هاب تر ورڪ ردو ,aie هد

 و هوط مات .یدریبک ینفیدلو و یدرب Gedy . 53. ا
usوط  doz!)د ینیدو وا ترا هد رزوا یدزع  

 !ott تقو ۹ gil gdh ye ید !ZZ بو وا لومعم

 نکیا شالغوج هیمالسا تادراوو chal رهظم Sle gt و

 نالوا sole ae gay ac ie کد لا (lad الصا هللام اسد

eee Lil gal۱۳23 3 ودا 490 هم رقحتسم  gua!نوجا  

 روح هضا رقت سا ام هاميح وب ۰ یدر 02( 1 out كب

 . یدرولوا

LES! dew Jalیرلکدب  SS! aslامرخ دوخایو  

caرادو  alasكأ هدنتع نع  LSهشیاع نالوا یسهحور  

 هقشب O20 51 یئزج هدنسهرجح كنراترضح Ye هللا یضر
 (G4 نوھ هدب دب یدوم ر یهرزو یدفو كح هم

 سرخ ۱

 Ww مالسا غرا
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  Fa. ae I Oگرم

 یر تدامز ise هدننا Saale ۳ esa bok“ نالوا

Sarsرژوآ یاب هدر  otیک  creamترارح  

 ale رارب هلملاطو ا یساحو# al | bys دا هد أع ندٌسمس

 هللا ریز corte oF رکید و یرازوس كل « ارحم » od رار

 یعواعم AS سه هداعلاقوف !lye نالو عوفو هد ع هلع

 كو كب ai 2 als و » هدا شرف ندنغیدنل و شخوا

 $29 gh وس ود 1 یجەلوا

ash 2 Seهسزوک نامز یرالعدل و منا  Lesراکلم  

 6 JOY كحهردذیرا تیاده alle نوت ا « روتر وک

 : یحردیلا ۳ jas « یدمش را نوعد مای زونه نکل

 ake و لق هباطوا یلاوحا ome و تانک رخفم

 ندنسلوا یرا كاهتسخر كیادهاهمون eal یوم od رلفدروس

 ene هلا ارا هر Ow lak برع BT كرهلل همش

 ندکدلبا هاعم یمدنفا he رجف هلتود .JE ops یدروص-

 للع وارد یه سدقم دوحوو < هجا قاض بلاط LIL » هرکص

 هلا مارک Se رلیش نایروک هنزوک . say ندضاما و

 «هلوا و نامز sls هکلاتحا < .Pr لوا جفنالشاب هتیسنا

 ۰ یدیشهرا ر وق ندەشىدىاو aly یلاطواو شد



'y (, Waceجنس  

 لصاو ath شب ی رکی كدا مال ملا و ةالصاا هباع

oe pe cals!رقف ندنفیدلواشلزو یراجو یشیاكبلاطوا  

podدوجوو شمشود 49 » Uaeیدشلوا ضراع یرب  . 

 Sone شا 9 فا رش al دا وخ a as < ها هداسا ءا

 هبا ود yaa Ai دوح وه نداق لوطر ناماسو تور هبحاص

 ماتس و ردا راح isl <! بور و ale ps هلط ر هد ن قلا روا"

 CAE رخفو یسهررش# «Ab ۳ راهلفاق هنع و

 بانج شیرف ناو Yat ر کد a « Kole « eget دا صهد:وا

 pi be لهسر و هامرس رادقم ر هنمالادخ د ههخدح

S Satayلندن راقدنلو هدراطخا و هیصوت هدنلو < 13595  

 فورعم كتناما و قدصو كايد ل لای تین و هب par املا راشم
 « هرس » rds ۲ ك رهرب و هنامر sak یاد نا قم . یس .ردرومشم و

aly abكن رارکید هد هصح . هردو هماش تراح یار  

 هدناف قوج كب ندوب . cory هلضف تاق ییا ندنسهصح

 . .یادشنرد اول رکا: یال وپ نسدورو

 قرهحا .| هبلاط yl هج 4>- hus wees ت ندا مالا و حزاصل اهبلع

alجازمتسا  i!قوس كلا اکسو » هدک  Sa!ردقزرر  « 

 S92 یفاو فیلکت ترضح هکر و تئفاوم باوج كرەد

 ناوراک ر .یدر و هامرس یلک tae هنرزوآ كنو .یدرو
 . یدنلوا تعنعو تک رج وهم هما قره وا تر

 pF » ولصاو ه «lpal» نت اک هدنرزوا یلو ماش هلغاق
cbنامزوا هروک هساور مر یدلوا لزاب هند رف یمهعموص  



 — — ۹٩

 me اروطس و هرساتم doy و ۳ تافو ندقوح « اريح ۹

 ارز کو Gat Sally یز دات
 .ندنسهوت كلاس هنبهذم « یروط-ذ » بولوا تابحر رونه

Bl s+ك راض عر  » ge.ار  « elیرلکدر و  Slsوا تاذلاب  

 ab وا دا رهاک am رانا ,wal, Slats NE كىەلؤأاق . یادبآ

 -هنکلر كيالا هدناقالموب . یدشوروک هلبا «هرسیم» یفیدیناط

 eee و ندک دا تاقیقح sla! [ aS sate JAF و

 ترضح eo potel « 9 ه eG Am تدایش [ هر ص (Se یاد تراز 9

 هماس . yoy Ail یس نامز رخآ ییدر و رخ كناسع

BA 3 5 oie:توروک دو - ۳ » ] ون هام 9  oe ib6 رارولو هدنسهرعا د تناهاو  

a ۰ £ 1 ~ 
 ینهعتما ی راک درد صدا als اکر خف {us** Adin وب . معنا

 « رایدروم تد وع هب کم قره 1 لام AS ee توناص هدا روا

 ترضح نالوا نا ريخ ییئاصاوم مو هب Sa ثمر هافاق

 ماش بوروط ots رار هلیحاقرپ OW 743.55 » هجدخ »

 .شنو و قاحیص كب نوک وا . یدرودا رس GA ثكمسهلفاق

doy Softy «cal goهدنرزوا یشاب  Slشوق  

 GEA هدلاح یفیدلوا Gel هکلوک یک رداج و tel) دان
Pia Ss”هرسم» هدنتلصاوم كنهلفاق .رلیدل وا تۆ راحودو » 

 GHl « یغیدلوا » نمالادحم » HS OM! SIS هدنرزوا

 ,یرازوس كبهار © ینکیداروک راهقراخ قوحرب اهد هدرفس

 . یدر و رخ
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craks halesییدلیا  Sale!ندراهتس دم ا اھ اکادمی -  
 هرز <HAF a راک و be. Say deed OF تاق

 ‘ یدرویموروک

ea nez r> nearer ooo 
who sarn TIGER ra ras FERES Se = 

 یهانتلاسر جاودرا هلا یربکلاةح دخ

dul» هد وا تواوا ‘ae Ss (hg « هګدح ole 

  oyتارضح هک رد » یهق ی یزملادبع  tow ll osهلا

 هدر یک درد , sl PBاب  . palج ۳ زونه ! oSهعخد یا

GE CRA 23۳ ندنراچوز Ch! . یدا شلاق لوط 

los یلس قهوقوا . یدراو یدال وا جو وا هرزوا قلوا 

 و یک یغیدلوا نداقرب یللقع و  E De, aیس هبحاص = :

 . OLSهتدیادح و هدتناهاح  Aineکیو  « Aigoفح «

 بهذم ناو  OF NAهتاور ر کدو نال وا یر 7

Glogs dtl » لفو خ «ةرو « gees ok ناناو نایتسرخ 

 روح رو رح ند رل = قحالو عوقو هدکحهلکو روت وا

 , psكد هسدقم بک هبه دخ موق .یدیا  unی رهحراپ

 یار یکدروک یتحو شعوقوا [ WIPهاکح
Sew cach كرنا oles رک نیاید cok یر له 3۹۱۲۳ 

 نداروا ینکیدریک  Slimو اض  Soeكن هکم نوت  jthر ونت "ی

 یدشمروک ىکا .



Vaبس  

(G05)هد نیقجهلوا یسهجوز كنربمغس نامزرخآ نس  
 2 |Art رببعت

 :دوبظ J ندشبرق یابنغا و فاراهبهجیدخ بانج
 !GF : یدشماعا ليم هنر چیه lite هد4هبدا a جا

 ماش صوصخابو یسهللح فاصوا دلنهدنفا تانک رخف

allsراهفراخ نکنید و یگیدر وک هدتندوع نم  p> eho4 “ 

eeییاهدو شمرردسا  S|یدشم ر دراص  . 

 . ها ( هبنم تاب هسلش ) ندن_سافدصا ea لمم ) هګ رح ل

Gao!هراح رب اک و و  elyا هرواشم هلکدا نوجا  

 ك رهلکه س رلتداعس دز <Saf 2 p )42 ( هت رز وا كيون

4rd (تا  > al | ( absود زا  A>!ییراهدعام هتطاس و هس . 

sid Ts (qcهرز وا هدعا-م  Hateرقرهش وو هتسدزآ  

 وا Goal وا نیل تعاسر نوجا حاکن Jie . یدتا ریش

 -هزاج als del تاود لیخر ندشیرف لاک را نفر ط هدتعارب

 یرا هج ومع نهدنفا UT رخف ترضح .رادنالب gb هدهعدخ

ibs!و  geیاروا رار هبا  et) rnكن هعدخ .  

 (د-ا نیا ورمع) یسهجوم !Gara شعا تان وهم وا یرد

4b!كلا (لفو ن 4353( ی-هداز < وم  wisلکو هنحاکن  

pata!ید  . jibe!نب هقرو و ندنف رط نیمالادجم ترضخ  

 .راید وق وا هبطخررب هلهح و بیع لوصا ندنفرط هګدخ هدلفوت

Jabs 2ندنتناررق 3{  a Selحاکن  Jaeوبا و یدلد |  

 ۲ Sab sor هما و J yah دا é هوءدر ندنف b بلاط
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 كنادفااونا . یدلوا یرلهمرکم هجوز كليا كنهدتفا تلاسر

olنامز وا هروک  AF Speeبانجو شب یرکب  far 

 nll هدنسهاخ كن هشدخ تاساک رخف . رلیدا هدنشاب قرف

 jes ۰ sks راز 4م تا تبار ee ۰ رب دروس رابتخا

daly!هلتهج یراقدلوادونشوخ و نون  Matarرانیح  calle 

 ۰ رددمروس جوز هلب | نوتاخر 422 ردو

 هاد دالوار O « cok » lan! OT رابم جاودزا

 دا tlc ر>ف هر ز وا تب مع Sole و فع Act هو

 تافو نیا لوح وک كب a. | E A bull د » مساقلا وبا «

 نهدنقا ble رضف . !GAGE دلو orca ناوا ( ایه زلاةمنطاف ) و

 . یدروه- ه ایز ندنرادالوا نوت یاملا راشم

get lonیرادالوا تکرار 3  (atlas) Nak aleهم بل  

alia yaaa’ 4.he Ala! Jostل  aL | 4cندحا ودزا  

Soراع تدمر «  a339( 90 لادتخا  ray Prیحاص ناهاس و  

 ۰ ai! rales 52 لیدس یس ەداس تاح = 254.5! زاشل وا

 gal PILES و شاوزو یتقو و JE كبلاط وا

 ۰ Jacl شل ye هد الاب یتدل وا شمشود هب هه las هلته

 .هدنشدممصا سکیه ندنکیدلیا روهظ طحق ہدزاح هنسر
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 Oop كنيرهجوم.نمدنفا تاک رخف « یدرلر وکچ تالکشم

 دز Gos باح نانو هدنشا شا 5 ونه هلن دصقم یسههاضم

 وا هرس + ردشع وس هدنسهس ر 4 ale 39 ۳ هس راتداعس

ode poرخف  asl CASن دز  Salداما  ole > J 

 . ید راتمروس eI قادال وا بول 1 ینفح وج

 هرم ,ae یانب

 یی راکس رخ ك رلهنسهج رلکس نداروص یر ندنسأم

 ضه < ی همظعم تیب یوخ كرالس نالو عوف و ه pe هرآ و

Geقماقس  copeجان  de nalیتج و شمرتک  

 , یدشلروک موزل هتساس اددحم بویمهناوا افتک | هدهاا ریمعت

 بوقس ه fre ندک در ورا 3 !vy SN jo عامجا ف یارشاور کا

 ely Ate كدوسالارح cw هكر عقوم | ب ۰ رایداللشاب هنا

 هد زنحه وق ر هنا یروک ae فرش رح ات ره هدقدل وا

 ‘ یدلیغار شا . یدلوا هلدام Cob aly . Asal“ هب اعدا

 شا و كرهشود هنمع كجا لصف هلحالس یاوعدو سل ره

 SM ( رادلادبعی ) . GaSe Jape كنوکود ناق نوجا

aزع اق » بور دشالو  ody CAL S50مدت سم هز  

pas! ons هدنا و « esl 
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 lt دقع A رزوا را Adele Ka فارثا

 !ls oS Cl هع رمش مرح هدمرض وا گر مدیا ترو شخ

 ET رلیدر daa) al gels RE Kees و.

 he bi pam هلا راشم سکه .یدرک یرجا 44( ترشح

 J ه>راب ۸ بودا wl Spas ا رلبدل وا یار هتمکح

GASوقف هرز وا كن ! یدوسالارحیح .  S54هل قره  

 ردق هنا Ws Grrr gh ینفرطرب Jy روک ذم هنناکرا

 شازف  یدزومس 3 هنب قره آ ith هدارواو یدنروتوک

Sayناسک و لوڌ یربدنو  Os Salقوح ر  Ob 

 هعزانمو dole ناو Gis sed ! gl بحوم یسهلوکود

 ین ام درب هد 5 ك رضح هعقوو و یدلوا فرطر هل روصوت

 یک (GS لقع . یدربتر آ ینرابتعا و رده

 . tl هدندا شا زو وا تانثاب رخف ترضخ نامز وا
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Gateعفوم و لاح لوا  

 ندنناقجوچ گزهدننا مالسلاو ةالصلاهلع دمت ترضح

 ناسل . یتناماو قدص ۰ DE ریه نالوا روظنمو دومشم یر

 ۱۳۳ رخ یال وار sale OYE Labs نینرظرش
 یرلزوس كرانهاك راسو كن ( اربع ) « یرلمکح ندیا تلالد

Wik ASL.یدرودبا تلالد هنفجهلوا  . 

ESنا هدالاب - هدنرالوصو هنشاب  Realهلهج و  

 ——ck! Pi g ولنا و odalie Bly هکشالم ه رصهرا

 نامز یرتودلوا لصاو th Ga زونوا یک یراقدروی

 هدرلفرط ض» و dacgl اد ود )41-2( هنتسودنک ندشاه

 Big» هب هسک یرارسا و تالاحو . یدالشاب هکعروک رون

 . یدروشونوق هلا هځدخ بانج زکلا
 ناه دا صرفا ءالسلاو ةاللص) | ate la Vick مدعم ندتنعل

 (هنعاسن (pi هدب Soph اقای رانج لرون ٹپ هدنامز
J tes . Galتحاصف . 52! یسولوا كنسهلبق ( دابا )  

 . GH! Jb رب ر روهشم هلتعالب و

 برع یاحصف هيلا یوم هد LE) قوس ) نوک رب
 شموف وا هبطخ ر ah هدنرزوا هود هدلاح یرلقدلوا رضاح

 .یدشمهلکد یهبعخو هدصدنفا تاناکرخف نانلو مضاحهداروا

 ۰ pal walla ge رومأم هسد توعد زونه نامزوا
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fy 5)ءدعاس  ) ehون  gotaیافاب  satel yl Os 
 Ip دم د GA fd gl ناتساد هد og شلو ترش {ooh كن

 !ala صصق موح م Ub تدوج Gunes "ةصالخ كن هبطخ

 : روزا هلوم
 کا تر و ی: + کس هللب ‘ ore کل سا ئا

 EL رومغاب . رولوا قحهلوا . رولوب اق al < رول وا ناناشاب

 cob وط یر de Abb كس راب | « راغوط Ram وج ۰ رتدب ران وا

 نملنکینهرا egret كناعوقو . ردک yale gam هرکص
 هدکوک ,زکیدبا تقد ءزکنوط قالوق . salty یر ر ناه
 شراق ر یزو ر, . راو !AS Ged تربع هدر 6 راو ربخ

 رلزلد « رورو زا ر دالس .ناوط AS y ر ىزو كوك . ناولا

 ندر یرلقدراو اع . لک ا زلاق نالک ۰ رور وط

Sot gd glo gid geهدارواهسقوب رارو لاق  gob helیمهبوش  

 e هک ردرا و ندر هدندنع !Syl! ees نا se را روبلاط

 Sarde رب كح هاك كيللا و رد ati وس اهد نشد Sead و

 . یذلک هنتسوا SEL یسهکلوک .یدلوا AGE هکردراو

 تاده iT! Bo وا od gl ناما ۳91 هک هب هسکو ا hh وم هن

ablو .  Jal clا او نافع | مک هتک دب  

 tele یا ."هراضا نک هلآ تاقغ یرنع نوتسللوآ راز

SUTدادجاو ااا  JEW Oy Gisندشاط و  Ob Job 
 كزس Cy هموق هدواوا رورغم Ally Loo Gi Lage و داف

 اهد hued ۱ be دور هل نوعرف نيد مزکبر كوكا



 ۷4و —

 یران اړو رایدیلکد نوزفا ندزس هر ردق و توفو نکنز

 بودروح هل یرلکک .یدتغاط یدسازو .یدن وک و اهدنامرکد

 ی رادروب !Gt . GAB pees بوابقب یرلوا ۰ یدلعاط
 ABV .كيهاتلذغیک ران | نقاص yy yaks رلکپوک یدمش

 کک 8 ۰ زر ۱

J ردقح بانح 3 | قاب . ردساف یش مھ «تنمتم Ap 

 رم «ردر  ghقحهاط :ردو و ی رظن ! Geشما وط .رد وا

he Ged ترع هر راک بواک لوا ۰ ردخثمام ر وعوطو 

 .ردقویر قحاعحاماراویرار كج هرک كنغامر |مول وا.ردقوج

ak دوی BS OAS » رودیک بوک په كوجوک كولون 

 وا 4 ه ماع هکمدتا  OYردقحال وا هداکد ۰۹

 ابرق !Aral bled لمك | ate slow vie هيلا یعوم

Cas Caقوس (  LKەد(  leیل  Ise0 اعا سا  

China ن I pile ر )3 قا ei هعب دص) و J 5-3 us! git 

  Gaaly eyوب . یدرویملس  Habsدوم ندندارا

E89 .) سف ) .طقف یداک تونو تلایسر ed قوح 

 | و دف

 ty (oY) كب دعا نب سق ) Seo aw gs تب
 رشا كنموق تاذ مان (دوراح ) نالوا یر یسهیق

Lak paces 1۹اسر ب واک رار  cladوشما تراز ینمهدنفا  rl 

eralوا هر  Go Joiدحوم و یوسع اا رنو .  

pate!تان اکرحف ترصح رایدلک یه 6  a3!ندلاحو  

 ردیمراو ر نیب ی « هدعاس نب سف » هدز . قرالوا نونا



oye at: Ne ee 

 .زرولب PAE یآ هللا دومرا) «دوراح» « یدر ورب لاّوس ويد

 ترضح dhs ( مدرلندا افتقا !oy كب | نب هلیصوصخ

 یدلوا هدنرزوآ هود هد « ظاکع قوس كب هدعاس ن سق)

 هبطخ هب د رولوا قح4 ءا . رولو اف ناوآ ‘ رول وا نایاشاب هدلاح

 GALE وس اهد Jo ge oy .زامقیچ ندمرطاخ Sul دارا

SFE! obیدرویب ( نوسلوا شلاق هدراراطاخ یسپه  . 

 نوک وا هللالوسرای» Gadel نالو رضاح out وا

 رازوس یيدلیوس كن (هدعاس نی سق) . مدا هد (ظاکع) هدن

 . ید وق وا لم 55 ین همعخ روك ذمو GAS « ردهدم bE به

abbas espaماه رب ند (  awlتل یان 5(  
Gratesالعر  sya!مالسلا و  ea Spalینفحهل روس  

alaeتاعا شه نسا ناتو  Golsتئارق  

 هدتمایف مول قح بانج e ردا ل pl (SES رحف ندنکیدزبا

 . یدروس !Ab) تم Gods تمار ی (هدعاسنسف)



 تبسم

 اس Wee .تس

۰ ۰ . 

Aim oanترصح  A=هر  

 ف 3 هاوس نامز یرلقدل وا لصاو هنشاب قرف ترضح

 del تار تعلخ نکیا راهدنشاب چ وا قرف Lo هنس جواو

 . یدلروس العا یراردق

 هدنغاطآ ] ) | <( لوا ندرااروح (aes هارد ae تازح

 تداع aol 3 رروس ی (a7 هداروا تودیک هبهراغم asl و

 هدهرص ی راکدلک تودک هاروا . یدرولوا لوفشم هلتعاط و

 gies یراتو هد4-لا 2393 9~ oralsa رل هف راخ صعل

 © یدرل زلل وس 44S Aya نیم و نخ یربا

 یراقدناو هدمرانم کد (ارح ) لج نوکر هنن هتشا
eFCلر 7 ( jeوا ۱4  aو  (os 5 OS3  ) !3 

ZY 

 رخف ee گو اب و نالیروس لارا هر ندر هل وت هن

 ناه ندنکیدلیا تشهد و فوخ یاقلا ءان راتضح ندنفا مع

ob Syke Cee pineیراف رش دوحو ىدا تدوع هن هک دح  

ramseyتدمر . یدناب قدهدوی ( زکیروا ی )۰۰  
 SS هم رخ Je عوقو ۴ 9 ندقدروم vis تحارتسا

Je a ۷ ail s22و  wm۰ یدروم  

s ردغاطرب te Sie جوا f 1 



 بس ۷۲ ۵ —

 بول آ یرضح (Gods تريح راحود ندربخو اع)اراشم

 نالو ینهاک ر وہشم كا و مع كا كنك« و یسهداز هجوم

 تیفکو SE موقو . یدرولوک هندزن ل BY) نءقفرو)
 ۰ !ak ه اکح و ش 1 یہ و لوز

 وادم Ku ا ( 4 زاغ | همالک ناه هقرو

 اکس . نیسنامز رخا ین ییدرو رخ ك٤ من یسیع نس
 نالوا لزا 4 یس وم Spam هلمنف و كلم نایروک هدهرافم

 توب نالعا كنسو مدیلوا جنک یشاک . ردربک | سومان

 .ee chin ys مدنا هشیرا هنف و كکح دبا توعد راهظاو

 رخف هلکم د ) مدا هدا >5 فام onan ینح « راقبح ندهکم

oOoود ( ؟ یراقجهراقیج ندهکم موق ینب ) كنهدنفا  

 توس هر 1 AL توا ) « 4853 » il Ax راهدروم لا وس

 اک | ندنجما eg هسدلروس ناسحا همیکره تااسر بصنمو

 را هس راق.> .OSes وق هدینس . ردشمجج Mets لوچر

SSیدد )  . 

 ر رد دراو تیاور کیا هدنتح یو مون cha 9 كليا

 Eley اعيد هدزلم یر قزق at ENES Ls 5 I هتباور

 هنس o's هتاورر 3 0 ets | رازاب ینکیآ نوا

 یسهجیک !ods رازاب ید نوا eke مش لاصمر 4۰ وقص

ool © 

 هناخ هللا یجو لوزت تبشیک هدراف ,Seo (lye) لبج



 سا ۳۷۰۸ —

A>نامزژ 05 820 92 تدوع هب هک  ot Jolن هه رو» مالک نک . 

 زع اتکبولوا روطم Made هدریس بتک یرازوس. «  لفو

 یاس " ةصالخ الاب هج ور ندشدلوا دعاسم qed هجردوب

aS | al۱ . كدايا  
 نا .یبل-ک یهفرا كجو هرکص ندالوز كلبا و ۱

 52m“ ماود : چ وا cans ترتف و هروک هنا كاسا

 wale لبفارسا هدنف رط تدم و ارظن هنفیدلوا یو ص ندىبەش

 طقف .یدردا pli رل بش oe هرضحو GAS Se مالساا

 یجو Ss Osi, dba چ وا 9 :یدضص رک یو نآ و

 . GOEL هاو
 یرلکدلیا تیاور ندیالادبع cy راح كماسمو Colt ماما

 و كاجو aS! ge یانعم كف رش نیدح

Sl Sr EBT hhaیو ترف ) : ردرل_همروس 43!  

 ماعا ks مدل وا روا st ر هد » ارح راغ « هدنامژ

vsوو نامز محیدسا ندعاط  ri fyیداک سس  as. 

 هل هدهداروا مدقاب همهقرا .مدمهروک 4ک مدنقاب «لوصو
 شرک هدراغ هدمغیدقاب ب ور دلاق یراقو .oth مدمر 3

 روب وا هدن رژوا ی ضرالاو ء kal! On ناکلم میداوا

aeroمدلک ههناخ . یدلوا ضراع تیشخ ر اکب .مدروک  

 وص قوغوص هعرزوا (Ks یمیتسوا .زکنروا یمیتسوا »

 ندک. BEST 7 میشخ و مارطضارلید روایمیتسوآ «مد د «رکیرس
 . یدریتک gl Pl Fall Ville بولک لیربح ہرکص
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 Sale اا ردو Gre Worst تلاسر هتشا

 4 ےس چوا "یک یراقدلدوم توس (a لات ald وز كنسەع رک

aes 5 as 97 hive) gu « yall » oisوم ناسحا  GAD۰  

outهرکص  heهکمتک تولک هلا هسارف تای نما  

 ردق 4s Jala SENT ق لاح و و یدالشاب

 . یدلیا ماود

 ندا ناعا لوا كا هوس tyra مالسلا و (saa | هماع

 3 رد2) وا Pols » یرکلاهدخ « تاج

NEG 

EES 

Avs! cn! cL! 

 یسس هف رش هژوس هر دل اما اب » هلهح و ass وا ناس هدالاب

 هدنراتدامس GE نهدنفا تانک رخف نامز ییدلروس جو

a3!یدراروسا شمررد ر وا  jak 2 Dsاما هنابلح صا »  

 = | بو و وا نواه ۵ هک دح « بانج - gals لاح رد

 gl ممشیا Fa هحدخا رس ترصح هدقدروص ی رلکدع |

 رارکت <Ny n قرهروس 6 یدک ندکمنلکید ۰ ندقمو وا

 هلا 0 اکح یتیالروس رومام هوعدو ینکیدروتک یو بولک

 هک دخ .یدب د Sol) قیدصت مک ی ‘ !Kew توعد یمک (

 ( هلا ند نیقلت اب لوا كا . مردنا قیدصت نب هللالوسر اب )
 Le مالسا رات



 سس ONS سس

doتا-دناک رخف  ras!نون  Godylنقلت هالا راشم . 

 . رایدروب ند

 .ردبلاطیا orl fe ترضح ندا ناعا هرکص ندا لا راشم

 قیدصلا رکب یا ندا !gle! gots یبنکیا هروک هشاور رب
 ۱ ردمع alll یضر

lateمالسلا و ة الاصل  | GoTo || 0 erتاذح نامز  

Jeدح  هدننشاب نوا زونه  ghقجوحر شمآوا لصاو 46 . 

 هدیهانن]اسر باج د زا هلهحو زمکیدلا نام هدالاب . یدا

eyقوک 657! رازاپ تلاسر . یدنا هد وغطصم تسرت  

 تیبا هلهح و celal كنبما لب رج 6 pate ترضح و ساک

 تانشاک رخف . یدشمروم ملعت هب « هګ دخ gals زاغ و ینلآ

Sle Matas ole oeنروک ین راکدایا هدحس بولبق  

ees »هدزککوا ءزکسرو دا هدحس بو اط  Gall 

 یاع هلا) تلاسد رجف ۳9 هدک دا لا وس ود « قو تر

 Sole Ke مهللالوسر - مروندبا هدحس هنن رل رضح

 یکلکع | توعد هند ا 3 یعغلَع اط ه یا هل قح ۰ یدلک

 2 هسیا رربتک ناعاو !ple هدو هد نس ro یدسا سا

onic lb oy۰ یدر و یاوح ) كسرولوا صالخ ندرنفک و  

 نذا رک | ۰ !cob هراشتسا هامردب » ىلع بانج هنرزوا كنود

 تادوحوم رم oS دید a مرددیآ ناعا تولک ةا رر و

SA) aslهنسهقشب ندیلاطوا یرسو ك4ا زاک همالنا : 

 464 وش ود 425425 CAS لع بالج .یدر ور هش هند (هلل وس
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 E یدشعد Cal تعطا 61 هسبا رلیوس هن دم مردن

 هدا کا یدلوا فرم امال سا ڭرەد تحاح هن هغم رو ص

 .یدردا !las یاعا

 فرش لوا ay ر هتاور 3e eS. Jo Se باح

 كہلاراشم ۰ رد راترمضح قیدصلارکبایا نالوا فرشم هلمالسا

 « یزلادبع « هروک هاو در و « تالاادبع وه مىن أ مالاسالالبق

 هیمسآ « هالادبع » Gael» Gb مال ~ Yass تولوا

 3989 تورت بحاص ردا, لافتا هلتراحت Sl . ردشل روم
 : !So تاذ ر یتعم و نیما نک ارم شرق » یدنا تاد رب

Spam67 تا کر حف a)یدردیا ترایز اشک او روس . 

 : رود هلوش La | نعصق هدنفح [AJ راشم

 هدنحا شرف هدتملهاح نامز ی رات per قبدصلارکب وا ۱

 OSE ge وک یرلترضح fle db Shai هدلاح یتیدلوا شموم

 یدزعا هدحس هرات یخدوا هسا شکه دا ضف هرات یر

 ند.ر نوبقم هللادنع هقش ندنید كشبرق هللا یمیاس لقعو

 زوغالقر كحهدا تیادهو تلالد کا طقف بون وشود یتفیدل وا

 » یدزامهلوب

 تم ترا كنم ei تلاسر مو ASE رخف ترضح

 E قراقیح Od رلت داع-س هناخ نوعا توعد یرکب و بانج

Giteراهدقهروس فیرشت  Slهملاراشم  oilyفداصت  

 ةالصلاهبلع « یدرو دیک هراز كیرضح هد رکی وا - راودسا

 ددرتالب و لاحرد !Sus مالاسا ضرع هملاراشم نهدنفا ماللسلا و



hk سم 

 ءرکص ندنو . یدلوا مالا بوریتک یدیحوت هلک هلبا لوبق
Clipيدلبا تنما و داععا قیدص  alasلا  OA!هب وعد  

 . یدالشاب

 نالوا oY sls یسهلوک ولدازا كمرک | لوسر هدهرصوا

 لدي هروک هتاورر یدربنک .lathes « ه yk oy دیر <

Gelندا ناعا لوا كا ندااجر دارحا لصاحلا . ردلوا اهد  
 .رد « هلراح ن دز » ندراهلوک یلدازا و ىلع ندلاجطا « رکب وا

 هاب وعد كش <p قیدصلا رکب وا < Se ندنو

Oke « dee peنادعس» « فوعن نهرلادبع» « ۰ نافع نا  

 ها ge « هادعن » del gli ن ربز» ۰ صاقو یا

dbsهللا رک | قیدص باذج بودیا ناعا یتارضح مهنع  gle 
 ۲ .il زام نول ۴تا «ءرایدتک هتلاسر ترضح روضح

 » حارجل انب هللادبعنب هدیپع ونا « راندا ناما هرکص ندراذ و

 یسهجوز هلا ۳ « ورم دز نب دعس » ۰ ثرا ن باح «

 را نب قرا » « دسالادبع نا هملسوا » « باطلا تن همطاف «

 «هللادبع و همادق » یراردارب abl « نوعظمن OE » « صورخحا

 « یشدح «JA «دوعسم هللاد.ء < eens ن هدیبع »

foe 29) Ute «رد «هيمس» یسەدلاو و « رسا ن  . 

 . یدرارویل وا مالسا AU Bb سان هرکص ندرانو

 ۳ هد ینا ناسا رف ترضب ,ate یاتسا

 eee راهداز مع تت ا قورافلارمع [*] ۳۱



— ۷۱۳ — 

JSیدردآ توعد . SOLS oo jheهد یم  Laeیدزاموئوا . 

 تیا راکشآ یثیش Dalal رومأم )25( ام عدساف ) هک انقو

clesترضح « یدلوا لزان هعرک تیآ نالوا . Like gab 

ogeeهنوالت آری یعرک نآرفو  GOL۰  

 hae رک cal و abl Glogs ترشاب» هند توعد

Sitروآزمت ھوا ارا ل  tier thi ys. Sahl 
 . رد زوةط زو وا یددع كراك همالسا هدف رط Stay هروک

 فرتم abl مالسا فرش » : هکردوش یاور هصالخ كم رط

 SLE هدمارح دحسم ۰ یدرارازک Ges تاوذ وب نالوا

 ا بک ~ یدرلزاموق وا ارهح al . یدرازاملق

 . یدشلوا alt سانلانیب تیفکوب طقف . یدراردا ادا

 MF نید ر یک AF و Gra gh 04S مرح شرف راک |

 نوجا توعد هند یتلخ اک « عیربمغس كهللا ن . شما
 .هلک دا و راشع | ناعا کا زاد iy . شعا رود GAS صا

USلهجوا » : ی هد نار واق رام  GIS Ve 

 نالس ینیراشاب م ساوا tale یتداوا رامیک كران دیا قیدصت

 ۰ یدرد « مدرەزأ یک یاب

 SHS !ندنموف هدها لوا » : هکردروطسم coll صصق
oleهدكی هدهسیا رایدع |  Sadایدمروط قازوا  Sls, 

 اف هدنفح كن | oe 1 Sak وس زوس هدنملع یرلتو

Gaelرایدهروک اور  Llane.لالض و كرش یعاط هرانوب  



Siete 

AT یس علوا تدابع cb pam یلامت هلا زکلای راد هتیدلوا 
  erیدلوا لزا .  xl acy § dulyیدلک »

 ندهرک | لوسر ردو هتوول وا  OUوا رداص  GALیسهلح

  grogرب  akترش ود «ن ۷مال ارگ,  dalyهز وسره

 نکيا راروناتا  ote pad yراهزحیعم رده هو رلیدعاتا

  REE arsهلا تیاده 4: سنکناهه قل را ۲ رایدع اق

 | لوسر یسقاب یدک هاع | 4یدر |  is nSكما توادع و

 رلددلوا قفتم هرزوأ .

 قرهلوا یم احیا cb وادع و شه Gel و هتشیا نوک ر

 Ace » هل دصقم كما عنم Jans توعد ee ترضح

 ن برح ن ن اا » و « فانم دع ن هېر ناسا هبیشو

 ند لو « نیمهج le « لیحوا » و « یزخیلاوا» و « هيما

opalو رم 2 0  cle Lollyصاع « یرد  als 1 uwامد و « ل  

uaaراک |  gb otهیدن كلا طوبا توالب  pas3  

 .shi رو دنا صرع و لخد هزع د ex deals ردار » و

 تا عنم ندو فا ا رول د !A ی هد زکیدادحا و

 ۰ Jibs « لو | عراف ندنمهباج دوخابو

 « ژراثاب هاج او ی رلتمجاصو daa راک | بلاطوا

aeهدادناوا . یدر دشیک هراز وس  SEW mdهدنوعد نضدنفا  

 oli یراک | شرق هرکص تدم رب . یدرلرو روس مود

 Carley ب لال طوبا . رابدتسا کو رع هللا-طوب | wer وط

 daily ترضح Graf | ینکیدشلح وک ك با هن رزوا



Deف  

 sill هیاکح یمجام نالو عوقو هنسودنکو یلاوحا وپ
 یدرویلبشالک احلا كعد مکحهیمهدیا ale Sol ندنزوس

 .رایدلوا نوزح و ردکم هدایز كم Gay نهدنفا مرک نوش

 فرط . مع Oy هدر مابب یا » : قراراشا یرازوک و

wT Gadو ر وام  SI Ailهست  pF GET 
ob 1غراف ندنوبنب «رانوسپاپ هسرارایاب#  CCUیدرویب  

 ۰. یدر وقیدو Ne و

 .ole! 2 eK ماها هن سها و هک رکن ق | لوسر

 نوزع هل و x par ؛تلاطوبا نادلوت el gor € رارب کما

Gods!را ناه دل وا یاس( یاسر ورو بوقلاق  jase 

Sl» Err weesےشادراق  des!ندیشر چیه « قا کوا نست  

«SQ هرانههدیا ثاریا ررضر اک رانا هقداوا هدنابحی  

 ۰ یدر و CÎ هدو:

 جوز Bie MS هلایضر « تن زذ » تااسر رصف هع رک

 كناةسوا یس:جوز كموقومر « بهلوا » و « صاءلاوتا »

 «هبتع» یریمخس بانج داماد یرالغواو » Le ما < یاد رق زوم

 یراودلوا یسایرفا ne و ساق ents بویلک هناعا <« AED و.

 .یدرلتعل ون eke) 93 Glin s اذا هدانز Sl هرضح هداح

JV LS Sony,نالوا  ollو ت والت یهعرک  stlهقح لند  

 <aal توسشالوط beer (ede!) ه2 دروس توعد»

Utesو زکیرلااب یزس دم (  Joosکی  OLSكمر دود  

 یسهجوز . یدرید !GHEE هنیزوس بونادلا نیماص روبهتسیا



— WV 

 ( ! ) Leeهدافحو اذا  Leoردیک یرلیا  Wheyلنکید و

 رلت وا  er gbیدرابوف هراو یجهک كنرضح .

 كتربشعرذنا و ) نالوا كعد تيا راذنا Su al نبش هکاتقو
ou py!لزات نوک تا (  aol Db Gods!هل وعد یرلذا  

 قرهقبح هیافصلبح بودیک هه رش مرح ناه «یدلوا رومأم

Gag’ی ندنکیدلیا توعد  tleهباروا  LAH gbدو  

 Vhs cede ترضح + رایدالو هدراظتنا هد كچهبده

ol)رهق ی . یا 1 بلطلادبع ی  )> Eth gtمتد هدننل |  

 ) زکیدرمرونانا سد شاک oye! Hel تراغ یزس « راو

Qiتااسر رخف . رایدد ( توا ) هدرانآ هحعدا دارا  

bs!)یکهدرککوا یزس ن هلا  cls pyهراذنا الماذع  

 كي (بهلوبا ) یسهجومع هلنمروس ( زکیدیا نانا ۰ مرومآم
ooh}تدح  GAL!یزوسویز ) كرازو ین نعا هلقانغزقو و  

 . Gb! 3 Xs كره د (كدتا توعد ae یع Fl كا وس

phe pil, ibisا  poutهوه رازوس  «stl 

 یمهف رشد وس ( بتو بهل !J ادب تن ) هترزوا كنو هتشرا

 . یدلوا لزاب

her geeیسهجوزو ندناوزن  (Neel)(بطح اةلاح)ل  
 ناهو یدناتدح هدلاح اف (!Cale) ییالوط ندنسعلوا همست

 كضصدنفاتلاسر رخف بوریغاج ی (هبتع) و (هبتعا) یرللغوا

 ا babs ی EI قیلطت ی ( موئلکما ) و (C452 یرلهعرک
 یاننااسر داماد تورتک هن رب ی زوسو Cee Nb ندنکیدلیا
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 نالوا وز ك ( موئلکما ) .رایدراقیچ ند رالا یداهس قلوا
 درهدک WOW jad روضح بویعا تعانق هلقماشو ( هبتع)

Ad)هدنس « مرویموس چیهینس . مرویدیا راکنا کنید  
 كن رضحكرهد (مداشو !S59 O94 كيو هتشبا ناس ص وس ی

 ینکلموک كرابم و یدکح بوت sb ندنسهش موحیلاب هس رزوا

 . یدو
Gaels اسر فرط امع هالایطر ( 49) ) cle o> Yb 

 ترضح  Ole.ردشلروم م وز هنافع نا

 cyl) GUS رخف ترضح By تصرف نکرمشم

 « كرهيللوس ناز وس یک ( رواددو وا یمسا » ردقو یدالوا

 Sibyl نکل !Joa هدمګر ab bled bl مالک ٌةرادا هدزملع

naeو  re padر هقش 5  aac | es"ید رل نم هدیا تراسح  . 

 ندندنلو Gye یرشع و bil هدكرنع (allo زکی وا

oS T۱ یدرازمهبد کو  ch ela Ga Ses gtاذا قوح  

 (eGo رادا Dre هکمر دود ندد یرلنا و ردیآ افح و

 ( هیمس ) یسهدلاو ك ( نسب ن رامع) قرلوا ندملحو

 یربکدلیا هحنکشا نوجا كمردتا دادنرا یامع هللایضر

 .4(یشحلالب ) .یدشل | دیش lo poy (لهجوا ) هددرص

 aos ll كراقحوچ بوقاط Gul هو .رولیدا راتیذا ورد وارد

 هرابیسوت Atl . یدرارردشالوط on رلقاقوس کم كرەر و

peneتویمهدنآ تراسح هند راهظا یراضعب ندرامالسا  la>| 

 . یدرلرلیا



 = VA تم

 ی راکدمهدنا تراسح هفع bgt y هس رات pa قیدصاارکیونا

 !Jar Zs لخاد همالسا هللا راذم . كرنا شم وس هدالاب

 ناعا ۰ bl توعد همالسا ی Ue « ردا ند راهظا یر

 . یدرلیا دازآ bl ارتشا ندنرابحاط CHS ندا

SESE 

 یرجاهم هشبح

alts ee Spar edd یکدرد at sy 

deal یض ر » مران مرا « ندما Suis? هلن ا كارت یه دح 

 و 0 ها  $l Ha. 2192ام هک  WF Dsهدنف رط

 نوت هدخامز یساما كج كانم < ن ال می یم هلبا افصوو

 نهدنفامرک الوسر ندنفیدلوا هدلشر یرلکچ هک ًاقلطم كجاخ

 .یدرلیانید خیل و ر وق وا ین [ رفتایا هرانک و ناک نداروا

ch 

Gabوا و  NS eatenو  orc limقرا هناش ۰ یدرومرآ  

 هدر رگ هکدتا ما ود 22409 ماکحا ea اناع هل 92 9

 ندقدروس لقت ] ردف و رعم هد نارزل اراد a شن oa مویلا |

 تولک هرص را مارک ناکا لندن 5955( Gla و اذا هرکص

pamو روج ول .یدراردآتیاکش ندوب هر یمغح ت  El Sus 

 ر . یدراو ههجردر قجهلوا زسناکما یرالاق هدهکم كمارک



\\a — — 

 رکا ! هلال وشسراب « بواک هرضح روضح قیدصلارکبوا نو

 كدا هروک ینافح یيدتا ه « ورعن بطاح » هراچ برک

(allesرا  S55!رەد »  AF!هس رخ  YC.وس  abo 

 هدعاسم هرحاه« قد دوس لوبق ییاحرتسا . carl احر

 یهج هشبح ًاباوج هناذیتسا یهدنفح ترج ce . یدنلوا
 Breed تورج قر ناک هس رز وا یوم ترا

 (هلا ل وسر تا هبقر ) ی-هج وز abl ( نافعن نامع ( ادتا

 ن هللادع ) و Syke) ن (Oke و (ماوعانا (wd و

 ندم نوجا ترحه ( فوع ن نهرلادبع) و ( دوعسم

 ك (یثاج) دلرهک ههثیحندارواورایدنک هر لحا-بوقح

 رد زا وهم
 ado gl) d Bal‘ ترحه ادتبا هروک هتاور رب رکید

 بعصم) و ( peti هلهس ) یسهحوز هلا ( هغر نب هبتع ن

 همیلس ) یسهحوزو ( دسالادبع ن هملس وا ) و ( ور ن

 فآ تن (SS یسهجوز هالا ( هعسر نب ضاع ) و ( هما تاب

 ( لمس نی ثراح )آ و ( مهر یا نی هرب- یا) و ( همشح
 . pal راز هد ( ورځ نن بطاح ) و

silلوا  BSناقرح  ) Skeناقغ نا ) | Akی-هج وز  

Gal (459):یرازکید .  Gilets DTزکدو رایدقیچ رررر  

 هنلاحاس ( شبح ) ندر قره gb ate ر هدنراداصاوم هسرانک

AESشیرف دیدانص نالآ ربخ ی رلکدلبا ترجه كرلنوب .  
  latedرلددم اش هدهسلا رلددردن وک رامدا هنس .



— ۲۷۰ — 

(Ib Ne رفعج ) یروارب Age كنياغ ترضح ote 
Sale و . یدلوا قالم 42{ &3 هدهشيح هل رحه یخد 

 .یرادکح شبح نامز وا بولوا هدنبحر كنهنسیجنش» كنثعب

 یدنا ( ور نب همحضا ( ندشد اراصن . ANS geهس رحاهم

 بودا تیاعرو تمرح  Pavكسرجاهم كالیا . یدرتسرک ر

 هنیرزوا یرامروک لوبق نح هدهثبح  lelدرب درب مارک
 رامع ) تح . یدرلروسدبا ترجه (  Ave alosهثناس

Seals نداق Fl هدنراتداهسدزن MC رحف ترضح هروک 
  J iyیدشمالاق هسمک دد ندنسهل .

 روس (یوه اذا محنلاو ) هرکص تدمر ندننرم هدبح

 wad shel gs (gle عدصأف ) « یدلوا لزات یسهفرث
 .ترمضحیو ندنامز ینیدلوا لزا Ive رکتآ هللا راکشآ یتیش

atزمدنفا تانک  Siهروب رم  Sal byمرح ه>الوا لزا  

 هلا توالت هرلن | قزمالبوط یشیرق !flog و ردک هفرش

 هدودلوا لزا هدیسهروس ( eis) 2 seals یدردا عب

 «یدالشاب هب والت (ott رد 2s تودک هن هبمک مرح هني ترضح

 .نوګا یرلمایبهدا راد ینفینم یانعم هغ دوقوا یهعرک تیآ یه

 ۲ go هننوالت JT رکید Suey“ رورو توکس aad رب

 (یرخالاةثلاثلا تانمو یرعلاوتاللاا رفآ ) تانکر خف
calیآوالتردثحابندمانصامان تانمو -ینعو تال هکیتسهعرک . 

 ارفلاكلت ) هدءرص وش . یدرلشمروس توکس aed y بقاعتم

 dle وش :یداد.دیا سس ر هد ( sa نیعاقش ناو ىلعلا



— See 

HLیرلشوق  JET!رلکرشم .ردکعدرونلوا اجر یرلتعافش  
 Nat ترضح و یشداوا ندآرق كرلن [ هعوط یرازوسو
 !ck b> . hal Gb gasde (te رودص ندنرلتداعس م

 Naw رش هروس .رایدلوا نون قوح نفت تا او حده هلو

 .یدراو ههدجس ترضح بقاعتم یآوالت Gil هدحس یهدنن اهن

 Goth هرلنو ۰ رلیدتا هدحس هدرلناملسم Oy رضاح

 ۱ . رایدناباق Bede هد ناکر شم

nyك 56 راد وبعم مز يک هکمدام ) راکرشم 4 رزوا  

Se See!را هلکذ آ هدر یدتا اتو حدم یرلنآ و  GAL 

GUTزاو ندافج و اذا  as (ASیرلزوس وا هکوبلاح .  
 یهدنفحینردل وا ندنآرق Sky oda . یدشمر دش راق ناطش

 یدنود ندنزوس (AH یرلکرشم شیرق هجناوا لزاهع رک تیآ
 alae و اذا رارکت Joes ( ۰ زرهک زاو ندقمشیراب هدزب

 . رایدالشاب
 یيدلدياحلص كرهدا هدحس gly هللا مالسا لها كشيرق

 تدوعه هکم یسهلح هدقدلوا لصاو هنرحاهم یهدهشبح یرخ

 code رع هشاسحو یدا هدلاوش یراتاصاوم هبکم . رلیدلیا

 . رلیدبا شلاق هخ هلن Ny Saal Sil هدهشبح
 شاوزو كحلص نامز یراقدلوا لصاو هنس رانک هکم

Gal stدیدانصیر ىه ك رە زا و ندندوعرار کت هدهسیار لیدل | ربخ  

 دوصافح و ادا و . رایدلاق بورک هنس اج كر ندشرق



WISسس  

 .روبح هک اترحه هب هیج هس ما رک باح ا ندندراو ههجرد

: 1 
 یکتا و یارحه Wb نیا نا رفعج هروک هتاورر

cls ®بنر بگلشا  ere!رانال وا  Bieترحه ههثبح  

 وشود یشرف ترجاهمو . یدرارولاغوح هدارواو روم دنا

 ندنراشتا هدنفانک او فارطا كمالسا ند . یدالشاب هکمردن

 هللادبع ( نوجا ثمر وح CS یرلرحاهم . یدرار وقروو

 .رایدردنوک هناتسشبح ی ( صادلا نب ور ) هللا ( هیر نا
 هن رایدنک كهالسا لها بولوا لصاو oF كلنیشاجحم رازوب

 . یدربو در باوج NG ge هدنربکدلیا بلط یتسهداعا "ایلست
ana: 5احتلا  sia!ماست  to!ینکج  dleندنکیدلبا  

 . رايد ود ههکم اسوأم هدیسکیا

 هسدز Sle هشبح ندنف رط ese! 53 an Gal و

 تع ك (صالانورمم) هلا ( هعیید (atlas نالیردنوک
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 هراادروسدا را dle قطنر olay “bibs هتناراب و as | رهطم هفاک

 Joby و میپ لها نالوا مدق تبا هدمعاطا ssl م یا )

 IS اهد ندزس نب eS) ًاربخ هلال ازج ) ! ماخا

 هدماضر ما ز هکنوح ۰ مہا تب لدا راک دف اهد Oren لهاو

 هقح بانج ۰ زکیدالرآ الصا ندمعاطا هاو Ros روصف

os spo! ‘Ssهد رس :مدونشح و یضار تهح یه زا  ose 

ee یاضتقمر نکل هدهسا ah وا هحرک ; pape. 

 د مهتا ینه تباصا ررضر, ردقهدز هزس ندمنم شنا م
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 هدعاسم هزکهلج نوچکنوب . ردینوک كوص كزعابحمایا نوکوب
po get!هفرط زککیدتدیا هحیک و . ردهدزکلا زکیرابتخا .  

Seasرف :  coندهحیکقاک اراق ب ویمربحاق  a adlacl 

 نوعا ك زس هددصقم ند مکیدتسیا تلهم ندرالاطوب هحیک ومن

 ضرع نکیا هدافخ boy تدامش قیفو دهاش هکنوچ . یدیا

 لصا Hast ٌهقناطوت هکمرویلس . Goch کما dle رادید

 هدلایت ۽ رلرتسیا كا برح dey قعوط ین , من یرلدصقم

 تصرف هحکو نرانس . رازاقاب هنسهقشب هرکوص ندکدتنا

 یرغوط dye بوشواص نداروب رشکیا زر نکیا راو

 یدمش . مروتسبا یزکلو OLS ندالب ناف gb قرهلیغاط

oj Saتمالا_س زکیراو . مدل و ندا  a)۰ زکیدک ءزکیرلر  

 : مهروک یندزاب WT < کب ete تار وهط هدارو نب

Aspزکیر  ie5 كتر ند می لها b Oa)ون دک قره  

 ندارو < یهو ماس هراتسود یهدهتسدم و هدّنکم نشو ۱

 Ve یرادرد لما: كلتور ارز . رازمشیلپا هزس نکردیک |

oj fut lel ois gelند  godsهت وا  DAیدروم € » 

 ین راهیسدق تاک ءازمدنفا تمالسلاهیلع- مولظمماما ترضح
 She كب نارایو باح او تاردخم SE نیلکید هلیغالوق ناج

olay.هللافف و دایرف ندر یسهلج قردلوا  Woeیسپهو  

 So رول یاو ! تمکح رارسا Mee نزاخ یا إل ندا ر
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 Ming ادف یزعاح هنن راتدامسیاسابمیک یاکاخ | تالو هاش

 یزعایح كرەدبا برح هشپراچ هثپراچ هلکرانمشد ربار
 ی یا ۰ ردلاحم هجزب تقراقم ندنس ندا انفا هدکروغوا

atesینولترق  MT egهل کنز  Sires 
 هدالببرک هلو یزس نوکوب . ردراکدای رب Aye هدمم تماوب
 ها دخ lie روضح yb) لوک بوقار !otis رلنم شد

 .یدنک یز . راراقیح diye هبایربک بیلح ترضح روضحو

 ادعااکس هکدهل وا هدکو وا كنس درب رر الوازب قارب هزلاح

Jlو داوو  ail ۰ ‘Smtr40 هکن وسمرتسوک S 9 is RE 

Lbرلیدد ( زفحهیمهلاقو  . 

 Jal دارفا asl نون وک ماما 6 hallo) وع ترضح

syهدنرلقح قرهلو مدق تبا هدافو قدرط ینعاسا هفاکو : 

 ظوظح و نونع GV gb ندنرلتیمیلست لاکو رلیدرویب اعد ريخ
 هنندالوا كت bs nam ليقع cy سم oS وص ندنآ . رلیدلوا

 امدقم زر | cor رکج كدیبش سم cl قرەلوا هجوتم
ha § “Ubiدامعا 4هنرلب ذاک دیعاوم  pod json!سم  

 مر لا رلقفاسنم رسافو وا . دشمردنوک هب هف وک hae ن

 .دږېشهارادغ رار هل رلهجنغ ییا یولظموا Aron! age ضقت

 قلوا قازوا ندالب شت ننود ہدےثاب م یدعا . رل ثا

 .نوجما قمالواوح ندمزو م هنن هدزکنادناخ دارفا قابتمو
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 ندارو shy هلزکهدلاو زس . pagel هدعاسم هزس یدمش

 هزکتطو 6 WAL de ندارا و Lees هد هلبق « یط ی «

 . یدروس ( زکسر راو

 قناب هرکوص ندکدهلکید یرلزوس زوسرکح و بسم دالوا

Gilرلیدالشاب هغامق آ رلشاب یلناق ندنرازوک یرهالغآ  eden 
Soyرفو ناغف  dobهدنوک و شک اشاح ! ایرکبیبح نملاةرقیاا)  

 ندنس یز كاابخد !ناما ! هل لوسر ناب ba را زب ندزس

aTدیش . هما روحهمو رود ندکتداعس روضح .  CALL 

 لوا ندنس هدز یک یرلقدلوا دیمش هدزک روغوا نمراردار

 نا رایوسو رایدید ( هوا لانه داش تداعو of ر وضح كس

 . رایدالعا Gam كن

 هدیتدالوا دیش ملسم نهدنفا - مالسلاهلاع- ماماترضح

 sale ,قرهلوب قداصو تام هدفو غ کریس لب

obهدعب ۰ رایدرویب اعد  (LSنیقب هنیرکیدکی كتيب لها  
 رلرداح ماما رما بجومر . رایدلیا رما ییسلروق هدنروصرب

 oodles روصح و ovale ردق هحاص "IS ندقدلروق

 . رایدنلوب

 هرشاع “هلل لاوحا

 < تبالو هاش بانج ةزاب nem توس دازلک لک وا 4
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 .نوجما تیاصو غلبت و تدابع مع ندا دعا یارما رک اسع

OST,وا . یدشمهتسیا تاهم  EL eSندبرح ۀشیدنا  
 . یدییشلوا abl هللاترضح هللالوسر نبا وا كرهدیا تغارف

 (Ma ندتاردخ « ندنادناخدارفا ثانا « روک ذ ردقهحاص

SGهوکلم ماع  Gatelyعج هحیکوا .  Cha fee 
 رابداوا هدااو نزح نوجا توبن نادناخ هلرهشکد یلاوحا

 نوجا تس لها تاردح ApS cle ساس ء tle سورعو

 ۱ . aly هدمتام

 ( ینکردا هللالیلخای < ندالاب لع . یدیا Qk هحیک

 كرهديا مو موئلکما بانج ندادصبهمو . رایدتشیا یتسادن

 ردار یا » بوراو هنیرلتداعس روضح Ch وصعم ماما ترضح

 Sper . Cro « ؟یکدتشیا هدنس «ردادص بهم ون زب نع

 .مدر وکه داعم اع یهللالوسر بانجمدج «مدتشيا توا  ماما

 اینا حاورا عبو الاب ’as WE crm calli من یا )

 راشع الرضاح هرزواكمالابقتسا ST اپحور كنسادهشحاوراو

 (تیاتربغ هکعا راطفا هدمروضح .Gob راروشهلکب ینس

 Flea .مدروک ct by هداروا نکرروس aby .رلیدرومب

 یهدنلاو ؟ردمک هتشرفو هللالوسراپ )ل Golly هششر ول وط

 .ینس مولظم یا ) هدنیاوج مدج . مدید ( ؟ ردن هشش وب
 .تداهش كنس ct by هدنرلکدک ود یکناق كرهدا دېش رللاظ
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 هکمرونوک هبهسدقم حاورا عم قرهرردلوط هبهشيشوب کناف

 . Bel بش یعداهش هدلاحوش . یدروس ( ردرومام

 یلناق ندنرازوک قرهیالغا ML بنیزو موثلک ما بانج
 یب ندب ترک, 6 رلیدالغا قوح كي و رلیدتفا یلشا

 هنسهریشمه مولظممامابانج 5S F تعاسرندارا ۰ رلیداوا

 ! زککیرضاج همای یمدالوا «یمتی لها نیتاوح موتلک ما یا )
 . 68292 © رد عادو ماکنه

 هدنرلتداعس روضحنادناخ دارفعمسو تبللالها تارهطم

 یادناخ دارفا و یدالوا مرا ماما ترضح هدنرلقدنالبوط

 عادو . رلیدتیا عادو هلشزوس لاحرقرهصاب هتیرعابرر, درب

Solهدتبرغ یارح وب ! رلهمولظم و مولظم بیرغ یا)  

 ردقجهلوا رحیم هه زکلاوحا حش احع هدنرالا كرللاظ وب

 هنالکشم هنوكجهنود هرللکشه زکلاح ماحمارسهدنلذمهلاخ وب و

 . رلیدالعا بود ( قجهیاروا

Cio phate وز ندفرطر هکیدیا زوسرکچ bead gl ol 

 ونابرهشبانج  Goldقرهنرب ( Cl!یراوخمغ رلهتسکش «رلهراچ
 یراهموصعم و موصعم وب نالوا یهاک احتلا هقشپ ند زکتففشحانج وز

 یرهدازشوب ؟ نیسقجهقارب یزسهسمک هدرللوح قاحصوب

  Sebویو ؟ نیسکجهدک بوقار, هرلمک و ؟ نيسقجهیوق
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 BB ندنرازوک كرهد ( ؟ نیسکجهدا ملست همک یرلتاما

 . یدرردفا رلشاب

 یرلهنسبنیزو موشلکمابانج یراهلعُءریشمه ندفرطرکید
ul) 3S 95غارح  glkترضح هلردپ سدقم ! تلاسر  

 شتا هدنرلقدروس فیرشت یاوضر هضور یضترلایلع ماما

 وا ۰ یدیا SF نسح زکردار كوب ندا ناکست ینقارف

 اس ale كنس هدک دا !(SIF ها یارس هدترضح

 هزب هزکوص ندنس اجع . Gal تلود نمأم رب هزب قعلوب

 رطاخو ؟قجهبجآ مک هزلالمر,لاوحاو ؟ قجهلوایک ًاجلمر
 ست هلکمک زمرللکوک نوزحو ؟ قحهلواداش هلکمک زمداشان

Jo ) Gedyدالواندفرطربو یدرلرالغا كرهدیا دابرفو  

 هجردوا . یدرلردیا ناغفو دایرف نادناخ دارفا ۶ءاسو مار ؟

 العا شرع Shy البرک ME هکرلیدلیا ناو ole رلیدالغا

 یک یه

 زوسلد هعفو همدقم

 رلهدقامشا۷۶ !هلداب رفو هدرل هلات لشزوسوب تىلا لها تارضح

 -مالسلاهلع- نیسحماماترضح .یدالشاب هغمراغ |قفش نکیا

 هب هب راح نادم قرهقح ندنرلتداعس همخ یک باقا زمدنفا

 زونهماما ترضح . یدروط هزاع dele بودی میتو یدراو
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 بوراقبح  lake attیدردتا ریس .  otaادخ بیبح لوا

ANS 9 بئاجعهح هنسودنک .یداراقح هنحراخ كدومشاعو 

DEL لاجو یدنشیا ینمالک كقح بانج . یدلرردتبا ELE 
 و یدّسا هدهام  aوا  soeها سوق اه  . EWNتفو شا

 زاع هدلوا ندنآ هچرکا ۰ یدنلوآ ضرف هدجارمم كل زاع
 ست ۰ یدروئیلیق"  woیدلکد بت سم تفو

 ندا مرک | لوسر حابص یساکرف كن هجیک جارعم

Gingما » 037! لوا  Giaهب «  aو ی  Aالا  

 « AB gee هدناب كراركنم یو نکل : dtl ges اب تفدص»

 یننجهیمالقاص ندهسک ترضحهدهسبایدید « راردیابیذکتییس *

 2 . یدروس ناب

 هلبوب جيه ۰ یرلکدلیاراکنا راکرشم alas عقاولاق
 ine Gl یک یرلکدید ؟ نالی ردقن و ? یرولوا یش

 مارک باح ا اس هلا قیدصلارکب وا . رایدلوا دم هدرانالوا
 رایش یلیخر راد هاصتادحسم شرق رافک . رایدلیا قیدصت

 هدنراراکنا هس هدلاح یرلقدلا اوج GA gee gh بوروص

 . !han دانعو رارصا

 odd Ae نکیا روروط بودا ماود رارصاو دانعوب هدهکم

 .یدرو ر دن وشو دیشی PFOLS ؛روب دا راش lace رس مالاسا

© 

 ۱۷ — مالسا خراب
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 هفئاط روک ذم نوک وا هتشيا ..یدد ( مهشيروک  bleفرش

 مالسا  ablرایدلوا فرنشم .

 نوا كنو . یدرومدبا کت مالسا هلروصو هدهندم

 بعصم ) یربمغس بانج ثوعبم هدن2 رسوم یسهنس یجنجوا
 GI! FE ندراناملسم و ندنراهلبق جرزخو سوا ( ربع نب

 Gl تعيب هبقع وب . CUS هبدکم هللا نیداق Sily كرا
zt)رویدیاهاکح هوش يدنفا دعسا دوم هد ( مالسا نيد  : 

oS (كشسرشت مابا هلا مرک | لوسر هدنراقدلوا لصاو  
ae Slكنهحک . رایدر و رارق هکمشلرب یسەجىك  GG 

 مالسا لها .رلددشلر هلا ترضح لوا هدهبقع هژکص ندکدک

bareیراکدابا افخا ییرلادتها و یرلکدتا زارتحا ندمانصا  

 .رایدلک هاروا هلتفابق لید بوقبچ ندنرلهاخ oy oy هاتهح

 . یدلآ rly یلطاادبع نب سابع Gat ¢ sil تانک رخف
 MANS ردار هدهنیا ناک همانا led we) هاف
 هنماقم كبلاطوا هداج GI هارقلابسح « یدراو یتقفش

 لب Mb $y ندنیدلوا تاذ رب وادم و لقا 0 یدسلوا 26
 : یدشعاوزرا ترضحلوا یتشو رضاح هدهدهاءهم كجه دب |

pol 5بولو  ESعیدوت هنتفادصو تعاحش كران 1  

 : ( یدتا

 هدزع دز كد زس !بر لهایا :هکیدید هرالبرثب سابع (

 ۰ IGF و زی ع .onl OS زکسریاب یتلزتمو ردق ولع
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 ردق هبیدمش زب  Glكدا تنایص و ظفح ندادعا « .4

BES) paras نکل . نصدق تبا هرزوا He! ما ود هدنظفح 

  See wh ytا دا تیک کو  gtثنادعا

 هد وا زکهسبا ررو زوس زکام تنابصو طفح ن

Saul Hangs - هزکیدنک 111 : نوسک a pS te Ae 

 ززعم هدنحما یموق زکقار ! Godlyنوسلاق (

 ile تن هوم ۱ از
pelر ید هسل وا فلت  calنا دسر کشف  

 نویس مد eye ‘Vallee ba’: Aull را
aysطرش  Helتاساک رخف . رایدد « تیا ناب لهسیا رتسبا  

 هرکص ندقدوفوا Ol چاقر ندمیظع نا زق هرانآ نمدنفا

 روصق هدنند صا هدنلاح ردک كرو رورس كرك » : هکیدید

 كقح هزککح هبلبا rs یرگنهو سا :Bam هزککحهِما

 ور ۵ a همنکح هوم ی ی وصخ یسارجا

 تنایص و ظفح یک رکا و دالوا و Sud ی هدمشدراو

 ۱ (. زکسیلمریو زوس هزککچهدیا
 !ois لکشم Sy نس | atl mob : 6 یدب د دعسا )

 یزمکلکعالوبق یالساهلالر یزغد Val .نیسرو دبا توعد

 .bal دشا لوق GIS » stake vl رب وب » لدا ما

 لکشم cule oy 6 كدلبا yl ی نم هما هقالع عطق ندمابحا و

ole ital tyكدا لوبق هدوآ هلا ضالخا لاک  
 راد هد که تاتو هک هدزمجا هک صوقرز هقشب ندنو
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olyهدد رکص 3 یدتنک خرس  okeیساقفر هلا نافع ن , 

 (SUL رمع هدلاح یرلقدلوا یک یبرکی 050 Keo اهد و

 یوم ك راندا ترجه dem وو ۰ !shuts ترجحهدز یردار و

cll jyرار هلنمدنقا مرک | لوسر هدهکم . ردردق  Hel 

 Lape هلایضر بلاط یا نب des قیدصلارکب وا ندمارک

 . یدرلشلاق یارضح

 ندنفیدناو «lt نامه ee yan 0G ترجاهمو

 Si وج « رایدر و رارق dale یرلندکو رلیدشود هشالت شیرق

 هب هني دم كرلمدا )5 S295 اور Gli و ادا ردقو هد رلقح

ta۱هداروا  LISتوق  Meee ps Jacl 
 ( مالسا نید (2b هدنقح قع نعتروص و SAS كرم ترضح
 ۱ : رورو الصف وش

 رمع ترضح نکل .یدردیک fie یسلج كاا )
Goldیدنقاط  Sheیدلک ه هبک « یدلآ ینیراثواو  » Ge 

andsفاوط  GDI!لد ءدمیهآرا ماقم و  SAA SIN 
 هدقمروط وا هدنناب یراوید MS هرکص Gadd زام تعكر

 هکر هک وا رک زدن اردا ب د اقع » : Lhe acs 3 نالوا

 هرکصندگ دد » J 24! داصا د وبعم ینسەج راپ رحشو رج جاقرب

cy art!»مرو دیک  ‘ coll ovلوط ینسیراق ۰ رسدالوا  

 .. یدتا تک رخ كرهد « نوسلک ندمهقرا هيا رتبیا ققار

 .ترحه یرحه Xs. Cally هسک تچمدا (wate ینسهقرآ

 ( یدشلوا عفاو لوا نرو ost نوا O24 وس
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 ندمابر فرط زونه نوجا ترخه هنمدنفا تانئاکر خف

 .Spl یتدرارویلاق هدکم هلتهج دلو شمارو تصخر
 !cal pe) oy لوسر هکدتسٍا هدعاسم نوعا ترحه ق.دصلا

 . یدرروم dl) ناسحا قیفر رب اکس یخ بانج هکر دلومأم
OIهدالاب مارک  a>وا  gistهلهج و  aL Albه هنیدم  

 رب هرلن | cided ( جرزخ ) و ( سوا ) هکدتا ترجاهم

 توام و تمرح هدایز كيو !oy اونا و ناکسا تورلا

 هزات دیا تره لیا ا so ضوآ مالنا . یدرارولیا
 هراندا ترصن هنیدو تنواعم هرانا ندنسلاها هنیدمو ن رجاهم

shailیدلید  . 

 . perl ماع یلاعت هللاناوضر /

 یرالوا فرشم abl مالسافرش كنيراهبق جرزخ و سوا

 GIs Ii | بود يک هتسدم هل رحه ند هکم el SO او

eeنا  Hassییشالتو هشدنا هداعلاقوف  Precis wor ge 

 یار تولوا هدنرزوا لوت ندیک هماش ندم « هدم هکنوج

 هلو ۰ BFS نداروا یرلنآفراک و ندک هماش ترا

 Bye ضرافم LET ory ر نالوا فداصم هت راهاکرذک

NA yoyصوصخا . یدرو ر دن وشود هح رد وصی ران | کس  

 كردنا ترج dpa! Sie رضا یش یرلفدقروق هدانز كا

Susینهثتم قاحتلا ءرامالسا  Gol . 

 J LH یهداروا بودیک هبهنیدم مرکا لو-ر هکنوج
 هکلب و هدناتسبرع نوتب كمالسا ند GH eat رک هنیراثآ
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 تسایر كنيرلودنک ۰ یننجهیلاق مئام رب هنیراشتنا دناهج راطفا

 DEI عنم یوب و رونوشود GSAT ندنرالا یرلتفارش و

 ( لهج وا .  یدرارویلوا لوغشم dete هراچ نوجا
 هنیدزوا لوعد و ینیلکت days یاسور یک ( بهل 9!( و

 Pa گرمدآ Sy ye دقع هجیلزک Spe دیدانص و راک |
 هراچرب بسانم نوجا عنم Geb yoke ترم كنمدنفا تانئاک

 . رلیدالشاب هنسهرواشمو هرک اذم

 رخف ترضح یر ندنرلجما هدنساننا هرک اذمو هرواشموب

bEو سبحهر رب بوت  SFGهنهمشوروکهلا هسکو  

 « !(odds! Cu فلکت یمامر ونادیم هتسمامک هرز بوقىچ

 یکقجهمءهدا ماود هيلا سبح « !goals ارجا لباق كلوب
 « هعزانمرب قرهبل وایضار كراناماسمصوصخابو كمشاه اکو

 :یر رکید . یدار و باوح كرهلیدا نایمرد یجهلوا ببس
aha atبوراتبج  AS 407 ‘ bout! obنوستک هسبا . 

 . یدنلو هدنفیلکت نوسل وا عفد ندزمشا مر ك

 هه دم بوقج ندارو كدم اتاد : اباوج هفلکت ود

 زمغیدارآ هراج نوجما عنم GT زلک هزمشیا چیه مز, یستک
 هجرد كوص !Ac درط og lie ندهکم هلزعلا یدک, هدلاح

 بودک ههدم زمفیدقروف لصا Si gm . رول وا كل سرب دن

 ضارتعا .tye . ردیسهلتسم ىن یثراق oy كرهلتوق هداروا
bubء  

 wl هدنسهچحش oS اذم و هرواشم 4هیدازوا نوزوا
|e ۰ ۰ ۹ >] 44*  



yw — — 

 هللروص وو کما لتق كزاهرک الا هم رلتداعس SE كباعلاسر»
jad! ATین دوق ندشدو  oeبول آ هرارُف  Ellsتروص  

 درب « یدلیوس زوسر SA . رابدالثاب هیهرک اذم ینسارجتآ
 . یدلروک لوبق OVE یر چیه هدهسلا یدر و ,ol هنر وص

 نکل cry هراچ هقشب (GIST « لهجوبا » تیاهن
 كمشاه یب هلیق یندلوا بوسنم AT aul sal لتق مک

 و . رولوا تافلت و رولو عوقو ab lie ر . زامهلمروق ندنلآ

 صخش ررب نددلیف یه هجعآر مت . ردمزال هلازا یروذح

 هسیا رولواهلوت . رثردیلمر دلوا بوروا ندر سهل كرهدک

 eile یب . ریلیغاط هنارزوا برع لئابق یناق و زمنا owl لناق
 . رول وایضار هتید pus tle ندن رلقج هيم هب وق یشرافهلئابق نوت

Jیدد ( زرولوا ر هدزب و رت شيا هل روص  . 

 دارهیدا بیوصت و لوبق هللا ارآ قافلا Gly كلهج وا
 .SU یدلدبا نتو CEI ارشا قاطرب نوعا JS یارجا
 alse مام قرهالبوط هدنراوج Qo نمدنفا تاّساک رخف

 «صاعنمکح ۰ لهج gl هدنسارآ راف oy shod یتسمراو

 بهلوا . فلخ ن هيما « Sob ن pal « طبعم ن هبقع

af8 .یدیا دوج وم ر رباک |  sols Seles Als 

 وفا ترج نره وی pl od ble یک
 . ردشلر و تصحر

 یههجو هللا مرک ىلع باج زمدنفا بأعلاسر هنیرزوا كنود

 هب تین (Nel هلا ماست یراتناماو اشا نانلوب هدندزت .یدریغاچ
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 هرکص ندنب و تیا 53 هنیرلبحاص یرلتنام وش نس مدوندک
 هکیرزوا تاب همغاس من یدمش نکل . لک هاروا ناه هدنس

 ( رلنوستبا نط دومأب & OS pte هکتروا B89 < لیشب

Si?!یدر و  . 

netaصا هد لع  uleرخف ترضح "الا هبیوسس  

AISڭ مضح ینسفن «یدنأب هدنداعسشارف قرهنیراص هنسهف < - 

 هص وصح هع رک cal ر هدول و یدر دل آ هزوک (Glas od وغ وا

alنم  Slabو یدلروم اتو رب دقت  

S po كلوا دلج 

= Sah TP 



  یتسرهف كلوا دلج

 راب عو ناتسبیع ہ-
 geht دق تام سقت <

 یسهرضاح تامسق كناتسب رع ٩

oll ۳تالصاحو  

 نی را ككر لب سع مالسالالبق ۵

 هری نارادمکح كلبا .یسسأتهدنع كرابرع ۱

 Cle نارادمکح هرکع ندنمازهنا كيرأم دس ۸

 نارادمکح لودح و ه ربحطوطخ ۵

AAهربح كولم  

 یدوح یرللارق ههربح ۵

 Aulus كولم ۷

 نا IAS لهدح ۵

 کولم زا و هبرعتسم برع ۲۹
 بص قالخاو تاداع ۸

 برع نایدا مالالا لق ۰

 یا مسق

 یربنی بانج هنس تدالوو مالسا روهظ ۷
 sly عاضر ۷۵
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 هردص هد وس س رگ

 : تاحردنم

 tale تاوزع س ید ترفخ نارتنا cole نامز

volsیری غ " Gash, clitsهسا بع یاغماخ 94 وما كولم —  

 ردق د یدرش cab Jee اسو dant lae گی هر عو همق مش تب دم بس

 رودرا شمهلک هدوح و تم
4 

Gah 3 یحاص 

 یا 1

 شاط هلوم مام ناطاس —_— ی- tabs 1 رد «

۱۳ 

۹ 





 كلا مىق

pst ule 7 ae — .هر د ی  Ne 

 یهانتلاسر oF مو

 ردو هنس جوا نوا OF رو هرم Od pate باج تشب
 ,ae هد د و ردو زون کیا تد تیمالسا هدف رط نامزر

jy.کج کس  pectsزواګ یدودحوا و شلاق یک  yell 

 B2Gly كوك هرکص gail ee ترحه هداح ینیدلوا

 Oar) y شخوا لا هراکس ر رو راذاماسم و رهظم همش ون و

 . ردهنس ترحه یمهم كا Nar! EA عداقو

 باح لدهوب ترحه 7م رب سار 4< pedal ale ءا

 .هله> و !Sea ناب الص هدب روا یرحع an : ردشل دا

 ’juss وا عضو هد رم تفالخ ناو

 «ءادف او ا» هدنفح یم - و كن رج 2 راتو هیئلس ترحهموب

 : هک روند یرهلوا یمهصالخ ینامش



nite ee 

r تر هب هدم نداکم ی را رضحت انساك ر خف » 

Nan MY |رقص و مرح  wii) Views eaeنوکزکس  

 نامز یيدلد,ا عضو یرخ ع را <o الا é یدشعا ر و

 ندمرح خم ران سر SaaS شرک نوک زکسو یا کیا و

 Q ردععلوا رابتعا

 pel ناعش « هدننفالخ نامز كهظعا قوراف ترضح

 یساوعد Ged ار قرەنلوا زاوا دنس ر طورشم eet وسل

ablرمع_بانج . یدشتلوا  Sse)۱۳۳ نامش  

 ale ging نک یعدم .شمهروص هد ( ؟ flat كج 45 9

 لاکشا مکح یاطعا قرهنلو oles! gu نا =

 قمالاق لح a VK شم یکوت نزادمب at .رزوا یسو شادا

 ۔رخف ترحه ندنکیدلبا باحا Gael مرا امرت 0955(

 نوجا قلوا مرح یسادتا هنس EE {olcel ندنلس رلا

 . Ata وا عضو ی رجه 2 رات - كرهلدک 5 5 یا کیا

 هشدزوا GUL كني dary pe و a باتزا قرمش

 نیاسرلا رخف ترج هروك هنناقیقد كس راخروم برع

 se دالبم ale ۷۲ یو ی کز ies ,كلواا عير نالوا دا

 025 ee ابو am Sole تن rs یجنتلا نوا كتنزوع

Soز  Tees ueا  sad lat veiمال سلاو  

 نوا كل وال اعسر 3 CIP. BS Cire رسان دل رنص 74:3!
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 .نالسد » او « هدن راوح هس دم BS یسرا را زاب ا

Chel ge he۱ . ردرلشمروس  

 هبوب ترج تیک

 یخ داتا اکرخف هاهح و زمکی دلبا ناس هدننی امم كلوا راح

 .شارفو هدنداعس هناخ fs لا هالا یضر بلاطیا cle ماما

Jolieراهانمتلا سو  otبوقىح قرەقار  gbوا 4_> ع  BS 

a va!رایدروس فی رم یتتهاخ  . 

 ; = رو دیا هر اکح

 هنگ هش ود تار دا لوسر یرلت مضح ههح و هللا مرک «

Gabلشد كمرک | لوسرو  > GALT goadیدنروا هسرزوا .». 

 < نسا » و oat Gly وط جوارب ناه مرک | لوسر «

 مهفلخ نم و ادس مې دنا نیب نمانلعج و) ندنلوا كنم هغ رش هوس

fa.مهف مهانيشغاف  (Sa pedردق هنرخا كنسهم رک تیآ  

 -ه رز واك ر کر شم SUS هدنک وا xb ینار وط لوا و ید وفوا

 رایدروط بوقاب SOS . GUS بوقبج ندنراجماو یدجاص
GISتدمر . رایدمهروک  CLS situsیر ندب راسنج مه  

 .هدن Kae زروباکب Ae ۰ یدید کسر gos هدارو یدلک

 .یلهدکبوحاق ندزکحما بوجاص Gly وطهزکیشاب كزس دم )



a hae 

 ءرکر هله .شلرا تقو یخ  GSSیرلن اكرهد ( زکقاب
 یدلیا ازا «

 » شلاق هدنجما قاروط و زو یرارزوا بوفاب هشراررب
 نکل . رایدروک یتیدلوا  SLلود بوقاب هنسورجا كنداهس

 ترضح هدنکشود كمرکا  Goat dheهت_هیا ) كرهروک

  aبواد ( روساب  gbراددر  > ks 1یدملاو ىلع ترضح ©

  glو رایدماہ ی رلقدایع وا هب هت یک یراکدر وک  AFهدر

emer كحد لب ) ىلع ترضح ۰ رلیدروض وی 
 را درب اش ى رلةح هان ںولاق ۰

toed وا هرکصندقدقبح لدن داعس هزاخ تااکرخف ترضوح 

AK وا هدرهظ تقو GS etal بوری هلا افتخا ules 
  1هشداع ترضح ینو . ردراثمرومس ت منا  gooهللا

  disودیا هباکح هل بوش امع
  a asقدرو رو وا هد نه هباخ هدنامزر قاحیص 1

 یتیداواهدکلکشءروا هنشاب ی اسایط كنرضح , 97S Jیدر
 هدنامز وا  aS)مرد ندندیدلو" یداع  Lecنوڪ اه تفوو

 هد ( رویلک  Caelتراک نکیا ردآ  yb.یدروط هدنک وا كل

 نادتسا هرروآ +4! نادا نوا 5او !622 .

 ندنشادرقزق هللا هشداع زکهج وز ۰ زکیروم هللالوسرا) مرد

 لوسر ندنکیدد ( ردقوب هک هقش  Eیدرک یرعا :

  3نوذام هر ندبما فرط [ Grasمرد . یدر و رخ

 DIET رخف هجروص هد ( ؟ cals هدنب هلا لو-سراپ اب



wee 

 » نیسهدکلرب توا  billلوسر مردب . یدرو یاوج ( رکب
 ندن وسهکیدلوا نونعهج ردواهنکجهدبا ترج رار هلا مرک ا ۰

 یغیدالغا ندرورس ردق 45 ووا . یدالعا  plبعم .مدیا

 مدلوا .

Bates یتسکناه ندرضاح راهود لالو سراب ( مردب 

 روب لوڅ (  . G42العا ك ) مرا لوس  Lasیدمشس

ees یدصقم هک یدید ( مربا آ نواص . ail لوق هده 

 هللام  OFكما عج ینائاضف نوت بودا ! . saمردب

 ,( Ahناه ترضح لرا . یدد (نوسل وا هلهحو زکصا العا
 . he gsیدرو یتسهراپ . <  » bamهممت ! CSLیهود

 را راضطحا نوجا مردب هدهودر رکیدونوعا تا اکر خف

  atesكد ا و تآ كدا رضاع یرلبش نالوا مزال نوجمالو
  whe ryبوراقبح یعاشوف « اه !! Sید و هح راپ ۰

 یر  Bevel thترضح . یدالعاب یمرفس هده رکید یک

 یو  | oSنيف طنلاتاذ » ک « ! Aneلود » . یدروم «

 ندندارفا یسهلیبق  alae Ss playی ےک مات طقرا نا
 قلزوالق ! Ceنو چرا و . دا هل <! نوعا 13

 هرو لبج  deedیرلهود كردنا هلواقم هللا هللادبع هرزوا

 نوجا كما یللب ین زا كاراءود زوغالف .رلیدتبا ماست یابشاو
sere صام ie كمرد . ous هنفر EE بوقیچ 

 یراز و  oSبوغاص یدوس یراهجیک و كم ا یعر

  deمردار . رايدر و نووق جاقر هدزوا كمرونوک هرو



bts of eae 

 "الل هنرایدنک STs ندعب رق یرلزودنوک یخد یمللادبع
 ۱ . رلیدلبا رومآم هلاصبا

 هجیک بوروتوا ردق هماشق | هرکص ندکدروک یراشیا و

Sy!هرو لبج قرقیج هللا  aS . 
lel 29كريس  CLرخف هروک  Spas ee 

 ترضح هلا Jilly هدنسهناخ ك !Sy ین Sas توقبح لداکم

Oeرع  ofهناخ نوجا تمامروک هک . یدرویملس 4  

 ی رازا 6 رلیدقبح ندنسهر = قلندآ Sis Lea كم دص

 ا .fi بوراقح ین رلنلمن هلیدصقم كمان ىللب
 قرهلوالصاو هرو لج هروصو base GU ol قرهصاب
 she S هد راثم SEE كغاط

 راک! (eta tas وا نا ندزو هلو كمرک | لوسر

 شمریچاق ینرضح « یدلوا یدح بجوم هدایز كب كشیرق
 Bb هدنکم .یدلقبص هداعلاقوف یراناح یال وط ندنراقدلوا

 .رلیدت | یرحت بودک هدهنسهناخ كن دصلا Syl یکی راقدا رآ
 زو هسیارریتک بول و GAF مک ه) “939 كنو .رایدروصو

 نوجا یر 9 هتهحه و رلیدادا نالعا هف رطیه هد )5174 هود

 ه رادردن وک رلمدآ
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 هدش رش راغ

 ق ر هدکم كشدصلارکبولا لنمدنفا otis poo رضح
Cu sS 

 هنسو اف كنهراغم ET بولک كج روا all صا اب بقاعتم

SS cae E gooبواب اوو هداروا كر هلک نيج  | a 

 ; یدال ومو

 :شمقیجهنفار طا كنهکم نوجا یرحینسدنفا تانئاکر خف
 یرلقدشالوط 3d bye Joga تعاحر ندنکیشم نالوا
 وش» یر Ow FI ee هشنعآ راغ رو دف مد

 | هد هوا شید هار هدى سارو . ردل gala یراا وا هدهراذم

 هداروا نوسر و رالقع هزس (atl فلخن هما Olly هدنرارارب

 هباروا راک روا و لوا ندهلک هارد las AF . راو زکشاه

 ع ندنکیدید (شرمالتروموب oh اوو راذنح 9( ۰ شمرهک غآ

 : has بو ود هلا قلدصا یتسهعل اطم كيو

 لوسر هداننا یراقدشون وق هل وب توک Ne راغم

 et رک رلذ | طةفو شر وک یرلن | قندص ola a مرگ |

‘Ope 
 لوس راب )قراوا كانغ ءدان ز A رک |قیدص هده ne یرلکدلک

 هل اما . cadet رب نب By یررض هسا رارردلوآ ین هللا

AS 



 بس له —

 نون هبا رارواوا Deeg sty را نایزرب اک نودمزسوک
 : هدزمدنفا مرک | لوسرو see ( رولوا بب هنکاله كما

a Sm a )كرهد (ردرار هلمز هللا  CLGردشمر و  . 

 هراغ (: ردو ندهع یامت all or قیدصلارکبوا

 كن ره رش مدق كرابم كىرضح eval نامز زمشدلوا لخاد

 coll یداتعم كهورو ن bl» نللاپ . مدروک ی : دا وا شما 8

SEAیاد  ren cpr6 رد و  : Bee) 

 رک |۰للالوسراب » Gol ot bas oy ود ندنک وا كن ءراذم

 oS دد «یدروروک ی cy یدا 4.( وا ul os 7 ندا

 قیفد کیا لوا nay tl نظ نسب ) : هدمرک | لوسر
 . «ردشمر و یاوح (هل وا ىلا هللا یسحنح وا كرا 1 روح

 <A ر ییدصلارکبوا بانج لامز یراکدرک هب هزاغم

 ثارا sbi رخف هد وچ ناویحر pas نداروا هلکم ر وک

 . یدرو وا قره اةبط aye دم Cae وط هد نوسعا ررض

 .یدراو هتحارتسا بآ وح بو وو یشا 4 زرد هدمر ک | لوسر

 Gi yo Zell لرک ا قیدص قرهقچ ,OL ندکباد هددرصوا

 دهسدا gael ele هدابز كب كمع WG هللا >2( رکب وبا

 ینغایآ هد نولوا زسنحار هدیوایوا ندوقیوا مرک | لوسر
 wale هداب ز ثلب ,GF یدع اد چیه و یدمکح ندار وا

aimیداک شا ندنراز وک" رامتخا الب  . 

lyرخف  AESمرح لوسر هدوشود هه رش هجو  

 . یدروصهد ( SUL ؟ راوه ) و یدحآ ی رازوک بونایوا
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Sohمانا . قوس ساب اما یدقوص یشرب یمنی هللالوسراپ )  
 هس .ز و كو . یدر و باوج هد ) نوسل وا EE ی مابا ۱

 لاح رد . یدروکون هلحم یتیدقوص كالس بوقلاق تااسر رخخ

 . یدلوا لصاح افشو لئاز یارطضاو مجو

 و قیدصلا & وا یراغ را al مرک | ںو ہر تروح

Vogeهحیکه . رلبدلاق هدهرا غم هحنک چوا و نوک چوا  

Alleeن  Glتامولعم راد هنتکرح و لاح كبرق رهلکر  

orks geeیرلن و و نال واشلدبا ع ددوت هنس و دنګ هدهریهف  

 . یدربهلا ههراذم Sage یرهحک Spal یر هدراوح وا

ald»هر وب ردو  

 یرلهود بولک Lisl نب atlas زوغالق GS یج درد

 !Gods ب وار دنا م ا لوسر هر ڭىەود . یر

 هلا دبع 54609 ol و یدردنس هنر4و را یتیدصلارکب وا

ve atا کار  SEERتکرح نکر ا كم  age 

Gow gh 52 b Jal. elردالاب هکمنک هاتعرس  . 

 اشاپ تدوح : daily هادا صصق یزوس هن هدارو

 هکرود هدنرا توعال موحرح

 ءداروا .رایداوا لصاو هلعمان دیدق هارمدک هلیلو لحاس»
 نوناصنکبا ONS وا ی رداح SJ « دیعم وا « نالوا کا
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gilهرزوا  > Lهد یراو هنس كحهب ر راسدوخاو  

 .دلاخ و یسهحوز طقف (eyes هداروا « دبعم وا » . رابدروص

el 5sنالوا یسهعرک كن  » Silkeهداروا « دبعم ما  Sty 

Greردقو یش ر  goباوج  Gryمرک | لوسر .  J, 

 و دیعم ما ۰ یدروص ولد ردب و ۰ یدروک نو 9 Zz هدف رط

 هللا یروس ندننیدلوا DLs Sty Soy نوز ر )

 ود ( ۱ لهغاص لهسر و نذآ ) هدکدید ( شلاق بویمهدیک

 یدو
 رب نایمددیک هغمالتوا هلا یروس ؟ نوسیدهب « dine ما»

 هوا FE كعد زالوا هرفاسم اما ؟ زاقحه ندنو وق فیض.

 .یدید ام هلهسرولوت توس رک | العا ك ) ندننچهبم
 نمحرلا هللا مس و یدافص یتس4۶ wy وط بوق مرک | لوسر

 !Got باق كوس ر Wisse by وق . یدد ےحرلا

Bris,و هدنعم ما ادا . یدلوط باق ۰ یدغاص  oda)2  

 :یدجایرلیدنک هرک وصلاو یدربحا ‘= yb هرلنانلوت هداروا

 ما « at توعاص 455 یجنحوا و ردا هنس یدغاص رارکت

 ناور dy هللا یراغ راب بوقلاق ندنا . یدقار « « دم
 ۱ . رتیدل وا

 Sorrel باق . یدلک « !Jans « توک و ا

 4 دیعم ما < یسهجوز . یدروص هد ردە و یدروک یدوس

aly)هلوش یدلک تاد كرابهر هارو  Groهلو یلووق و  

 هدنو ) « دموا» .یدلوم لرصا رب 245 كرهد (یدغاص



۱۳ 

 .یدروصهید (یدبا bal یسایسو لکش كناذوا «راو تمکحر
 تباغ و یزوک هرقو gabe 9 » by هروا ) Fo یسهجوز

Gh diz dhsمدا  (ealكرەد  She Gass de 

 شرق ols تاکید د ترس و هللاو ( دیعو | یوز ۰ یدلیا

 6۱ مدا ily دارو رک ا : yo ate نا روت ٩
abمدرولوا  ) S40 . ‘ 

 هدنتفالخ كر ع Cha ووا ( هک رد ر وه نددبعم ما < ۱

 و od jy 2 - gale اشاب ردو هتناوا قاقاروق نالو عوقو

 ) ا حابص و ماشنا 3 ر oe زامهلو ىش كحهس

 - شعا رد

 see gull هدر دوخاو ه ران ال وب یر 1J لوسر

 » هنانک ی « یک !ets عياش هف رطیه یح aby و هود زو

 ی » ناناو شمروق sob هدراوجوا بولوا بوسنم هنسهلییق

 يا ove رط لحاسو sly gb هدهدنسا را Cris » لدم

 .یدشلد شيا هدیربخ SF كنبشکت رد قره وا A ه هود

 GIB یءود زو «كلام نا ةارس » ندنقاخ تربشع روک ذه

 . یدشود هنسهفرا OY < بود ats |. ناه 3( 42 ود هنعمط

 هد رص ی راکدل و زود هاو بوتقلاق لندن sole ك « دبعم ما » زونه

 . ىدا Ju راهق رآ

 باح نروک یینیدلوا oS اک كن ولت ار Goad 98 ندەقرا

 كر هیبد (رلیدشتب هز, » Galt bail لو رای ناما ) رک | قیدص
 هلمز لا !ab هلوا oy se (: تائا رجف . ید



ot بنا ~ 
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 + یدش را هس راک اب « هفارس» هدهرصوا . یدد ) ردراو

 هظف اع Sad انف یز !oy petty برا ) هانیتلاتر باج

 هني راز دتآ asl بک ار heal pos لکا leo ود )9

 و AFL ) هلا یوم cod: dey. ody ها رب وط ردق

 ۰ مهاتروق تيا اعد . ردهلا ths كنس eth tat كنالب

 عفد بوواص یرلیعارآ OW ندورک هکنوملوا جروب هعو
coalهدناوق رک | برا ) نهدنفا ادنال ماخ هدکد د (  Gole 

 یادو Ge باج . worl اد هد ( ترا قالطا یا ها

e, E E gS 

 كن مذح لو othe روقزدالب ینیدارعوا هلهجو و هبلایموم
 دهم هرزوا قع gb موتکم ا EF نوک چ را ك ر هلک هناي

gullیننچهقرح هنادیم كەمال | تکوش هدورایاو  Wsهظح  

J 5a!خف  ax OMEهم اما  Socalن صاع + ترضح .  

onsرقاب ر هروک هتاور ر | هترزوآ یرد هب «  eit 

LLLدزاب . en E Eماود هاو  

ere ae, 
 هرزوا قعوط یا6 رخف ۰ یدلق هداروا هلا یوم

 .مدا رط را لیمکت یراوحو ن ) ota 5 OK ندورک

 .یدر وج ورک CHV كرەد ) ماقا ai رط هتشد < ردوو راهش

 - ر وچ بودا دا رو هل ر وصوب Nasi! a» 1 bp اوت

 ا 442.1 تدح هدایز كب «لهجوا » نال وا ,Gal هنکید |

greesیدلد رس 4  a dl yn aeكع آ رک | ) هد  alی  hei 



ee hb ee 

 هسلوا شمر وک ینکیدلومرک هر  Jalهکلربمغس كدمع نس
 هدیصقر هدالأام ( دادردیا ناعا  cole 1یدر و .

 ( odeهلز و راد هب هعو وون یخد یرات مضح ی وا

Serer} cu Sly § 522%! مظن هدصق ر 

ite »نا داوجقالام مولا cal gsi bly cat دازدقو 
 یس ذا هقارس  tle,جحدم ةوارهلالتممصوعایلع هدرکب

 ند « نينح » یازغ كمرک | لور هدنمهنس هکم حتف

  ceeشک مام اک خف روضح ملا همانا وا ه هقارتم و
~ gat! sl یوس Slag! Att بقا ۳ لا مالسا 9 

 نیسلصن هقارساب ) اک | مرک | لوسر  Bijan DIAS.ی
i, هدنک وا كموزوک کناص ) و شعد ( تۆو كفج هنیفاط 

 هفارس هکمرویبروک  HS.یدشمروب (رویفاط یرراکیزهام
 تفالخ هرخالا .یدشمامالشالک | یمانم كرازونو نا زوا

 چرت لا هوا هدر ترضح  lelیيدلربتک هبهتدم قره وا

  OLSهعانعم تفو واو شقاط هترللوق هقارس ی راکیزهلس

 نامرف  bedردثملشالک | تاک .

SAI زار تولیرآ Goal pn asl مرکا لوسر 

 رایدهتسااتوہزار قد 1و راب د اک تسارهناب وج ر هدب راودراو .

 هدايا راو یک رب هداروش . قو نو وق رولیغاص ) نابوچ
 |  oeیا ن رحت هلک د ( یدلاق یدوس  salبودا

 ی جا رام ی  gall LEیدوس هدئدوف هرز وا

 .یدغاص تربغ> لوا تو وط یا رکب وا ی 923



oa ae 

Ob g> و هللادبع و سضاع و Sy! یدوسو . یدل وط هللا دوس 

2 GAs! ك تدخلوا قر«عاص 3! Ss هرکص ۰ Aid| 

  ۳۷نامآ < مدمروک م دآ  Ksهنمراولاب وند ( ر دل. ییددک

 هب هس رک | ) لسرلا رخف الثا < PII oمع هیلیوس كه دا (

 یدرا و زوس راد هنکح هل وس هب هسمک ام ندشدروم ۰

 هن رزواكىو  Sedaیرلکدسد هلا لورد ) ندنفاتادوح وم

  (cluیثک 92 ندنند,اشیرق | اه) نابوچ هدقدروم
 سام س یراکدد  ( gهللالوسر ۰ ید ر وصهد  1) alران

 |(.: 4یدر و ی اوج ( راد وس هل وا ۰

RS 9 34 Ce pate IO ُمسن کمر ا تدام oe) Ob وح 

  Salهسمک  SLUنب . هلوا ین هکرکم  ake(کچ هکر ارا
  bia ۰ brزالوا یدمش ( و دعا ار رخ

۱ a) y قرهروس ) لک نامز thas رح یم دوهط re هرکص 

 یدلوا ناور .

 < oد فرح قاد ص  2 rs ae 4.9ندنه دل وا زیلک تودک

Sy. sa! قوچ كە ر مان امن اط نا ا وا 

 ie Exc 3 ( رار وضو د ) ردمد ؟ ی هدکک زا ! ( anyردز وعالف

  Kیدرر و با وج 4:2 ) ررب- و ک لو ۰

  4 An Aeندماش هد ص ی رافدشالفاب  ablala'sهدکعاتد وع

J = 2 ۱ ۰ > ۰ ۰ 
4)| lea ۰ pal <یداصا هن راد سص 4 al galley yy نالوا 



Ayes 

Poets ore ean و هده Jule یی و ضا «مع all oo 

 وع نداروا هيلا ا . راددک یراهماح <  4hیدهتسدا تک هب هم

 4)ا  bdی وا لات هل رح ایم تابوثمو رجا«ندنفرط تام

 یدلرومس هدعاسم نوجا  Ayهب کم هلا هلفاق «ربب زب هسرز وا

  ceی راشنا  gaiهب  ETEترحه ! galهدم 4

 یدلک .

 دجسم یانو تلصاوم هب ءاق «

 adore هلا جورخ %028 كلنهدنفا مالسلاو ءالصلا هیلع

ADنيبو لصاو ه « بری » یرخ یراقدلوا هدتهروس  

 جراخ نیاحابص J ک چاقر رلمالسا ندنفیدلوا عياش سانلا

 بودک هعقوم مان « هرح » olily هدنل ون .SS قراقبح هرهش

 ردا راظتا هب 6 pate lite دورو ردق هب هحینصاب قاحرص

Eیدرلرلبا تدوع  . 

 2 هنتاور كیادفلاوبا و el نوا ثاوالاممر

Gl oSسرا رازاپ  GSهن  opelبوقج هل وا  

 هد رز وایماط كنسهاخ هدهرصوا .یدرلشعا تدوع و راشم هک

 شک دو هراسابل ضا كنرضحلوا ندقازوا یدوم ر نانلود

 یا » ناه ندننیدلوا شمروک ینشالوا هدکلک هدلاح ی وا

 ۱٩ -- ۲ س مالسا 22
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aSب  oo9 هدژم هد « روک هتشیا تاد  AK y © 

 0 مشیل ادیس لابقتسا Gods هداس ins oe T یمیک هدم لها

 را تعرابس
 .ی و عقاو هدافاسم تعاسر هب هنیدم نمدنفا مرا لوسر

 .هدنراةدروس تلصاوم هب « ابق » نالوا یسهرق كفوع ن ورم

 نوغرو هبا ترضحوقاحص كب اوه . !Aly لزا هار وا

SHIرهلک جوف جوف قلخ . یدرونوا هنسکلوک كحاغارب .  J 

 .ندنش الوا هدقمرووا هنانکاس OK خف Jagat ترابز

yy!رورشو وو هل |  Oرلنمم روک هل وا اب ی  Solی  

 .هجنیک یساکلوک كجاخآ . یدرارویدا نظ مرک ا لور
 نامز Grab ناراس هبرضح هلیضرش Gly Gite باسنح

 .نداروا مرک | لوسر هدعب . رلیدساط ییلسرملارخف هدرانیملس

 7 Se و هیسوالا 1 نب موتلک ند « رای » بوقلاق

 OF چاق رب ۰ یدلوا رفاسم هح نا دعس هروک !ax ور

 اسان و شنا ینابق دحسه و . یدرو رارق هتماقآ هداروا

 دجسم یحوصح یراضم ندرلناملسم لوا ندو . یدرومب

 MS وا ا لوا دلا نوا نیملسم elm < og هدراهسا شعاب

 رداق دحسم :دخسم

 مارکراصنا بقاعتم ی دورو 4 «ls» و ie ge دیو

 هل یوب ترصح ی Se ءى رایهانبتلاسر موزام تدعسم مودق

oyكرهروس  Osیارعش ریهاشم هداننا یر دلا  ONE 

 هلع هللایضر تبا ن ناسح ندنرل معاش رادمان كا كن هدمو



 3 ردا كىرىتو رر وص یرشیاادہس فرش
 I oak وس هدیصق

Gyییلسراا رخف تیظوظح و یدلبا ضرع هرضح روضح  

 ۳ یدلوا بج وم

 .هرکص ند 193( ور جورح isda دا صدنفا هانی اسر

 یرلتاما نالبدا aly وک 3 46 ay Fe نوک چوا

gle!رکیدویمر  sl plبانح قامته کم رتو ی رادبانانا  ue 

 هدابق زونه مرک | لوسر و Ghee 22h بلاط نا نا

 . یدشبا تلصاوم هارو نکیا

 نوک چاق هدابق زمدنفا | لس gayle هللایص رشبلادیس

 .یر Kull ر یک & ندارواو یرلفدلوا شمدوس تماقا

oll ss Sonimردغاتح  . Anaadچ وا هداق یر  Oaهد راض عل و  

 Cal gy یر 19.4( اق ay ترد نوا هسبا ادفلاوا و نو er نوا

F294!یراتکر ح مو نداق :  dazییدلوا  SFهن لوب  

 .كنادفلاوا یاور یرالوا شلاق نوک نوا ابو چوا ارظن

 نوا هامتل الد یرلمروم اس لحسم هداروا و ردح> م هل وق

oaksنوک چوا ی رودلاق  ame ail oyردا ںاعا  

 O83 ¢9 ترفاسم OF چاقرب هدابق نمدنفا مرک | لوسر

 aly هلا مالاسا لها ره زو ره هنسودیل وک هح ر هرکص

 لوص ob رط a fe یدروم تع نع Adds بوّلاق نداروا

 لزا هنفرط تسوا كنداو نالئد «انونار » abl de هفرط

Gods!هل تعا بو 93.3! هبطخ ر غاب تاغ هداروا  An 

: ons 
۳ 0 
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slyly eile dam grad ادنا CLS | لوسر .یدلق یرزام 
 ! Souردهبطخ وا و زاع وا هطخ كلبا .

 یهانتلاسر لوخد هب راب

 5 رحب ند انوار » ke هری 73! تاساک رخف

 مولعم یراقجهروس لوزا هنسهاخ كمك هدهندم . رلیدروس

 قوح ر هدهانتلاسر Sure ندراصنا و Craze . یداکد

 نوت نامزییدلیکندرله رق Set زا وخهسدم © یدراو تاوذ

 ۰ یدرات | .Ge ale Maw Cle slays هلاقتسا قلخ

 ندننوک ماریابر كوي نوک وا هدم هلبفانک | و فارطا

 ۳ اوج - يدبا دومسم اهدو رورسم اهد « نشاهد
 « هللالوسر ءاح » كرد یامداش نالعا al ale وصعم یادص

 یی رلکک را نوش . یدزاروش Al هد یدلک هلال وسر

bee ear)و  ais! feبوشوق هلابقتسا هدلاح  

 كراماد ران داق : یدرارو رو هدرشلادس ol تدعسم ںاکر

 Dot لزوک لزوک "کیربت Gel مودق شمقبح هنرارزوا
Joys!یینامداش صوص یادص هلهجو برص تداع «  

 بحاص هناخ یدک ندنکوا 1 یدرلروی دا Mel SP وطهنایسآ

 «ةللالوسراب زکیروس » بوت gh ندنرالو كنهود یسهبحاصو
 . یدرارولیآ ت توعد هس Jal كرد

 هنس هم ی فرش كع ارفاسم یییلسرلا رخف یتلخ هن دم نوت



a Ee 

a dso! xsl مر 1 ign) « EU RSs Ob نوجا تیائات 

 كسهود  oyراص  KT» 0 Ysزکسشلیا  alcدز وماع

dey bla زکفار : رویدیک هلع ey! By ندنفرط للا 

hi ون ی رالو كنود . یدرو روم نامرف هد « كحهدیک 

 هس رزوا . ‘ Healنع هر یجهدک هسددنک یدنن  Askeهلح ادم ۱

 یدراروبغا .  Sule.یدرو دک قرهقاب هلوص و هغاص هدناوبح

 كلام » تام  » leyد ا ووا یسهاخ ك

ole ین كرهرو هب بوقلاق ناه LB . یدکوح هود 

  [ SAGابا ! |] Goleail oyیسههاخ  An Fareیدک وج :

Bye اعم ید رود یرک قر8-4)اق توسروط هدهداروا 

 وچ هل وا  GS.یدربغا تودازوا یایو و یدروتوآ ب واک هر

 هلااشنا ه مرک | لوسر  SWSقرهروم « ردیسارو زمان وک

 هللا 52( یراسصزا دلاخ بوشا ل d's 5یس هناخ  nsفد

Se Hose sob نآ دز هلادلاخ ترضح . Wore 

1 Manes 4 هن اخ vil ee 

  Susهتناور رب  eeوا هود  SEهعفد كالا هدهصع

GAS ye هن كرهدیک col چاق رب هرکص ندقدقلاق بوکوج 

ee هلااشنا » مرک | لوسر . یدرغاب بودازوا chy 

A نش كلا هارو « . GAH! ندهود قرهروم « ردیسارو 

 یدروصهد « ردسکناه .  olesدلاخ  45 ufهللا لوس را»

  eteردنیه ندنسهلمح ¢  actsەدىم واق رویو دوک یراود

 ..یدروسفرمثت Gly gl هدنعدنفا تانئاکرْجف . یدید « ردوش



abنبا ۰ دیزنب  Heفایشا کهدنرزوا كنءهود ربار هلا  

vlهنسهباخ  Weهللالو سر اب » یراضمم ندراصنا . یدلیا  

 دوجو CAT ییفرش هصح هارهرونوک هنسهاخ یزک ایشا دلاخ

 هدن B42 « زکهسرویب HT یهناخ ر رکید هلزکفرش

 . رلیدر و یاوج « نوا راز هلساشا ناسنا»

 هنع (Ail go هرارز نن دمسا نالوا یسوا وا لا هل راصنا

 Wl : یدروتوک ا یدنکبول [ وب تیز ت ید

 نو © یدلوا دوعسمو فرشم هسدم 9 دا صد فا

 نانو تر ELIS راصنا : یدلوط abl رورسو روت

 تایح oe AS نوزع كرجاهم ادج نطو . یدقوب
 . rds وس هدایز نر دو .Uh یدلک

 یا « gl هدم » هنن دم نالسد « برغي » ردو هامز وا

 جوف جوف یسلاعا هس دم هدیهانلاسر فرش مو . یدلرو

 .یدرارو دنا تراز BS الور كرهلک هنسهناخ كدلاخ ترضح

 هل ادب نددوم یاماع هل دصم 2 شوخ نام هدهرص وا

 هلتقده زو ك 433! تاتا ف ترضخ . یدلک ید erie لب

 مالل-افرش بود « ردلکدیزو یحالب زوو » هرکص ندقدقا

ablیدلوا یرشم  . 

 هلروص هن . GAl «نیصح» یمسا كملاراشم مالاسالالبق

 <pas | A 97 یسهصالخ AVL ath ere aca دل وا مالاسا

 یمرک | لوسر ترصح رار هلمارک راصنا « ناصح »



— 

Sb}نوجا  asteبولک هدلاخ  lateةاللصل  erallyدا سصدنفآ  

 هلیعالوق Ob یراهیلج ساواو هضرمث اصن ۰ یرازوس

ood) ja yas Os Pits Son}ی رله رم  poteرخآ ناماوت  

 : کیدد هرکص ندقدلوا فرشم

Lد و هللا لو سر  slesقح ۰ یزککجچهدا فا مال  

peteیو  deyرارولس یزکهدلوا  : oe!هلتسار هععاد  

 Job وط یمغیدل و امالاسا rae یدمش .رارد | راکنا و .قوسو

auchقدلوا هدمقح  ool falندو هیلعءاس رارونلو هددانساو  

 کلو هدهک ذب هدممح م ”Sa bas نزرسقل وا یر یخ

 هرات رب یعالس ن دللادبع نهدنفا تاتو رحف ترضح

 . راددروس توعد هز رل Ani روضح )3$ 94- اقا كرل

 E « ناصح » هرکص ندندنل و جات ای خر را

 كا مر وا « ند Vy به دوم مطاعا رابدروص ی رارکف

Ueبود « ردزکو مارتحا نایاش و نمولوا كا .زیلضفا و  
 وا مرک | « aD | لوسر ترضح ۰ راددنل وب onic oalasne جم

 diy هدحاضیتسا هدنلام « ؟ زکسرد هن هيا رولوا مالسا

 4 رو وا یمیش هل وا ‘ زال وا pte | ناصح ‘ رداکد نا ود «.

 روضح كزبصح .یدسعاح Fe st هللا لوسر هدن راكد د:

 ه۶ وروک یغ:دلوا مالسا Spe eS تدابش هک ورک هت رضح
 ۰ porch هدانساو | تا HE وس هدنماع JL رد دور راک

E 



 روضح (یراصنالابوا ابا ) ob بحاص نوک یسرا

a>مهج وز هجرك 9 هللالوسر ای ) بولک هب  as!هزع زوک  
 .هداسااوف یز زکملو هدناق یغاشآ كزس , یدمرک وه وا

 ; کسر ول واز حار هساناتکر ح 2-4 کنوج Grrl رطضم

 ءوکیروت وا هدناق یراق ول زس .روانک و دقارب وط ندناوطهزکتسوا

 ,نیاسرلارخف ترضح هةمو otal fol هد (! هسا !ole gle زب
 cele . Add ype 9 سانم قمرو وا هد ات صا نوجامزب )

 بدار اذ۰ كيو هدهسا راددروس ( رول واف اک aS ت واک

 یماحر كدلاخ Gal SIS ob pel هللا نایمرد یننحلوا

 .تماقا هداروا یا یدیو رایدروسف» رمش Gb یراق هنیرزوا

 ء راد دلبا

 هدهرص ین دلو هدنس هیاخ Sle yrasl مرک | لوسر

 ترد چوا ماشفا یه . یدرلر روتک ماعط هبوانم مارک راصنا

 Lit | ok رم <wli دز رک ۰ یدرولک كع ندر

 . یدرلرونلو هدتنوامم و تمدخ وارد وارد نوجما تدرق

 هدتمدخ و تنواعم هنمارک Sls هر طح یر یه ندراصت

 BY 5b ندنکیدمهدبا هبدهیثر هلیبسحیرقف هدلاح ی راةدنلوت

Ly Cink,32 2 نوآ زونه یسهدلاو كلام ن نیئا  
GUYكنلغوا  Gad!یدربتک هاژاک رخف دز بوئوط , 

 توفار رهبد ( نوشا تمدح هرس oy alld gay اب )و

 .تمدح و Swe ردق ههانیتلاسر iia لاحرا سنا ید <

 ۰. « یدللا AGI ندتدامس
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 hes 5 44 ک ار هدنداعس _ca مون یهنیدم

 « لیس » و « لس » ندراج ی هصرع de ییدکوچ بودک
 یراقج وجو ضدنا تانئاکرخف ; یدبایلام كميت ییا ah را

 هلا لوسراب) راقج وچ .یدایوس ینیرلهعاص ینهصرعو یدنریغاچ
 OUT رجف هدهسآ راد د ( زرد |عده و هده لدالب یتساروا

 غابمورلیدروسب هعیابم هنوتل | لاقنوا بويا لوږ هلنروصو
 هبوس هع هللایضر oe وا هنیرزوا یهاندتلاسر vl یرون نم

 نمدنفا تانثک رخف to) 9 Lily هل روصوت dat ا.«تیفد ۶ یدلبا

Scotiaكنجاخآ امرخ جاقر  geldكرلرانم  Godel 

 اجا هلتروصوا ۰ رایدروسن ما نلت هلحع و رک د
Carylبووا ندنسلاها تومهرضح . رلید ردزاق لعهدم .  

eneدرک و ههسک ر نالوا یتراهم هدقعاب  

Salle}نهتسرک  abl solaدجسم ر هداروا  Valsراوجو  

flict ceeامتار رکن  MeLرش عماح . راد كن  Cle 

 کد وچ . رایدرداب هرزوا قلوایرعوط هت رش سدق ینبارح
 روناق زاع ییعوط oT تولوا اصقا دجسم ds نامز وا

Gr! . 

 هلیمارک باحصا مرک | لوسر هدنساشنا نیح كف رش عماج

 مارک ME هروک هتاوز ر . یدراروڈیلاج تاذلب ربار

 pal» نی را » ole یرلکدروئوک ررا رر یرلحیس رک

 نوجا دفا تاد ر>ذ eS 3 یدنک oy as هللایضر

 جیرک كنرضح هلنروص ویو ردبالق چسرک کیا هرزواقاوا



.. 
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 ییزو كملایموم هيا ترضح . یدنعر و نادیم هنسم رو وک

 ۰ یدرکلس Els وطو زو قهدنتسواو ji ییزو

 لوسر هرکص ندقدارو ترشابم هنسانب كرش دحسم

 یسهجوز هلا GIES نالوا شلاق هدهکم al مرک |
 نا دن ز 2 یراواداز | ae ثمر وتک یهدوس

 بانج ر 42 هع رک . یدردنوک ههکم gil ولا هللا هن راح

- 

 نافع ن Oke وز Lam اع hi atl 62 ر 49( یمانتلاسر

ail gooهنع  ablهعرک كوو ندنغیدنلو شما ترحه ه هنیدم  

 ن صاعاوا یحوز tu! be لا ضر باز بانج یریمغس

dee JIندنخیدلوا شمالکهمالسازونه  GV ybبویماقبج ندنکم  

 ep تار هز ؟ ۷ رتخد XI ندنشدلوا شلاق یرک

 نيم اما و یارضح ام مع dha هللایضخر ارهزلا همطاف |

ekeواو نکا ما ما ی4حوز كنه راح ن دزو هدوس  Jeهماسا  

 او ها راز ا ۰ DoS هب هس دام تا یم ع lei alll یر

 . رب دلکه ەد م هد یتا Ng لرع هلا Syl نا alee & :دصل انا

bl & ce ale Jot!یرلهقالع  GAS KIL 

 نالوا فرشمو روم هلا L رک لوسر موزلم تدعسم مود

 نامزوا ظقف .یدلوا %25 و ززعم نطو كران [یرپش هم دم

 ندهمع قوج ندنعب دلوا امرفمکح یی لەت > Acie هدهتندم

 .یدالاش همتیصیاممع هللا 52( یشح لالب هل |قیدصا ارکیونا

 رحت راهظا هللا راک ذو ob یتماوهوبآ كلكم هدنساننا تبون



i sa 

 هرانالوا بس هرحه ندهکم یثبح لالب تح . یدراردآ

 هلن اهبیش و هبتعی رالغوا كن هه رو  Cy dl.یدردبا اعدد هفلخ

 یدراشلوا هتسخ یسولخر ند رجاهم 422( ندرلنو .

 نهدنفا تاساکرخف  Slندنرالوا هتسخ هلو كنمارک

 هز نس برا ) قرەلوا ا  ist Kesردو“ هدییهسدم

ba هتح بانج ود ( رو تشیعم تسوو تکر هز هداروو 

 نرجا هم قره روس لوبو هدن نع هاکراب اعد و ندنکی دما

cr re کر یهآنرتلااسر یاعد . رلیدوس Gee 

yt Eee call تفاطل بسا یماوهو بآ كني هندم Sods! 

 باطلا نا « cobتداہش هدکلو كنس  puteلیق

 هد « تیا ردقغم كلوا هدنسهدلب ككلوسر و  boیدردنا .

 ] هدافاخ 2 رات  Sod FTیساعد وب كقوراف بانج هاهجو
 نیرف  dodددش وا دیش هدهندم قره وا [

 مرک الوسر هدنماتخ كراهطوا یهدناب هللا فیرش دحسم

 صدقا ( De alosقیدصل ارکبوا . رایدروب < aكس رلت

 دتعیاکن همرک | لوستر نکیآ هدنکم بواوا ییز اک
  (platارحا ینافز هدانا وا هدكنامع هللایصر هشیام نالو

 هاہلا راشم یر ندراهرخ یهدنراوج فیرش دحسم .یدادآ
 رکید و  Ie 0267هرخ ید روس صیص ههدوس

 دحسم ندشیاع  Ab pdلوب رب ! . Galaو  oes 8sكن

  A pKردفداصم هننآ .
 فرش دجسم نانلوا اس نامزوا  As lpsكناع و ینانلاق



 3 0 تم

paterعارز چوا  +[ vlندشاط ردق هنیمز حطس . 

 ۱ قرهسل وا اشنا فقس ندهتعو جاغآ .یداندج رکیفرطتسوا و

SILیراکرد امرخ ن و اهظفاحم ندرومش و ندسمشترارح . 

Godlessهننسوا  Gbقاریوط و  dassیداساب ماد  . gle 

 ماد و هنیرزوا كرد یتلا قرهلوا هداذح ر و هدفرط لوصو

 هسیا بارح نالو هدنر Clog باب یکیدمش . یدلردتوط

cbکر هل راکر د  

 29 عادز زو یلوط fe Gale Clb pd دجسم

 cele مومع یر تول وا هک لیطسم حس سم Flas زار

 یسواق چ وا هزوا قلوا صوصخ هنحورخ و لوخد كبملسم

 ot رارکید . Cal هدر Als مرگ EY واقو . یدراو

 ,یرافدقج بورک vole SS كزمدنفا تادناکرخف ترضح

 . یدرلرید « Kile by و « Ne باب » oy کیدا رلولاق

  ob Eل ا رح  SA» or balردهدنر ۰

 ۰ یدمشر رد en یا ینمب د رادقم



۲ 

eIهنص  

 ر یدزوآ و شلدبا اشنا هفصر ots by كق رش دجسم

 تعاجلوص كرل رش عماح یکیدمش . یدشل روا هلاههرد وص

 روت واو HY هداروا gel ELIT نر جاهم .یدنا یک لحم
 ندن a وا neh st Se تاوذو نالیند هفص باحا . یدرلر

 اقا od راتداعس دز یزار ندرلنا ندنفا CUT خف ماشقایه

 . یدرار ردنوک هماعط هنیراهناخ كمارک lel یت رارکید هلا

 بوی اذوبق هقدص نمدنفا سو ate هللالص مرا لوسر

 بویهدوسلا هرایش نالک هلیمأ هقدص . یدروروسب لوبق هده,
 ا هدندرل هده نالیروتک رار هلکمرو 4 هص باک ا "اللماک

 pol ede رش دجسم اعاد هفص !OIF .یدرراقح هصح

 ale 5 | لوسر Syd هدنتف و زا مارک lel راس و رارونلوت

Jزاع  Dns۱ یدرلردیک هنس راشيا ۱۳  

 باا ن هللاو : Soh ورع ندع هلایضر ox وا
 ه یدنا قو ی كر چیه کمدروک یه شم ندهفص

 aig Gl بولوا et روط ر ALS و یرازا 2 كنا

 كن ردلكنیمک و رنیا ردق هنغوب gh AS هسیکو . یدرالغاب

 : یدرلر ر دش واق al رالا نوجا قماملجا .یدربلک ردق 4 فص)

 Ua fs یددع hie باا ا رظن هنتیاور و كهريهونا

 a ردا باج ا قلوا هداز
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 .تقو كران Toa jal y رضاح هددحسم ls dic تاحا

  كما رکب احا 15 هدهیاقو یرلحابتحا هرابخا نوحا ةاللص

Gye Ue cisیرادلیب  dlیراجا بنحا هتمالع رب  
 NHI هدصوصخ و یراترضح مرک | لوسر ندنشداشالک |

egیبیضع .رایدروم هراشتسا هللا ما  Gy629 نوا مالعا  

 رب AS هدیقاطر . GPL AL هدیمیضهبو ینساریدتوا

oil olsفرلکدت یتسملقا  eal!ہلا  SIP ortهدوم  > 

 یدلروم ل 93 لندنفح ه و وا دیش هسوح ی منا و هار اصن ناح

 Gala كسدانهر هدنالص تقو هنع هللایحر !LE نا رمع

 ةالصلا » هدنراتقو زاع قرهلروس لوبق)وت ندنکیدلیا فلک:
 .یدنل وا صا هع هللایضر es لالد یا ادن هد « هعماخا

Saasهرکص یآ ر ندهوس ترحه ,. یدتا ماود هل و . 

nAغالبا هک وودرد یرلذرف كن رازاع ولاب و یدنکیا  

 Ge ماشفا نامز ینندنل وا ضرف del «زا« . یدشلروم

calیرل راسو ر  Le 75Sیدشلروس صضرفقرل وا . 

 هدرضح تۆو یرلرکید Gold هلاح ىلع rises ماشقا هرخالاب

 . یدلعار !Gods يا هدرفس توو بونل وا غا Mol هدرد



 یدو {E s ¢ لاذا «

 هلهج و Girt gl نا هدالا «یالص تقوكلالب ترضح

 نوجایمماشالک Teel FT I كنتقو زاع یرابخا كردبا ادن

GEندفیدلوا  eoجایتحا هرابخاتروصر  «Sal aly a 

 دز ن alas ندمارک راصنا . یدرودک بودیا ما ود هلو

 هروک هتیاور رب Ko « هشیدزوا اؤر کیدروک Mabe نب
 یمیلمآ كلب رج بانجو یرلایژر كناوذ چاقر ندلوسر باحتا

 0 ادیع هنلا رام یدلروس تنس eset وقوا ناذا a رزوا

 : رودنا هاکح .aly 92 42 hs ییدروک

 خیدلوا رولو قنایوا یرایو روب وا Gob « هدمایژر هجیکر
 3 هدنلا و شاراص هب 4ماح ليش مدآ وب 1 مدروک ینر هدلاح

Sty « . 639-9 OLراباص اک  Gg Jaws!را  

eaسو هدمکیدید 6 مدیا هعلابم نوجا  itنوا  

(psملعت ی راک كیاذا كره د 5 مهدهرک وا یشر, لرو  

 لوسر یار . یدا ote be رلهلک نامز میدقلاق . یدتسا

 هزاع « ردقح Lb ry هللاءاشنا » هدمکیدلیا هاکحو Ja همرک |

 یدر و تایاعت هدلو وا Ju قدهروس » ردبللدا توعد هلو

 . رابدلوا ردما رابخاو نالعا یتقو زام تاغ ا وا وا



el ie 

 یناذا كلا هلهجوو كنالب ترضح ! geo giaنایوط

 ie Sas هع MUI ا ىضز باطلا نا رع
 ترضح . jas ¥ ضرع ینکیدروک هلو هدنساب 59 شاک

 Mala ؛رخ هدهرص ینیدوفوا یاذا یزاع حابص لال

 هد هللالوسراب هزاع « هنالوسراب ! ةالصلا » كرهلك هندوناق

 اإ .تفو 0 ae هدلو وا gas . یدرب هل سس

 ییا لالب بانج هز رزوا كنو راب دد » هدو وا هللالوسر <

 رضخف تاک و . یدتا ادل هد « مونلانمربخ ةالصلا » هرک

GF gb Co ge Jas! Heندنفیدلوا  andaهدنناذا  

Eیزاع حابص الاح و . یدروسب ما هلالب بانج ینهلوا  

od 13)هدد رژ هرابعو  tke Shas!3 ا نیملسم  



 — ٣ج —

 ىسەدھاعم ادو هل م دنفا مرکا لوس

 قوح 6 رلود و ol y نوکسم هدنزاوح و هدهر ودم هت

 توق هدبلأ وح وا Od راودل وا ناماس و رو 9 ={ ار هلقل و!

Eienمدقم ندمهالسا روهط . رای دنا یحاص  psهدب راهب اهل  

Jروهظ هعزانم  dilرخف ترضح لاحرد  NCكضدنفا  

 ی راکج هدباه1غ زارحا ها عام اک آتقووا و ینکحهدا روهظ

 . یدرارادوس

 لور هد « 4.26 « هلهح و ین دنا وا ناس هدالا ۰ را صغ

 قرەلوا روم ندوب دوم هلته ی Sas! wan و ناعا همرک |

 =. رل دلاق هدراکزا هدلاح یراکدلس یه دم توس قدص

 a مالا یار نده وسوم راکا و ote ی> و ندرانو

 . atl ناعا تیک | هدهسیا رایدلوا فرمشم

 یتکوشو توق كرابصع ae gs فرش Ayal شل ادیس

artتیاقر ی  cae Ody dhaبدو  eA) 

 » رضا ی ظ » هظ رق ی « نددورم ius wal كاردا ی رلةح

 Noah هم رک | لوسر ترضح روصح یرلولوا » عاةنیف یدو »

 !Sle و اکس « زرو دا وژرآ كجا هدهامم هلکنس ز دماي «

a4ور 5 یننج هلوا رحم  WFنوسهلوأز وا هز هدند زس ردو » 

 . رایذتا هلاصم KS هد

 e س ۲ — مالسا خر



 دن ۵

 قزهدوس لرب ten وب IAN نمدنفا تاک رخف

 راد وسوم هدهسرا یدلروس دقع هدهاعم هل دوم als“ چ وا و

 هدنملع رامالسا هلا مرک | لور . رلیدلاق تباث هدنرازوس

 - اقصق یارضح دوم یاماع هکنوح . ees زاو ندقعلوب

 «زامریجاق So fy چیه نوجا جاعزا !BL لها . یدرلرورن

 .یدرازاا وا غراف ندملو هدنادانساو اّرفا وارد وارد od رمل ماع

 .ندنسيلاها Gide « جررح » و « سوا» درایدو و هتشیا

Aceیسهحی یرللا لافغا ی  Goda!روهظ راقفانم ماطر  

or Alb boy «cuts!ترضح ندنتلآ لاو راردامالسا یاعدا . 

 . یدرلرایا sls عاها یراق هرلمالاسا و هبادوح وم رخف

 هللا فرطنم ندنلاوحا ك راقفانم و Pasi oo لوستر

slopeیدروایدا  | osراهظا كردرتل دیحوت هک هدیهاظ  

 رارس بولوا هروک هاح رهاظ هبعرش ماکحاو یراکدلبا مالسا

 Spar لوا der arty ضوفم al ترضح »3

 (UW هداسفو Gl وب ۰ یدزامروا هنرازو ی راقافن كرلنو

 هلتعرس لاک و رو رترآ یتکوش و توق هنوک ندنوک مالسا

leiیدروب دا  

 ANG eS بوقیچ نداکم كناحا هلنعدنفا تانئاکر خف

 « رویلیدبا Gi تیرفظم عون رب نوجما SS pce هدرظن
 ۰ یدرویل وا نظ یدلاق هرلن [قرهلوا یلاخ ندرایغآ هکم قترآ

Lisنرجاهم هدهسدم  Joyرمشم كرەشلر هلب راصزا و  oS 

 هدکما ا هدهندم . یدروسالب ,gb ۴ at هدزماع



 تره قم

 SA راک ا ضمب Gal 8 Stl كنوق كويب وب ناناوب
 ندیهانتلاسرتر رورمالک ]ی و یماضعا مسقهدهسیا دوحوم

 یل ا شب ot gs ترج هکنوچ .یدرارویلوا رور فالوط
Sahl sa 1هن مالو عوقو زواګ ر هن رلودنک هدلاح  

 ; یدرلرودیا oe ین de هاشب stack هل وا ق رهاب

 ردقو كرافک نوجا » یرضعب ندمآ رکباا هقبق ای
 هراندا ضرعت هنرایدنک كرد « LSS ینیرلافحو روج

 نهدتفا مرک | لوسر دا etd ق وجا هلباقم هللا حالس

 ینلامتساتوف یشرات 6 6 tas رد هد ysl ها رو و

 Sas هکیدا girs ردق یا ا ندر یدردا منم

ablیدلروس نازرا تصخر نوحا هلناقم  . Manyهدنم رج . 

 Gated sl شلریو نذا هلا هرخالاب و هترم ههندم ندهکم
GY 4bهه رجه و كلا  « oo Yelیس انس ندا ی «  

  clیدلرب و ۰

 AFT سم

 ۷" که



Oeبم 0  

 E رآه رس كلبا

 همالسا « هرکص ندکدلرو تبنوذأم هللافرطنم هلاتق صا
 الو العف YL و ندبا انج و روج ردقو یربندهنس نوا

 هنموزل كلدیا هلباقم هدلو هن یژراق oS ثم نایمنیقاص نداذا

 بلطلادبع ن oye یرلمرکم مع vail SL رخف راد

 یسلاها هکم یدتسا هرک اذم و هرواشم هللا ace هللایضر

 هدقمراقیچ راهلفاق همان هلا Ul geld gay هنس Pod وا موق رز رجان

 یرلتیسانم هلا ماش گرانو dye رس !Gaels بین ند رتةدلوا

 . یدلر و رارق هنسلدیا مطق

 هروک هتیاورر, رکیدو هدنرخاوا كنهنس ots هادصقموب
gelثرام انا ةديبعو بلط)ادبع ن هزه هدنائاوا ك هنس  

alc,یلاعت  lyeرابک یک  VIF!هدنتسایر یر ندمارک  

 ۳ شربت هنراناورات كرو plan اهرم
 Miike نم هزمح هیرعس كلا هدوک ناب كنند بهاوم

 تولوا SY ندیشک زوئوا هدنسادناموق dye هلایضر

 هنناوراک شرق ندا تدوع ندماشقرهلوا هدنسهرادا كاهجوب |

 هدن رش ناضمر Hae كلباود !Gores قوس !S94 ضرعآ

gdb. calه وشراق وشراق هدنتهج لحاس كصيلاةحال  

 ۰ ردکع د
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 Se ورع نن یدح » ندنساسور یسهلیبف ge هدهسیا رایدلک

 .كکود OW دصم Gls . یدال وا en ah laa dae هارآ

 NT رخف ینبم هنسهلوب زیحغلو هفاخا هداز ندقل | لامو

dae Yulیدراشا ءا نو یالوط ندنسمالدا  . 

byهتباود رب و نایفس وبا هدلاوش یی هرکوص ندهزج  
 دم میل قا هایت فاها هم Se deal Elem وا هر وک

 بلطملادع 1 ثراط ان ةدببع نوجا ض رم ها وراک Gales نع

 . بلک هرس GER! Le شعلا نانلوا قوس هدنسادناموق

 .فداصت هراماللسا هد« غدار oe aly عوئو هلن aa هدهد ول

 . ae of شم ندا

 .صاقو Gl نا دعس هدهدعقلایذ هرکص ردق یآ ر ندنو

 dels و ous هفحج هب رس كشك یمرک هدنمادناموق

 لوا نوک رب ناوراک یرلکعمدا ضرعت ordeal شلوا

 . ردرلشعا تدوع ندنکیدک

 هدهدسع هب رس و « یونع و وا « Sloe هده 5m دو رتض

 .«دوسا Cy دادقم» هدصاقو نا 4 pe a bl ن حطسم »

 ريخ هرکص لدنوو نالیریو ote pe و < یدرارورونوک
 روک ذم : ol صاس زود oe راقاحنس نالوا ردق هنسانع

 .تار هنمساو شادا fale Gloriw ol 7 كوس هدازغ

 ردشملسد

 هل وش » مالا جرات » هدنح Flori مالا كلبا

 : رود
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 تیاور )19( قاحنس coal Cay لوا كلا هدمالسا «

 ندنفرط یراترضح نهدنفا OC رخف هروک ههرورشم

 كما طار sly» زا یتسو روا صاح hassle ترضح

 رو ههزج Spar ىلا مو شارو ا هاس روص

 el 4iball ve 5 ثراح ن ةديبع ىلا نا هد اور

 هدنسا ج کل 222 sony راول ددتم 1 < وم,ردشلدنا

 ۰ ردشملسد « تیار» كرهلدا rel .قاجئس le رب كوي

 بولوا هشوک تردو IK یدزواو lore تیار وبشا

 . « یدا یلیزاب دیحوت of هدنرزوا

 .ید رونل واقالطا« اولو هعادیزب ره oA 6 ده وا <

 pelo رلاول DoF .یدلدیا هرمسا « تیار » هدنسانغ رمح

dda)اول» . یدال وا قالطا «لع» هنس هله ندنکیدتا » ye! 

Sac puراذاجتس  Anهنغار اب < راس ده نارو  

GAL! poet .» 

 یسولوا كا كمارك راصزا هده te هدنهنس یحنرب كتر
 abl ۰ یماسلا رورعم ن ءاروو 6 « هرارز ی دعسا ه نالوا

 «مدهلا نب موتلک » یراةدلوا flee كنهدنغا تانک رخف هدابق

 رددروس اه راد لا را ممع ial هما <(

ood.رشم یاسور  GASن صاع »  ilsهللا «یممساا  

 .رلیدتک مازا جراد بوجوک ندارند Ope ن AJ و»



glرق اهم  

 ءاوناو نادو ةو نع

 هدب ربحا رقص ge tin) ینکیاكنهحتلالگ | هيلع ه وب تر

tyeهتناوراک  ye yiهلاکو كمما  angesتواوا بوسام . 

 ی ربشع ( هرمض ینب ) Ol هدکعا CS رم انوک ضمچ

 Patel رخف هلدصقم قلا هدابشا و تعاطا تح

eeنرجاهم فن فعلا هدرا تف  - alll 

 pace sila هلا هدم 530( 9~ تا رح ندهرونم Am ده هدلاح

 smal ye یراهبرق (ءاوارو (نادو) Wy بیرفهترر و مقا و

 . یدلوا لصا و

 ین «هدابع Cy dawn لوا ندزالروم تک رس هدم

 - رود نابعلو بصذ ماقمعاق هرزوا كعا تیور ینیماسم روما

 عیدو ههزج ترضح SIE مع هدییرش ءاول یک یرفد

 كناوراک نامز ینیداروس تاصاوم «هرفروک ذم قع | .یدلیا

shهم  oe۲ ندا رک تا  as lobدما  

SU ad. ga Salleهدکلک هشرارزوا ,كنناتضح  

  igual ghنال آ رح  yardهه  Greو رم ی ین »یش «



 س £ . حس

 ندنکیدهلد Ll هلا تااخد صع Sw رق ۰ el ونا 0

 .(aan یوزلو ale | مد راب هس nes مالاسا هرکص نديون «

 رب adi گر هلب دنا دقع هدعاعم هابطث « قاوا رادف رط هما

 تر gland 4س دم رم (ae Osa وا اطعا یهایدلاسر هماساما هعطق

 ( ۰ SA وا

 مدنسهبرق (!ely) « هنمآ » بانج gel هروک هتناورر
Phe otaسس ۰ ۱  

 هد وک رول ذم ضدنا مرکا لوسر هلاهج ی دنلوب نوفدم

 ۰ ردراشمروم تماقا ردو peng نوا

 پس 155 1 جمس

  rageهربشع هو « طاو «

 هدنل والاعسر ben وا یرات pa ysl مرک | لوعر

teبئاس» 224  Ole Orیاول و قرهفار ماقمع اق ی«نوعظم ن  

Solanدعس » ی رل ها داسر یاوتحا  OFهساور ر و « داعم  

osدەس »  Cfصاقو یا  » a>ایم كرەدىا عدوا هب رات  

Gil Ox >ندجورخ و . یدقبج ندربش هلا یشک زون  

 ۱۳۳ ورا os 5 یءدنسهرادا كفلخ نب هما دصقم
 .هدنلابح « هلمچح » asl هدهاسم ینا وف ترد هب هب دم بولوا

GSهوا كنا وراک هدن رافدروب تلصاوم هلع مان « طاو »  

 1 یدلروم تدوع ه هدم لندن رلقدل | رخ ینکیدُک بولک

 .هدنسد زا دا كنابفسوا هدنسال والا یوا هموقم هنس
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 Gly هرزوا كما تک رح كنسهلفاق OE رب هاش ندکم
 ندن رجاهم هنتیممرک الوسرنوجماز وام کوب ندشدنل | ربخ

 - دبع نب هملسوا » . یدقبح ندهنندم قره یشک Ml زو

 هب «هزج» بانج ینارش یاولو شمروم نابع ماقهءاق ى« دسالآ

 تن ەلى » - وم ی » هدنراتهح « میش » « shoul el ماست

 نامز یتیدلروس تلصاوم dF مان «هربشع» یرلفداوا نک اس

 تدوعنزسقلو عوقو Soa WAT رخ BOA كناوراک
 دقع هدهایم abl « دم ی » هدهوزغ و ضرب یدلروم

 لوا oe هونغ

 دوخابو هدنرخاوا یسل والا یذاج Ge ر هنس یجنکا

Vialeرخ  sre295 یدنلئا وا ° Ode peنوت نوا ندند وع  

 : 6 هل وش . یدلوب عوفو یسهوزغ رد یر هرکص رو

 OS رشم «یرهفلاراح 5 زرک» ندندافحا «تالام Cy رهف»

 لها بولک ردف هنراوح هنندم رار لسه وع db رب ندم

Aden reو . یدشمرو وک بول او شا ظبض ینیراناویح  

 Bb دیز» یزاترضح مرک | لوسر هجنلوا لصاو ربخ
 ىلع ترضح یه رش یاوتحا تداهس یاولو قرەقار ماقمع اق



 نی

xكرهر وهههج و هللا م  palesرهندستبعمیا وذ مقاطر ند  a 

God ۲یروس تع نع هبیقعت یرلنآ . aolناوفس » هدردب » 

SEsهمر دک كنس رهف راح ن زرک نامز یرلقدلوالصاو هرب  

 ندنرلهقرآ و GEN رخ ییدنک بوشوواص dere ندرالوب
 تدواعم ههندم هلغلوا شمائالک | ینجهیمهلوا نکم كمشتب

 1 ردخلروس

 od p> |i كءرخ الا یداج ,came ص زار ندهوزعو

 یطد fae ن_ءالادع ۰ یبهدازهلاخ Yul مرکا لوسر

 « هەر نصاع » . « صقو یا ن دعسا » هننیع«كينع هللا

 Awe ههدخوا ova هللادیع ن دقاو » ۰ « ریکب ن دلاخ »

 هبتع» « اضس ن لیه- »۰۰ یدسالا نصح ن هشاکع» «هعس ز

 یدردن وک ندهنسدم كره رو یارضح مع Weer «نوازغ نب

wyوج .یدرلرویملم ی رلکچ هدیک هب هر  Seندهندم  Sil 

Clbهروک هتناحردنم بوجآ هدنرلفدلوا لصاو ههفاسم رت  
Cle! ‘Speeشحج ن ءالادبع» هرزوا  otیدشلر و هما صار  

 Jl. rs cle ی Sala دعا نوک Sil ندهنندم

Gul yl۰ هدنوب . یدوقوا بوچآ  ie Sallesاما محرلا  
 at Le الکوتم هللا راندا one اکتس ندنساحا هللاذبءای. . دعب

 کاب .هلا دصر یناوراک شرق هداروا .تک »)42 نطب )

oyكسررتک رخ یریخر  « Slیدررحم  . ( a 

 تدوع نها وزرا نوسنک نهتسیا ) یسهرابع ) هللا راندا

 Peels اقادمزآ ادع هلل وأ ads ییسانعم ( نوا



 ا

 نوشا تد وعني مهتسدا «ن واک راز Cf هتسرا تداہش ( غیلبتلا

 رار یسهلح .یدید (کجهدا Lol ین ما كهللا لوسر نب

 GE وط ه(هلخت نطن) وقطوب ندر و راز
 بیغ هدلوی یهود یرلقدلوا oe هلو . رایدالشاب هکعروب

 ندا ندا رس gal نا وزغ ن ce هلا صاقو Gly دعس ندا

Ou way ial jl isa Oi):همانا تاد ید یقابتم  

 هتاود ر .رادلوآ لصاو ه( de نطب ( رود ذم هدیهانبتلاسر

 ورم هدنرلکوص هروک هتاور رپ رکیدو.هدنسادتبا بجر هروک

 هناو راکرب 3 هک © قره واهدنسهرادا كنيمرضح ن

 . را رزدا فداصت

 كنءرخ الا یذاج یتوک وا دراو ot pw یواضمس یضاق

 ۔ادتبا ك.جز ًارظن هنکیدلیا تیاود ینیراکدلیانظ ینوک كوص
 تیاور ینغیدلوا هدنرخا واكيحر هدهسیارماک مزال peek gl هدنس

 ین راکدلس ینیراقدلوا هدنجما بجر كرلنانلوب هدابرس هدراندیآ

 رترویدا نایب GS ری ورارق هضرعت هرواثلاب oa JI یتحو
(yan.حجر یتیاور یفیدلوا هد.جر خلس ءامب  “rg! 

 ترابع 5 ke J ودنکو قوح ك:ةاخ هافاق

os aیرافنلا هقد تن  gull dexع نوعا هبغ  
o>رارق هنسارجا  tery ( هشاکع cyیدسالانصحم  )كن 

 یرلظفاح نا وراک ..رلیدردنوک هنفرط هلفاق Goal شارت ینشاب

 di db رارویلک نوا هرمع AT dy نما
 هس راضحا ك٤ boy» ویلاص ین راەودكرەيم روک ورا ely واط
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 راتیلوغشموب كران ۲ رلیدالشاب  Qaموجه یناکراهبرس هدافتسالاب
 هللا  aitورع یر  Bs areلثق  dleهلا هللادبع نب

 ن مکح  Al pol GLAS.رایدحاق یتاخ ناوراک رئاس

 .یدل رنک ههسدم ربا رب هلرلربسا قر«2ل وا مانتغا تاناویحو لا وما

 هدهوزغ یک ینیدلوا رلنوب راریسا bly تمینغ كلبا
 مالا هرخ Yb Aad و 93 54! ی رهحن ورع هدلوتقم كالبا

 .ردشلوا هلسو هلاعتشا كلادج و (che Sos شیرق هلا

 ینسل وا !gia لالخا هللروصوب كنحر نالوا ندمرح را

aeرلیدوم .یدّسا دع عینشآ و نعط لس و  A 

aL,یرلترضح مرک | لوسر . یدلآ نادیم لاقو لبق  

 كرەديا خحوت هد (مدعا سما alts هدمرح ysl هرس ن )

 كوص ندو Ge هرس . یدامروس لوبو Shes یرارسا

 گرایش یرافدباب كيرف هیرزوا كلو .رایدلوا she هجرد

 هعرک !Sal ow Gals هانک كوس اهد ندلاتق هدما رح رهش

 . یدرومس لوبو یگانغ لا gal تاک رخ dal gl لزا

 ۔ اسا هلیساطعا Ju و تاح ٌهیدف هللادبع نب oe هرخالا

 زما ناسک ن مکحو یدتا تد وع ه کم تواسروق ندنر

 هرکوص هنس چواو یدلق هدنندم قرهلوا فرشم هللا مالسا

 . یدروم Sel نامش ةتئر هد « a gee شید

 ناوراک لرهدک ردق alge کم hy كمالسا لها

 هدایز كب كشبرق یراهرتسوک تراسج هجرد وو یرلهمروا



 بس ع ۵ س

 منم یارک یک بهلواو he وا ندنشدل وا E بج وم

onyقوچ هتراراضحا ینسهوزغ رد  porkیدتیا  . 

ds cb otموص تبضرفو  

 نانلوا Ole هدالاب «هدننابعش یسهنس نکا كنون تر

 ج :ae Kio هب کم 43 ه رکوص ندنسهعقو « هلک نطب ۶

 God sl لزا یسهعرکتیا « ا NS كهجوبلقت یرتدق »

 ۰ یدلروس ضرف یسمناق زا وشراق هب هک

JB هلهجو وش « مالسا ند خراب » یتننفک 45 et 

 رودي :

 یشراق ههلاةبک الوا کیا هداکم نمدنفا UI رخیف »
 ییعوط هسدقم تس لوا هنس cal ندنرم .یدا شملیق زام

 راصنا نلک همالسا لوا كلا هدهرونم ندم . یدالشا هغماق

 ©. یدراردیا DLs toy هتهج وا ia لوا هدمارک

Safكف رش دحسم هلهج و ینیدنلوا نا هدالاب «یخد هرکص  

geldهسدقم تب  CS gbنکل .یدشلروس ان  Elsمهار تا  

 is pt سدقو یدرهتسیا el لابقتسا tds مالسلا هیلع

yb gbهحقدلبق زام  Agهنسودنک ی ساق هدنفرط هقرا  

 .یدرولا هنسارآ یرارونا Ye یارماتس اادو روک نازک
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 موق صوصالع  Sageیئ فع» |  AFهنمهلبف مز

 .لوا یرلکدید « رو همنیکب یزع د لوصا هدرودا تقفاوم

  pomمش عمت كي  Aeهیذلوا لصاو  Nd! See.بواوا

  hasزات ندقح بانح ینایوحت ( Seیدالغاب . «

 [ هرکص !OF]. G44 ماود RF E لا و »

 Cte ن مش یوک. dle یجنش نوا كنابعش هنس یجنکیا

 شمتک هدرو ( هملس یب ) نوجما تراز یتسهداو كرورعم

ST calنکردا ادا ی زاع هلکو ا ه در دسم  ET, eS! 

 ا یو هدلام وش نوعا هلق لیومت هدنعوکر
 age acl ه زرو روک ینددرت یرعوط هب اس كکهجو JF اي »

oyeكذجهل وا  eddدجسم یکیزو یدعا . زردبا لیوګ  

 وا یزکیزو eu رولو هدهرو تیا هجو" هنتهج مارح

 مرک ا لور هجنلوا لزا یو وب «زکیروج هفرط
i eeeهنفرط هم رکم  cussهل راذص ید تعاج .  

 هدجحمو رایدتنا لاک | یزاع یم وط همارح Jorma تو ود

 « . Gals) Kent ( نتلبقلادحسم )ل

 .ردرا و هرشک تافالتخا هدنناکمو هدننامز كت 4,5 لی وح »

 طساوا «ینوک یسرا رازاپ هدنطساوا كيجر . هدال والایذاح

 مدنساننا یزام GUL .هدیوم دحسم «ینوک یلاص هدنابعش

elsوس یی الوا  Nibحسی . ردراو  ely olsند زاع ن . 

 .یزاع یدنکیا eas لوا كا ea wis) كمرک | لوسد



i 

 وا ( enرو تبا تاور . bolو ریس  Onماعلا جو ىلع دص2۰

  ols.رارودبا قیفوت هلا ناب ییدلوا زاع «

 نعط عاونا دوو نیتفان» ۰ راکرشم هنسرزوا هلبق لیوحت

 ندمالسا تح . یدلوا لبقو لاق قوچرب .رایدالثاب هعینشنو
 . یدلیا دادن را 255 چاق ر ندرانالوا داقتعالا فعض

 لر اماسمریغ ala Wl Wg ینو ve So ندهلبق لیوحت
 هامروشود هراکناو ددر ets رازوت ره رگ وس

 نالوا لزا اباوج aby « رالاّوس es Wael نایمرد نوجا
 هدارو ندشدنلو 952 لیصفر هدربس oo ac رک تایآ

 . كدمروک موزا هاو رک ذ یرانآ
 لوا زار نشرش ناضمر lo Sue‘ 1 ر ندهلبق لیوح

 Fo یعرکی كناضمر . یداروس ضرف یوروا ناضمر

Eكلبا هنس وا . یدلوا بحاو رطف هقدص  Adsقدلوا  

 یزاسمن Blab نابرقو كمسک نابرق . Gals یزاع ماراب

 . یدلوا cols هدنس حل ای Naw 9 هدقملق



 LS ردب هوزغ

 E وط Les . Che nase تانج نارتفا دمہ نامز

 ی راجو توق راسکناكنیکر شمو ی راشتنا مسوت كنيمالسا
col4 هل! ی رفظم نالوا bی-هوزغ كو كا كمالسا  

 Bet eS? Joe BEL lobes ترج رد یازغ نالوا
iesردشلو  ; 

 به هبهالاسآ guns هدرله رس لالیراقیج ردق هامزوب

 شمالوا ناتمح نوح ا ازغ زونه ندراصنا بولوا ند رجاهم

 لصاح یموژرآ ۱ eS هدوهد الا قرهقا هس رجاهم 034.2(

 .رایدناو مضاح تاوذیلبخر ندراصنا هدرد یازغندنعیدل وا

 بویاوا هب رام ر شل وا روص و با رز ad وا یسازعرد

 هلهحو 4( وا نام هدالا . یدلوا همظع Aad 97 9۴ تنتیار

 نکیا ردک هماش ندهکم قرلوا هدنسهرادا CF كنايفسوا

 ردق dF مان « هربشع ه كمرک | لور نوا یلدا هدلا

 یراودروم Eos 3 رهیمهدنا فداصا هدلاح یرلکدلدا گه سع

 Sl تک EG دم ه کم هلا لاوما his ندماش كناوراک

 كرەر وح ae sl SI رخف هرزوا E | رخ

call gelیارک ناجا نوبت مانتغا  tyقوشو  iste 

 هلا لاد ع oy هجاط هدهرزوا كما س : il <| كنا وراک

 ۰ راددردن وک a3 رط ما ماس ی | ضحا ?an is دز ی درعس



gts Lit 

  SLIصاعلان ورمع هدلفاقو هروک هتامولعم  ablرار

 ردق یللا  Lisleندنفیدلوا هدتعلو  Seینیدنلوا تکرح

 ربسا یتسهفاک هدلاح  US byمانتغا ییهدوجوم لاوما « كما

GH par مرک | لوسر هتشيا . Gabo یش رب جوک HE 

 بوقحندهرونم ُهنیدم یلوکی نجوا كف رشناضمر هل دصقموب

 » مات « احور  deهنیاعم السا یودروا هداروا . یدراو

 ! Ayo«یراقج وج قفوا  Meیرانالوا طقسو  EN.یدرروح

Blo ورومام هتتماما یوسندحسم هنع هللایحر موتکم نا 

 هدنوحما هظفاح سما «سشلاق هدهتیدم هلتهج  SW ylیراصنالا

 هدرلهرصوا .یدشملغارب ماقمعاق  GIBراد هنیروهظ قاقشو

 لاو ٤ رخ ندنراقرظ [ dusمصاع , Creesک احهراتهج وا
She یزبمغس باخ داماد , یر زن وز alae 

 نافع نب  cllلوسد هجر یسهمرتحم هجوز هقشب ندنوو

coi هدهندمندنعیدنل و هتسخ Ibe ىلاعتەللا یضرەقر Lag 

 ندتسلوا هتتسخ رغا كتسهدلاوو  GV gbدلا یضد هماماوا

9 Se 
 یرافدل وا هدکلر باح ا راک راس  « olند «احور

REهتاورر ]\[ یدلروس تع نع هنسهلح ص « ارقص »  

 لو GAS هلکم ندهندم و موسوم هلما Ge «ارفص ]1[

 هدیداو رب عقاو هدنسغ بونج Gh gal cb هندمو هدرزوا

ante. كغاط ًازابتعا ندنرانک كنداوراد E رد هب رقر os 

 Py oe یر هجغب امرخ ه دنتهجح ییاكنداو بولوآ ی یبم یرغوط

 ۲۱ == ۲ — مالسا جرات



ptsللا نانا زکانع  esا  
 .نوازوح وا هروک هتناوررب رکیدوشبزوح وا هدزواقلواراصنا

 یدراو یتا gil هدنسودروا ماللسا كالیا وب . رلیدیا چوا

 Ral یونغدنمو ماوعلان رییزو دوسا نب دادقم هدرلنوب

 بولوا « لس » و « نوصمی » « « هقراب » هدیرامسا كرات آ
 GAL pod دم لسو یا ریز نوصمی كدادقم هقراب

 .یدرولورونوک هدکدرات اوب نوحایرامل و لت وقهدبرح نبح

 مالسارک اسع بولوا دوحوم هود شم od gle یودروا

 ىلع ترضح NAS مرک ا لوسر . یدرارنیب هلتیوت هرلنا
 كتبرجاهم .یدراویرلهودرب كنامهع هللایضر هراحن دیزو

ol,لماحریمر بعصم ینغاجینس  Sata)جرزخ »یر, » 
 .هدكمارکراصنا هوا صوصح de Jad « سوا » یرکیدو

 . یدراو یرلفاحنس ییا

 5 Fob ه « ردب » هدنسارا هنیدمهلبارش لحاس هدهرصوا

 IIS یرغوط هیورلبا نافسوبا نالوا هدکمهلورلیا

 ربخ SNe ینیدنلوب ضورعم هلیسهطسا و BLS ینیدلوا
 هلتعربس ی « یراقغلاورم ن, معمض » لاحرد ندنغیدلوا راد

 نوجماقمراتروق یاشاو لاوما کهدناوراکو شمردنوک هیهکم

oleرابخاهشیرف ینموزل یرلهمشوق هدادما قرهلیراص هحالس  

 هناریدم rhs هلکمددنوک Sols نافسوبا . یدشمریدتبا

 .یدروبدیا ماود ye بودیا دییزت ینتعرس كن هلفاق هلتکرح
 لوا نوک جوا ندنلوصو of ك « یزافغلا هضمض <



~ 
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 « Ch Kileشمروک ایّور رب بیرغ «بلطلادعع ]1[ 99
 نیلحاص  woolyشللا هیاکح هساع  . Gal.هدرلنوک وب و

 كج هشيرا تدصمر, كوس هشيرق  pal goهلکعا  slyهب سم

  Guayهصوت یتسعوط موتکمو  . cal hlسابعطقف
Ae abl هدواو ه هتع Cy دلو هدهامر تروص یایوروب 

 ندوب كشيرق راک نوتب قرلبیای هزغا ندزغا ندنکیدلیا
 نهبتع نوک یسترا . یدشلوا یربخ  morهيش یشادراقو

 دوسالا نا هعمزو لهج واو یشادراق و فلخ ن هما و

 یرتخلاواو  alشمروتوا هدهمک یراضعب ندشیرقر, اک ا

 ندایوروب  GSI alesندنکیدلکهیاروا بلطلادعنبسابع

 هسارع لهجوا :

 — بلطلادبعیا ؟ یدلک توبن نامز هل هکشادراق زق
 هدیوساتعانقهنکیدتیایماوعد كلریمغس كزکلاحر !یرادالوا

 یاعدا هدزکیرابراق یدمش  sy؟ رویدیا ماق

 یک  ETیدشلبوس رازوس ریغآ ضعب و شمزوب .
 عویش هدهکم نوتب نوکوا یرلزوسوب هسابع كلهج وبا

  Styی ماشفا ندنغیدلوا لصاو هدردق هنغالوق كران داقو

 كسابع یراتداق بلطملادبع  asl blقرهالبوط :

 تعاجیا بولک هسکرب هبهکم هلبا هود ) Gal هلیوش ایؤر 1
 با لبج هرکوص ندکدلبا ادل هيد زکسشیتب oS ر عم ردق هنوک چوا
 كابقواو شم هربش بوراپوق ندنرب BE yey قرهقیج هسیبق
 ( شما تباصا هنسهاخیه SE Cre ند را هحراپ



Sei a: 

 | زیرلککرا . زکسروریو زوب ردقوب نده هلهجوبا —

 ede اا یدمش یکشمروسشتب رازوس ییدلیوس هدنقح
 ۱ ؟ EGS 3 44 soy . یدالشاب هفعازوا لبد

 یمتراو یدلوا رثأتم ندنوبساع Ga Baty هدیاتعوبد

 كلام وق سم بودک هشرش مرح هرزوا قعاح هلهج وبا شوک

eekهدهرصوا هتشیا . یدالشاب هغمارا هنا مر, هب هلداحم .یدراو  

S|هب هکم «یرافع معمض «  oA gl holsتمالع موق ص  

 «ی_رمس 6 شمسک یراقالوق كتسهود قرهلوا هکلمو ناب

 . یتسهماح « شهریوج سرت ye كمربتک هنیدرا ینکوا

 : و رویدیا دایرف cl یجا . یدیا شرب
 ۱۱۶ هضوب . SAG Gob » Shh ! شرق یا —

 ردك ندزکلا زکلاوما هجنوبو AE هنلا دم یاوراک

 . بوروا هنشاب Sly ینلاحوب كمضمض cory Zh هيد
 كلاحوب یدنالبوط هنشاب كن | GE ندشیاو نروک ی.دایرف

Geندنفرطناضسوبا كموقم . رلیدشود هنشالت قمالکا  

 هدزوا قمروا یناوراک ناک ندماش كمالسا لها « ینکیدلک

gasهتنواس ھن ینا شرق فارشا نالآربخ  BoP 
 . رلیدالشاب هقیوشتو بیغر نوجا

 تربغو دهج هدایزءلاو نانلوب هدکوا كا هدهدصوصخ وب

alتوعد هتعراسم بونالحالاس یشیرق نوت  OA!لهج وبا  

 رلزوس كج هديا كيرح SME « ورمع نب ?dye . یدیا
 كنتمرضحن ورمع نالیدیا لتق هد « هل نطب » « روبایوس



DA pas 

 :«هورمعهاو» قرهروا هشابقحا ی رللا هد « صاع » یثادراق

  a5یدروشالود یرلقاقوس ںورغاب .

 هغایا به یناحا برض و برح ندکم لها dye وب

 هکتاع» طقف . یدنالپوط هدنلاح ماعربش شیرقنوتب . یدقلاق

 . یدروشود ههو یرلقوح رب یبایّور ك « بلطلادع تنی
 .یدردنوک لدبهنیرب كرهسهدیاتراسج oF تاذلاب یراضعب

 نشد كوس كا كمالسا لها و Ayal SUE رخف de زا

 plod كلهج وبا قرهقروق هکمتک تاذلاب بهل وبا نالوا

 قمالشبغاب یمهرد كب ترد dod | ی « ماشه نب صاع »
Ua aieلاسرا بوتوط  ablهتع » ندشیرق فارشا .  

 هدهسلا رابدهمهتسیا كمتک هد « هیش» یشادراق abl « هعسرنب

 وبا صوصخ اب . رایدمهراتروق ندا کاهج وبا یراق
 یرلهلاق یرکندمدرای اک | هلتهج یرلقدلوندنسابرقا كنافس
 . یدزامالوا قفاوم

 « فاخنب هماد نالوا مدآ رب نامششونلدوحو یرا

 رب وب . یدهتسیا قلاق GS هلثم ندنلناششو ندنلراتخا

 ندنسلاها هدم ب بش هسوزیآ لا یا یار
a »ندراندیا تنواعمهشیرق ! هما یا ) «  ذاعمنب  cal gl 

 .ناسل ینرلکج هيدا لتق هلی راجلق مالسا كرانالوا نیعم هرانا
 fob هتیزطاخ كتحسصن ییدرو 45 poet) یک

 .« طبعم نب هبقع هو كلهمروسرب هنیلا لهجوبا نکل . یدیا
 .ندقوا as رایداق « رایدتک ھا تب یو نادر وح رب

tetas 



۸۸ ۸ ۸ 1 ps 

. AR 

 كلوب .رایدلبا ضیرءعت هيد روشقای رلنوب هراناقروف ندحیلقو

 هدهسا هنیرزوا  rlyیدلوا رو هکمتک .
dea yl al سابع یالوط ندنسایژر كن » Gk « 

eo Jens! شلراط هنعل وا ماه ی نوت و شلوزوب یسارا 

Bist وب هدنسهدهع Hele abl كن هسک و یصنم مزمز تیاقس 

  deeشیرق  blندکمتک رار  etlلک لباف ۳

 هتک رح ربارب هلسودروا شیرقزمهتسیارهتسیا هدبلطلادبع ین
. Gl رار به هدودرواوب Sa ote . رایدلوا روح 

 ك « باطلا نب اور » ترضح زکلا  tdى د نالوا

 .یدقویهسش ندرلنا . یدراشماا كارتشا هک و » یدع

 اوم هنسهیرق « ردب » هلتکرح ندنکم كنسودرا شیرق
  cleقانوف یه ردق  « rteن ناوفص » « « لهج وبا

 نب هبتع » «« همیبد نب هبیش » « « ورحع نی لپس » « « هيما
 یک « یرتخیلا ویا » و « بلطلادبع نب سابع » « « هعسر

 فارشا  Lelyروا ه والا  byو توسک هود رزوقط <

 هلتعرس نوجا قمراتروف یاوراکو . یدراردیا ماعط یریفع

dy لحاس « ناف وبا » نکيا oly By . یدراردک 

 بوشوواص  Ghهاکم كنودروا هلکمر دشیرا هتمالس لزنم

 قیوشت كلهج وا هدهسیا شمردنوکربخ نوجا یا تدوع

 ماقتنا ندرامالسا بویعود ورک رابشرف هنیرزوا یغرتو
۱ AEC Borer ern 

ete? هدنراقدلوا لصاو هلح مان (هفحج) هدهار یاتنا 



pe eee 

 كشيرف رک او یک لرد ب

  Flotهید « رایدلوا لوتقم هدردب نالفو نالف » قرهاص
 ار هرکص ندک لیا ادن  GAITكرهسک یهود  debشیرق

 .یدروک ینفیدایوب ی رار داح  oryكرلەسك ضمب هحنلویود
  Gabeریمغس را هن هدفانهدءعی» لهح وا . یدلیا لزازت

 لتقو وع كمك نرراب . یدقح  Gadelرولسشالک «
. Gro. 

 كنافس وا هرزوا كمرتو یخ یتیشتروف كاوا

 سق » ییدردنوک  ployهبودروا هد « هفحج» « سقلا

 وا . یدشمشم  Cleeردق هردب راشرف هسرزوا یرارصا

 دهاعمو دجعتم هیاههزیو ندفارشآ ندر د
  « oyیا  ( «gta ceدصقمقرهلسروقنارواک هکمادام

Ss كره د ) یدلک مزال ls ود رک نوا . یدل وا لصاح 

 هدودروا ندهرهز « ALLبولیریا نیلهحک قافنالاب

 هدالاب. یدراشمتک  OL(باطحلا نبا رع » هلهج و ینیدللوا

 كارتشا هیودرا اساسا یدع ی نالوا یسهلسق كينع هللا یر

 و هدهرهز یو ندنرکدطا  Mageندنرلکدتک بولیرا

  «on ۰یدلوب عوقو تافلت ندرلنا هد .

 لوسر  Pe-ر دشارا یفغیدلواهدر كناوراک یرلت ضح

  «8ارت »  Codeyندهکم هدندورو  Mpو
 كمالسا یودروا ندنشیدنل | یربخ ینیدلواشمقح كنودروا"

  cad gaیدشللکشم  SG geكنشک یللا  oFیهدنسهظفاحم



 کک اک

 لمکم هبا cary شلدیا راضحا هرزوا قمروا یاوراک رب
 .كنا ورک . CAI راوشد قمراو یثراق هبودروا cate و

 " فداصت هراشرف هدربرب زسناما هسادیابقعن بوشود هنساقرا

 « یدیا راع لوس هدكل ود یرک یک ییدوا یاعحا قعلوا

 ees ؟ تاعا یرات ae Os قهر كلوب

 ۱ دوم یهتشب كناوراک زکسرید هن ) هرات | هلبا محو

 یمشروع قمراو یثراق هنسودروا شیرق هسقوب زکسرهتسیا

 قح بانج اکب ,Gy ندهفئاط Gl وب هله Goal حیجرت
 هسیا رلنا .یدلبا هراشنسا هلرلنا قرهروس . ( ردشعا دعو

 ودروارب كوس abel رک ۱« قدقح هلت قمروا Gas ر )

 ا ا ها هسلوا لشملب op Gol ترخ هلا

 ۰ (Aah حجر Ser بقعل ی هلفاق Sao ( قدراقح

 ۱۳ ندنرازوس و TU asl مرک ا لوسر

 ۱99 ۳ صح هنع یافت aul oy Gite Sal طقف ء یدلوا

 رزوس كجهدیا بیطت GE mee بانج les یلاعم رطاخ
 ا أ .دباهولا هع یضر » باطل انب ارمع » .یدلیوس

Sub!بوقح هنادم یرلترضح «دوسا نب دادقم» یک . 

 .زرهدیا تعاطا اک ۲ رب هسیا هن جما كهللا ١لا لوسر اب )
 MN Med gene "یضارا هللاو . زرهدک رار هلکنس ole يه

 .ترضح هلکعد (زردیآ تعزع ریارهلکنس كەستک ردق هنتیاه

 ail طقف . یدلوا نون هدایز كب ندنرازوسو كهلاراشم

 -تعس 1 LS < ۰ یدر وب دی باخحا قلل یار هدكمارک
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 هدهقع  | dyesید مرک  aah: Jodsدالوا نا

 دهعت یرلکج هک ریسا بونقاص ندش ره یک یرللابعو
  feedندنراقدعلوب هددهعت رب هليو هدهنیدم جراخ هدهسیا

  ood LTوب  ESS Sore yerیدرویلک مزال قمروص .
 رخف هللع ءانب  ob(زکسرید هن رازس) "اباطخ هراصنا نمد فا

e یدروس 

 هليا ماق هنع ةلایضر « ذاعم نب دعس » ندنفرط راضنا

 هلقمروص هيد ( ؟ زکسرویرویب دارم ,ty هللا لوسد ای )
 .دعسا » هیرزوا كلوب . یدروس (ol) تاد 9

gyذاعم  » bh)اکس رب هللا لوسر  Gallندیراب فرطو  
 کسو كدلبا داععاو داقتعا هنفیدلوا قح كراش ككيدربتك

 قترا .كذتيا قاثمو دهع هرزوا lel عابتا هلداشاو تعاطا

 هللا نردنوک یس . زکیشبا ey کوت راد ها و

 6590S hy هلکنس ویا رر هزکد رک | نوحقح

 «زیمنکح ندقمراو یثراف همشد ر .زالاق یربک زعرب چه

 ندقح بانج .زرلقداص .Sule زی ودیرک هدنتقو ه راحم

 de ناه . هرتسوک راشیا زکنج هلوا نونم ندزب هکمرلیا اجر

ey, SG,هد ( زکیرویب تع نعهفرطزککیدتیا دارم  
Meganمارک  Soe actlyهنیا هیوا ) قردلوا  Sy je 

 dns ردپ هدتداعس یودرا . یدروب ( زکیروب هللا

GE sbیدتیا تکرح  . 



a 

 نیا ىلع نامز ینیدنلوا برق هردب asl oT رخف

 Ol per ماوع ن ریز و صاقو یا نبا دعس « بلاطیا

 شیرف رانوب .رایدرویب les WF یلوق فشک رب گرم
 . رایدروک ینراکداک ردق هنسووق « ردپ» كنبرلاقس

Boeceیسهلوک كصاع ینیو « ملسا»  a... 

oy gb5 تانئاک رضف . رلیدتک k aslندنراقدلوا  

oleكنسودرا شیرف هدنرلکدلیا قاطنتسا یرلربسا مارک  

 نالا AY y باحا هدهسیا رلیدر و رخ یتراقدلوا یساقس

 BMA تققح مک بونلوب بوسنم هناوراکو ینیرلکدلیوس
 ندنرلقدالشاب کک ود هر هب د ere ینسبغوط » al نط

 مرک الوسر .رلیدید CIS كنافسوبا » راحاتراح رلریسا
Yas!هدنراقدل وا غراف ندزاع  INE)یرلکدلیوس یغوط  

 ( زکسددیا كرت نوجا یرلکدلیوس OVE «زکسرکود نوجا
 باوحتسا als ag قفر لاک یرلهلوک هدعب و . رلیدروس

EE) 
Jalلتلک ردهدنسهقدا كل هبت نانیدوک وش شیرق »  

 لوسد هدنرلکدید « ,yal یرادقم LB ردراو یرارکسع
 نوک ر» ةلقمروص ینکیرلسک هود چاق نوجا ماعط مرک |

 یسودرواشیرق ندنوب رایدید «رولسک هودزوقط نوک رب نوا

 SIE ۲ ییالوا هدتسارا كن لا زوژوقط كنیدوجوم

 نداسژرو «رابدبایشک Mig زوقط oS هتیاور حسح دلا
ALTهدهنلأوس ینیدلوا دوجوم  JASدادعت یترامسا  del 

 MF ZH ه « ردب » مالسا یودروا تيان . ریدر و باوج



aتو  

 قانیوا موق . یدروق ودروا ord ger لموقف قرهلوا لصاو

 EW كراناوحو كراناسنانکیا رورو ندنفیدلوا قاشوموب و

 1 . Gri رایاقو رانا

 طض ی «ردب » بولک یسودروا شیرق هوا
 SSS تح ز ندقلزسوص مالسا لها ندنکیدلیا لاغشاو

 LN ینمهو قملوا فات ندقل مسوص یخد ناطش . یدالشاب

Alle De bow delیدرو هسوسو  . SAوا ىلاعت هللا  

 مالسارکسعو یدشود وفروق-ر Fl یسودروا شیرف هک

 . یدلوا لئاز یرلقلنوغرو ندنغیدوبوا وموار یلتاط
 . ردنوک همج یحدی نوا كف رش نانو هک یسادرف

 هوص ,مراسا لها «ءیدف Gh) و
 هتک رحو یثم بوش هلکرب رار, .رایدردلوط یراهبرق بوناق

eyهسوسو نالوا هلسیالوط قلرسوصو یدلوا لصاح  

 هتعللا یضر رذنم نب باح . یدقنح Oo Lb هدهبناطش

boلوسد  dilیهدنتیاهن كا كنسهیرقردپ  Byeلتاطوقوح  
 نوجا یرادتوصهلتلومسو رولیروفودروا بيرق هووق نالوا

chوص بولبژاق ضوح رب  dilرولبیدلوط  Theyرلویوق  
 <de « هل nals یسلاق رسوص كند یادعا !us» رولیداق

 (alos كمالسا رکسم هلهجواوا قرهلیروسب بیوصت یساروب
beیدلوا ارحا افرح یهانتلاسر هداراو .یدلروس نامرف . 

She eeeسرم  ace atlام ات لوسرا <  
 هود بودیا هماقا LE و هدهنفارطا «chal OL رب نوجا
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 0359 زکسروروتوا هداروا زس . bays هزکنای هدیزکیرا

 ترصن هزب قح باج رک ۱۰ زرهدیا برح bl نمشد
 رک ۱۰ رولوا لصاح بولطم لهسیا ردیا هلغ زارحا بور و

 هزکءود كهسيا رولوا قجهلوا بولنم Ody عوقو یسکع
 ۹ زکسرولوا یالم هزع راشادراق دە یر هل وا کار

 كرلنا طقف » یدلک بولاق هدهنیدم یعوح رب sis GF هحرک

 لوس لوب رک ۱ .رداکد ناصقتوز | ندزمتبح مزب GF هرس
 نوکوبو IE لکد نکم یدراهسایب Ged or رب
 هلربخاک | نمدنفا تانئاکر خف هلکعد « یدراردیا ole ریار

 . یدروس ۷

 رب ندنرللاد امرخ نوجا مرک ۱ لوسر هنیرزوا كلوب
 . رلیدرک هاروا abl قیدص بانج «ترضح Gabel» ناباس

 قرەلا ریارب NS چاق رب ندمارک راصنا « ذاعم نیدعس »

 E نوت اهل O كناباس

 3 رفتسههرارتمد دلرهدیاتکرح یسودزا شیرق هدهرصوا

 مرک لوسر KE IT ندنعقوم « لقنقع » هدلاح یتیدلوا
 5 غ هلبا رکنو تمظع شیرف ةا برای شهدا

 .كکيدلبا دعو 6 opal بیذکت یکلوسر « رویوقوا نادم
paiمرظتنم هن  ) osكمالسالها هحددع . یدنلوب هدناحانم  

 . رایدیا قوفام تاق تاق هسیا هجهحلساو بابسا یناق چوا

 = هک yes هداسا صصف



EE 

 هرارز رب نعوبا » یر بولوا یرلقارباب چوا كشیرق
 هدر کید ربو « ثراح نب ترضن » ینرکید « ومت نی

 عقومو رلیدلک هبرح نادسم . قدر و « هحلط ن هحلط »

 فص یشراق هرانا ید مالسا لها . رایدلوا فص بوتوط

 نی زب نع وبا » Salle بیرغ هن نکل . یدروط بولوا

nFكنسودروا شیرق  Ayبعصم» یرداربو یرادقاریاب  

UNEاه خراب  Beeیروادق اس  
۱ . orl 

 قند abl L555 فارشا اس و
 هلح زا . رلیدیا ابرقا ندنشو ندقازوا GAS ۱ كنرجاهم

 « فلخ ن هما » نالوا یرانمشد هوس كمرک | لوسر

 یسالعا دج كمرک ا لوسر « فلخ نب یا » یردارو

 ك « بک نر صیصه Cle ك « بک نر هم » نالوا
 یشاذلو هدناوراک دوهعم 2 « ناضس «gl تقولواو ندنيوص

 del مس یو ندممس ی Fo « صاعلا نا ورم » قالوا

 راک | هدلاح یرلفدلوا ندناسل كل« 2 صصه » كلذک

letنا رمت » ندمارک  ILEیضد «دیز ن, دعس» و «  

 نالوا یردار Go كن « هرم » ید یراترصح lye هللا

 ANS SLE de. ual ندناسن 2 « مک نب یدع »

 هلیراترضح هنع هللا ىضر « قیدصلا ركب وبا » نالوا یسولوا

eeیرلترضح هنع هللا یضر « هحلط » ندمارک باحا راک  
eg <>كمرک | لوسر هدلاح یراقدلوا ندنیوص كت « هم  
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 نب دلاخ » هليا « ماشه نب لهج وا » نالوا GS | ودع

 نب هظف ۰ atl موزخم ی رلیدیا ندموزح ی. یخد « دلو

 . یدبا ندندافحا كن «هض

 هلع هللا یضر « قیدصلا ركب وبا » Sal وب cs اهد

en esoیدنک هنع هللا یخد « هللادع » یلغوا  Seah 

 ۲ هدتناسم شرق نکرمشم So cere » یلغوا رکیدو
 3 Mee یک | لوسر هک« ثراح ن .pair یدیا

  کسا هزس دمت نکیا روقوا نآرف مرک | لوسر ge بولوا
 كفانم دبع ید وا . یدرلبا ازهتسا هد روللیوس یرللاصم

 ندمارکباصا راک هدلاحینیدلوا ندنرللغوا رادلادع یردارپ

 رکید كفانم دع یراترضح هنع هللا ىضر ماوعلا نب ریز
 ءاسنلا ةد هتي . یدنددالوا یزعلا He نالوا یردارب

 Fre llc یراترضح life al .یضر یربکلا ة دخ

 كمالسالها هسیا دلیوخ نب لفون یردار, بولوا ندندالوا
 . یدیا ندنراتمشد كوس

 همرکا لوسر و Olin gl نالوا یسر كناوراک دوهعم

 سمش دنعن هما ید طعم یا نب هقع نالوا یوادع تدش

recyكا كنسودرواشیرق ویرادضح كفانم  OH katy : 

 یرللغوا كفانمدعنب سمشدمعنهعس رهدشو هدتعرومشم نالوا

 هنع هللایضر هدسع نالوا نیرجاهلا خسش ole یراقدلوا

 . یدبا (Sey كفانم دع نن بلطم نب ثراح هد یرلترصح

 هفذح يلغوا رکید و orth یدنک دلویغوا Weer هبتع



Se 

 .دعنانلوب هدنماقم هکمرما امدقم . یدیا هدنناس مالسا لها

 لوسرو ىلغوا كبلطلا ١ كنسودروا شیرق سادعیمع كمرک

 یتیدلوا ندن رلکوس كا  odeهدنسوشراق كحسلک 4 < نادم

GH par هلع هللا یضر بلطلادبع نب 5% Gols, كوي 
  . Gosنافسوا نالوا یرالغوا كلطلادع نب ثراح

 نیک رشم هورک ید لفون هلا  dlیدبا ربارب .
 ey بلاطوبا نالوایسد كنموق هرکص ندلطلادع

 ob < فص یراترضح ههجو هللا مارک ىلع ىلغوا كلطلا

 لوسر . یدرویروط یراق هلاطوا نب لقع یردار كوس

LSIبنز یسهعرک  goهللا  Lgeیجوز كنيراترضح  

 هفرطرب یف رشه وبن تیرهص ینیدلوارهظم «عسدنب صاعلاوب»

Goelیدروبلک بوکح حالس یراق ههللا لوسر  . 

 [ ءابسا صصق ]

 نکیاردیا هلناقم هلینريغ تبارقو تبموق رابرع میدقلانم
 ییا كرانالوا ابرقا هنیر رو كنيدارفا هلق رب dh یدمش

 هددرت ینغوج كشيرق CHE هبیثراق یشراق Godly هقرف
 ی نالوا نیک هلا یرابجا 1م فارشا . یدروشود

 هدمالسا فص ینیرانکیو هجوم« ینراشادراق بلطملادبع
 لوا شیرف رباک ۱ .رایدربشاش نواوا تابع زا ود ٩

olكرامالسا  Golamرتع» نوا قمالک | ینلاوحاو  ` 

 رامالسا )هدنندوع موقم رایدردنوک هفثک ی « بهو نی

 JAF یسهلج هدرلهسیا زسحالسو باسا بولوا ردق زوحوا "
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 یماندا كا هکمردیا نیم .رلردهداماهکعا سفن یادف هدنروغوا
Sdnیدید ( زالوا هکدمنا لتق . 

 (BN هدعبو یدراو 4 9299 رب نرد هعسر نب هبتع

cele؟ كحهدیا < هلکمک مک  SoSاب ینیردا ر هل  

 هزو رون jai RS ندک در دل وا یسهداز یادو هجوم

 5XE زاو ندشیاو زس . ردلکد Hl رولواو ؟ قجەلقاب

 رانآ رک ا زکفارت هبرع لئاق راس Gat . زکقح نداراو

 سکع . رولوا لصاح زکیوللعم od هسيا راردیا هلغ
 مکحو Gro « زکسزالوا تا عياض یشزب رس هدنااح

 ۳۳ ۱ ots )اال تن .دمازح نی
 للتقكنيمرضح نیورم هد « dF نطب » عازت بیس «ردمزال
 هلسروصكمر و ینتمف كناشانانلوا طض هلبایتد كنا ندنغیذلوا

as۱ یژروسهدنحا شیرفزرس .رولمهنلا یوا  

 ا رمز هبتع هند (نکتوپ gare كو
 Orv را وب مدردرو نب نقل كداشا Old وا طض هلا ید

 لهج وبا . یدردنوک ربخ هلهج وا هيد (زکیدیا رظن فرص
GEتمحو تربغو رايا كيرحو قیوشت هکنجو برح  

  لوبقیآروب كنهبتع .یدرایوس رلزوس قجاداسوا G رارامط
 دوج وکی زر ) قرەقح یرلیا بوروس یتا هقشاب ندک دمنا

Sarsنوحمامزب .زغجال | ماقتنا ندنباڪاو نددم نوک وب  
 BM بوتوط یران آ .ردقوب موزل de هکمریدلوا یرلیدم

 كنيرلیدنک . یدید ( زکجهروتوک هبهکم قربالغاب هنیرلهقرا
ofSهدنرلکح هدیا هسلغ كرهدیا داتعا هنیراتوق یرهاظو  
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 هش  . Gojtl.یدرویملینهبونءٌدوق یهدمالعا رکسع قحا

cele, sal برح dent تیارقو تیموق یسودروا ae 

  aaیدک هدنراو شرق  glندرتدرا درک ی
 وط-  GYیرحو رد اددرآ هدهلناقم . ۶ Ssیرافدنل و

 زارحاهلا تلبح یادف نوجا هلاةکیالعا كمالسا لها هدلاح
  Goینداهش  obتنم  Bay Weنیملس ی راقدلوا هیحان

 یتکجهداتیافک ه هبلغزارحا كنلقوح هلبسسیلاهحو لهحوا

 هدلاح یه و رودانظ  Boteنالوا دازم  Digitیهیمالسا

 یدرویلیا گز یینحهربق 1

  calیینماو دایعا هحردو  Nate daneییدردنوک
  Sesمو اک ۱ قرهلوا ! Gasنالورار هلمالسا رکسعو

 رویلپ وسءهابو نوح ا یندقروق ندنسهلوالتق كن ههدخو | یلغوا

 .<  lal ase 4کمروشود ندب رظن  ۰ Gals! gmوه  galeكن

  « Gods! “pealنطب  AZكنيمرضحن ورم لوتقم هد«

 نمسا كنشادرف توقیح هادم « صاع » یردار  oboدایرفهلا

  gantقوا هنسودروا مالسا لهاو  parce . CATكنيم

  Gal«باط-|نیرم » قوا  ye dl gos«محهم»یسوادازا
 یضو» ! «pediفداصت  dhlیدلبا دیمشو راده < یپلاراشم .

 ردناذوب نالوا دیش هلا حرجرتا ادا هدهمالسا تم .
 هدادعا فص هدهرصوا «  oldن د وسا ندم و = ی

 ندنضوح كردن اي ) دسالادبع  geراقسیضوح وا اب مرا

lady یدشا ne هد ( مرولوا oath كنآ دوخای مرازوبو 

 مالسا خیرات — ۲ — ۲۲



 رس

 بوش 98 GP gh هنضوح كمالسا Jol هلا فرسلس هدنن زوص

 -هنعللایضر هزم هللادسا بانج he جو . یدلبا مو

 قرهشوف هتهجوا نوجا عنم GK CIS ضوح كموقم

 .یتفیع نوعام . یدری ود یوق هلیفس هبرضریو GALE هدوسا
 كرهلوروس نوجا قع | هضوحینس دنک هلباطاب مز كمریتک هنسرب

 كرها لتف Gl هزج ترضح هدهرص ییدنک ردق هنرانک ات

 یدردنوک همنهج یاح

Bailes > یتسیدنک كره وروس کوشا مودم oll gay 

ARLE هدهسدآ ی وم ییدلبا لتق هدا ض وح یآ كنءهزحو 

 لتق هدنرانک ضوح ! othaراردقفتم هدنسلوا .

 .كوص نابلغ هدنفرطو شلوک ود ناق ندفرط ییا قترا

 . یدلکد لباققل آ ینکوا كن هلناقم ندشدلوا شمراو هب هجرد

 .ین رافص كمالسا لها قراقبح هنادیم asl مرکا لوسر

 ا Sis gb یرلبا ندفسیرا.ضنا و ,یدنازود

 ما نب ) !Gar» لاخدا oo pe كرهرود هحیثاو abl اص

 دن ae هرم قوا Lis. Re موج هنمشد 0

 . یدروم Aad هد ( ز S51 قوا

 tie » هرکص ندکدلیا فوفص بارت فرط Sil هیحوو
«dae acyهدنرظن شارف هلسیالوط یعولو دانا كالهح ویا . 

 :یردارب هنفرطر نوجا سوما لاکا ندنکیدشود كوجوک

getوا و یدقیچ هنادیمقرهلآ یدیلویلغ وا هنفرطرکید  lis 
sabهل راودنک هاهح و  chiaی . یدهتسیا زرابم نوا  



peطه ۱  

SNFدبع تش ارفع »  Ae Aled Cyنالو رضاح هد ردن  

 ناوح وت SI Sod Ll هذواعم » و « فوع » ندندالوا ید
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gers "كل عنا هدلاح ینیدلوا تشکر اشاع ناباش یسمرو 

ban | لوسر .یدرون وک هی ود روصح كرەد wl كلهجوا 

 یخد ! OAs pai Agiجم ! br-هتشرا یوعرف كتماو ) و

 ردو (  J yoیدروس €

 NE ىلع یلغوا هلا فاخ ن هيما ندشیرف یاسؤر ر6 |

 ةفراعم cole هدلاح !aly شعاط ردق هنیرامد كوص كنهر

 .رل دل وا cht هنن رات رے > ف وعن نج رلاذبع .Jokela رلهعدق

 مانتغا هلاراشم نوجا As! nel sah روق ,ندمول وا یرلن و

v3!هللا 3 قره ۲ هر یرلهرز ینادن وط هلا  inl 

 492( یشبح لالب Kl هدکمروت S54 gh BJF AI کیدو

 قوچ ك هلالب بانج هما نکيا هدنکم . یدروک هنعهللا یضر

L)نهیماهرفک سر هتشدا هللا راصنا  leزکیر دل وازکیروا » 

 «بوشوف یشک چاقر ندراصنا هلا داهم ندنفب دالاشاب هفم ربغاب هد

 tel اغر هننربعهچ ردك وص هغمرا روق كف وع ن نهرلادبع

 ek che و | یر: pam دوعسم نا هروک هتناس Cults یا ۱ [

 هدر و Bak ب Ny بولهد یغالوف كرهروک یخی دلوا لکشم قمر دلاق

 ِ 5 ردشمرو وک هب یهاندتلاسر ترضح روضح گر بروس



 س ۷۹

 ن de لغوا هدیراترمضح رسا نب راع یک یرلکدردلوا
Gaalیدسا لتف  } 

 هلا کاک وب eile ی ( نمدنفا E لر

 .نوشاربسابویهریدل وا هسلا رد !فداصت هرات Sa 50 را"

 ها هد ) نوتسعا Oe EKE ندا فداصت هده یرتخبلا ونا

 لهانکیا هدنکم یانثتسا بیس كن رتخیلأوا . یدیا شهروم
 كيرح Gl gad هدهلماعم نسح بوتا افحو اذا همالسا

 هدانح هدهنسهق را و شع 4:سهود e599 هدنرلهرود I وص

 دایز ن ردح . Gorge هدلاح یتیدلوا شل آ یهحیلم نا

 یس مرک ا (dye کیلا اک
Ossیرتخیلا ون |هدک دید( یدتاعنم یز  L)قجەلو ا مقىفر ) 

 ) !prow ۵ یدلد وس نوعا rad زکلاب ر ردحت.یدبد

 a No هکم نب .زرولوا ندر زمیکیا هدلاحوا ) موق هلکمد

 Shoe ( مهریدید یدتیا كرت ینشادقرآ ofl ایند تابح
 3 yor لقى رلن | یرلتریضح ردح .رلیدالشاب ه هل أقم كرەرو

 . یدر و رخ Be تروص هنهدنفا MW رخف توا

 WS pia هج وشود لودقم یتاسورو راک | رثک ات

 بولتروف ناجاق Gx gh زو هرارف قرهلوا مزبم یسودروا

 . یدلو ماتخ هللروصو هدرد یازغو !GAs رسا رانایماحاق

 فارشاكنارما و .یدشمشود pul یشک شمت ندشیرق

 . ردرلن وش یرلنال وا ندریاک او

 یراکراب«معكمرک الوسرترضح : بلطل ادبعن سابع
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 یسهداز مع لنهدنفا تانئاک رخف : بلاط وا نا ليقع

 ی ردار 5. كالع ترضحو

 . یهانتااسر هداز مع : بلطاادبعن ثراحن,لفو

 FIA SS par pate هعرک : عسرلانایاءلاوا
 ن بعصم نرجاهم رادماع هدرد : ربع ن Fie وا

 . یردار لس رات ضح ربع

> Sal 9 OF لیس 

 :یوزحما ماشه ن دلاخ

 : فاخن Gl ن هللادبع

 یردارب <Noy ge a نم وا ما: ۱ هد ن هللادبع

sly دلو 
 طعم یا ن هبقع

  O paثراح :

 فرشم هللا مالسا فرم نوکوا ربع نب زنع وبا ندرلنو

 هرکص تدم ر صاعلا واو لفولو لبقعو سابع یک یندلوا

Adal لخاد هنس هجان 25$ مارک باح ا بول En 

 are ىلاعت هللا یصر

 BAT رکو نشود هدهراغ نادم SS هدردب 5952

 یسبتل | بولوا ترد نوا laps Gal تافو Like ندهرج

 زکس نالوا ندراصنا . Gal ندراصنا یزکسو ندنرجاهم

 كرانوب . یدبا ندسوا یسیکیاو ندجرزخ یسینل آ كدیبش
 : ردرلن وش ?sit رش تاما



 ندمشاه ی : تلطلادبع ن Sob ن هدببع

 OAS ی : صاقو یا نب ربع
Wl asور ن  : » » 

Jieنسدع ی : رکب ن  

Carte : » » 

 ندنراح ی : ءاضم نب نا وفص

 ندراصنا : همشخ Cy دعس

 « : ردنم دبع ن رشیم

 « : ثراح ن دیر

 < : ele نل ربع

 « : العم ی عفار

 ۲ : هفارس نت هب زاح

gee Tae es res 7و  

 نامز ea هک والا شارف هده رام نادم

 ران | . یدتبا ما ینتفد كءالسا یادهش نمدنفا مرک | لوسر
 كرنالوا لوتقم ندشیرف ,cles هرکص ندکدلدا نفد

LT ag dy Ganeهدنجا یهزز « كفلخ ن هیما .  

 شمالا شاب dit gb بودیا خسفت یماضعاو شک یدوجو
 قار وط و شاط هس رزوا هدر ییدلوا هلغمالوا نکعیلق ندندلوا

 هغاربوط هدر هدهتوا هدنلوتقم ئاس یکییدلوموک قدهلنآ

 . یداوموک
 ۲۳ ج ۲ —. 1 مرا



۱ as! كا pen یرد تبرفظم نمهدنفا Ob a8 

 ندکدردن وک هبهرونمهدم ی راترمضحهنع هللایضر ه راح نب دیز

  o Xeهدم هدندورو كرخو . رادلاق نوک چ وا هدردب

ci یر ندندمر کنوح . ds! هدنجما عام یسلاها 

 هللالوسر تن هقر نالوا  Ye alos.لاعرا یراترضح

 یدشمروس اه راد .

 OY وا ووغام هخهاللغاب_یراربسا نوحما یرلم4۶ا رارف

UFنا  LE!قیص كم یللطلادبع نر سابع یرلترضح . 

 هجک وا مرک | لوسر .یدلکیا ردق هحابص ندنغب دلوا شمالغاب

 وه وا هن زو و شا وا اتم اردد دا یتسردلکیا لیکم

 هانیتلاسر ینارضح oe هللا یضر مارک راصنا . یدشمامرک

 Haine ندنراقدلوا ردیامازتلا ینسمالوازستحار الصا كنمدنقفا

 كسابع بولک یرایضعب یک یراکدتشیا GH زسوتیوا هجیک
GALLطدتسا ینارویب قالطاو وفعو رایدزوچ  pal . 
Jbهنکچهلک مزال قعلوا هلماعم ولرد هل هدنقح رارسا هک  Glo 

 هلماعم هلا هرواشم و یار هدراقح ندشدلوا لزا یهلا جو

 هزاشتسا هلا ol Solel هدناصوصخ Sys .یدرویدبا باا

 . Gl هنس تنش یشروم

 هتیرهدواشمتروص Hl مارک Nel لنمدنفا تانئاک رخف

 : رورو تامولعم هل وش «ءاسا صصق» راد

 . یدرل وس تسرس یر سک یه هدنروشم سلحم »

 یو یراترضح هنع Mey باططانا رع صوصخ ایلع
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ollهلا یار هاا و او تعرس رده هدلانتما  

oo ts! Gedyددر الب بویقاب هکر کو  هرطاخ الصا ید  

 بیصمهدننآر VIS او ,یدرریدسک یزوسو رر و as یار
 قفا ه Gal ی ناا IIH نکس ناز ا ا
 قح هک ردشماسد قوراغلارع Sagas ale ءاس . ردشمشود

 .a ردکعد Fx! HE و قرف Ase تازا كالطاب هلبا

 راد هنکج هلک مزال hal هلماعم ely هل هدنقح ارسا

 بیست یتمروس هراشنسا !dal TO نهدنفا تاشاک رخ
pledیزس قح بانج ) مرک ا لوسر .یدلوروق تروشم  

oTمع نام یدروس رفظهو بلاغ  SANTهدنقح  GEL 

aacهدناو (  aly!ترشح هدک با لاوس  SDF 

L »هللالوسر  Soe60 € ر در وا یاو ( oF Jamsداعم  

 دل دنفا تاساکرخف هدهسیایدنا و دارو هد4ع یلاعت !at یطر

 یاوسیل وا ندنفیدل وادعاسم کوب یرایهادیلاسر تقفشو محر

 CE اراک

 (clos نا هلك ا ا

 ندمابرقا هدنسارآ ارسا .یلمروا یتنوب كنسهلمج راردندنک رشم

aeردراو  GETیشادراف یلبقع مہر دلوا ن  de 

 هدزمنلف یشراف هراکرمشم !Ogu مادعا هزجح یردار یسابعو

 مالک ةرادا هدنلو Lote) ینیدلوا تقفشو OF ردق هرذ

 لوق هلن PAS مرک الوسو هدفسیا یدایا رارصا early هليا
 ندرلربسا ES Ais هللایضر قیدصلارکبوا : رایدمروم .
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 یک Sth نایمرد ی. ار (odes قالطاو وفع E هب دف

 یتهجو تانک رخف . رایدناوب هدآرو هدمارک باح ا وا

 قرنیلآ لدب مهرد كيب ردرد ندراریسا هللا لوقو بیش
 ۰ GA و رارف هيرا لر ویلا

 .یدروستکر ح اهجوتمهبهنسدم ینوک یح درد كرد, یازغ

 ; تلصاوم هنسهلحم «ارفص » !SH» رار مانع لاوماو ارس ۳

 JS Gol نی pai هللا طعم !J ن هبقع ندراربسا هدقدنلوا

 هنهدنفامرک | لوسر ك FE RRS رانو SS ye .یدرردتا

Se,ندنکشدنع ردا افجواذا هدهحردلوص همالسالها ك  

 كجهدک یرلبا هدایزاهد هدنلالضهاروب هدنلاحیراهلخت بولوا

 یحدایرف ییدردنوک هبهکم Mie ونا . hal Jos gale هورک

 هداب زا aS < هن رزوا مالسا لها gel est كمصمص

 رسا هد « ورم نب لیس » ندبیع یارعشو ندرلندیآ قی وشن
 نی Sapo هدتيا هدعاسم هللالوسر اب ) !Ely رم . یدیا

 Comedy هدناع .Jl اهدر . ےک وس ی راشید كور

 . Gal gl هدعاسم کو هدهسلآ یدد

 هقوسو هظفاحم كعانغ لاوما بک نب هللادبع ندراحت یت
 هنیرزوا یرلما رارف بولیزوم كرافک هدردب . یدشلوارومأم
 یدشلدا مانتغا ندنفرط مالسا لهاایشاو لاوما یراکدت ارت

 كما ۳ ا یدنک oe ینیدلو و ell ۶ 5م سکھ

GIy Sas!دنا هللا لوسر هدلاح و .  BLLهدنراوح  
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Gesباصا نالوا  dhlهلناقم زکلاب  alرانانلوب لومهم  
 Sais. els ندنکج هلک مزال قلوا مورح ندانغ لاوما

 !GLE یرلقدلو asl تانئاکر خف dal gl لزا هعرک تیآ

phe yeeیدسا  Aهسرا شل آ وشلون ه سک  ye 

pamعانغ لاوماو راشهرتک 4  Gal sere ghارفص » .  ». 

 هرزوا تاواسم slyly لاوما و هرکص لدقدلق> ندنزاغوب
 وا !ay یحیاق el راقفلاوذ كحاحح Cy هبنم . یدلرومس میس

 . رایدروس لوبق ی NES es a یتسهود كالهح

 pe یاو راک كنایفوا لوا ند زامل وا تکرح ندهتسدم

 BILL یارضح sig دیعسو هحلط نالوا Sha وک نوجا

 یه رشت هرد LW خف od Wo وع هب بدم قرهر دشارا

 هل وز هدد وع gle! ۰ oo Ah تعراسم« رط وا هل رال آ ربخ

 . رلبدلیا كیربت Gl قرءلوا قالم همرک |

 راتو fe یالوط ندنلاحنرا Age Lbs هلایطر هیقر
 . ليدى ردو ه هح رد 5 هل ab چ هس دم Jal ناوت هدنحا

 .لاقتسا هد روص نطنطم !S743 هللا لورو رلش | <

 تک جک .od Ae) ید را مالغا هبا راضحت سا هرزوا كلا

 .هربش هلا تارادو هدید IEG 25 gb نوا كنفداروب

 دصقم هک احا ود تا GMAT قر 4 غار 0255

ellsعنام هنعوقوشیاع ندنفرط قاخدارفا وشراق هبارسا . 



 كج هلک نارک 4 ed كراربسا OW y ندفارشا دوخایو قلوا

 . یدیا كلا نیمأت یتسمالوا عقاو لاحرب
 تاتش اک ر خف « یدلربتک هب هدم راریتسا هرکص نوک رب

BT posiباا ی  flee WE dulمیزو قرلوا  

 هنس هناخ ale “els ۰ ید روب هل هد زکیقاب هل زوک ران[ 4 |

 ماها هنب ورتشمو لوک امو راق سکه opel نالیر و رفاسم
 . ید ردنآ

olنایب  Bats!باح لنمدنفا مرک | لوسز هلهج و  
of pal heal 5یندروس دتع هدقح هلماعم كج هلدا  NS 

 قالط هلا یذخا لد مهرد كم ترد ندربسا رب هدنروشم

 5 !gu یماظعا د_ح مهرد ك ترد و . یک | رره

ALS» Golرر هروک هنس رادتقا و لات  Jnرارق هنملا  

 نابلوا Gor چیه « یدلر دلی یرارادقم 3 در ر و

 هغخ وج روا ندنلافطاهدندم هدا !J نابعلوت كلام ety و

wokكع رک وا قمزاب  bpsهکیدلر و رارق کلندا قالطا  

 هدنسیلاها de نالوا مورح ندتاتک و تئارف Wo ge وب

 . یدلاغوح یقهزاب یموقوا

 یشدلواتاذ رب نیکنز بلطاادبع نی سابع هللا لوسر مع

ageرسا راز هایلدب یدنک  oo OWS yكنسابرقا  wets 

 یسهجوز هدنج ورخ Oe کم ساع . geal فلکت 6 |

 ‘ مدویدک هبرح نر كرهر و E قوح ر, هلصن) اما

 . ردکعدالوا هللا كنس ES وب هسیا رولوا لاحرب اکب رک |
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 ندنو . GATS فقاو نک aay ندنسکیا ک و و یدشعد

 ر هدهاب هرزوا !Ala فرص هنفراصم J Sue هدلول هقشو

 ee رص al Al مانا روک aed لا نر
 هدی زاسا Che ندنشیدلوا !ule فرص هلتهح ییدک هسودنک

T owlیدشادا هوالع هتمینغ لاوما بونا  eas: BEL 

adaن لفوو بلاط وا ن ليقع یرالغوآ یشادراف رار,  

er bobیراق 42255 كرمر و  ILEنالوا شعلا هدەب  

 لودر هدهبیا یدلیا bog بلط ی وع هرالدب ? Js ول 1

 یول Has sib هرزوا CEI ی هزمهلع مز ) مرک ا

 . یدملا لوبق Ges و كرهرو باوجیلوت ( زیمهقارب اکس
sls) pepe 49531 Nyبوحآ ج ووآ  dlsنیسیمکحهر  ( 

 . 52292 ( رول | كنردقارب ہلضفلا a! gta jks 6 خف هلک هد.

 یتفندملو هک نکیا ردیا ماست SM و 1 هنسهح وز ساع

 لوسر هلتهج Sale نکىدملس كيهسمنک هقشب ندا یو

 ( یدرو ربخ :Rio کس ) هلتربح راهظا هتنزوسو كمرك ۷

 اطعا یاوج (یدرو رخ مر) هانیتلاسر . یدروص هد,
 نیسفداص نس کم رد اتداهشن ) سابع هنرزوا كوب . یدلیا

 یو ERE رادربخ هسمیکن د هکیدر و Get 42a || چ ارز.

 بوریتک تداهش هلک كەد sal) تلالد هکقدص كکي دا كنس
 زاریسا رثاس بویمهر دتا وفعیترا-ا Ja نکل . یدلوا مالسا

Je aeتدوع كرهر و ینیعم  NM pol . Gale!نيم لد  

TESلاو هب کم یربخ ینحهل وا قالطا  Badalنامژ  



 صلخ ی رارساو اطعا یلد تودک هب هس دم رلنالوا یرسا

 دمع ) هل رکف قوا عنام کوب Olin gl . رایدسود aS راد

 ن هدلاح Bgl pool ورمع غوا « !Fat لدب هدایز ندزمس

 هدایصو و هی هد ( زکیهرو لد ناقاصهدرس . مر و دبا رص

OL)كت « هعرز وا » ندراربسا . یدمهلک, د ےک هداسنا . 

 . یدلیا سیلخت سا كرمریو لد لوا لا لوا
 اع SF هللایضر بنز ete رک كنمدنفا مرک | لوسر

 Sortiy هرزوا قاوا یلدب كمیرلا نا صالاوا وز

 یرکلا IE golly هدنجاودزا نبح Gy - هک یدندرک

 ههسدم glam - یدذشمرو یرلترضح lye هللایضر

lisa . 1دخ بانح  Nsراذکرب هند هم 3  

 هدنلا لالد 5544! تراسا لد كکلندرک نالوا gr bad و

pegsتاج |  yt Eلوتسو .م یدتا  | aیو ید  

 كنز Seal ردنا بیو (ly یدراشلوا ts كرەروك
 هلفمروسب ( زکیرروچ GS هدیلدب ۰ زکیدیا قالطا یریسا

oH!لاحرد مارک  coldly!ولاص  poyهدیلندرک و .  

 . رای دلتا هداعا 4.45 باح

 بولت روقندنراسا لد الب عسرلا نم صاعااونا dose وب
 .ندننیدلوا شلاق رصم هدتلالض و رفک و شا تدوع هکم

os Ybںانج  ; cackرآ ندا امعیلاعت هللا  one Goh 

 . رد رلشمروس تلصاوم هدر یرلهرک | رد و تر







 ةنعولآ »نانو هدننابمارسا بولوا ند ع یارعش راهاشم

gealهتیدلوا یسیامرس رب هقدب ندنرعش كن «  geدعب ایف  
 !pas قالطا لدب الب هل طرش Dall وس 5 gu هدنبلع مالسا

 Fo « هعافر ن Ger هلا « بطاح نن باطم» ندرلرسا

 راسا Ja و tle Gode Lp pe و هدنلع مالا

 . یدلر ولاص نزقللا

 تا «بهون ربمع» نالوا رادتتسانم هلس هلتسمیصیلحم كنارسا

 : روزای هل وش « مالسا ند Zab » ینیدلوا مالسا لصن

 < nبهو ن حمی   Aasندنراذاطیش اولوت. 

EE ىصباح il Seale یدردا ادا همالسا لها هلو 

 ن ناونص  3513 adslید وا مایع و مرو ! ieیهو

 «یدید ) مدردنآلتف یدجردیک هب هدم هلیسهنا كتا صالخ

 (مردا هرادا يلاع و ررو یحرو كنس ن ) ناوفص 43

 باوح  S379ءا ه هلو اقم وب  nf,ندنسهود .یدراو هب هدم

 وا  feندنلا ك ربع هللا رب ربع ترضح ۰. یدر دل نا

Gish ههلالودر رو و 
 هل | یماغوا رع .یدروض یکیدک نوا ه ترضع لوا

 لاوس هد ( زکیدلبا هلواقم هللا هيما ن ناوفص ) یدید مدلک

  pF. saleترشح نوا هدهسیا یا هدیددص راکنا

252292 (Jae قحبانج هدمناب م هل الایخ وا ! ربع ای ( 

 اذم وا ! هللالوسر اب ) ربع هسرزوا كوب  oo Sندناونصهلع
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 (مدالک آ یدیدلوا لوسر قح .یدیآ لکد فقاو هسک هقش
 لا Ge Syl el هسدنک یلغوا ۰ یدلک همالسا بود

 قوجكم .یدلردنوک ههکم هرزواكا ثوعد همالسا gad ا

 . یدلوا ببتس هتمالسا كرلهسک
 رخ هم لوا كا ینمازبنا Soar كنسودروا شرق

 Oodle .یدیا «یازخ alas نب ناسیح » ندرابرارف .نر و

 هد یدلوا لصت بونالب وط «فارطا قلخ هدناوصو ه کم لوا

 .یدتا دادعت یثرف راکا نالوا لوتقم موفص هدن رةدروص

 فرحو Valles )« همان ناوفص » نانلوهدقمرون وا هدوشراق

 باوجه ما ءزکیروصینب هدهرکر هله .قجهاوا شمر دلج
 ae Aa لقبه كد رقنامحش واهک.نوج .یدبد ( كجهر و

Eهنس هلص وح  Eهاو د كر  Ob gels! 

 (یدلوالعت هیمان ناوفص ) رالهکم هنرزوا كيو .یدرویلیا

 رو رو وا هدموش راق هتشلا ناوفغص ) ناسح . رایدروص هب د

 هکم . یدد ( مدروک gests! JS كنشادرم dell نکل
 رامو را فویسل اهبش نیا هدنجما تربح و فوخ یسلاها

Weyیلوا .رایدلوا لصاو ه هکم هقلاقهثود  Seیتدابخا  

 هلران | xo بلطنادبع نی ثراح نا نایفسوا . !Aub دمت
sb! oly : 

 كيلطاادبع نب سابع نامز یرلکدشوروک هاا بهل وا

 ناتوط یلزک یغلمالسا بولوا eed Fal لضما یسهجوز

 یتیداوا هل هدردب ندنابفسو بهلوبا .رلیدبآهداروا یخدعفاروبا



 قالم هرایدم زب .لکد یثرب چنه Ally ) نایفسوا هلذمروص
 لتف ییراکدهتسیا كدلیا میلست هران | ییهقرا هدزمنردلوا

 مول ot ینالوط ندنو نکل . habl nel ینیرلکدهتسیا وب
Cadyیراوس یالآرب شمش هرات آ ريف هکنوج 6 ملا ید  

 . یدر و Gly ) یدلکد ox تمواقم هران | و یدراو

 رایلت آ زککیدروک وا ) عفار وا !Sats یهرواعو

 pao اک \ Soak هبضغ coll l 5 2d 9! هم د ) sol راکلام

ob shyلضفلاما سابعهجوز . یدروا  Chel ylندنزواجوب  
 یالو Se ع sao ردقو هدارو یسددنفا ) كره دنا تدح

 كهل وا بواق یر وا اج رب هد ( یهلوا نیسرو وکود
 ردکم هدلاح انف ندو یتشاب كن وعامو یدر دا هنسافق

Seyبهل ونا نالوا  Hatیناح هرکص هتفهر قرهلهتسخ  

 Ae .شارق هدسالوا .یدتیک هنازاځ رادو یدالراصا همنهح

 كمرک الوسر KS ge رایدمهتسیاقء gh cl ییالوط ندنمازپنا

 یرلکذلیا سح قحن | . یدرارودیا Glee یننج هلوا نونع
 . رایدنوط متام ردق یا رب (Godly بولغم cule هرات

 | رفظمو اروصنم tla كاع deal تا و
 3{ راذمشد نوو . یدربترآ یوق كمالسا see ندردب

 نالوا روک ذم هدناروت راید ومنانلو هد هن دم . یدلس یرازوک

 !Oo pile نام از ونه ند راقدالشاب کمد ردو یربمغیپ نامزرخآ
pcanید  looندهبمالسا تکو شو توق رلیدلوامالسا بودنانام  



{als 524) 33لها هلروص وو . یدلوا هدرلا وا مال نا  

 . یدرک هدراتفانم هنسارآ مالسا

 یسهونع ردکلا ةرفرف

 4 اط - هاهحو یاد وا ناسهدالاب هرکصنده وبن ترحه

 ا قیوشت یرلننشدو !ELLE كنج !J LOU دوب
 هدهسنا راثعا هدهارم هلا vusl ale اک ر خف هرزوا كماعا

 تبرفظمرد صوصخاب .یدرردا رارصا هدناکی رع Sad | لا

 . یدشهردناتدش هحرد كوص tam A boa یس«هع

 Sted ole ینبو نافطغ یب Oy یراقفتم هللا قئاس و

 « هرق ر# » ]راه تک ضع ندرلنوب . رايدر دتا old هلداسفا

 یرلقدالشاب هنعالپ وط هدن راوج Gye « ردک » Seale نالبند
 .هدقدل رو یرلیهانمتلاسر etn لصاو J ضدنا مرک | لوسر

 .عابس هروک هتاورر رکید و موتکم ما نا هروک هتاور رب
 بانج ینیرش قاحنسو Gols ماقمع اق oot ینهظفرع نب

 2 رایدر و تک رح ندهندمهدب رلادتا لا وش كرءدا عدو ه ىلع

 .بودنکردق هئوص « ردک » هلبا یرانو اه تمیشاهج تبعم

 .« راب » هدسیایدنل وا یرح !GLE .رایدلاق نوک وا هداروا

 OX Mandy یهسمک هقشب ندنفجوج Ghyz هود ر هدنما

 ۰ یداروم تدوع هب هس دم ندن رافدم 4 | رخ 3 هدندنآ و



 یسهوزغ ces ی

 <a ولشاب یسهفلاط دو ناللو هدنرهشو هدنراوج هنیدم

 كنهنیدمبولوا مسقنم م ه هلسق SI od LU «رضت»و « هضیرف»>

 ناب اس ه دام 9۳ « ناحطب < » هدنسهحات Os « هلاع »

glans Ss»ر, ناللوا همسل «  Cooly las rts Ss۰  

byیرلهعلف . رایدیا فورعم هلنراسح  Oeهتشيا . یدیا  
 . ردشلوا ald وب نديا دهع ضقن Ue لوا كا نددوه موق
 شیر و TENE هنناکد AF وقر, Oval sl doy Sah ش

 یدو LI روروتوا هداروا Gob برع رب نلک نوجا
eeeهنلسهفرا یکتا كنسيراتن | .نآ تقوا یر  

 !wel هرزوا كمتك بورت eel نداق . یدر دشتلبا

 هد یدلحا SF تدوع كرەلىكح Hl نامز یییدقل

hose oll».ناملسم » نداق .رایدالشاپ هکمشولوک  mr) « 

 .یدتیالتق یب یوق بواک یر ندمالسالها هدقدربغاب 4.

 هتشیا . bordel GT قرهنالبوط رایدوہ 2393( كلود
 .یدشود داسف هنسارآ « عاقنق ی » هلیامالسا لها هلتر وصوب

 - اتتلاسر روضح یدوم فارشا ندنفا تانک رخف

 قح زککیدروک هدنارون ! دوهب موق یا ) bl باج هنیراه
 e oll اکب . زکسرولیب یمغیدلوا ن, كربمغس
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 نس دمت ای ) هدنراباوج هدراناو شعرد ( مرلیا برح هلک زس

 شمشبلا هبرضو برحز, ؟ثسرویدیا bE ST شیرقیزب
 مرک ۱ لوسد هد ( زرضاح کنج Seal رهتدیا . زتعاج رب
 < ندداسف « یرلکحهعا ناما . رایدوقوا Glas هنهدنقا

 كنوب .رایدنالک | هلتروصوب ی رلکج همکزاو ندضرعتهمالسا
 ن هبال ونا » ندفارشا یسهلف سواو ندراصنا هسرزوا

 ترضح فیرش یاولو قرهلغارب ماقمعاق هدهتیدم « رذللا
 هثللاوش هلا نیماسم تا نع Ayah رب و مع ىلاعت هللا چاد

 . رایدروس تع هنامطب رسجو ےک ندهندم هدنطساوا

 شب نوا CAF ندنرلکدمهدیا تراسج هبرح cli ی
 روح همنلست oF كلبا كن هدعقل اید .یدلدیا o pole نوک

 دارم ینلتق كنسهلج مرک | لوسر هدا لوا . رایدلوا

 سبد ندنفارشا جدزخ هدهسیا یدنالغاب ینسهفاک قرهرومب

Quillنب هللادع  Glماحرتسا یتوفع ندلقكرلنا لواس نبا  

 هدهرلنآ زکفار ) ترشح لوا ندنکیدلیآ ol el هدنوو

 ۰ یدروس رظن فرص oaks Joao ( pat هداک و @ 244(

Gade G4هنفرط ماش  Giنانلوب هدنرلهعلق « یدلیا درطو  
 | یتسقاتم بولا هلالا تس ینسخ كنهراس لاوماو هحلسا

le۰ یدروس مسه هدنسارا نملسم  
۰ 

 سم روس یر —



ag 

 ]*[ یسهونغ قوس

 هلا ناوراک دوهع« نالوا Sob ینعوقو كرد هوزع

 تدم 7 ندقدل وا لصاو هب هکم هما ی برج oS, Olan وا

jn weقویسل ایه  rie92 قردوارامورا و  Au4 کم ام او  

 لوتقم یک eles seals Ser4> yd ey ¢ ly لوصو

 هنایفس وبا مبطلاب یاقم شیرق Coby ندنراقدلوا ربسا nd و

 pie هغمامراو هاب كنم راد راق all یماقتنا S54 بودا

 کا كرهروک كرادب هلع sla ۰ یدابا OnE Gale ور وس وف و

 عقاو هدهفاس تعاسر 4 Ae © یدقح jade هلا لتآ روت

 امرخ چاقرو هناخ چ اقرب بولوقوص ردق هلع ما ( ضیرع)

 یاذ ر Sih! Gold Gulf راصنا . یدقاب بوقس یجاغآ

 . ی دانا دیش ید "

 Slo ناه هدقدل ا رخ ey) xsl تاناک ر خف

 ندهنیدم نوجا بیداتو بیقعت GAT هلبا هدا ES زوو
 شمام ون وایتسیجآ Bh وغزو ردب زونه Los ەدەشاى اا

 Aa gh زوب هرارفناه ,Saray! lS gla كنم راز وکو
 ندنطولختابوبح یک یرادو 45( یادفب هلانیس حتف قیوس ]=[

dbیس رالاوچ نوا و را رد هوا  Je al alندنسعا مانتغا  

 . یدلربو یمان « یمهوزغ قیوس » %409 و ییالوط

he,ار و  SS 



 هنمرب ect كرهدوک BE ید ا دیش مالسا رب هسیا نایفس وا

Gabیدشماق رار هدواو شمشراق هرلندیا رارف هد . Ge! 

 « قیوس » نالو هدنرلرار !O94 قلازآ ی_رلکو هدرا رف

 CHT مالا لها ناک ندنراهفرآ و رارا | ی رااوچ
 ندقدلاق هد راشیط هحیک شب نهدنفا مرک الوسر .یدرارالپ وط

 .رایدروس تدواعم vrs OS زوق كنهحایذ هرکص

 5 463 pat مانتعا قازرا <b 7 هدهسب | رلیدم ەش o رابلهکم

ex!هنس  NaFیسهراس عیاقو  

 بجاو tiny كمسک نابرق و قملق یزا؛ lob نابرق

 كنغیدلر ور تد وع نده وسهوزغ .كدبا شا وسهدالابیبغ دلرورم

ileنابرقو یدلبق  CASیرلهمک نابرق هدهنمارک باصاو  

 . یدلیا صا نوجا

 هع رک ral SES رخیف هدنسهح | یذ لیهنسول هن

 یلعبانج یسهدازمع ییانع Sei هللایضر ارهزلاهطاف یسهمرتم

 . یدرویب شورت هنیرلترضح ههجو هللامرک بلاط یا نا
 هساور رو شب نوا هروک هتاور ر همطاف ترّضح تقولوا

Ogنوا  pSردح بانجو هدنشاب  NSرب یعرکی 4.1!  

 ۱ . یدیآ هدنشاب



ay — 

Chel ge ن ریز GAH رجاهم هدنلاوشكه رج As eS! 

 یسهجوز  alles Gell Solsیسهعرک كع یام

 نق.ط)اتاذ  elیرمزلا نا هالادبع  alyتر . یدسا

 ن رجاهم یر نده ورن  tlقحوح, ردق هامزوا  gbشما

  . calهدقمارا هدافتسا ندتصرف یه ن وجا ج اعزا یمالسا

 ! 02 592075یتسهالوادالواو  gagهكرداداحا  yهراناماسم

 رحس  ۲ » Gabهد « زااوا یدالوا قترآ كران  Jalكمالسا
 بذم« ینبلق ! Uponكلا راذم ندنرلقدلواه هک وس رازوس

 ءدایمدق  Srl gedیدانا تیذکت یدوم لوق یسوا دوحو ۰

  Iرایدلوا رورسم و نون هداعلاقوف ندو مارک .

 | هدفرظ هنسو  lelندمارک  Okeهللایضد نوع« ن

  GA pa> teندشرف یاسور لا شد روت ا راد لاخرا

  aaaهایناصف»هدنقح هیما موق :یدتک نداد تلسلا نآ
 رود هل وش :

 وبشا  Be aie dualاطم ( laxشل وا عاطم هب هب وس تل

 ینطصمدح .شمشودهنلما قتلوا نامز رخآ ین یبیدنک طقفو
PS شان ندندسح 8 ار وهظی رات poe لسو ade ىلا عت هلل ا یلص 

 نوک ر هرکص ندردب هوزع . یدهشااق هدتلالضو  0Sردیک

 لوتقم هدنسهعقو ردب هنسودنک هدقداغوا هنسهرق رد کلا

 یاسر نالوا  | Hesینداوا شل  9 5 ogeeشرتسوک
 یردارب هلا هع ر نب هبتع نالوا یرلهدازینادور  Hastهداروا

 4 ۲ س مالسا خرا



 , یوفلوا ندننیدلوا شار ورخ یراقدلوا
2 

 ی

 ۱ ۰ ردشلا مهج منع ید



oft?ہوش نم  

 ae هللا (go باطخلا نا رع هرکص ندرد 5958

 (Mo تافو opal ةفاذخ نن سمنخ یداما د كس رلت رح

 ین ك مد. ها مرک الوسر .یدشلاقلوط هصذح یسهحوز

 هللا یضر هقر یس«>وز Are هللایضر نافع ن <Oke i و

 :تافو هدد راهرص یهازغ ردب هل هح و یی دنا وا نا هدالا هداپع

 ىدا وزرآ یمرو she یهصتح رع ندنفدل وا شا

oleهدنرکف جوز یاملا راشم هوا  GG!ندنو ندهرکص . 

sel 3لکا  Serreو . یدلرق کهروب كاط | نا  ead 

 .ترضح هدک دارا هباکح هنهدنفا CLE رخف هدناکش ضرعم

 رادهاو یرمع قدهدوسج و یدنک یهصفح ola هانینلاسر

 .یدروم راسمو نم

hase deal edly! هلهح g rsd وا OL هدالا هب oral 

Oke ترضح یعوئلک ما یرلههرتح Ae S OW y یسهقلطم 

 الو هیقر همفد كليا هيلا راشم هک رایدروس موزت هنافع
 مولک ما  ablفرش  poلئا هت  Samael.یقل ندونلاید

  ae.یدنوآ تا :

 ۳۳ oA..F نال وا یر هدنسا زع رد دک زار ندب وب



 س ا ٠ 4 تتس

Sobشحج ن هللادنع هروک هتاور رو كبلطاادبع نب  

Chelبولوا یہ جوز  Pro’یلتففو  BANG By 
 هدکلدناداب هبد « نک اسلاما هدلتهج یکیدلیا ماطایارقف امنادو

Oyتاب بیز  Sob Oeلوط  GINGتاک رخ  

xs!ییاملاراشم  / xیر 8 قرور وم  dleهدهسدآ راد دلمق  

 . یدلوا تنح مزاع ه هرکص یآ 5: کس ندنکیدما by یرع

ap \bی هلق رم كد و  Lud,ندارمشو ندنساننعاو  

 .یدردبا وج یزمدنفا OC رخف ا٤ا د « فرشا بک »

 اک زدق «هکم نوا تبرعت ناس بقاعتم یتسارغ رد

alataیراذگ كرد ا داشنا رله سه هدنقح یرلل وتقم ردب  

 هرکص تدمر و هع هب هدم .ید هلا میخ apie مالاسا

 ؟ رلکمک ندنقح كف كفرشا نا نوا مزب ual مرک | لوسر

 رضاحەلغەر و ) یدر و توق هراکرشم بود ا اذا oy ab رعش

 هلالوسرای)هماسم ن دم ندنناکرا یسهلببق سوا نانل y ساحلاب

ATدومآم ههفطو وو یدرو زوس هيد ( مریاک نندنتح  
 . یدلوا

 یردار توس AS نانلوا صا !ps ly دم
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 یراحالس « ندک ایوک . رایدتیا بیترتدلیحرب ble هلن ویا
 ail glo ی راقدل وا ot Ss كا ضارقتسا هراپ كرد نهر

 كنو . رایدلیا لاصحتسا یتساضر Gaon وک رخ هبک هللا

 ye « poy دابع « al gl « هماسم نا دم هسرزوا

 ندرہش Wl poe مع هلایطر رحن سع واو سوا ن

 یرانو بک . WAS هن رص Sor sl gles FAS بوقیچ ,

 ی رابدنک و یدچا GALE شمربتک نهر نوجا ضا رةتسا

 a رزوا كنوعلء یباتفر !ah هملسم نب دمت . یدلآ ا

 رایدربتک هتلاسر روضح بوسک Gold هللا مو

 4در ae ae ned رخف دوم یاس ۇر نوک یا

 اس ولردهن AS مرک | لوسر هدهسیا رایدتنا تیاکش دا رهلک

 e ew ASKS هلغمروس نا ییغیدلوا دادغ اب

 یا طب یهداند داسا یعاس لوق وا روضو د دک

 .هراوبلاراد هرزوا كمکچ ینسورخا یازح قدلرویب بیرت
sیدلردن  . 



ame ۰۷ س 

 تاو نع ضس لوا نددحا

 هکیدلو عوقو Slike ی ۀوزغ wal Very كننس وا
 رولسد جد صایذ هورع کو

 Sok  روثعد هدلحم نالسد ( ایذ ) ندنسنغارا دع

 pee J ندن Jes als ی و براح ی erty هدنمان

cols!ه هر وە هدم قره الب وط  esتو زا  nayیدل وا  

 وترد هرزواقهتغاط یرلنآ !Pail J لوسر هلغملا رخ

 . رایدروس تو نده دم aod ده | ىللا

 هورک و نالوا شع الب وط هالدصتم ضرع و ز 2 هب هس له

 .رطدجاقهرلغاط زال ا ریاآرخ ینجورخ كنمدنفاتانناک رخف
 ا شدلوا لماو رو دلع مالسا یودرا
 ترضح لوا . یدغاب روما ر LS هددرص وا . یدقو

 45551 كجاغآ ر بوراق چی راف رش old نالوا شءالصیا
RS Seهس باس هرکص  GP . babکەدراغاط 515-3 وا  

pceیهدافتسا ندنشو زکلا كمرک | لودر تصور هک رک  

 رخف كره روب oly uly wil یحتاق روتعد دره ودود

 مک نوک و لندن یس ) dae كکو و . یداک هاب اتو

 بوچآ یرازوک ترضح لوا هدنفیدریغاب هد ( قجهرا روق
 هدکدر ویا وج ( هللا ترضح ) هلساهم و تعاحش لاکو قرا2 اق

 لوسر . یدشود ندنلا یجناق ندنشداللسا هکمهرتس روتعدب
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 ) Seely وق مک ند یس یدم*)قر+ | یعنلق yy de مرکا

 كره ر ویاوج ) ردقو هک (gael وق ی ) روتعد هلغمروس

 نوک رب نوا Ploy تبوبیغ ندهتیدم . یدلوا مالسا

 هل bs AT alb rj ندمیاس ی 9 ند و © یدشمر وس

 dele زورح وا ’aan | رم ی رلقدنالب gb هدن سبحان &

 SUT A ربخ ینیهانیتلاسر تکرح هدهسا یداراو هسرارزوا

ule lb.92 تد وع ن زق لوا لاتو ندب  SADلوسر هده عودوا  

 ¢ راد دلاق ot lab نوک قوا مرک |

Aleحس هدنسهرخ الایذ ج هه 97  Aeیدلو ع ووو هد رف . 

 تودک هماش شرک ندنتدب وام و ه را +J = هک هل وش

 لید Le ندنراکدمروک GT ge bee نوجا كلك

 هيما نب ناوفص . رایدالشاب همازباا gab قاصو دج هللا
 اا Solas ن بطدوح و هەر ن هللا Ac هل |

 لور هلذلا رخ Sahl تکرح هللا لو وا كنا وراک رب

 .یدروملاسرا یراوسزوب هدنتیعم هه راح ناد ز نهدنفامرک |

  ابصاایلعهدنراوج كنهرد نالیند ( هدرقلاتاذ ) عقاو هدد

aes.بولو  “asiییاح نا وراک . رلیدلیا موج «نیرارزوا  

 طیض هدوحو« لاوما ندنراقدحاق هفرط رر !Goda رامورا

 زا رفا نوح الام لا تډب ge GANS هن هدم 24( وا مانتغاو

 كنهروک de لاوما .یدلدبامسقن Cale guile قرهلبرویپ
 . ردررګ هدربس باک pol هدننمق مرد كم زو

ee 60 ESS 

 ها  BE ea beء #



 ےس \ ۰ س

 دحا 59

 یسودروا مالا هدرد هلهحو یدل وا نا هد راقوت

 .كیهو زغو هددرص ییدلدا رارف روب و رامورات یرلیشرف

ee ohنایفس ونا ی  Gio olورع  sly! 

 .ندکمشود هللا كرلمال سا و bee | لارا ههکم هل وب لحاس

eaeبول وا کو هود كل لا وما یهدناو راک وب  

eelیدبا ر اسد كس یللا  . onyرد یسرکا  BS 

 .یسهصح RS قوح ر, لندشرف N نالوا لوتقم

 .یسماغلو pole كنسواخرب ندنارادهصح .یدراو یتکراشمو

 . یدنل وا im Sodas عضو 4 « هود: اراد » اشا هانلسح

 .هنرزوایلصاوم ه کم كرليرارف !oy یرخیازپا رد

 etl ن ناوفص ندنراردارو دالوا كرلنالوا فلت هده راح

 ling! guilds ییک هعسرن هللادعو لهجوا نب همرکع

oyسکی یر . 6221 لتقف ینمرلولوا مر دم ) 448  

ae 5هدزک دناتنواعمهز هلایت« و راک كن ءافاق وش .یدقار . 

 نالوا و ییاقتناذخا ًاتاذ .رلیدید dat) ماقتنا ندنآ

 .باخا راس !sly de تقفاوم لاحرد هقیلکتو

 eg tle pw ن طه یلاوما del اضراو ell هدی هیامرس

 Pepin) Ha Sus ندقدنل وا میلست هاا راند كس یالا نالوا
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oolءوت نوجا قنوش د كار هرح دهسا را و هراپ  an lodورو؟ م وزل هده هبعانقا و  gia. peدا ی رامسا كشدرق فارشا نال وا ل  jee « Ao!هنایلغ ینسهنارواکنج تری كقلخ ر هیلیادا را رلقطن گكرهلیوس رهدیصق  dhe efن وحما  palesانا هد صاعا!نا ور ندابطخ  POS etoواو  seیمطا  
abe ats! je

 
 ۱ . یدالشاب هم ون و كب رک قلخو کوس رعش هدنماعمالسا ب ges yaad وارا رصا و مارا هدنل وقهدلاح یهو راک د ی دوم AE) glen هنموق هل | یناس تقالط نوا تر و دوم E هدر هدو ی ندنشدنل وا وذع و قالطا لد الر _ هلیط رش ale 7 هدسنملع مالا Lean رولدا pel هدردب هنعولآ . یداردنوک هدا لئابفو

 تک رح ندکم ها ودروآ ر كل ره كر چ وا هرزوا قوا رک یدردفكیپ oop Kee دات ھا bees هعزخ ی gears رايش رف هدنسهاسرپادن 2
rs. . ablكس چ وا حل  Silex۰ یدراو یراوس زو  GIF, OM J Sueننودروا و . یدیا یلیهدز  srlنابفسو |  calهد « دنه » یا ۰  oeلوتقم یردب بو وا  Aceهللا  cooly,ییماقتا هادیلو  olقدوشا یرکسع نوجا  wes)5 یدردا  



  4 iیا ,

 تا 4 ٩" تتس

 نا ,Sok ید راق كالهجح و | نا هم Xe همش) ندهرو زم

 یسهحوز كماثه نا ثراح . « مکح ما » oid كماشه

 ثكنهبما ن ناوفص ۰« همطاف » یزف None ن دیو و

 ۱۳۳ و cS دمو یسجوز

 كريم نب زیزع واو « هطبر » CP كنيس dey یمهجوز
 رار abl ناک pte Ke نداق شب نوا oie سانخ « یسهدلاو

 رارمش كجهريتک هنریغ یرارواکنج و LYE فد بولوا
 . ید راروقوا

 ندنف دارعوا هتک الف "هدنسهعق و ردن تلط)ادبع ن سابع

osو ندک دم. رار هللا ودروا هلرذعم نام ك ردبا  

 بوتکم رز ی واح ین همزال تالصه راد هتک حولا و كشررف

 ندراذغ ېب هلیطرش Gey شالوا هب هنيدم هدنوک چ وا بوزاب

 شمل وا مالا هلا راشم هکنوح . یدردن وک قره وط یعاس ر

 Haw الوط یسهنظویهدهبک و یاالما وداوما یهدنکم قحن او
 Kal مک ندشیرق یتمالسا هلدوع هینکم قرعیلق هدهنیدم
 هدنسه رق ( اف ) یهالالو-ربولک یبیعاس CLs .یدشماوب

 . یدلبا ماسآ یوتکم قرالو

 هللایضر « بک نا یا » BS asl تاک رخف

 ندقدروس لصاح Je هناحردنم قرەدوقوا هرات مضح ace یلاعت

 هروک ذمهیرق هدعب .یدروسصا ین وطموتکم كتنفک هرکص
 !See Mi al gos ee SNe دعس ندراصنا راکو ندنفاما

Geaهرک اذم یتیفکو قرلوا هامرم هلا فرم#  «out! 
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 GS MN gol كنسودروا شرق Spey grins هرکصو»
 هنرطوا ًارومام یبنع هللایهد رذنلانا بابح !Joe قیقحمو"

Eیدردب  . 

 لصاو هلع مات » ضا صع < عقا وهدنزاوج هن 4. لم هیلا راشم

 تاقشح یارجا . یدروک هدار وا ینسودر وا نیک دم هدفدلو 3

 تیاکح oil مرکا و 9 تدوع ههندم لا

 Se jae یوتکم كيلطلادبع ن ore Naat و . یدلیا

Go 9s! sai۱ :  

 یسود روا ONS مثم as هبنشراهحرب هدنالاوا كالا وش

 مان exe .کهدنراوج دحا لبج دریک =aul y . وب
 . یدلاق هدار وا GS try a ine بواوا لزا هلع

 كرلريغص ماطر هداور asl ace یسهحک هءج 3

 WS Grd وا كحتلف مان راقفلاوذ « Gus Ve و

 ین راف رشدپ كرابم بویک هوز SE, JOT .یقیدلوا اد
 GS یسادرف ندسنهدلوا شمروک ین رافدلوا شقوص هنساقاب

jaeفا  Oe!همارک  daندعاحا رارینص نانلزاغو ) هللا  

 ندمت Sal كیدک یهدنچ وا كمحناق و هاوذ Goad وا =

 ود( ددکید تدم هرز مکعو . 3,1 هتشوا لق تایپ
notزکیرزط هدنجا هندم ًارظن هاحوش )و . یدروب » 

 (زکیدیا كنج یظفحو یفادت هسیا sal موش یرجما نمشد
 بسانم یارو هد یراضمب ندمارک باعا . یا ا 9

eeلواس نا یا نا هالادبع نیقفانلا سیر . رایدرزک  



  acyاو یو |

 — ا:

 ا 2. اها نامز هلالوسراب ) eS aby یخد
 ا ی رواوا بولقم لهنا راقچ یراشیط تقو هر
 . یدید ( كدرواک باغ Jes! sal هعفادم بولاق

 : هک رود sal صصق
1 

 ۰ «یدبا تحاصم Jb Gil ys تکرح sila هل وا مقاولاش»

 GE شم روچ !a راراود و را فرط یه ,Hawa ارز

ekeدس هاا  thalلوسرو هدنمکح هعاق ر ندنکو ديا . 

 + یدبا هدنسهب اعم یوق ر ی ET هدنساب ور كوا

ade ateدم كحدمر  gra ADsهدر  weوا تام و  ai!شرف  

 . بوشوواص یسایخر كر هلک روتف ah < هدر ده ی راهدلوا

1 
1 

4 

~ 

 .ندب رجا هدر دن یرلکدتا موج هس رزوا هسدمو . یدردک

 .هدروص Sls . G2I 3+ هلا فلت 9£ ر Godel قوا

  Feهاما هدلالوا بولک فض هنسودروا شرق کوره 

 یراشیط  Godel eal.قعازاق ییهراح هللا موش هم رارزوا

 2 « یدرولوا یالوق

 9 OY sl pot هداروا مالاسا 3 ار واکنچ Oley هدر نکل

 2 !wits لصاو كادہشو یاوثمو ر <| یر ۔اوہل وا لئا كنازغ

 es Pay هدازغو om ددا ندهدنفامرکآ لوسر یاحرد

 ۱ geek (alll ) ندنراقدلوا oes ous ا تا هحرد كوص

 . ۹ RY) > Jیر ۰ داد ر هک و رم  Grobراقیح « دشمنار 

ws oes 4كح  for! هز رجاهمكرک یک یراکدید (  
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aeاه  

 نمشدندنماملوب هدلاح یعفأ دن هد هدم ( درس ندا ارگ

Se 89هبهنیدمجراخ كرهد ( ری راهش وب نوتب كردیا  
cl aراب دشا  ieمرکم  leی  ot Spee 

Algerهدهنع  culeتاذرب ردا هجرد لوصو عیجش  Aad gl 

 . یدلوا لمحتم واردر یسهلعوح «فمروط بونابق هدرهش
 هنرارزوابوقبح یراشبطنو-) واهسیا رولوا ریذکردقهننمشد

oa۱ ید هتسیآ  

eeلوسزندنکب ءلیا لیکشت ی رک | یرارادفرطمو و  

 HE Se نادیم بوقیج یرادیط زسهراچ هدهدنفا مرک |

 ید هرکوت = 4..(| رد dag je (- یدر و زا رف هرزوگ

 DS در یدروم ( ردا ناسحا ترصت هرس قح ب

 Otel وا شلرو رارف هرزوا Glly یشراف هنمشدو ج ورح

 CALM سیر هدیا رایدلوا نو WU y هدیآر وا قالوط

Aloeندنک دلر و رارق هنفالخ او لول س نا یا نا  

 ۱ . یداوا رشت

 ASSES GS یجنزوتط تااوش ہرواشمو کاو و
 لئاضف هدهبطخ و رلیرلق Baer هد الواح 39 زا . یدیا

 ادا هلتعاج )2 ec eae هک نف و وب Oe یداهج

 هرخ قروه 1 قوراذلارعو !«Gall Si ترضح كرد

 Jal مرک | لوسر امهلا راشم . ء oop و ۱

 OL رف : ریدر دک یت-هسلا رفس ۰ رایدنل زود تسهم

Crندفدنالحالس بوناشوقینجیلق.یدنکهرز کیا هنرزوآ  
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 Neg رضاح به مارک باح | . یدقیج 4b رش دجسم هرکص

 : a | ats هنمودق كهانرلاسر بواک هدیسل اها wr رق

 تاک < acthl یمهفط و ot كا و كور كا كکل رکسع

 سری دن و یارو داءناو تءاطاه صا كق وفام همام هده <

 :دیسا و ركمرک | لوسر SF gill داععا بوم اهلخادم الصا

 رگهروب بیش و حیحرت Basle یفاد ندشدلوا كعد یجو

 Gil اطخ ر وبیل + و رارقو Gly رنادهتکر حیزواحنکبا

 : کود « مالسا ys خرات » هدا رود

 فخ تمکح رب هدنوو یخد یراترضح مرکا لوسر»
Goals! ac,ارکو مارک باعصا رک كن ءقووب یرهیالک 1  

delلها  elوم نوجا  Limزد کیدلی ىج هلو ءا ناو  

 غ رراصا Gal citi ندهید تربغو هیمالسا Cur درج

 اهجو یموزرآ iT بودا لوبق نکيا ردتقم S41 در

 « یدر و رارف
 BA porte pole هدن رلهرهطم: رخ ك نص دنفاتانلاک رخف

 الا یطر ریضح نیدیسا هلباذاهمن دعس یا ریس هلببق سو ادد رص

 رس ) هللا خو یراندیا رابجا هجورخ !GI لوسر امی
 زکیدتا رو هنمقیچ Grd هنیراوزرآ یهللالوسر
 رولک و ک ۱ . ,Salil کا eaks بسانموت

 ly ناجا . رایدد ( رولس Mel ندزس وا یساضتفا كعرا

oly yمدا هلا كاردا ییاطخ کهدنراتکرح  Healy!لوسرو  

 et كنز هللا لوسر اب ) هدنچ ورخ Jae jibe هرخكنابرک
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calleوزرا لصا نس . زما  Sees! palهند ( تا هل وا  

 هتسلا مرا لوسر . رایدتبا عیدوت ههانزتل سر !GY مامز

 مک ارضا 3 شعالحالس هس رز وا یرا رصاو مارا كرل |

 Ae ودنده اكنح هرکصنداقدن الاحالاس ه penn of ( ندنشدل وا

Scabهرکص ندو  | calle asوا 6 زکیما  Sulهدر  

SA) ole249 ترصن قح بانج هکلب ( Goergeناه  
 ۰ راد 2 <o نده دم توش 118

 یاول یک یراقدلقارب ماقمع اق هده دم Fgh ما نا

eleرب ۸ یعصم «  aسوا هدیغاحنس کیا راستا و  

Ahead۷ بابح) ندنسهلبو حدزحو » هرابع ی لرد « ندنس  

 Ly Aa « .یدلروس عییدو ها <a مع alll یر ) رذنلا

 هدنک واكمرک | لوسر قرلواییهرزهدایع cyl دعس هللا «ذاعم

 ردق تعاسر هفاسم یءهدنسارا هدم هلا دحا . یدراروب روب

 dlal- وا شرو کر spe ندن !je Gr 6 ندنشدلوا

aly,تلصاوم هاروا  ora! OMSهنمشد یرزوا ماشقا  cae 

 Sony las بولدک ردق aly وا ندنفحهبمهلوا سانم قوا

 ر نا 4لادبع نداروا . bulls ole نالند ( خش )

 ربهز نت دا « مرا of دز ‘ تزاع oy ءار 6 دز 2 هماسا

 wo a هک وا ۰ رایدروس هداعا هر هس کم یرلةح وح =

 sale ره oll ی رلت pam de هالا se یراصتالا هما سم
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 «یدلراةبح هلوغهرف هرزوا قمسال gb ssl رطا كن داعس یودرا هل |

“i pes?9! 8 همرکع هدند_نف رط  al! Nem4( وعهرف هفرفر  

 كمرکا لوسر as هلایخر cid oe cy. Ol 3 ۰ یدشمق.ح

teهر هظفاحم یس  Fpl۰ یدلروس  

daتاک ر خف رحسلا يلع کک ی را  yslنداروا  

 Sea Jats . یدرور نا رخ ییعوط هنغاط دحا قر2) 8

 39 رخ ندضفوم نخبش . یدا رف كم یوم لرکسء

 leu هتسودنک لولس نا یان هالا vc نیقفا لاسر ہد سە رے

OY stندنکندتک هب هن دم بون ود ورک هللا راقفانم ردو زوج وا  

 بوم هحرزخ یسمتک كراناو شلاق ردق زو ید ودروا

 .یدشمروشود تی es هما« ی ندس وا وین apib هن راح

 کو شن را هسایر تیاده ۰ cal a اطرش هاو ددر ون

 هل داعس ی ود را بوک ود هب هب دم هل عام | هنمةفانم ها ط کیا وا

 ۰ راددرا و |<Sl J رار

 لوسر ۰ یدراو یلهرز « رو Sb هدمالاسا ی ودروا

 یرارئاس بولوا ین اررب !ped یضرهدر وا هل نمد وا 2

 كرەدىادانتسا هنعاط دحا تداعس یودروا ۰ راد دنا هداس 7 8

 odin وشراق كم الاسا لها هد رلکر غم ,یدالغاب فصیژراق 4 هردم

 یا ن هحلط ندرادلادبع ی یعاحنس كراذا . رایدلوا فص

 . یداآ هدهحلط



 هدن زک ص كنو اه یود روآیرلت رضح نمدنفا >< الوسر

slaty v3 5!صاق و یا نا دعس هلا حارجلا نا ةديبع وا  

 هشاکع oul هدنسادناموق رع Cy دادقمرادمادو هدنسادناموق
 لوص دسالادبع ن همامونا و هح [:ح عاص یدسا نصح ی

 یادناموق شا كنسود را شرف . یدراشلروس روم ae هحازح

 a‘ انج غ اصءهمسر cy هالادبع ینادناموقزادناربت بول وا نایفسو |

lik ssنهمرکع هسا ینادناموق حانج لوصو دیلولنا دلاخ  

 ورادمد ددصاعل انا ورم abl هما ن ناوفص . یدیالهحوا

 ۱ bal ینادناموقطامتحا
 هنیرزوایا عضوم ذخاو لباقنالابهجور A ودر وایرا

 نمشد ندارواو ندا تباصا 4:9 رط لوص كنسودروا مالا

 یسداو « «Chie « oll ظوحام یطرم و موج كنس راوس

 زادناریت یللا هدنسادناموقرببح نا هللادبع نوجماهظفاع ی زغا

 سقاهبلغ نمشد ؛ نوساوا هسیارولوا هنره هرلناو شاردنوک
byبولوا بولت  teهجیلک خورما ندنب نوسناو  
 . یدشر و یسنطق سا کلر او

 مرا لوسر . Cri هرزوا قعلوا ترتژابم ه رح قآ را

 یرلیاو راع مدقافاقروق ) قرلوا هع هدنرزوا  نهدنفا

 مکح هلا قثروق ناسنا هک وبلاح . راو تزعو فرش هدکمتک

 اضاینقح ) God آ BY لیزاب یسهرابع ( زامهلیتروق ندردق
delرش د  gly, dbمک  yo (STباک ۳ یدروس لاوس  

cel =زر یرلضم  ooرخف هدهسیآ رایدب د  xsl ob 

 هن رزوا !Ay . 6A دارکت Rie ae قرهیمروس تاقا

E۲و دم ۲:  
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 .یرات مضح هنع هللایضر هاحدوناندنرارداممهم لا كمارک راصنا

 هانینل اس ر 465 لاؤس ود ( ردب gr كحيلوو هللانوسراپ )

 (ردقمروا هنیزوبنمشد نکد vt Sy بولک | یتح كنا)
 4 مریلا نی هلطرش وا ) هناحد وبا هللاراشم . sory یاوج
 . یدرو 6 ا eels روک ذم مرک ا لوسر یدید

 955 اوری هدرا زوراک نادیم هنع هللا یضر هناحد وبا

 كا نيمرتك هنرطاخ یرذح و فوخ ندنمشد « ناشالوط

 ..رخف Ao gat تافتلار هلو هدلاح ینبدلوا ندناردا رادمات

 هبیادعا فص كرکح eel ناه هنرزوا ی رهظم هنیاسرلا

  .برحندنفرط wall قفانم ر هدهرصو . ید رو یرغوط

 ۳۳ ها تام زف ند رلقفانم Sorte de : at وا ت pike هلانو و

 بویمقیح رار هدنتک رح lol كمالسا یودروا فرح ر
 هرحهدیدقروق نامزق كراسداق کهدهیدم cal شلاق هدرمش

Gas”یرامالشاکما ا هدنل و  gal’رد 4 اف وط هنس  Je 

 :هتسهالمابثرح بوکیرلبا لاو shal قالم همالسا رک اسع
 gal شهلو ایهم Say راظتنم

i! ayسوا  oddنالدبهار صاع وا ندندارفا . 
 شمر ورخ Bley فرم مدقمندتنس موفق .یدا صخش

oS!كل ولس 9 تلالضو رفک هلدسح قوس هدب دمت روهظ  

 بولیرآ ندمرکا لوسر هلیسهنوعو عابنا ردق یللاو شما
ohو هدن اراضحتسا نوحا دحاهدار وا .یدبآ شمتک  BA) 
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 otis | شرف 42 ) را رول وا a Ko لاحرد یسهلج مهسا

 Seb leg! Slo رخف هک Jb . یدرونوک واو ردنا حد

alشمربو  Oats!یدنک سوا نوتب لکد  Lealهلسیب  
GTكا لوق  dhe!یدقو  . 

 نا عنالوا شمروط یشراق coals سوا د صو هتشرا

 تعبت هندنک یراسوا یک ییدنوک وا كرهکهتنایم نک رشم
 هاب are nth ود ize وا ن ) هلدصقم كمر دتا

ie el liga aeیدک  Gulمو بس هد تیر  
hah! . 
 >7( هڪ روک GaAales » pole وا ندنم وو یدننک موق

 رایسوا does ( شلوزوب یراکفا كعوت dade ن
 ند را زینا دل راس داق هسا | نامزق .یدالشاب هلادحو Die هل |

 شلک SUE بونالصرح داو eh هکنجو اوا
 ترشابمه رح Goel قواه:هشدفص لوا ندسکیه ندنفیدلوا

 قفانم و هلا د صو نایالشاب لوا كا ه رح seal .یدلیا

 ىك

 ALS رح یشراق هننرا ودنک یراروالد ceeded سوا

 شاط Goa gh هقواو هشاط یتساف صام وا یر, رهشمه ندا

 روبح هرارف موقم ندن راقدر دغا 2s روحاب هرزوا یرب و

 SAL راشاط قوا كمالسا ندهاحو یرارف .Al یدلوا
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 « رلو دن اط ادعا فص یو رک ىرەچاق Diy . یدربچاق

 !gids تیها FE هدهجرده كعاحنس ot رح ناینفسوا

 یی رفظم كن ودرواتلابو تراسحیج هرتسوک كرارادقاجنس و

oulندرادلادعینب لماحینغاحنس شیرق هللا رک ذ ینکجهدما  

 كد رحت و میچشل و قیوش Geb sl هلا هحلط Gl نی هحلط
 بوقح هبهزرابم ناد.« هحاط شیر رادماع ندنکیدابا

 یراترضح (ic also» بلاط دا ن زا ىلع هلک«هلد رآ ةاباقم
 Js یرفاک قدهروا جسلف ر هنس او و یدقیح وش راق اک |

 یغاحتنس هرکص ندنآ . یدایا ماعا هراوبلاراد هللا مادعاو

 هزه !2d 3tole J نب ناععیردارت ناقیح هادبم قرهارواق

 ندنکیدتامطف ینلوقو !co رخ تا یر بلطملادبع نب

So Gloطقف .یدلآ هحلط ینا نب دیس وا یردار  
 هللا قوارب tl كع هللایطر صاقو یا نا دعس ناه

 . یدلوا محج هار ور
 كن هحاطرادملع نالوالوتتل وادلا یغاحنس هرکص ندن آ

 ربت رب See هللایضد تبا نب ےصاع هدوا و یدلآ عفان یلغوا

alyیدرک هملا  ova.لماح هحلط نا تراح یردارب  

 !cae قوا كمع هللا يضر تباننمصاع هنب هدلاح یتیدلوا
 بالک یردار نا وط یعا>یاس فقاعتم ak . یدشود یر وا

 .یدسالتف هلا جیلق كرهدنا dm ماوملا نا ریز ییهحاط نا

 هحلط ید هحلط نا سالج نایارواق Zee هرکص ندنآ
 هرکصندرلنو . یدلوا لوتقم هدند هنع (Allo هللادبع نا
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 نیاوتفم قرالوا قاحنس لماح  Mee gsتاطرا ندنسابرقا

 باح | ید طراق نا مرش و ندنفرط هزج بانج لخ رش نا

od رحنآدیم ندرادلادبع ی هلک دا لتق ندنفرط یر ندمارک 

. ELS همنهج dee sy رفن زوقط دوجوم 
 صخشمات باوح یسالوک یرالغوا رادلادبع بفاعتم یران آ

fleasهنادیم قرهالاق  Cadeموقم قفانم هدهسیا  

Ak 3sصصفهدنقحروک ذم قفانم . یدلوا فلت هدنسهلح ر  

 : هک رود اسا

Soret «كن آم رکا لوسر هجقدنل واداییمسا كنامزق  
 ردقل وا هرک و هسا نامزد . یدرد ردمنهح لها هدنقح

 تاب .یدروشود هر یتساد نیم ر کیدتا <i هناد ص

 كب بو شود 054 راح نادم قرەلوا ie هد ین

 ناهز نا ects هدلاح وا . یدروبلوا ناور ناق ندرب قوج

eaeیاب  pase tlرام یو تدا  
 هسا نامزف ۰ شمروص ی رطاخو لاح هد نارو نوت وا

 Mel هدیصوسصخ یسەظفاع كند . ردلکد تدابش لما م )

bEردثمامک ندم . Leisهن راقلامرخ هنس ده كس 4 اط شد ف  

 باوجود ( مدالابج بوشیلاح نوجا !gerbes نازو ررخ

 ی راق هل حاق یدنک قحیل وا سوأم atl تیامو شمرو

 « ردشم ردلوا یودنک یدنک بوراب

 ندازارحا ینداہش هر لوا لا ندمالسا لها هدرا وب

 .ۍراترضح هنع یلاعت هللا ضر مارح نبا ور نا رباح وا



 دوج ۱۱ت

 للغوا كناو ع وج نا ورم یسهتشنا هرکص Cal بواوا

 . ردنارضح Lape یلاعت هلایضر ور نا دالخ

 خط و هنع Al oy هلظنح لغوا Heb صاع وا +

 یودرا ین هل یشادراق زی كولس Ol یا نب A هللادبع cas الا

 eas . یدشلا ج وز لوا هجیک رب gs كنو اه

 یثاب كرلقفانم gor by wr یرد «یهوک تلهحیک رب

 Aan تنم te Glee یادف هدنروغوا ند هدلاح ینیدلوا

 شدرف . یدنآ هنادیم یتسودنک ناه ندنیدلوا ندرا رد ام

 هدهسیا !Gls هله رزوا كنايفسو | hale gs شاب یسودروا

 .یدردشریا daly GT Anti dS pt سوا نبا دادش

Ail soyهنع  , 

 یرزوا هلبطرش كما lal Gir ندهدنفا مرک لودر

gbهللایضر هاحد وبا نالا یینلق  Saیجالق روک ذ۰ هنع  

 2 لاک.توراص bale یرمرق رب Cth ہک ندقدلآ
 فص قرهناللاص al setts هفرط Sl یک نالسرآ . هلتلابو
 ح رج و فلت توروا SK pte (KAS وا . &Gaile g هادعا

 بولوا یسهجوز Shin وبا 6 یدک de هفرط هتوا كردا

ceفد رار هلرلسداق  GILیادعا قره وقوا راعشاو  

 = هاب we راد نکا یاو و عیحشل

gle. SILLفس هدنلا كاملا  Oly29 هش رزوا هللا  : 

 هناي نوا قمرا روف al کنوچ ۰ یدربشاش هرو سم رک

 و
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 یجهدا فلت وب رض Gee وقص مات یراترضح هناحد وا

 زحاع و ی هلو هلا جنلق ییدرو كهللآالوسر هدرص

 یرک هلا لر ینا كرهلوشود هد ردنکد GY یتق hot ر

 تلاس و تعاحشراد | ییدوسوک ها دواو es . ید ود

Gamىد لا رب>  : 

 ناژ ریش یخد هنع هللایصر بلطملادبع Cy هزه ترک

 هند وا « رو دا تلوصو موج هک !ee) alas فص ۳

 نروگ ینکیدلیا de كنآ . یدرویلیا رامورات یرافک نلک
 JAS نوت . یدرارویجاق هلأ وروس ندنهاکش راکرشم

dasهدنا یرازوک  GT . Galكمردلوا . كمرو شود  

 a هنا قحما .یدرارارآ هراحرب اکو بولوا یرااما صخا

 ید د نەدا ترا 402 dee she هرز وا و.

We roleزد  Sb! Js eeeیژادراتكت « همعط «  

Seshن ربح  ghیهام هدا-ءااقوف هدقع | هرح <  OS» 

 رردلوا یهزج (Sl 4 « یثحو » ندنسلاهاشح یسهلوک

OOSاد هد یسجوز تاشو  
 |S قوح كب هدلاح ییدردلوا یهزج هیثح و 698

 Zale و ق روف !NEBE EE ask | i giro ةافاکمو.

 هنسهقرا شاطر یشحو هلدصتم قالوا سّرسد ءرایشیحهر و

 شمکید هنناکرح كونع یلاعت هللایضر jz GIS قرهالقاح
 هدهرص وا . یدشملو تصرف بقرتم نوا كمردلوای آ و

 هدلاح انف OS pte و Syl لصاو هدش جرد كوص هراحخ
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 OYE فد توروطهدنسورک Wael فص یتح .یدشلوژو

 الواو بویاویص GME یراهقیفر هللا دنه Shy sl راعشاو

 telat وتراغ مالسا لها نروک ییمازبناهللروصو كنمشد

 :کمالسا رلشکناک نانا و ظفاحم هدزاغو oie . رایدلووق

 . بولوزو نمشد . Gab بلا نمودرا » هور وک یتسهبلغ

 كرەد ¢ has هدزب هتمینغ یداه TONEY 4 .یدحاق

bileیزاغو یرلقدنل و  IAFیرانادناموق .راءدالغابهنمشوق . 
 Agi gary pu ( یرلت مضح هنع هللایضر oe لا دبع نانو

 عض وم كر یرلن آ ,Jao ( Er ینا نالوا هزر

OSEو  alainعنمندکمتک  DE!یدشبلاح قوچ و یدهتسا  

 FF FAA رار هل | هللادبع هدار وا .یدمهاوا نک هد هسا

 .دمل و نبا دلاخ ینادناموقح انح غاص كسودروا کرم

 AM یودروا بوک ندزاغو وا هلایراوس ردق زوب یا
 .کهداروا نکیا شا ثبشت یتحو روصت یمو هنحانج لوص

 :هرک رو gall si al رجا عقوم یتسهینماو ییالوطند رازادنا ریت

 ورک dhe هلباقم ییدروک_هدسیا شمزسوک BT ح مو

 = یدا شلو تصرف بقرتم قرهروق وصول هفرطر بونود

 .هلهجو ینیدنلوا ناب هدالاب AGE oy bile زاغو

 هګوروک ی رلکدتا عضوم كر كلرهثود هن-هقرا تمشغ

 yb زکس نانلو مدق تبا هداروا كرهلس تمینغ یتصرف
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OS دليا دېش یبسهلح بودا موج 5 ius a 553! any 

dh le 9= نداروا .یدشال gb تنه E كن و اه ی ودر وا مراتع 

  valeید رشاش ;

 زارحا مالا رک اسع ؛یدلواسکعرب شدا هس رزوا كيو

akeهت ولخم تدبلاخ ول نیا  hareہد ەر ص وا ۰ یدل وا  

 هللایضر هزه بانج ردا ما ole ن عابس ندتشبرف

Ayeهزح هللادسا ىنلا ع . یدشمقبح هنسوش راق  poy % 

 نکدداتلوص هفرطرکید هرکصندکدنربک vay هل هناراهق

 « یثحو » نالوا تصرف بقرتم هدوصو گم | شاط

x eatهرح  ay)هزج . یدلنا دیش توروا نا راشم  

 Alan وا هل دوع هرکص ندکدروک یشساو © یثحو »

 Seah ناطق ورا 4a 99,7 95405, هد ر ك دنه یس راق

Jl.هدد وع هب هکم .یدر و هب یدلح دبع "الماک قرهلوا ةافاکم  . 

 رکشنم هحو دل وا عاص و ییتح هنا وب هدراناتسحا قوحر اهد

 ۰ !subs دع و ard رادتنم و

 یتفو کو شود at تر هم مور وا هدهسلدیآ تک لوو

ee . Gabyیاب یدک  dim garن دلاخ . یدشمشود  

Judyیودروا هنرزوایغا موش ندورک هلسیراوس شیرق  

 هزکهقرا cole یا ) هداننا وا .یدشع وط زوب هلو زو مالسا



ee 

 est mL ey ت gab هب هق رآ . یدلدبهنا سسر, هد ( زکقاب

 شمتک ی رابا .یدهلکق لنتشاش و نقش راقرب هرامالسا هح وروک
 JL» ox راهورآ 4 bw ود ورم ک هل تشهد و شالت رانالوا

 هدنرلارا هچرک . رایدلا مو aes ریو یاسا رکسع

Isراو هلوراپ شلدبا بای را هوا هرزوا قعاط  voters! 

 ندنمشدیتسود,هنمربق ی ریر ندن راقدنون وا Gt هلا قلنقشاش

 رب دالشاب lel» قیر

 شو وقهنحاق و یشاوزو DS ینااحو كس رکسع مالسا

 هد رز Ts یدب ود CS B24 وط یسودروا نک رشم نالوا

 ندمارک باح | هدنسانن قاقش راتو .یدر دلاص 4355! مالسا

 هدنسهچرد یناف رب كمارک باح ا . یدلوا دېش یسیلخرپ

 هل وزرا قلوا UI wales هنر درع بولوا ندنراراتخا

olsكع هلایضر هفذخ ندمارک باح ا راک نانلو شاک  

 دېش هداتناو Lys ۶ یلاعتهللایضر ی فو نا ,Ser راع یرد

Sb Gods)۱ رایدلوا ماه  

 All| Jo معرف هرکصزدقدلوا بایهجرف هلهحوو رلنمشد
 لا موم هتنرزوا Sal لسو tle یلمت
 راشاطو Adsl قوح A هنتسوا و رلیدتعاط ین هیمالاس اسا تعح

Dyes oSنمدنفا مرکب : namنوک هزولت [ 
vl 00-2 iyندن-هاغاط هور هب ه وا كمارک  

 نایفس وا هجوز Arle نادیم نالوا شلاق شو یالوط



he 

 yes كس رلترضح aie هللایصر oi ods len lant و Ps دنه

 HY gh و ی رو هاا ماقتنا سحر ها رادغ لا قرولو ی راه رش

 هننزغآ و شمراقبج ینبلق كرابم بورای یتراق هرکص ندکدسک

 بانج « یشحو » هروک هساورر Ke ۰ Grn Sam بولا

 {ollie or کچ wah ینراق نامز !Sub دم یءزج

 to Se) cig وا هدواو شمرونوک هدنه نوا اعدم تای
 نور كنادبش قوحر .tl Let So دده فول

 .رایدصا هنیرانو و بوبای Joo ندرانو و رایدسک ینیرلقال وق و:

 یردار گن by a As هالا یر صاق و یا نا لرد

 مرک | لوسر هلشاط ر صاقویا ن هبنع نومام ندنیکر شم

Saalهه ن هلاد.عو . یدرق ینشید ر و یدراب یغادود  

 یسهقلح ییا كنهرز .یدلا ح رج عا كرابم هدنوعلم مان

 . «Gab al Herb قەراپ ss بول رو

 هصالخ لزوک كب ندهقلتخ تایاورو ندرب-بنک یتیفک ود

 < رود ah وش ( ادا صصق ) نالوا شما

 هدب ون Melb همر زول 7 3b كنسودنک هسا si | لوسر »

 ناقآ ندنزو هد نوسلوا لزا باذع هنموق یالوط ندنآ

 ( تیا تیاده هران | نس ردلهاح موق برای ) و de یرلتاق
 مرکا لودر یسهفرفر و هدانثا وا . یدرلدا اعد هب ۵

ay righترضح هدکدتامر  Yeههجو هاامرک و هنعهللایضر  

 فی وزخلاهما نبا ماشه نانلوب ید كرلن | بوقیچ وشراق



AFIS 

 ا ۲ 6 بسم

  Jsهقرف ر | رخوم . یدسا رارف یراشادقرآ ثریا 4

GT ىلع ترضح هن یدتا موج یحمجلا هللادبع نا ورع 

 هرارف یساقفر هدکدللا لتق  Syیدنوط .  Soكن هقرف رب

 كلام نا شب نالوا یسئد دلرلنا یلع بانج هنب هدنموحه

 یی یرصاع  GAINS.لصاحملا .یدتک بوش واصیرل راس قترآ و

 وا ىلع ترضح  OFهرج یعو یدنوقروف ینیزوک كرلنمشد

 ینالسرآ رب كهللا یک  Gaalیدتنا تابثا . .

 » .یخدنوناخ هبسن نالوا فورعم وید هرامع ما هداتناوا

  olanبوقح  ikهاروسج < Aهدسن وشا . یدرویدیا
CHAS ندندالوا راج نا نزام Yo هللایضر نوناخ 

 ردسهجوز كمصاع نا دنز ندراصناو .  GS-هب هکم مدقم

 .یحوزءرکوب .ردندراندیا تعس همرک | لوسر هدهّقع بودک

  a) Ss.یغلردام بولو هدن ساع دحا هدکلر هلا

 یتح . یدریدناتوا یرارآ ردا هو یدریدنکب هراغاوراپ
 8ن نمدیا ىع هيزذوأ فرك لوسر 32 ۱ ۱

  cold sellیداو رد هليا ( Gon..یدریدلوآبوروشود ندننآ و

 بونالارا ندنرب اقرب ییدنک  EAE,ینجوزاور ین نکیاراقآ

 .ندفرطهنره نمشد . یدرلیا عحشتوقیوشت هکنجی_رللغوا
SMEs و یحوز ناه هستیا موم هنیرزوا LSI لوسر 

  abl,نهدنفا تلاسررخف هلعءاس . یدردیا هعفادم بوش

 ) یرانو برای  Bقفر هدتنج  yo (alیدشعا امد .
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ane Bleنوملم  GY!اکب )  uFکیک  
 هدک دتیا موخو هلم هنیرزوا مرکا لوسر كرههد ( ن اي وا اي-

Ogle Andهللایضر  Yeهي هش هرک جواو یدقح وشراق ک١  

 شمنک هدز Sh هنیدزوا یریرب نوعلم نکل . یدلاج جنلق
 كەس ترضح هسیا a2 re eee یدمهردسک ندنیدلوا

 Wee. ot نا بعصم یوم رادملع ةه ىدالاراب روا

EE | لوسر هدکدک ینهرز SM pam as. 

Al. Sab) دش بوروا ajuk مرکا لوسر یا aod نا 

OW هیرزواو . یدلرو هب ىلع ترضح فیرش ءاول هرزوا 

 ینرازوب كرانمشد  ESیدروح .

CAF) كرهدک ach كناضسوبا ناه هيا C2 نا « 

 رمشم ندرخو .یدرو هدژم هد ( مدر.دلوا  OS-قوفیهورک

 غاطویدلوا عياش هفرطره ثداوحو . رایدلوا نون هداعلا"

 ناقح هنیرژوآ  elsهلسس كکو (  atیدنلوا لق (

 . یدنریشاش نو نوت یعالسا لها ربخ وب . یدریعاپ هد

 « یدروشود هنربحو سای HY زاملوا فیرعت

 هراکماحم |: ناشبرب و oxy 9 مداسارک اسع ەدە رص وا هتشذآ

 (Salo یراتض« . !a نادر رم ony هدهب وا ار ظتنم

 بولبغاد كرەد ((هقابهنسهراچ كزمشاب هدز ely! JS لوسر
ele “ردو هام هلا تدوعهدیزارب ۲۹ رلیدت | احتلا 4 رلشاب  

 رضن نا سنا ندمارک باح ا راک نروک dk و رب

i 

۳ 

 رک اچ

# 
a 



a 
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 ردقایسرکت هسدنل وا JS AF راناملسم یا ) ae هللایضر

 .قمشوواف 6 | قرهلوا دېش هدب gal كنح هند سعوا hee ید

 كرەداكنجو شەر وترادج هنیدهاجم ao ( .زکسیمرهتسیا
 . ردشلوا دش

 .« هباحاهم ردقو هسیا یرات ضح !Yrs تانئاک رخف

 42h وا رادهم رج یراکرابم دوحو و یراغ رش هجو كرابم

Ua,و ندمارکباصا راک .یدعادلقالصا ندنرارپ  Don alge 

 یا نأ دعس 6 فوع نا نهرلادبع « jew ی < رکب وا

 جارج لانا هدیبعوا «4لادیبعنا هحلط «ماوعلا نریبز «صاقو

 «رذملانا باح . whos ونا ندمارک راصنا هل! دادقمو

celeن  olنا لپس همصلانا ثراح  a>دعس ۱  Or! 

anدنسلا  Cyهمام نا دمو هداع نا دعس « رضح  

 1 اد لو وال وط !ots رطا !sacs ا لوسر یناربضح

ghey oleوا یاب هعوروک  a>رلیدنالب وط  

 .باحا نالوا هدقمشالوطنا درک رسو ناربح هدر 024 وا

coal Sک | لوسر هنع هالایصر یحرزا كلام نا  

 كرەرو ربخ همارک باا یوو شمروک ندقازوا ینهدنفا

 ,a PSL دز بونالبوط سشیکیا رر ندنفب الوا شللا ریشبت

«boob Kb:وا  ode soندراصنا هنعهللا یصر نکسلا نیادایز . 

 ..رادروط هد ور روضح بواک oly هلب ارد اب یادف تردنوا

al pt۳ ۱ شاطو قوا هدموجه قاط قاط  
 . یدرار ردا



 حس 1

 IPsec رخفیرات parce یلامت هللایضر هناحدونا

 هن راشاطو قوانمشد ییهانپتلاسرد وب دوحو Vy Las رزوا

 EL یک رومغاب ۰ ردا ریس و رتس هلدوحو یدنک یراق

dayقوچ كپ هلبیسوب هکیدرواوا فده  OLEح ورج  
 هلتروص كمتا بس ینسدنک یادوجوم رخفم هنی . یدشلوا

 قرهنا هراب ندنلا ae هللا poy هحلط ترضح ناشیلاح هبهظفاحم

 . یدلوا قالوچ
 تلاسررخف صاقو ییا Gla olly یراهمهدقع | قوا

 ردآ لافتشا ans | ۳ AS pre شمروط هدنناب كن راترضح

 كادف ) مرکا لوسر باشح . یدرلبا عنم ندرقت یرلن 9

als J!اعد رخو كرد | تاطخ هد (  ja!هبلا از 4(  

 یرلقوا ینیدل | ندیهانیتلاسر Su gee So واو رر و قوا

 ae | قوا كس ۲ نوا .یدردبا یر هرات

clayرولیدیا . ore poyموحه هل دش كن هقرف  ندرلکمثم  

Sollهدکدلوروک  olوشراق هرانو ) ۳ تانئاک رخف  

 ن ) هع هللایضر نکسلانا دایز .یدروصهد ( قجهقبچ مک

 sly هلشادق رآ یادف ترد نوا كرەد ( هللا ل وسر اب مراقيج

 ههجنلوا دیمش یسلح abl go وشراق هراکرشم !Oo موجه
 رادهرج هلا فیس ةبرض رب هلا راشم ۰ رایدلیا هراحم ردق

 صا یرلهمرتک بول آ ندا یا ید هر قرهلوا

lel daly yeبوالقاحوف قرەشوق تاوذ ضد ندمارک  

oFیدلا هنغاجوق یدایز مرکا لوسر « رایدریتک هوباه  . 
a 
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 قوچ .OV یدریتاب قرهبوق هنیرزوا یرازید Lo ینشاب
OUIهجو كااع رخف هدهبلا راشم . یدروس  a Nolan 

 هنع یلامت هللایضر . یدتبا میلست هیالوم SL قرقاب

 یموجه كدیلو نبا ندهقرآ ders ینیدناوا نا ددالاب
 هنیرزوا. ثداوح Spal هعاشا هبدمدرداوا Gat كنهق ناو
 39 و ۱ لوسر هرخالاو شماغاط یسرنک | كمالسا رکسع

 كنج یک رانالسرآ هلرلکمنم قدهنالبوط Bb مقر هندزن

 كد و Bib نک اس هدهنیدم هددرص یرلقدلوا ny هدکعا

A!او ندنراریاک 6  oe MNFو تلیضفو  bs!ندنور و راب  
Sa Gre «مالسا هوا -  gallهدکعا مالسا مک هدلاع  

TL - Guدوم یاسر  ashیهدلزنم بتن ) كرهدک  

ULكطرش تاد ندا دایج و كنج هددحا نوکو ارظن  

 تعراسم هتنواعم اک ۲ .ردقو همش هننیداوا ی OLS رخآ

 ردین وک یر | tar نوکو ) دومو شعد ( ردجروهزء رزوا

 .ردیاشمر و یاوج ( زرهربک لصن هب برام زام هش هشدار

 ۱ یدتا خیس یمسر !sis هع zal رش كن ۲ ) « قدر »

 هند ( لهدا تن واهم و مدرا هد ترشح . لهدک زکقلاق

 ًادرفنم یک ندنک دمهد هلکید ی زوم هدهسٍلا !ub رارصا

 رو slaps 5 هللالوسر اب ) و یداک هیهانیلاسر دز توقبح

 ندتصو هد ( تیا فرص هداهح روما یللوما de مهیا

sa Nogهاد ہم  ] Eردقهب هحینل وا لصا و هن داش همر  alo 

 1 ۳ !oo كنح
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 دحا ثراح =-J 5! یادراق al | Cr سوق uv بهو

 ترابزی رات رطح هللالوس ر هدلاح یراقدلوا ريخ یب لدنس هعقو

 فی رشت هنسا زغدحاهدارواو راشاک 4 هندم بوقلاق Sule نوجا
geهدحابویلاق هدتدم هنرزوا كنو .یدراشلا رخ ینغیدلد  

 یتبدلوا شل وزو كمال یودروآ ot راتاصا وم هار وا .رایدالک

 . نایدالاشاب fo قرمل | هادم ناه هلتیح یرکدروک

 تراسح یی درس وک هده رص و كن راحیسهدا ز ردار و بهو

 موخ .هعفد .Gal یدراو ههجردرپ تريح بجو« کناد صو
 Nas sl بتر تیابن.رایدریوح یرث ی رلهقرف نمشد ندا

 pS | لوسر هدمب ۰ رلیدرا هندامش ماقم نالوا ی راالاب

 نداعد و مس Aim وتف رب Ge: NaS هنا یسهزانچ Che و

 . یدروم ( مدونشوح ندنسن ) یک

 Oke نهروس تا هس رزوا Sal مرکآ لوسر هدانناوا "

 نوجا كمروشود یرامال-|كتساف le gloss jell ةرغم نا

Oeنو : ید شود هو  idl gl tak gud 
 ینحالسو یاو لق قرت dl سلف din xe هو

Soilر رتک  onlتوشش ندورک صام نا دیبع ندند رشم  

oleهع هالا یطر هاجد وا هدنتفو ما . یدلىا رادهح رج  

pateرج یدیبع كرهشب را یک  Dab Sseیدایاصیلخ . 
 ندمالسا لها arsed موج ندفرط هه نمشد لصاحل ا

 بوالیشراق یک رانالسرآ یرلن آ راادفنال وب هدیهانپنلاسر دز
 ۲۶۰ تست Boe مالسا خرا



 ےس 4 ۳ ٩ —

 یهیمالسا هوق ناکرشم هنیرزوا كو . رایدر وچ یرک
 زا رب ه راع ینوک NOL راقدالک Ns رلکج هيم هدا وح نوت نوت
 .قمدوط هدر قسجا هوا مارک باا قحنآ . یدا-ہواط

de LIEوابسانمهملع ءاس و ینغیدلوا  pad Girardلوسرهلا  

 .هقرا هدحا لبج بودک «یداو ر راز هل راترضح مرکا
 Ass رقو ee كوب كلا Aa Wel هدهرص و . رايدر و

 -( نا نساب ) dL ینیدل واهدنرزوا ینا ید هلباصوصخ هرزوا

 یشداقک | مرک الوسرهدک,دلبا موج ءلاف رخف قرعنا هرم هد
 as رلټداع د Sole و یدر و۔ منم یارک !ole نهتسيا قمقبح

 قرهرف ینکیک هک ارو یدر وا ینوءلم بوت آ قرهلآ e و

Sasوش هد  GI . 

 .كنم 99 syst! ob 9 هد ( یدر دل وا a5 JF ( ن وعام

ebكهراب نایفسو | . یدچاق  Grol lIى وقص ەل اناس  

 نوا ندا مضو .{ly یدر دلوا عقاواف gral راد

 Ye oly نکیا رد هب کمو ?Gx ) ردقو شول ون روډ

 ۰ یدلوا

 AG رله رش یدحا "یداو كن رات pa مرگ | نوسر

a 95 4!۔رر مالسا لعا نالوا را یو قرفتم هدر هده وا  

 . رلیداک هاروا 1&2
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 هللا یضرریم Comes یربمغی بانج رادملع كنەئمق نبا
a=نمدنوا هللا لوسر  dab(مد ر دل وایدګ ن)و یسعادیهث  

 لهاوشراو ردقه دم Sal وح و a رز وا یا هعاشا هد

Geissراک  onesشا  calیروآ ساب ربخوب .  OW 

 دللایضرءیهزلاةمطاف ءاسنلا:دستلاسر رخف ترضح كاب رتخد

Ol gies veهمالاسا  ype ۳ 4hشمتیک هدحا ت وقیح 2  

 : Solel slonall رب رو al | هدهاشم is JI وک رز رد هداروآ و

 .بولاقم ی رلتداعس هجو كرابم كندا تلاسر رخف ىتح

 1 . GAl همطاف ترضح ندا هلازا یرلناق

eaeهدهسلا راز وب دا 3 دیاور یهدالابی رضا لند ربس  

 یثد راد هب راکدتا تعنع هدحا كلاب JI راشم ءایش | صصق

v3رویعا ر  Salı.سش  Jeههحو هللامر ؟  i pamیداه كس رات  . 

 IS ya 2 روبلیوس ین داقس یزو بورتک وص هددحا

 ي را En یرغغم دوخابو هللا یناقلاق ی وص كر ء هللا یضر

 wal Batt ندوصوا یراترص> م رک الوسر و ییدربتکه دنا

 . ردروطسم هدربسبتک auld ی Sle هلکوا

eVهجو هلزهدنفا تانک رخف هلهجو ییدلدا نام  

 حارطانیاةدیبع وا ین۔هقلح هرز Sil نالوا شعاب هن راکرابم

 شعب ردق وا رلهقاحو یدراقیح uy sb هل راشدد هنع هالا یضر

 ندقدقبج Mile یدارف یشیدییانکیا رراقبح کیدا th oa وکو

 .كمارک CWI ندنفدالشاب هنعاشو ناق هلئدش ندنرارب هرگص
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 هدزوا قمرود رود !GE Gord نانس ن كلام ندننادم ارس
 رهظم یال gb ند و و .یدما قره 93 a رژواهش رج وای زغا

 . یدلوا یهانیلاسر تافتلا

 هدقع ,A وط ك رامالسا هدنکتا كغاط !goons یدا ونافس |

 یهیمالسا تعاح ةو یہتغاط ا هګور وک ی رلقدلوا

 هقشب ر هلا راکر شم ay J alt هن راز نوګا كما وع

 نالوا ا هننسوا كلحم aly كرامالا هغاط ندلو

dts sheهدأ. یدالاباح بوشیلاح قوح . یدلو  

 ie cuss و كرافک Lai وح . یدمهدیا دوعص هاروا

 ( رائوسمهقیچ هاروا قترآ برای نمدنفا مرکا لوسر
woنشا اعد  gosهک لیلا تاحتسم  

 كراو تبار هبرح هنرزوا یسهامهقیچ هغاط .نایفس وا
 هددصقم ندننیدلواشعا هلغ شی رفأتاذ .یدتیا ر دقت ینموزل
 ینیدلوا بولوا غاص Da SV لوسر GET .یدشاوا لصاح
 ندننیدنل y هدکمهتسد !adi یهمش وا و هدهمش هدنص وصح

 oS چ وا هد ( یراو ie ما EE مایا زار
 باوح . زکصوص ) (sil rolled Se . یدروص بوربغاب

 . یدلاق زساوج Jj و ندنفیدروب ما هید ( زکیمرو
 اد ود ) ردیمهد زکحا رکب وا ( Be چ وا هنس ناشسو أ

A. Sule!باط انا ر ) هدهرک چ وا هحنمقبچ سس  

 ما بجوم رب مارک باحا هنپ . یدروص هد ( ردیمهداروا
 . رایدمر و باوج تلاسر نامرفو
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 یرارکید هنیرزوایمالریوباوج هنیرالاوسوب bie وبا
 دادمو یناکرا كمالسا One ند هکنوچ ۰ یدمروص نوا

 یفیدلوارمعو رکیواهلاوتلاسررخف ترضح یناشوتوق یاس
 .كنو .یدر روک هدهحرد !BES ینتیمها كباحگارکیدو رول

 راهسا وا غاص رک | ) بوئودیرعوط هنموق نایفسوا 42555(

 Gols شا تافو هدیحوا Sy . یدرارر و باوج هتلا

 .قورافلا FS par .یدررورخ قرهرغابهد ( شمس یراشیا

pe Glكدلیو-س نالي ینمشد كهللا یا ) بویمهدا  . 

 Sam كنس هدنیش .ردلاس و gle په راتاذ Aw اص

 . یدریغاب هد ( ردرلکج لک

 Ue تراترضح هغ هّلایضر OLED انا Glan وا
 G98 بانج 4K د (ردلد هنن وک رد نوکو .ردهلتون هراګ )

 كرس و هدننح زعرللوتقم مز ارز . زلکد رار اما توا (

 BETS نایفسوا یر یاوح ( ردەدمنهح دسر وتقم

 ones هتک وا we ما dan Saas al» ندزامقیچح

 دعوو شع | هعرق نوجا یساغا Goal تع ن و

 هما وح فل و لوا یرفظو ندننیدلوا شعارویظ دعاسم

 .یدرغاب هد ( لبه ل واز نع له لوا Ue ) كرەدبا فطع

 (daly jel atl) هدرمع بانح byl كنمدنفا تااسر رخف

 .موقص . یدرو یاوج ردللح اهدو یلاع اهد Uli هللا ین

lye x)یرلکدد ازع هد ( ردقو هيا كرس ردرا و . 
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 22 Y gap هللا ( باطل انا ترضحهدک دلا تاهایم هامنص

 . Gy هد اوج هد ( ردووب زک الوم كرس

 توعد قورافبانج هد ( رمع لک ind زار, ) نایفسوبا
oul!یدراو یرلیا زار _هلیسهدعاسم كمرک ا لوسر  . 

 لتق CAF ز هلوس GA Gb نوجا هللا؛رمع اب ) نایفس وبا
 مرک | لوسر هللا و قو ( هسا رم . یدروص هد ) یک دشا

 هلکمر وی اوج )2912223! یرازوسوب كکیدلبوس كنس یدمش

 كرەبد ) مردیا دامعا و ill هداب زندهه نا ۳ ن ( 297

 هدردب هلکرس هنس كح هک ) de po Siw ود . Gago «:سهقرا

 ( هلاءاثنا ) ید <gh a مظعا قوراف . cro ( مادیلو

 : یدربءاب <

 شعوط یناوب هک شیرق نکرشمو شمتیب le قارآ
pr!داخ .  uoیودروا و كرەك ندنزاغوب نانیع كدلو  

 شمرشاش 591 یضرعل و موخ دلرهشود هن-هورا كمالسا

 هور هههوا قرهلوا رامورات هرکص ندقدهب راق هنر ر و

 هدقعالبوط هتلاسرفارطا رارکت كمالسا al نالوا یملغاط
 wot Gol و شمرک وقروقر هنبلق لرلکرشم ندنساوا
 . !pis شهدّوکب کدې یاود

Aaو  dicsةتترزوا اك بولوا عفد ندنادیم  

 نهکرعم نادیم نوجا هنباعم یادم نهدنفا مرک | لوسر
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 شاراقبچ یرکج Goths ینراقو شملیسک یغالوتو ینرود
 . لیربج هدنآ وا .راب الوا ردکمونوزح هداعلاقوف هدنرلکدروک

 كمال ورو كهللا داس كنهزح ترضح )قرلوادزا نیما

 کا لوسر كرەرو رخ ( یغیدلوا bob هذ یالتشرا

abنم 674:  als , ueیدروب تیلس  . 

als. یر ور و قالو كن راۆوچ رپ ندمالسا claps 

 AS هللاییص 4! لوسر . Gal شلدنا هراپ orb یرادوحو و.

aks.هدلاحوا كنادش نهدنفا لسو  gooلاح . رایدروس صا  

 رشیکیا رانالوا تقلا و سناو تبارق هدنرارآ نکيا هدنادح

 یزانا 0 هد رام و . ریدنل وا نود ah Sh ر رچواوب

 یرامسا ندرت ۲ بولوا ردق زوتوا رلنالوا فلت ندنراریلک

ASهحور رانالوا روطسم هدربس  yan 

 ییدلدا JS ندنفرط كمك لوتقم مسا

Cr Ghفاخ  : TI ges cllمر  par ailی رات  

wathهنع «لایصد ىلع ترضح : هحاط یا ن  

 p « « لاذع ن هللادبع

  allocديح ن : ۱ « «

 2 « « سخا ن مکح وا

 « < « : هيم! Cy ماشه»

  cy Adyصاع : « « <

» » » 5 Ap I> Gl ۷ هما oh 
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 و alae ن هحلط »و

 01 ما وعلا 5 رد ز «

 « 4همصاا نا تا «
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 هللادبع نا ورع

 : یصاملا كالام نارش

okeن  amb Jl 

 لی>رش ن تاطرا

 یزملادبع نب عابس

 : هحاط یا نب دعس وا

 هف رعلا نا نارح

 رهزلا نا كلام

 هحلط cy عفان

Sobهحاط ن  

 هحاط ی سالا

 هحاط ن بلاک

: Bg grt! ةريغمن Ole 

sncصام نئ  

 رولا
 طراق ن ے رش

 del ن دلاخ

 راح 5 هدر

aneثالام ن  

eosدعسا دوم هد«مالسا ند  ons!م هددحا  

Geنایب هرزوا قتلوا کیا یمرکی  opalبتک هداسیا  
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 درحم هدالاب هجن دا باسح بوتالبوط یماسآ رول دم 8
 ial صصق . رودیا روهظ ید BS هلهج و یشیدلوا

 . روتلنا دو یاسحو هدا

Jalنرجاهم یدرد رلنالوا دیش هددحا ندمالسا  

ieeeءززوا قلوا ندزاسنا ے  eS oteیبداوا  
 روطسمیرامساهدریسبتک ندرلنو .یدنلوا هدهاشم دادعتلاب

 : ردیت | هجورب رانالوا

 ac یلاعت هللا یر مارج ol ورم نا راح وبا

 ? ۱ cot نا ورم

 « ورم نا دالح

 0 صاع وا ناهلظطن>

 Los< هلیاقنفر زکس ] ریج نبا هللادبع

 باع و
 « شحج نا هلادع

ole ol ole » 

 « یسبءعلا Ole هشدخ وبا

cabسیف نب  : 
 ريم نر بعصم یوبت رادملع

Sil,رضل نا  > 

 » [رارهلیا یادف تردنوا ] نکسلا نا دایز

 ین ضع سواق ن بهو



 هنع JU هنا یضر قیربخ
 « بقع نب ثراح

 , عس رلا نا دعس

 دید نبا هجراخ
 « شاحشح نا هللادع

Okaكلام نب  » 

 ; دايز نب ردنم

 هد ی راحو F هجولخ كمالسا لها cits ندادمش وب

 : هک روید«ءاسنا صصق» هدنقح ییزه دحا.یدراو

 ینیدلوا|تسصمو الب هلوسرب هدنقح مالسالها تعزهوب »

 .یدبا هوم Fy هلا فرط نم هبهبمالسا رک اسع هدلاح

 قمشیراقهنشیا لرکسعرسرب جده هروک ههیرکسع دارفا ارز

 هیربدنویأاد كمرک | لوسد همالسارک Le نکیالکد زاح

 ییفادت هدیوروط هدهرونم هنیدم مرک | لوسرورلیدتبا هلخدم

 روبحم SE) gers نادم یا نکیا ate كمنا كنج

Ant!مرک ۱ لور قرهللوا وفع یرلاطخوب هسیا هل یه .  
 . یدرو هقرا هنغاط دحاو یدراو یثراق هنمشد

 ۱ ی اتع نکیا قو یراوس blir هتسیرا وس كنمشد »

GL! كج هلسهدنا موم یراوس هکیدسا هست هدنروص رب  

 هلیا راشکناک ید ینا بولاق عقوم رب role لوص زکلا
Galsهدایز تاق تاق یوق نمشد هلتسن همالسا لهاو .  
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ox!هک هدنافهح . یدتا ناشیرو مزهم یسودروا نمشد  

eeeیسک ا  US Lasوس  ae alae dlsۇق  

 هنلنوغزوب كوبر, هلیوبو .رایدابعاطبوعار ییقوم یراقدلوا
 بولوا cube ندتعاطا هنا هلرما كل رکسع .رلیدلوا بيس
 هلوا تسهرا2ل دو كوس هلب ون كن هبرکسءدارفانایواهراکفایدنک

 عقوم كرت هدهراح تقو هتشيا. ردملسمو برج یرلکدالک

Hehكوب هل  Caleرولوا مولعم انعر ندنوینیدلوا » 

 بیس كتيرا مان « مالسا نيد مش رات » یدنفا دعسا دوم

 : هک روید هدنسهرقف یل هح ول رس تس ولغم تیک

 هدهسلا تسصم 7 لوس هدنمح مالسا لها تم gles وشا «

 لوسر نوما مالسا لها یرب . ردراو راتمکح هح هدهدنو

 یغیدلوا Dn Spe كل رمشعاطا a ماكا رات <a مرک ۷

 روصنم ايدام یراترضح مرک | لوسر ًابناث . رددکمرتسوک
 نمومو ددیاتعاطا هرورضلاب سکه یدیهسلواشلوا رفظمو-

dubًاضعب هکوبلاح ۰ یدزالوا یللب قفانم  dyالع تیولغم  - 
 زارا تئاتمو تاس رلنالوا ناملسمیوق هسردبا روهظ یرلتم

 قرنادل | هتي ولغم ونشا هسیانیقفانم «رارولوا زارفرس ككرهدیا

Us ols.هققلایف . راردبا راهظا یت  gl۔هحش كنههرام  

 راقفانم هدنسادسا كراع :ردشک هلوضح ھر 9
 دالوا كنادهش هنیرزواقلتغزو وشا یک یرلکدتک بواحسب

 هدنیسهفناط دو.یدرارولوا نونعراقفانم هک یا منام یلابعوب
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 هراهظا GALS نالوا SS < هدنراتنط كرهنلتراسج ندنوآ
 « یدالشاب

 .هلهج و ینیدنل وا ناس هدالاب یرلت صضح (yrs تانناکر خف

 TIF یراتداعس هجو كراىم تركض ندک درر دتا نفد یادهش

 atime shy هلمارک lel قرهلوا نوزحم یراهنس بلقو
 .یهدهفاسم نالوا ردق ه هنیدم نددحا ۰ رایدرونب تدواعم

 هللا لوسر ای » هلتردابم همالسو تعراسم هلابقتسا یسیلاها ارق

UTیالوط ندنمادهش . نوسلوا ادفو نابرق اکس نایاب . 
Jeرب كوسب كا نوجا مزب یسالوا ررض رب هرس « زلکد  

 اعد abl رخ هرلنا oo asl Llc رخفو رلرد « ردنرسم

 © یدرلرر وس

 GEN هنحورحمو ندهاح Oly ندنسلاها ارق راوح

 ا ایر رات 1 ندنراقدلواشمزوس هدعانیم هدهار

 ,Hy هیهتیدم یسیلاها cored نمدنفا مرک | لوسرو رایدتک
at 

 ا « همطاف » یسهعیرک deal ىضر هزج ترضح

 وبا ندک هدورلبا « شمقیچ هلابقتسا ربخ یب ندننداهش هعقو
eaیضر قیدصاا  Aca!هنسرات رضح  aS ea als 

 RN رابخا Gale قو قیدص بانج .یدیا شمروص ندنآ
 Baby هل اوج « رویلک هدیرک نویاه بک وم » كرهمەتسيا
 Aye هللا یضر همطاف . یدشمنا كرت هرانلک ندهقرا یراخا
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 هجنمهدوک ly ی رد بولوا قالم د تلاسد رخ

ON per |ندو ) هدصدنفا مالسلاو ةالصلا هلع . یدروص  

 لوسرای ) Watered Borge ( عهلوا نب كردپ كنس هرکص

 لر هب د (رویلشالک | !ats دیش كعردپ ندزکیزوسو هل

 . یدالشاب هقمالغ |

 ضرعلو موم هبهنیدم كرهنود ها دوا نام

othنارداہ هحک وا ندشیدنلو لمتح  OMS SIIرب  

 . رایدشالوط هدنفارطا تداعس هناخ ردق ole یراقوح

 اک ندنرلهناخ كنادهش . رلیدهلکب هدلاحرب هداما هبرحو ظقتم

 ندنغدلوا و ae ۰ یدرولیدشیا ی راس هاب و.

 هحون كرهردنوک ی راسداق تاوذ ضعب ندمارک CEI هیاروا

 چاصو قمامالغ | هلسس كسك وب نمدنفا هللا لوسر . رایدر دتا

 5 رایدروس sacle a & هل ر وص قمالو

er 
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 دساالا ءارج هول

 .كنسودرواشیرفندیا le dems یتیدنلوا فیرعت هداللاب

dla reهنیدم كرهرک وقروق رب هنیرابلف یرغوط هنیرلکوص : 
 .هدیراقوب یرلکدتک یرغوط 08+ بونودنیرسکعروب هنیرزوا
 .ندقدشالفازواهعع انددحاوندقدل الوب زار !cates» ناب

 تد 96 نیز کما هبلغا لاک | .یدلک هم راشاپ یرالقع یک

 . رایدالک | یناطخ یهدنرتکدلیا

oyیدیاهمرکع یلغوا كلهج وبا ندا رطاخرد لوا لا .. 

 hs) Bb wate « هت رفظم 33 ؟ Gok @ +: هکیدید

 !زر ودبا تدوع نیزسکمریتس ی راشیانوتبنوتبلرایدم نکیا

 - ودرواو GH «رارالبوط SAAT ران | ندهمع قوج
GDلقاعراک . راربلک هزعرزوا نوجما راث ذخا كرەديا ماعا . . 

 .یرلیدمم « مهدک geste بونود CS یدمش ناه هک رد وا

 . ماربدلاق ندهتروا بودیا وح هلکلاب

 ۱۳ مو هلع رکا زارحا : هسیا هما  ناوف-
 .جدزخو سوا . مهدک هیدکم ay داط Sse ضا ۲ ردیا تاک

 !tbs كرهديا تدح ینالوط ندنرامدآ زمکیدلیا فلت یراهلسق



 س ا س

 راردیا ماسق هراث ذخا بونالقایا هدیرلنالوا شمامرک هبرح

 : (sal» os تدوع هر کم درب د .رولوا Us شیا هسلا

 .یدرومهدیا حبجرت ییرب hla Sly یخد ناضسوبا
 هالوو . !So ددرتم وا تدوع ه٤ دم هللا Ae J ه کم

metaتام  Welورد  Rodeosرابدلوا لساو , 
 هلا موخ هنرزوا رامالسا J هدیک هب هن دم بوت ود ندارواو

 oS اذم هلهج و وب هالو كرافک . رایدر و رارق ههباغ لاکا "
 ندندارفا یسهلیبق نزم نانو هدنرلناب ی رلکدرب و رارق بودا

 بواک dee هدرحس تقو GG یبادرف « ورعن هللادبع »

 لوس ل وا Saale حابص . یدریو رخ هنهدنفا تانماک رخف

 قورافلارعو قیدصلارکیوا slo هصوصخو یراترضح مرکا

 نوک رب كمالسا . gorge هراشتسا هللا bye dla al یضر

 ,into كمزسرک شالوا فعض راچود هده راع یلوا

GISوقروق  Kبيقعت ىشيرق نوجا  rds) Gale Hel 

 SIME che نمدقا مالسلاو ةالصلا ale . Lady هدنآر

 بانج نوحما توعدیمارک !Cle هرکص ندادا هدف رش دجسم

 دحا ینود ) هللا لوسرترضح ندوم هلفمروب صا هلالب

hisهلدک ندنسهقرآ كنمشد « رانوسک رلنالو رضا  - 

 دجبسم هفاک مارک باح ا ندنکدلیا رابخاو ادل هد ( ردکج

 هدلاح Gls! pole یرلهراب هدرلنالوا حور «رایدلک هشرش

 : ىدراشملا تڪ وا هتاحا
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 وزرا یمتک را ر نوک وا هدلاح Grabs! poe هددحا

 یدلروم هدع lis sé راز هللاد.ع ن راح زکلاب ندراذدا

 كع Jo pie ی Tigo نود للا لوسر 5 ( ها راشم Si وح

 .یدشعا تردد: ض ص هر د ( یدشمامردنوک نوعا یس هظفاع

 ۱ قردفار ماقمغ اق ES ما SA نمدنفا مر >4( لو سر

 7 كرەر و هل اط یا نا ىلع ترصح gre یاولو
 یدنب

 تور وب < ندهتدم دل رلدهاحم دحا 523959 وازو یتا او

 .یدل والصاو هع وم مان «دسالا ءا ae تاک هدهفاسم نم کوب

 نامرف و صا بخ وم ر ی-هحیک ‘ یدلوروق ودروا هداروا

Guu,رلیدقا شن آ هدر زواج  Ayزاوا  

 دعم یلغوا كنار دعم .yl رایدلیا للو رییکد قرهل وا

 هد« دسالا ءا رج » .یدرو دیک هر کم ls یه 92<

 4 pe روضح . یدرا و هاروا هدک دروک Gk یودروا

 ۱ 1۶ باصم dsl Stel هددخاو !Sub ترار توقح

 !G2 ما ود هاو طاق ندک دلدا ت زعل ضضسع یالوط

 رارق $+ ود یرکو شمروق ږدروا هدلح مان «احورد

 بوراوهنسرلن ای كران | دبعم هحنوروک یرایشرق نالوا شمریو
 قوي هل راو هن هدیرک كنایفس وا هدکدشوروک هللا نایفس وا

 : با وح هنلآ وس هد

 هدمرع هک شمقیچ ندهدم هلا ودروا مسج ر دم )

 HYG یرک نده را لو مدهروک Cunt هل وا
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 عج یسهلج OF 2, قرلوا ناشپ و مدا هن Borde ید
 . ررویلع بول ی شید نوجا كرس . Leake بولا
 Cones gb وس ه نس ) <W n ناف س وب | a د( رار serra Viel رھ
 هدکدید ( رلن وسلک هزم رزوا هک ردیمشلاق de هتکرح كران آ
 oe را نظ . رایدلک Ag هد الا ءا رح vel Jaz ( هدعه
 rs Serer ae ی Mech dn st كل GT ندمقلاف زونه ندارو

 . یدرو یاوج

lobe»؟ییزکیدروک )هیمانناوفصنان] و رضاح هدنساس  
 . |هیمرود Gale . Grae مکیدنو شود و مکیدید هتشنآ
 كنابغسو ا.یدید Leas) توشوواصندا روندمآیعوا هب ae ر

al antsهلتکر < نداروا ناه .یدشمشود °935 ندرح  

 زونه تقولوا دیعم . رایدت» Saf هعرس . رایدلوزود هلو
 Je وس یعرک !لوبتو 29 . See فرشم ا مالسا فرش
 (AEE a ane 9 ao .یدردباقلرادفر ط همالسا و

 صوصخ "یاس 5 6x8 بوچاق اهجوتم oS « یدنوفروق
 !Gab رابخاو صرع هنهدنقا مر ا لوسر هلبلاسرا

aw) oadرنا زون نهدنفات  
 یدشمردن وک ینکچ وا ندملسای نوجا سس و فشک ییلاوحا
 كنك اندران آ نامز ینیداروستلصاوم هنعقوم «دسالاءارج ۾
 ,رایدنل وانفد هلکلوروک یر ةدلوا phot دیمش ندنف رطنمسد

 یسودروا شرف GET .یدلو عوقو هلاقم هده ون وب

Sag 
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 هنلا كمالسا لها ینک کیا نالوا شلاق af ندندا ارفا
vy — مالسا خرا — ٢ 
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garیر ندرلنو  yhنیزادم هدلاح ییدلدباربسا هدنسازغ  

 شفلوا قالطاووفع لدنالب ab رش یتماغلو هدنلعمالما لها

 قیوشت و بیغرت هکنج هدهرکو یاب رع هلبا دهع ضقن نکیا
 Sl « هع وا» ریش عاش نیلیالارتشا هه < لعفلابو ندا

 لها كرهیلئوس رازوس slid و هاحیصف So هعفدو موق

 .لوسر هدهسیا یدشبلاح و یدهتدا قل روق ندنس«ع كمال را

 خاش هد مدنادلآ oS Sl %54 هدکتدوع ههکم ( مرک |

 .كرەد ( زاع ربصیا !SS ندکلدر SIS نمّوم ؟نیسیهردیا

 .یجوقصهنیرزوا یراهباع تراشاو صاو .را.دمتنک هننهجیوفع

cob o coteهللا یضر  aceمادعا  baهب واعم هدیرکید . . 

 .هسرزوا یساحر كنراتضح نافع نن Oke بولوا هرغم ن
 .هد هسلا S45 5~ وفع dle مش galls هدایزند وک چ وا هدهسدم

 داسفلاب یاہو یغیدلوا هدهنندم YE AT GS یحندرد

gustyمارک باح ا نروک  CINEلیدریتک «یوبن روضح  
 . شدّتبا لتق هلمرک | لوسر صاو



ae we Lek 

 !les را و كمحا Le هدنائا وا Aa رخ it یحدرد

Regieتا نالوا راد هصوصخ و . یدنلف مارح هدهبعطق  

 وشراج قرەر و صا sl مرآ | لوسر هدقدلوا لزا هم رک
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 ی.رلهو هدیعفاد لاح بویمقیچ ندهنیدم هللا نایب یتیدلوا ,
 jal دیدم bal یر آ هد ر سه ندا ا 3 یدتا هیص و

 هیمالسادا رثا رازو ود .یدر و تھ ه راد 1 كر هبل وس راز وس

 < ریدم هند | قهقبح ندهسدم .یدلدا لصاح al ء وس هدن رژ وا

 tw | لوسر , راددل وا رو رم هداء)اقوف ند و نقفانم و دور

 .یامز ج ورخ . cal رخ یکیدنلتشهد All ی رات صح

 .. یدلوا لابلارمسکنم هلنظ یراکحهمعا تمیات» هنسیدنک هحنلک

 ت٤ al هر قس, ۱ هللالوسر ی ) بواک Gl رفح رم و رکب وا

 فاح ندنو ردکجهدا شخ Sle هزات نوجا مالسا لها

Ue!ترضح لوا . رایدد ( رونلوا لح هزهلققروت مز . 

 Hl هتیرزوا كلوب . یدرویب مق 43 ( مراقیچ 5S نب
 « . یداوا لئاز ناطش هسوسو ندنبلف كمارک
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 !yas ماسو هلع alll po مرکا لوسر هسرزوا كنو

 هب لعبا نج ید رشیاولو Goal plants یهحاور نب هللادع

 هدلاح شالوا sale زورش كم هدن رلز ون اه تنعم كرهر و

 هود .دنسءش هنشلایذ هکر ندیدم هه رقوح او
 . یدرا و یراوس رف نوا هدودروا و . یدلوا لصاو

 شیزسوک كرهدنانظی رلقج هم رج ك رامالسا .نایفس وبا
 (نانسع) و شمقبج ندهکم هلا یثک كس کیا هرزوا قلوا

 هردب كمالسا یودروا هداروا هدهسیا شاک ردق هلع نالید

 دا راناویحو ندالغو bad هدرهاظ فا رخ یھ اک

 یرک ندنسوفروف !dat هدنقیقح و هلثګ ندنشدلاق یرلت وق

 ین ردقو رابتعا "كنهکم شرق هدلئابق راظنا CAS و . یدنود

 . یدربترآ یتفرشو ناش كمالسا لهاو یدرق

 Ba هک RIBS کش هدردب نهدنفامرک | لوسر

 Gyles رالام Sex Joly مارک El بولواشیریو شیل آ

 .رایدسا تدوع Ade بون ود هلت ون لاکو !As راک قوچ

ee ery aس  



ergs th ترش 

FU getsییا كلبا كن  Jlكالوا می ر.یدک هدوسآ  

6Sیجنشب  BSنب عایس نمدنفا مرک | لوسر  Bis 

 Jeng ىلع برضح are یا ولو Sols ماقمع اق هدهتدم

 تو رز هنر زوا ) (Jad همود ) !ab هبمالسا رک اغ رم كم

 ۱ . یدروس

 ه هنیدم « هدنسارآ ماش abl هرونم ةنیدم ( لدنجلا ةمود (

 ماطر هداروا بواوار C76 هدهفاسم هل> مش 4ماش و ش نوا

Lislضرع هرانکو ناک قرهالبرط  KE)یراناوراکو  

 هماشراید كمالسا لحاو !che بیدأت GAT . bol هدقع وص

BG aSراحودو  ols! oeتراح  As Jalilتمالس  

 یدیا یدصقم كمدنفا تاانثک رخف كملا ul یاهذو بالا

 هني رلب روس ناوبح ماطر نامز pole web ههروک دم ه داد

 یربروسهجروک Cole یودروا رلناوچ . یدل وا فداصت

soilsراد دایا رابخا هر مشو رارف  Obl ym»مالا سا لها  

 قدهللوا ماود هدننکرح یرلیاو . یدلدیا ما-تغا ندنفرط

 . یدلیراو هتسهدلب ( لد اةمود
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 لها نالاربخ !esl هدکلک هترارزوا رو اه ی ودر وا

 شما رارف بولیغاط يه اقشا نالوا روصتم یرلمدأتو هدلد
 و ig Ree be هآ دآ ر زکلاب هداروا ندنرلقدلوا
 ضدنفا مرک | لوسر - یدنک همالسا Ae 959! تلاسر فلک
 تو SF ab م 2 ط هوار طا هلا تماقا نو cbs هداروا

 ندن :کب دم هاب دبا فداصت Leone یدراة ج یرللوف
 2 یدل روس تدوع هر ك دم هب را الاب ۰

See SS ee 

 یسهوزع میس

 لع كیرح .روند ید یسوزع یاطصم ی ه هو زعو
 eae هب هلق ندا ترحو ema هوزع f هنع وق و

 ot راد acl زخ (et) .رول وا هيما قلطصمی_ 295°
 زوت وا هیهسدم oy بو وا ىج ہا bye ر rind rb دیدقو
 .ردهدنسهب واهلحص ر Cle نالرند عرف ونانل و هدهفاسم تالتعاس
 ن ثراحیس ر قلطصم ی نالوا یسهعش ر تنسهلسف هعا زخ
 IT نوجا موج و زواج هتنرزوا مالسا لها كرارض یا

nae Pragندراشع هدرا وج ۲ رکو ند  saeهدقهالئوط ر  
 قیقحم داعم لف: رایختسا ندب راف رط نهدنفا مرک | لوسر یندلوا

 . یداروم مانعا (نیصح ن هد 7( نوا تیفک
 YA س ۲ — مالسا جرات
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 Sole تاذلاب كرەدک An FO pte یاطصم ی هملا راشم

 !ees حسی ك رخ نالب ر و هلن د وع هر So ورک هلا

 هد دمه دن bad asl تار 6 رخو 45 al كبو ۳ یدریدلم

 كنیرحاهمو قرهقار ماق-ماق یمع allo) woe نا دز

 هب osl_.c ی دعس یتغاحنس كراصتا و قیدصلا Syl ییغاحتنس

 لام . یدروس تک رح abl مالا کدر A كرر و

gunsباتهصح  Glol۳۲ اه یردروا هلدصقم  
 . یدا دوجوم راةفانم قوح هدهحرد شمالوروک لثم ردق

 Naps یلامت هللا یدر dale ماو هشباع ترضح نینمُولاما

pl aeرارب  Ara!رص (شیجلاتاذ) نواه یودر وا .  > 

 et gel ثلث ۰ لوا ندحاص نوک یدنرا بویلهحک هدنس

 ندنش دمهنل و بوشود یل د رک ن هشباع بانج نکیا ممص«تکرح

 IN Ss SHE حابص .یدلوا ریخأت هنسلوا قلندا تکرح

 a Eas و (OAR Aad و وص نوعا یا تسدنآ هد رخسع

eyدا صدا مرک الوسر هنءهللایضر ییدصلارکب وا هرزوا  

hadراتدامس رس یرضح هدکدرک هنرلتدامس  Sكب هشداع  

 هغلاق هدارو رد هحابص ( یدروک هدقمو وا قره وق هم زد

 ) ردوو وص نوحا یا 1 تسدآ یدمس » كد وا بیس نس

 قوصو هدر, ae Sy باس هلک | Ole هب الا راشم هد

 . یدروا

 نوعا كماعرازستحاریم راد رطح هل لور هشیع ترضح

 ۳ ی دم راقبح سس هده-رآ ىکا «Ub ید 5- یر هت رظ
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 هدن آ وا . !baby ندوه وا نهدنفا OK رخف ءرکص زار

alی زا حابص كرەدبا مچ مالسا لها ندنفیدلوا لزات مت . 

 .یدلو ett 1 كن و درب كاندرک et > e راد دل ادآ

 ۱ باطل انا لا re هتسهمدقم Nol ی ود روا

 كم وق ص .یدنوطییس ر مساح ر كد هعازخ ی oly هنع هللایضر

 مالسا هنسیدنکهرکص ندقدلیشالک | هلیماءیلاح كنمشد ندنسهدافا

 .یدادیا لتق یالوط ندنکیدعا لوبق هدهسا ,ءدنا وا فیلکت

 اب ed هتک < نده دم دل نم دزقا ps لوسر

A> oti dad acl > git olهتسا كرا مص نا ثراح هدقدنل ۲  

glee glaیدلمعاط یدارفا نابیغو  . od slyیدک زکلاب  

  tBlbیدلاق یس .

Soeی رلذاویح هدننوص عیسی یرکسع كرارض نا  

 ةب GET بوراو هترلرزوا مالسا رکسع SEI رالوص

 : یدرب دصاب

 62( Aye تااسر رجف ترصح . alls بورشاس

alندنفرط هنع یلاعت هللایضر قورافلارمع  GISنانلوا  

 قوزو یاب رانا . یدنالشاب کنح ند bael لوق یالسا

 Been .یدرلروداینج قوا هدروصر زسماظتناو هدنزرط

 په بوزد هنیرزوا برح فص ینرکسع مالسا هسیا مرک |
 هموخو قلطصم ی . یدردتا موج هدنروص cates ندر

 ندنرلحا هروک هتاورر .رادلوا رامراتو oles ر ق رویم هنامط
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a! یافایتمو J 92a یثک نوا هر و هتاور Sos bS& 

 ۰ رابدش ود

 ن E زن یدا هدانز لدزو ید یرادقم كرلربسا

 نو وقف ك شب .یدبا هدنایمراربسا هدهرروح یزف كرارض

 ه ودكم نوا هر ک هتناوررب .a A ییا هر و al yoy هلا

 هب یلتآ هرکضندقدنلوازارفا !O94 لالا ت gory یدنل وا مانتعا

 « Gad وا مس و عیزوت هرزوا قلوا هصحر هب هداس و يا

 .یدشعا تیاصا هن.هصح كمعهللایحر سيق ن ab هب روج

 تکرح.یدشُغا لولح یامز قعلوا تدوع ه هنیدم قارآ

 ی هدنسارا یر ندراصنا !a یر ندن alee لوا ندزاملوا

 ندژنیدل وای ا تک place ه هناعتسا ندنس هلیبق GIS فرط یار هو

 قح هقج عازترب Jy ۹5 ak راصتا aul oon le یدلاق زآ

Gr! . 

 هداف 9459 Coe وا لواسن یا cy هللادع نتفانلا سار

 !Shy God ردا GF نامزونیمز نوجما كنوبو یاس
 هرل رحاهم وش هله ( Lbs هما رک راصنا كرەديا As تصر

gus dally . GLهند 029 95 تودنا  pat Sy 

 لبلد ةا نالوا اک مارا و هب هنن دم و هله ءرازدبا

 « زکیدرینک زس هزمشاب یرلنو .bls رراةیچنداروا ینالوا
 بولیغاط هدزکرو یفرب قترآ ۰ Sora یشره هرات
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 نداروا ی رحاهمو CAF هدقدلراو ههم « ute ( رلذ وشک

 . یدبا شا دصق pe مدراّقبج

 .لوسر بودیشیا یرازو-و هنع ,alge مرا نا دز

 لصاو هدشر نس زونه هیلاراشم . یدو و ربخ هنهدنفا مرکا

 .ضیمیسهدافا der Gal قحوچ ر ,Vole oS ر شمالوا

 دز . یدمر و تا كل رد ا له هعاس ble دوخابو هب وارص

 at ASS یغیدلوا قداص هدنرابخاو رارصا هدنساعدا

 كقفانم و هدزکروم هدعا تم هللالوسراپ ) ربع ترضح

 تقفاوم pact تانک رخف !odes یدد ( هسک ینسانو

 lies oS aul رارکت یتسهدافا قوراف بانج . رایدمرویب

  ندنفجهمهلوا فقاو قاق یهدنحما كا نا یک غا

 4 sls . رارد یدزلشابهتو ی اجا ae هللالوسر

 .كتفانم وا قرءهروس ( ردمزال قوت ندعوا داف ر: رارشود "

alts۲ یدما هدعاسم  

oF!كم 8 قفانم  ay?كوص ندنسعا فرصژوسر  

GL 09ثلث هلتهج ینداوا شملیقص  thy old nt!دو  
 كن وک نکیا تداع كاداتکرح هدنامزر نیرسیرزوا ماشقا

 .یودروا , یدرور سما E ناه هدنامز یرارح تدش

Ogleهرندرو رسفو هلو . یدقج هلو اجرک ههندم . 

 وا ینبس مارک SEI نالوا تربح راج ود ندنسعلوا تکو ح
 .ییبس قرهروص ندیهانبللاسر ناب رقم صاوخ یک رع و رکب

 .كباحصا . یو . shart باتع aul نبا هللادبع هدن راقدالک |
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 دزن !Gots شالت راحود نوعلم قفانم نایالک | ندنثنز رس

 راکنایاهرو ناذه هللا Mt قوحرپ .یدش و هنلاسر رف

 كد ز (ey یرلیضم؛ندنااو ندنکی دلبا بید کت یشرانا هلا

 ر هلو ! هللا لوسراپ ) هللا فطع ales unm د

 قفاوم كمنج وک هرابتخا ر هددناهج هل وا هلیسهدافا كفحوج

 هنع هللایضر مرا نیا دز . hat و _eatela هد ( ردلکد

 A لوسر . Gls! E نوزع هدا ملا قوف ندو

Eیدروق روف ندنسعاط شقلو هدرابخا صرخ  . 

 كديزو یذک كةفا:م God gl لزا ۾ E هد هرص وا

Nie Giteرک | لوسرهلغهروم رابخا قح  asl»دی زاب )  

 و یدل آ !asf كرەد ( یدروس قیدصت ge atl ترضح

bEیدلیا بیبطت ی  

 مارک راصنا نوتب هنندزوا یسماشالک | كتقيقح هلهجو و

 de یرابابحا قداصو ىا كا یک یراقدالثاپ هنو سل کا
 سواو تماص نب هدابع . رلیدلوا زو زوسو نر و مالس

 لوسر روضح یدیاه ( عمو[ یا اهمعی اہ ۳1 قصو

 طقف «رایدتا تحیصن هد ( تیا رافغتساو هوت كرددك ههللا

Ky O galeاک و شما قال و  eeهع رک تیآ 7  

 . یدلروہ رابخا هللا فرط oy هتلاسر رخف ۹

Nyكلولس ن یا ن هللادبع هن رزوا  BFیح هک مزال  

 هدمالسا ندو كلام هبل ف صولخ بولوا desl ندنیدلوا عیاش

alae old y ssتولک همرک | نوسر روضح  ) gobهللا ل  



 کج لازف ؟ حس

 مقفش aye ۰ مدتیشیا Seal مادعاو لتق كمابب

scalyداش .  Soلتق یر  salهدمبلق یثراق گانا  

 ندقل وا قحتسم همحح رات Al | مارق هرانذخا و ندنل وص> توادع

 دایک نب یتشاب كمابب زکهسیا sal صا رک | . مراقروق
 یساباب تانک رخف هدقدنلو هداحر هد (. نوسلاق نادیم کو
 قفحهیهروم هدعاسم <Gelaly p اک | هحقدلوا one Ls مالسا

Oleیهللادبع و  Gals! Crabs . 

 alc oF هللاد-.ع هد هربص ییدنلوا تاصاوم هب هب دم

ae leو ئدږدروط هود یوخ هک وا ك تا  
 هجکدجا رو دصف رش هدعا سمو صا ند راترضح هللا لوسر )

 ( ناس لر یخیدل وا لد كنوز peck | ‘ ماةوص ه 4 ده یس

 ندراقج وچ نب ) موقم قفانم هدقدلوا تکرحو یشمعنام 45.

 هقح بانج تنزع Sajal تداهش ء ماراذو ریقح هد ند را داقو

 ندالغوا یتسمالوا cil 4( وخد هرېشو رد ( رددناع 4( ور و

 یاروا oS دلر وربخ هنهدنفامرک | لوسرلاحود .یدردا احر

 هلا les رخ اک و دوو ی re ee Agile هلا تقا تیم

 . یدروم aE هنلوخ د هلم hth رار

  feزا 77
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 Cra §ll ما ه ده po ییدلروس تدوع ند عيسا سم 59

 ok یرک ندنوامه یود روا Abi ce al یخد thle ترضح
es ۰ ۰ ۰ ۰ .ارتفاو كفاو نداروهظ هن رزوا  E Eاللص غم هد ربس  

 ۱۳ (Als نداملاراشم هسا هدف رش "یزاح و نایب
 ردهدقعل وا ناسا

 : هک Sop روم هل وساع lei هللا ید هشداع ترضح

 .یراهچوز هدنرکدلیافی مشت ی اغرب یراترضح هللالوسر
 ۳۳۳ طا تناصا هتتیکتاهو ردا هدنشک هعرق هدنسارا

 .نامز وا : مدیا رار ہدعہہسا سم هوزع e یدرارورونوک رار

eatلزات باحح  glرنوجآع ندنش دلو  sistیدشلاب  . 

 .لوز VE ر cde 8 هدم هدنسانا تدوع tk ندهوزع

gti seyتحاع یاضف هدر کر :  ere 

 .AS رک نکا sal تدوع.۰ مدیا شمشالقازوا ندرکسع
 ed ود هیرب !Oss قمارآ یا ‘ مدروک !gus شەشود

 ۰ GALE | چوک ودروا لوا oF نب هدهسدا مدلوب یلندرک

 .«یدرارو وا فی هلت هج یراکد« كع هاضفندقم رد را داق توو وا

 .لهنج كوچوکو GF اهد dine مس رفص نب هصاطا

 رفع ناظ هدا ی نامز ی رلقدر دلاق یە ¿حج ندمشدل وا
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 pal شمتیک 225 ه هود و

ede رصوا . مد رون واهف رط ز « مالاق مدرشاش یمن های a 

 موشوا  ateمشلاق شمووا قرالراص همسابل ندنکیدلیا

 وریک  OVEهقوسو عج یدارفا  diyaرومأم ندنفرط
SAL نداروا « یملس لطم ن ناوفص » نالوا شادوس 

 هګوروک ی هد رص  ackنوعحار هلا انا و هناا ) هلا ادص (

 یدر دنا ی كرهبد .  pestكد هود ىنغاا تودرو وا

 قرهلآ همشاب یمونروا ۰ یدصاب هسزد  dogsهن هللاو . مدني

35S ندرالو كنود . Ab وس زوسر KS واهدهو 6| ن 

 هلکوا .ید روت  a9وا  GN 900قدلوا لصاوهر یبدتاقا .

 atlas هجو عوبش مکیدلک هلا ناوفص بولاق هدورک من

 «تیاث ن ناسح .شلوس رازوس انف هدمقح لواس ن ییا نب

 یثادراق زف كشحج تن بز nie all ماو aul cy حاط سم

 ناسح ىجا . رایدا شل وس رازوس انفو شعوا 6 | هدهنج

 هد هدیصقرب ییدابا حدمیهآلالوسر
cabs مکنم tr dd یضیعو Cells یا ناف « 

 "و نانا وس هدمقح . ae! leon کا ند دل وا شد

 !ores شاوا لصاو هن راق مث om All لوسر رازوس

 ندزاوصو هده < یدل وا مربح چه ندران و جم

 لوغشم de ردف یتیکسا مرک | لوسر . مداوا هتسخ هرکص

 نددت لها هد « sual زکهتسخ » كرهلک هرص هراو زالوا

 زار ء مدزامهبالک | وارد ر یہلس Ped || > uy . یدراروص

Ce را OP I a TK ee eRe ey: 
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 تجاح یاضق هکیدبانامز غیدالشاب هکمشلوابونالب gb یعدنک

 1 هده دم نامزوا قدقح ی راغدط dln oll و كحطبم نوجا

 نوجا cok عفد هک ندهحک Oras دل وا هن ادیت |

Golubحط مما نکرد اتدوع . یدرویلءةبح  Silهنغابا  

 ۰ یدایوس انف هناغوا هد « حطس سعت » یدشودندنغیدشالوط

VFL pe )نوا هنهناذر ندرد  thyنیسرویلیوس ) 
 كرەد ( ؟ یکدم وط SS وس كنا نس ) ًاباوج « مدید

 هحل وا cies هلاح تققح . ar | 6 یرزوس ندا نارود

peneلاح چوک 2  a!هنسهناخ كع رد . مدلک ه هناخ  

 هدند رلنآ ءدصقم : مد هتسل هدعاسم ندمرک الوسر نوجا كمت

 كياباب ندنکیدر و نذا ترضح . یدقمالک ابوروص یرخو

 كجوز » ۰ مدروصندمهدلاو ge كراهمماشوت . مدرا و هنتوا

 قوج نوجا نداق ر نانو یراقاترواو نالوا یسلک وس
 هب د یدهتسیا كجا تكلس یب لرهد « روالیوس رلزوس

 : ees تو هلةمالغا امناد قرهالوا یلستم

 مع abl دز ن هماساو تااسط یا نا ىلع مرک | لوسر

 زکهرهطمهج وز | هللا لو راب ) هماسا ۰ شمر gees واش مهدمقح

 ! هللا لوسراب ) هدیلعو شد (مماع ,ory هقشب ندکلوا هدة

 نوجا هش عفد ) رار هلک د ( ردقوج نیداق هقفب ندهشرام

 ییعوط ‘ نوسلروس pac ندهدر ر» یه راح كيهشاع

 مرک | لوسر هنرزوا كوب . شریو یباوج ( ردیلزوس
ware Bersندهشاع ردم ه یدمش )  Jey olisl “Flo 
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Soa 2د (  thatsوسراپ ) هە وقص هنگام  alندهشباع |  

 شت آو روروغو روج ًاضب .GET مدمروک روصق ردقهرذ "
Gilردیک نوجا  Ge OG!هدوا « مدربقار ههشباع هدتزوک  

 ( . یدرریدباق هنویوق یروخ رالاط 4 gb وا ءان هنکلجنک "
 شلا !ose J jou نع هد

 ; هدب راقد رو ه ر واش هد انامعو رم هدنفح ص وح 2

 تروص یغیدلوا ارتفا ضحوبذک ے رص كن همیاشهدیسیکیاره

 لود هنرزوا hy ; راشم اناا لئالدعنقم و ناس هدهعطق

Eوا عفدنم یمه مش  alنیماسم تعاجیا ) قراقیچهربنم  ! 

 یازج یراقدلوا ay J Ah ge رازوس اورا هدنقح مرح

 هدنقح مرح cy هللاو ؟ ردا تنو مک اک نوا كمر و

 ینمسا هد كرب هدشناپ كنآ . مملس یش ر هقشب نکلوا

 . Ade وب ( page نداحلص یک وا FS رلر gb وس

 ندیعا یزس . مرولوا نعم ن ) بوقلاق هغایا ناعم نا دعس

 ندنس هل جرج زمشادراق ءهروا یو و هسلآ لدنس هل.ق سوا

 د ( مدیا | وقت مت (OW 9 صا ددهدنقح رانا هسیا

PP eS ETOP EP Ty gl See Pen یا ایی اد نم هات 
 رک د هدنسارا یرازوس و Goole نا دعس یسواوا كحجزرخ

aندحزرخ !دمساب ) و شاوا رغم هدابع نا ندنهدغا  J, 

re 3ندزوس و كن هدایع نی دعس . یدشعد ) كسنمهشیلبا  

E:بوسنم هحزرخ ین و ندا تدح  Qeنم دیسا »  «par 

 كنآ نوسلوا هسزولوا SA هّلاو cna thal قفانمنس) ک١
 عزا x هدنسا را جزرخو سوا هک« < isso) ی ویو
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 اا Ga یرلترضح Bl لوسر ۰ یدرتسوک شا
 هناح هرکص ندکدتنا فرط رب یازن و ندقدلوب ین رلارا كف رط

 ۱ . رایدر وب فی رشت یقیدص
 ندراصنا . مدروالغا نن نامز ییدلک كمرک | لوسر

 . یدرلو روت وامهدلاوو رد . یدرولا تفافر KG شک نیداقرب

 . یدشمامرو وا هاب ترضح لوا یر ند روهظ كنهءدام و

oat 3هشام ا ) ا اکب : یدشمالوا لزا یو هدیر  

 قح بانج « تبا 09 ها شاوا رداص قلادف ر ندنس رکا

Geyی . رایدرویم ( ردبا لوبق  larیرا لوس زو  
 باوج هز ) رلنآ « مدقاب هنرلزوپ كمهدلاو هلهرد نوجا

 كنو . رایدید ( رو باوج نس « زرویملس یزهکجهری و
 « ردشمشل 1 هدزکبلق كرس شيا و هللا لوسراب ) نب هنرزوا
 | 51 هع دنک مسی د رد یعوط ‘ زکسزاع tl مهساد دلا

Hlما هبوت نب . مرولوا  . Shییدند كرد كفو  
 یاوح ( مرد « نوفصتام ىلع ناعتسملا aly Le ربصف » یک

yessیوتروا  Anilمدکچ  : 

 لوسر . یورو tl یحو لوزا کیدا هدانا وب

 یاب كنرضح مهدلاو . یدالشاب هغمآ JF Gal كمرک |

Koay a} 1یدروا هلا وروا ر ی زو وید وقف قردصاب  . 
 راهدژم اکس هشیاع یا ) قرهقلاق هنامسبتم هللالوسر هرکص زار

 گر هب د !sab) تداهشهنار و تراهط dhe Nts al t نوسل وا

 ۰« ۰. یدروس توالت ی | نوا Soo هروس
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 ن WAS ندنکیدلبارهاظت quater Lily كفا هلروصو

 Si هنو abl ن حطم scab ن ناسح al لولس نب ییا

 . یدنلوا ارجا فذق <a هدحح -

lal ندنینمّوم تایما bay ge 

OL Thقلطصم ی. هد عیسی ٌهوزغ هلهجو ینیدنلوا  
a =۰ ۰  * 

 شمسود ral هر وج pt رک doh Jl ۸ ترا یار

3 

1 
1 
1 

 Ags اعل هاا se? oe 0 Sale) هدنس و po مانغ یو

 Al وفص 5 coe یحوز هروح ° اأ call هنر هصح 1

 . یدشلاق لوط یالوط ندنسلوا شلدا لتق هدازع

 تا Al, cor ك رلریسا هرکصندیهانبتلاسر تدوع هدم

 سيق نب تبا ۰ رایدراتروق یتمسق رب كردرو Je بوک
 قوحو pce ease greed هاد 7. [a> no یه روح

 tes) فذطل J هدانژ leo Kae !ه ر وجاب ( (bd Se .یدادآ 1

 دازآ ۰ یدلیا همیابم هلبا ag gat gla كاملا راشم قرهدوج

 صز ina ّوم Sigal هل ر وص وب كلام ارام ; !oo هدنشاب =

= aa 

x 
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  aolهنرزوا نلوخد  letلرب ( مارک ۱
 شمال را روت بواب ری و یلدو هدف ژو اهل رەد ) رول واربسا لصن

 الا راشم ۰ ریدر ویلاصو رلیدتبا دازآ "الماک یرلرسا نالوا

 رورسم بواسروق ندنراسا دیق رلناسنا قوچ رب هدنسهباس
 رایدل وا .

 ,J رکدو هدنلاوش كنهنس و هروک هزاوق كفا نا

 Al زع « oly عوقو هدنلا وش Nar 6222 هروک هتاور

uhلوا یرلت قدوشا و عانفا یش رف كدوم یاسور  

 .هرکص Sail و عاقنیق ی "الواهاهج و ینردنلوا نا هدالاب

 .ند رانا و شلدا gig درط ندنرابد هدم یرلید وہ ربضت ی

 PEL تعزع هماش راد هدا یمطعا ممقو one یرلضم

 .مالاس و عس رلا نا هنانک و b>! NS OAT هری . 4

 ولا بودیک ههکم 6 ,hae نددومب یاسور هللا قیقح ایا نیا
 .مرک الوسر یرانا ورادمشوروک ها شیرق راکا راسو نانقس

 ,یرامالسا هد Shim وا اتاذو pen! cone قوش هنهبلع

 ی رازوس و كرايدو ندننادلوا تصرف بقرم نوجا وع

 5 5«! شا gh on یداا و یاها یراکدل:ا فیاکتو

Wear Ce ۱ 
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 نبمأت هلهجو و یننکرح هنیرزوامالسا ab :رابدوم
 لا ی ۰ نافطغی هدا روا تودک هد رابد ۵ رکص ندکد لا

Lil reise ی deo! 33.9 هر < هنانکی >  اشیجع ۳ 

  ablراد  . All lalنا ىح  Chelندكم كنساقفرو

  Was SF x Sah. 4, iSوا صصخ و ن ( Satay siو

. GA و رارقو لوق هرزوا ie یدارفا sls 

 قاشا s_ie N رادو مو شد رق راک ا هلا نایفس وا

 توتالب gb هدهودنلاراد هللا oe یاس ۇر هرکص ندقدنل وا

 یهود زویشب كس و GT یزویچوا و راشهریو رارق کنج
 نادناموق شاب . یدراذهالبوط رکسع كس ترد هرزوا قوا

 . !Gal Ske hey كنهحیاط وا هدیرارادقاحیرس نایفس وا

 JF مان « نارهظلا ص » هلنکرح ندنکم یسودروا نک ره

 . Gry هلرلنا بولک ئاق oF هدهرص ییدلوا لصاو
byندف  S Seیدروندیآ هب وه ین ودزوا شارفو رولک  . 

 Am 99591 ن Gs Se نال وا al 4 هدایز ندرف كس نوا

odode Olin glید رو یرعوط  . 

 ,Ns ندهعارخ یت د دار وارک هکر و
 ترد !Son هاو iss هلتعرس بوقبح dy اهحوتم هب 4 ده

 رح هدف مرک | لوسر ass شاوا لصا و هدنوک

 . یدشمر و

 4<=. اوآ راد <p ن دنس .te ظع تامل تا رو ی رات par هللا لور

 002 اد: اتا .یدروم هراشن اه Jil و 52% gb gel رک تاج ا
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 ا رول وا ك هدبا موج هس رزوا ره# ر ' نمشد هد زمنکلاع

 (ab 4 FS ab وص oF .رلزا زاق قداح هنفا رطا دل رد وا

 ردفهامز وا 1 یدلوروک بسانم نصخو bis Goo قدنح

elimهاس ر وص قم راف  ZEیدشمال و | تداع هب نک مقوم . 

 «همزاق AL 34( ەدە دم pe کوو رارق هر وص +

 ی هدا راو ه رفح تا gol gle اشو CHF .كنولوک

aeهدندن رايد ورم هظ رق ی یرلقدلوادهاءهم یک ید  $f le 

 coe نامه و ay eh 1 4۸ زال cat brs Jk 45s همز

 ضصدزفأ مرکا لوسر ۰ (os وا ترشابم 42s ham ه رم

 oe ۰ یدا شر ماقمع اق یموتکم ما ey هللاد.ع هده دم

 لحخاد هد Mim وح ندا pals یشا شا نوا od را هاتر لاسر

 کهدنکواكنغاط «علس» .یدرا ویثک ك چوا هدلاح ینیدلوا

 ی ریس كتهح وا «old قیحا بواب رزاق یدل ندنفرط ار

 .یدلوروف هاکودر وا هدنکوآ As\b rs دم !Gr Sib رره

 نوشرا نواو هدرضسع نوشرآ قرف كاا !A> bo رفەح

 A ندارو asl IST رخف (alas وا تا یعلوا هدنتم

 تورا <i قار وط | قمزاف و ate وا موو 42< ,J هتعارجح

 هلسروص كلر و !oes یرآ یرآ یرلص وصخ قم.شاط

 یدنک هقرفو ماطمه 2 رابدروم Ce ییسهدعاف JAI مسه

 . یدالشا مع ار daa راق.,ح تویشاط
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 GAS یرلترضحمرک | لوسرنوجما قیوشت یعالسالعا
obیدروشاطقار وطتاذلاب ؛روشلاح هفم زاق قدنح هاب رالاك . 

eeیسهفک تمالتا  slagsتربع لدو تح فرض  
 اهد o Assi 3 و de asl یضد یسداف ناملس . یدرارودیآ

 Baty یلتوق bay ینیدلوا شمشبلآ نکیا ءدندالب سراف
 <or A قداح . یدرو وروک شنا (ook ندشک ۰ نوا هلتهح

 ندن رل وقر وق« ريشدلاح هم هتسیا هم هتسیا راد وب طةف . ید راو هد رل ةفانم

 . یدرلررروک شيا
 هدهاشم یریمغس هزحعم .eee هداننا یتیدلزاق ae ون

 هدارو ندنغیدنل ور وطسم "الصفهد ریس توت iy . یدلوا

 ینیدشدلاح Anns ناملس . !Cala رظن فرص ندنرک ذ.,

 روهظ یسهحداب اق ترس رب !pales كنلوک و همزاق هدمسق

tehهدفا مرک | لوسر تفک . یدشلوامنام هنایرفحو  

 هنیرلتداعس دی كرابمو Gorge فیرمشتیاروا هدک دلریو ربخ

 هدحوا «VLG یدرواهرک رب بود هللا مس قرهلا كلوک و

 ناقنح ندنمداصت كربمد abl شاط . یدرابوق یتسهحراب رب

 هلا ) ندنفا تانک رخف . یدشمارحص هنفرط ماش هرارش

 هدتعاس وش نب ly یدلریو یراراتخانا .LEK رک |

 dled هن . یدرویب ( مرویروک EMS cys كماش
 BAB یسهجداپ رب رکید كنایاق « یدروا هلا US بوید

 هللا ) ندشیدارحبص هنفرط (Oly هدارش ناقچ هرک وب یک 3
 هدناوش هللاو . Gary یراراتخانا كنملقا سراف اکب ! کا

Zabمالا  os 

Et 

۹ 
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  gaضاسیب كنارسک  EAMESیدرویب ( مرویروک .
 ! Gsهدقدروا بوید هللامب هعفد  SGUیدیوت ندنرب

 هنیرزوا كنوب . یدارحسص هنفرط نع هرارش ناقج هنيو
 ) یدمش نب هللاو . یداریو یراراتخانا كنع ب ! رک | هللا

od Bale بناح . یدروس ( مرویروک یراوق كنامنص 

 ناملس ناشو  ewsههع هللایضر  ( (UEو !ناملس یا

Beek همالسا هرکص ندنبقح بانج یاحوتف 
 یدرو تراشه. كرەد .

 یرفح قدنح  Slو یا هروک تاور ر « هدهتفه

 یدش بولکیسودر وا نمشدهدهرصواو یدلوا مام هدنفرظ .

 یرکسع یسهلبق هنانکو شیرق یهدنسادناموق نایفس وبا
 هنیدم  Mergeنبا ثراحو ناصح نبا هع « هنفرط برع

 د۶ هليا فوع  sieندنفرط قرش هدیرکسع  deدحا

 رایدنوف هنبرف .
 لوس  aeرک ع ! GLهقرا هنغاط عاس

  doorsۍودروا .رایدردروط بوبالغاب فص یشراق هنمشد

  onlبولوا رف كيب چوا هدزوا قلوا ىلتا یستل| زوتوا
  ke olsنا دیز «یغاحنس  skهزادعس هدراصنا یاولو هده

. Gr! هدهداع 

 ورک  Blasترک هرزوا كعاوحم نوت نوت یعالسا هر وب

 تعرسهرزوا هدم كرهدياداځعا هرات وفو  Hartyیدیرو .

GUروصت توق رب قجهدوط یثراق هنیراتاوصو موجم وب  
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 بو رشاش af 9( وک Gabe كقدنح هنیرلکوا نکیا ھا

 تربحراحود abl هدهاشم uty EBE چسههاب وب «رلیدلاق

 بسام لع ۳ نوجا BS قرهشال وط فرط نه رلیدلوا

 قوا هدندنف رط مالا رک اسع یک یرلقدمهلو هدهسرایدارا ˆ

 روج کنج روس وا دریا ندا هام ال یو
 ۱ . رایدلوا

 Age ضه كسهلسف یدوم نالبد هضبرقی هده رصوا

dolندنرلفدنلو لوغشم هلسهظفاحم قدنح كرامالسا  

 عوش یراقداوا ated کفقمصاب یزربخ ےک

 هضارق ی هکنوج . یدلوا شالت و هشیدنا بجوم هلفلوپ
oteهدنراوج  G6رب  octalبولوا هلق رب وب نک اس  

 halt ون . یدراو یراحالس لنکم « یرازاصح لو

 مدآ ندهانتلاسر فرط هرزوا قملشالک | ce مدعو تح

 Sai ی . یدلریدتیا ارجا تاقشح كرلبردنوک ص وصخ

 لافغاو عانقا هدهع ضقن یرانا كيطحا نبا ىح یسر
 رارق هنیذاخحما همزال ساد oF اک | ندنفیدلشالک | ییدلیا

oly, Slayناریدنلوب هدنرلتناصو ناما تحت یهضیرق ی  

ahaaنداسژر هادا نا دیس ید  anoنأ  

 یه كرهدک (alo یتارضح ne oly هحاور نا هللادعو

 ue. Oey BY 98 رلیدوم هدهسیا رایدلیا تحصن ردق

 اق هدنفح زمدسنفا مرک | لوسد abl ناس !bak دهع

 . رایدلبوس رازوس

2. 
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 WS هزمدنفا OU رخف GIS Wage مہلا راشم
 EGS ¢ لک ولا عنو هللااتتسح ( هللا لوسر هدنرلکدایا

 هدهسدمو یدروس ( ردربخ کوم كشيا و هک نیملسم تعامح

 زوچوا یرلهحک نوجما هظفاحم یراقجوجو یرانداق نانلوب
 . یدنلوا رومأم ملسانباهماسهلرفن زوکیاوهنراح ن.دیز هلرفن

 ۱۳ Gis ردق جاتا رکسع قانتم هدیرایدنک

 كیادعا یالوط ندنشیدمهلب زاق هد هولطم تروص . یدردیا

 لوسد تاذلاب یهطقنرب نالوا ظوحلم یرویم نداروا الل
 . (Gop هظفاحم مرک ۱

 Weg طحق . یدراو هنوک شب نوا هرصاح Hoge وب

 كراقفانم هله . یدالشاب کمک روتف همالسا e یدترا

 Bede اا دعو so Jen Sy رص هز دم )

 ( كدلك هنیرلهجرد قلوا فات ندقلجا هدنجما قدنحنوک وب
 هزاغوب Sey cles نالوا قشبلا ao pole GAUL هکعد

 Be فئاوط Olly شع دیادابتعا یکم ریو هجش هبرح بولک
 هد نشد EER ند هرصاحم دادا !S229 رازب

 قوغوص اوهو شبق مسوم هلیصوصخ . یدشمقیو شعاصوا
 OG راناوحو 6 بو وشوا رلناسنا ندنیدل وا

 مزال قمع اي هل هد یسودروا شیرف . Srl هدقلوا فلت

 . (GA ریحتم تک هک

No poleیحنشب نوا  BSورم ند صاعی  ogre) 

 لفوتو بهو نا هربهو لهج وبا نب همرکع ندموزحم یو
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 نا رارض یردار كرم ترضحو هربغم نا هللادسع نآ

 رب كفدنح بوالروز عراق برام ol ثادصو باطلا

 كنسودروا نک pts Ly .رلیدالت | هفرط یرب gale راط

glare yl. ual co thy a see aeدساولا نا دلاخو  
Sob»رفرب هرزوا قلوا رهظلاة  tadقد 4(  en 

 Face بولاق هدفرط هوا ندنرلکدمهع هدهسیا رایدلک ردق
 . رلیدل وا

 لداصم هیراوس كولب رب برعلانیب sare نیا ورم
 .ندننیدلوا ke ی شمتغاط راتمج ctl زکلایو نا

 . یدنلوب هدنلط زراس قرهقح هنادم بولیر | ندنراشادقزا
 اک | dine یسهمظع تررشیهدقل ردامو Die كموقيم

ee PANE“ رب CCL 

 زا رو ردح قحا یدملور وک CAF رهدهسمد هغمق ىح یشداق

 نوجا قمشح هب هزرابم نادسهنع هالا یخر بلاط | نا ىلع ۳

 اب روطوا نس ) زمدنفا مرک | لوئسر هدک دلیا باط هدعاسم

oeفرم . یدمرو دغا ( 3  SG. 

 .قج هقبچ یشراق اکب 02 SAN) Gre ssl نادیم یثراق همالسا
 یدهتسیا قمقح SS لع ترضح ne ep ردشوب ا 1

 = امقح yee وو .یدمروس هدعاسم هنی مرک | لوسرو

 زکه سک قجهقج هننادیم را ) قرارامش هجرد كوص ندنسم

Lee Sew ra ی le 

 .یضد Be هنیرزوا كئو .یدریعاب al Abo ye هید ( یو 3

 -هغايا Joao ) هللا لوسداب مراقح هسلوا هدورم ) هنع هللا

 ههلاراشم ینهرز GAS زمدنفا مرک | لوسرنامزلوا .یدقلاق :
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UNحلق نالبئد راقفلا وذو  bhبراپ ) ىدا طبر  
ofهدعای « رایدلوا دهش ا هزم مو هدردب هدرع  

 (هقارب زکلای ین abl هظفاح یا نس «یدلاق ىلع مهدا ز مع رب

 .یدروس اعد وند

 Leb تدوح . (Lou كر هیاسا صصف هنب یزوس هداروب

 :هک روید موحرم

 هو رم بوقىح هادم قرهل وا هداس ىلع ترصح (

 .de یدروط هاشاع GE ودروا Gly Gary یرغوط

 ورم . یدلبا توعد هقح ند یورم ادسا هلع هللا یخر

 Bethe هموشراق WAT رب هلزغا وب ) AAT هليا ههقهق
Go fee LEیدروص 49 ( لاهلیوس هله كسمیک نس .  . 

 (Ae ورم . یدرو باوج هد ab وا نا ىلع یجدوا

sla 24! J eo yfلشاب قجهقح  Bbیشو یر  

 كن هکر دبكنس نب «داقوق توسالاح Apel مهدازردار |

 كد ود یکناق Ae یدمش مدشوروک یک شادراق تفو قوح

 كنس نب اما توا ) de ترضح . Gas ( رواک چوک اک
Seندکت [ هدنس طقف . مرولوا ظوظحم هلکګ ود  ob gl 

 . یدید ( نیسللوا ,ol یک مب
 هدایز كب « یدنوفوط هنسهلهاجتمج كورم زوس وب

 كن Jeo par یکهقعاصو . یدناندننا ناهو یدنهکفوا

 ورم . یدنوط یشراق SINE یخدوا . یدتیا موم هنیرزوا

ahs!كنىلع ترضح هکیدروا جللقرب هلتدشو تدح  SWE 
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 هب be ترضح تبون . یدلهرایزار هدییشابو یدلیا هراب ییا

 « !Gab مادعاو لتف یورمت هدشوروا رب كحلک

 هکاله كاخ هلا راقفلاوذ هب رض ,J ددودنع نا ورن

 Wd یشراق هبیوزحم لفو ناقخ هنادىم هنیرزوا یس رس
 هلسهبرض جنلقرب هدهلح كليا قرهقج هنع هللایضر ماوملا نی

«Cabs ooh Sl G gale4959( كرارض یشادراق رم ترضح  

 هنتسوا یشادقرا Sal abl همرکع هدامهع هلایضد ریزو یلعو
 یرلکدلکو rol eas هرارف ندر یدرد هدنرلکدلبا موج

 یلدا Jo فالف و ودودع نا ورم . رایدتک بوقح ندر

 وب ) نافسوبا ندنکیدلبا نود یرلکرشمو نونم یراناملسم
 عفد (O25 كفدنح كرەد (رولوروک رخ نوحا مز ی

 . ید S بولوا

 نر دم . یدشراق هشيا هدهضبرف ی دوم ا

 شاطو قوا یک رومغای هلا هطاحا یعالسا ندفرط سه دومو

 نالواشلاق لاح ف هلا gel و Wey طحف . یدرار و ر دعای.

 یر هترزوا وه ندتهخرم ھو اا
oleقلهتروا . یدلدا كنج ردق ههحمولوا ماشا . یدشلوا  

 سفن شینک زار مالسا لها هلکملکح نمشد نامز ینیدراراق
 Vigo ندفرط نه كنمشد هب نود ترا دف ر

 هدهرصو قحا . یدروردنودود یراناملسم یو نالوا:

 راضحا ela! gales رفظو یصالخ كرلنا قح بانج
 . یدو
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 2 ییهعدخ Sal بیئرت كنینافطغ دومسم نب معن
 ۱ لا هصالح Jos ك یدننا دعسا دوم هدمالسا ند

 : زرویدیا (ols ندنآ یهرقف و ندنیدل وا

 De ا بولوا ندا رشا مجشاو- ندنافطع ید

 دوعسم نب مین نالوا OX LK یرلیا كا كمصخ هدهلبحو
 GAD هدهرص و . یدیا شمامهدیا راهظا هدهسیا شلک هناعیا

LSنذا ندلوغهرقبولک  Goalروضح و یدک هفرط طب  
 eral لوسراب ) ۰:یدربتک تدامش هلک بولک هبیومن

 همالسا نيد هدهرص وش « رازملیب یمتمالسا مع زونه برع
 عور هراح ) مرکا لوسر . یدید Cpl تمدخ رب
 . یدد ( تیا سرت هللحر نوما مزب هدنس ۰ ردهلبح

 (ù ۳ Shaw .یدتک 44.25 53 ی هدلسلا فصل معل

 یا ) ۰ یدشیا تاقالم هلا یشک چاق رب ندنناربتعم یک دسا

 درج ۰ زکسرولیب یمکیدوس ردقن یزس ؛هضیرق ی فارشا
Foردنوک چاق هلیسح  CLمدویدیا هظحالم  . 

 .تریغو LAT هرزوا كمرت یرلیدمت نافطغو شیرق لئاق

Jo yalندهمفادم هد رانا نکل .  GSرومروط  . BN 

SSیدالشاب هغعاصوا برع  . CHEیزس هسیا رولقص . 

 .. زکسرشود NAA هدزس « راردک بوقار, زکلای
adززکسزامهرانروقندنررللا یزک اه ند زکفیدل وا شا دهع .. 

 هیرلهسه Alb رب ندنفارشا كنافطغو شیرق Cal We اکی
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 ( رانوسمتک بوثوواص Oster ga یثیا کز کسالا هنهر

 ‘ رایدتا Kut یرکف و he هم 5 یدید

 .یدراو ها كنافظغی و نامفسوا توقلاق ندا ر وا ما «

 «رلشل وا eal هنس رلود زون ی دهع كدمع رابد و 0 ی روا (

Sal |ز  doz)قاشا  Ase]نوحا كمریداوفع یر لر وصف «  

 بولا یتاوذ ماطر day وص هنیهر ندنفا2ا ناذطعو شرف

Eدعو یمر و  peedلند ۰  ghوس یزک بد  jth > 

el sat!داش نکل . ردقو  ayها رارهتسیا هنیهر  

 یرانآ و یدد ( رول وارده هزکفا رشا هرکص کیر و نقاص

Ae۰ یدر وش ود  

 همرکع نوجما قمالک | ی رکف كنهضیرق ی, نایفس وا»
 لاسرا ی راض ندنافطعغو شرق فارشا هلا لهجوا ن

 el هسا رس .كدلک هله وتل كزک اسور هارو زر یدتا

 تماقا هب یدا ز وا نوز وا ن وحا مر یسارو ۰ زکسر تارواط

 زع راناویح رود اتیاکش زع رکسعندقلج | .رداکدر كحهدیا

 هشلا ¢ هدا موخ 2 یلتدش هدکلر crak یراب رویا وا فاق

 هج (fab هضبرق ی . یدردنوک ربخ 43 boy) تا
 cele رب لوا ندزب « زامروا لا «دیار چیه زب coat را

 .رلیدنل وابلق هریزنخ و هنوعام نوجا یرلقدالوا GL نوک و
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 ندزکفا رشا هز هک هلطرشوش طقف .زرباسهدبا كنج نوکر وا

 ۳ ۰ املا فیقوت یران ۲ « رکسیلمرو هنیهر یشک شم
 . رایدرو باوح هد ( هوا نیما

cle by «نافطغو 25  ( كميعن Sireشعا حب  ) 

 هدتن واهم ندزس زیمر وهدهنیهر هزس 7( هرابدوم و نا دید

 ۱۳۳ ۱ لب بوقیج تلا ech زکتاج . زیمهتسبا
Shur alو یاب و زکه سزا  Rigژرهدک مه زمتکلع ز 605 . 

Lat 3رشود هنس ل  aeرخ هد ( زکسرولو  

 ییدد (desi یغد هضبرق ی هنیرزوا كلوب . رایدردنوک

SF gbشبا  ) alesضه  ageراکدّسا  aoa aنامش  

 . رایدر gb CS نده را تواکح را ناهو رایدلوا

 uf .یدشود فالتخا هن دور a تبع ils هلر وص 3

 یلوا !cota شا دادتما اهد نوک چاقو هصاح هرکص

 GALS» ید

 .59K! a | هاب وا 2 Ke نوک چ اقرب ندفالتخا روهظ و

 لوغشم هللا ترصن زانو د ضدنفا مرک | لوسر هدنسارآ

 لیرح CA 2 تراش و ی هد راتداعس doy نکیآ

Slateدادما ها کدالمو راک زور هلافرطنم كل رهلک  

 . یدر و هدژم همارک باعا ییکیدلیا ped ینح وا

  راکزور ر Baty قوغوص Gob هماشفآ نوکوا

Vale cateكراک زور . یدلباروهطهننروف ر یل شهد و داوی  

 هنیرازوک و هن رازوب كراکرشم قاریوطو زوط ینیدریدلاق ندر,
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 رارداح ۰ یدلد ر وهد یراهرخ RATE ae . یدل وط

 هنسک را راق ینا هنر وا كنامود و زوط . یدروبح وا یک هم روحوا

 .یدنرآ تشهد و فوخ یالواط ندلبل تماظ ندا مایضنا
 یارجا هدنسودروا نمشد ا هن روف و Ala هللا مک

 مالسا .یدرویلیا تسوا 2 SH هداروا . روید ماکحا
 تدور كناوه يدها قو نامودو زوط هلو هدنسودروآ

 هور هب هب وا pale! Pa داره سع ندزو قلجاو یهدیدش

 oe زوبحوا Som ها RR مرا | لوسرو شماغاط

 نقص اف

osنهدنفا تانناک  oles Katsقءالکآ یتنیدناو  

 مه هدد of 1 یدرد و یاد ر ندنمارک ciel نوجا

 dl ساب ادج كلارفس وبا و Gad را سیره نوس نوت
ol)هدهللا هضارق ی . لکد رب قچهنیاق یسارو تعاج  

 چ وک هدزس ‘ مرودک ن هتفدا : :یدتشود فالتخا هنمارا

 . یدر و رخ و توش dino 9d Jas ( زکیدا

 BEE كنايفسوا . رایدروس مسن مدنا مرک | لوسر

a~ 591نمشد  Geneهب کم هد  SA sbیدتا تک وج  . 

 یراوس زو کیا هدنادناموق ديل ولا نا دلاخ و صاعلانا ورم

 تا ردو ههحنقیح هتمالس یسودروا شدرق قرهلاق هرادمد

 بوقلاقهدرلن | هدن راکد روک ینکیدتیک كرایشدرق ils .رلیدتا

a 
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 abl Jf هحیک نافطغءلرکو شرق كرك . رایدلیا تع نع هدحخ .



 4 | هدهاکودروایابشاو قاز را hes هدد رص ی راکدادا cle روس

 ر al مالا Jal ویلا ی لا

 3 ae و Jk, > E 22329 Be نالوا

gents,ی . رابدروبوط ینیرانراقو رایدب بوسک  

Ayرزوا  aیراترضح مرکا لوسر  Nlرک  =a Saal 

. ye شیرق هرکص ندنو ۰ یدلک هزس تبون قترآ ( bus 

 یدروس ( ردلکد كحهلک هزکیرزوا .

  leyلوتقمترد ا رتو یدمبش شب كرامالسا هدهب .

 ۳ ۶ 2 روف لتدش نالوا لاسرا هلا فرطنم GAT . یدلوا
 ; روبع قرهلزو یسودروآ ن همشد هلباهناحور Sle زغوروک

 a . یداوا متفمو رفظم مالسا لها ندننیدلوا رارف

Host csوا ی رکی  Sos Gizهروک هتناورر  as 

 e= رهلر 398-9 هبهرونمةدم ندنسارغ قدنح GS درد

 dhe هدهرص ینیدراقیچ ینیرلحالس هللا فرمت یتداعس هناخ

 نه رابفرط :Ale ک رزوا هضد رقیب كرهلک مالسلا هیاع

 ۱ . یدربتک صا
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 یسهو نغ هضر رق یہ

 رایدنالحالس GAL نهدنفا مرک الور هنرزوا كنو

Greeتوعد اح او ادل هد (نوسلیق هدنسهیحان هضیرق ی  

  othرایدر وا هترلترضح هنع هللایضر یثیح لال نوا .

 دجسم بولآ ین راجالس رازدیتبا یلالب یادنو توقد
 مرک | لوسر + یدشوف ی  xslیاول  Soleیاوتحا

OSs! bl قرفر» GI ككردرو هرد بح bape دب Sole 

 لع ترضح . یدروس تکرح ندهفرا ییدنکو یدک و

 یراصح هصرف ی  wakaلصاو ! docileك رهنلت دح رلید ورم

 انق هدنرلقح تارهاط تاعوز یتحو مرک | لوسر « همتشو بس

 وس رازوس  SF.رایدلیا مایق هب هعفادم ندنجما راصحو .رایدالٌاب

 کوم كدا تاتناک رحه هدءر دو  Gee..یدنوروک
۰ 

re 
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 نفی صفا ی

 كمالسا رکسعو .aly ماقمت اق هد هدم یعوتکم ما نا هللادبع ۳

 . یدیا شعرو یرضوط ههضبرق ین بول | ینسیقابتم
 هلا لوس راب) قر هل gob 2 لوسر NS ردح تانح

 SEC deb هدکدید (ردلکد Cole زک همشالقاب هراف رح و رس

 3 (رازملیوس هلبوا هدنراکدروک ین ) هنیرزوا gel قیدصت _

1 1 0 ۱ 
 .رار <!( Libs هد ومو یدلک:-وش راق هل راصح قرەرو 1
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 . هزکیدزوابودا بضغ قحبان>هزمس !یرلشادراق "ران وءامیا
 مو Saez هادم بونا ند رک راصح ؟ !ot لا زا الب
 . یدروب ( زکلوا یضار هممکح

 !idly تشهدو فوخ راح ود ددهاالوسرتببه 421 55

 رازوسانفو نمرتسوک تلاهح را هلو نس ! مساقلاابا یا ) و

 لند رازوسوت ?JA ورم ۰ راد دنا و هدیادع هد ) كدا زا وس

 Sos boos یدلوا Wye هداز لا CIEE خف

 !eb sli دعس نروک ینو . ردو رح ییدشود هرب كنهبرح

 ید ا رادسا MET قوا یراق هدوم

 هدتتقافر sae بانج لوا ندناو رارب هام هل لر

 HS قط BL مادقاوايمالسا ندهاحمقابتم ندرتالوا شاک

 یوا لتا یتستمل ۱ jy وا ندن رلک ادا قاحتا a ون اه ی ودر وا

 ۱ wo bb هراصح (Ava رق ید ءراد دل وا al ه رفت de چوا هرز وا

  veهلته یراکدتا حج ر یهعذا  Mashaراد دالشا هن سد رص اع . 1

 ; دهع ضقن هوا . یدروس ردق نوک شب ی رکی هرصاحم

  -هیم لیروق زسازج قترآ رایدو نالوا ناهشپ ومدان هنبرلکدلیا
haروح 224( اعد ۷۹ یراندالک | یی  AC1 یرلقاط  

  كرهردنوک هترمضخ روطح یار ن سق نداسور ندنتیدلاق
 رادقم greys Nn }o 40 دوج وم یک asl هرمض) ید

 ۱ .فرطاکوب !oot رایدنلوت هدنلط هدعا-مکمدک بولا یی رالام

 هلا sy یاوماو بقا 3 ندنفشندن روم eater ندلاسر
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 هممکح 6( تادوجوم رخفم طقف . رایدلوا یضار هنمقیج
 . یدریو باوج هد ( زهیللوا یضار

 كم هضب رقیب هل.؛->ی.ل وا شمراص هلکش هح ردوب كشیا

eelهمج پیک  DSهنبوبالپ وطنهلبق  HLهننکچ هلکمزال  
 . Gal هداروا هدبطخا ی نا . رایدالشاب +0( ادم راد

EEE. 

 ییدلواوب Cbs pate نامزرخا نالوا روک, ذم هدزع اتو

SAE sales |لاماسم نوا قل روف ندالبو زد ها  

 یا لوبق بانک هقش ندناروآ زب ) age دک دید ( وا
 یز peal 906 ¢5 راقج وجه الاحوا بمک) .رایدد(ز ال وا مال لاو

boss! ۱ندا 6  REدلاص هن رزوا رلب دم  boy425 ماه ¢  

 زرو اش نوجا زلابعو دالوا 5( رایدوم . یدید ( رولوا 4

 هد ییلکتو كر ەد (زنج هاب gl درک ندکدر دلوا یراناو

 ردسهحنک ی ترا هو oS‘ 9( تک هنن رزوا كو ,رایدتا در

 . ردراکرد یرلتحهئلوب لطاتخا قردلوا نیما ندز لر اب
 رفظ زارسحا هکلاتحا . ماهدیا موحیه هنیرارزوا بوقبج ناه

 Ai S یحترا هعمج ز ) هضیرق ی هدهسیا cro ( زردیا )

 لصاما . رایدر و یناوج (زمهرک هالببودا لالخاینتمرح

 . یدسا دادتما site ندنراکدمهر و رارف هثیشر

 ASN. sho وم OY وا ترطضم هحرد كوص ندقلحآ تیام

 ردقزو زوفط یراسوف عوج . رایدلوا روبم همیاسآ طرشو

7 
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 كراو بولوا ردق زویئرد یراراراب هرضو برح . یدبا
 + یدلدا مانتعایرالامو رسا gles دالوا . یدنالءابیرازا

 Olde زوشب كب « GLY كم Sls جیاف زویشب كم

 Spal هنلا كمالسا لها acy ltl fst ومانغاو هود قوچ رب

 .یدناوامعش :ازغلانب یسقابتم زارفالاب نوا لداتدب یمه

 مرک الو سرو ییراقدلوا هدتتاما gage كوا ها رق ید

 نعشدقر+لا هتقد رظن ی رافدنلوو شعا دقع هدهاعم هنمدنقا

 ندن راکدتا age ضق هدنامز رر راط كلا قاشالاب هللا مالعا

 Bhool el jal رار هاك لوس رازوس انف هدنقح هللا لورو

Oa wu! lsیسرنک | كمارک با ایالوط  aeیادعاك  

 ن.> 95< فارشا كنس رايد ورم عاقنیق یب ا راشو هدنآر

 قالطاو وفع هنیدزوا ىساجر كلولس نا نیقفاشلا

 یدنا و هداحر سوا فارشا ییوفع oot be یک یرلقدن

 یسیثد cot سوا هدصوصخ وب یراترضح مرک | 1
 هدگنفارثا سواو cyte هدنیآر GET مکح كذام» نب دەس

OMقدنح هنرزوا ىراملا هدافا ییرلةجهلوا یضار هنمهح  

 یملاراشم SU y شارفرسا BY وط ند ء دل وا حورح اع

 . Ao هب یهانتااسر روضح

 ندنفرط Sls شلر دنب هک صر بواب رر دلاق ندنعاس لوس

 ار نارشا سوا دلو ’rth یره وط
 یدقار ج كس یول ماعم قچ ەليا ءدنقح هض٫ رق ینب صدنفا

 هداحر هند Ges تم مص od راقح ‘ af و وا ciate دو قوقح
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 et Vie A Dds رق ىب هسا هنعهلا یطر دەس hal وب

 هلیسودنک یتحو ین !SE باکترا gle ر وب یک دهعا

 كره هعا لوبق هدلاح کیدررو تحصل (wad S225 چ

 مکح نب ) قره ا هرابتعارظن ین راکدابا مایق هریقحتو مشوبس
 نوسادنالتت رلککرا رارابهبرضو برح ندهضیرق ینب هکمردبا
 هوا هلکعد ( نودذولوا مانتغا یرالامو رسا یرالابعو دالوا

Sill soeیدنلق ارحا یاحاو لوق مکح و هلهجو  . 

asناتلا ندهضبرق  Scliieیر هدش نوجا لا لاتی  

 سو ءراءدانو جوا etl یا « Sod نقد را 1
 یرانکسمو یسخار dies se ed وا ene هرز وا قلوا

 اطعاو عیزوت هشیرجاهم هلبا یتقفاومو اضر كمارک راصنا
 هلا كر یساوآمو نکسمو ییدایدو راد Wage ون یدنلف

 توس و نکسم بحاصو كالما lel Hal ترج هدزا و ند

 . رایدلتروف ندقلوا راب 355-4! راصناو رایدلوا
a 

HAR 

BIM webs یسهلیق نم هدنرخاوا كنهنس setts 

 هللایشک زوم ردزدندارفا یسهلببق  way gia todoفرش كرهلك

  al aoeمارک باتتساو فرشم  codeنایدلوا لخاد :
 مرک الوسر بولک هبهتیدم Griz كرکو ,Bel A pip دلرک
 هاکو ادرفنم هاک كر اععو ls دارفا نالوا Ge هل دفا

 . GAL هدقمرترا ییهمالسا توطسو تک وش یمادتعا اعمتع

 ۱۳۲و ۰ تب. ۷۲ مالسا جرات
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ts2 هنس  Waندنسهوزغ هضیرف یب هدرخاوا  

 Oy یسئر كتا سواو یلضفا كمارک راصنا هرکص

Aveهللایطر داعم نأ  E Aisرا  loisاه  Sb!هللا راشم  

 . GH! as اطا نا رع ترضح هحفالخاو راوطا

 all قوا رب ندنفرط نمثد هد راکوص كنسازغ قدنح

 تاب هدلاح ین دل وا شارف رب-آ یر ندیامز وا تو وا gloat رج

EAندیو قره یسحرجو شمامهدا تفافا  Lyle 

 رد کو نزح هدایز كم همال-ا لها یافو satel تافو

 ۰ یدر و



he oPیہ زہ ییا  

 یشوزو كنسودروا یرلقنتمو شبرف هدنسازغ قدنح

as Gl +3 ی  eee aS teers ar Aaa45 فن  

 . یدقع وقرو۶ cout gl دوو

 هرز وا یهود فال ادا EA N برع (Bae ص وصخ اب

ot 57 bee shut4 اهدر و a Mal)هداز وا ی راز واح تک  

 ped یصوصخ ;Le 1 ا نوجا ینمأت كن رامام

 تقاعتم ید 4. get وب asl مر ؟ | ل لو- ر ندا

 هن دیادعا ی یمالاسا توطسو ی ءشمر راقح راب رس ماطر

 ت ردتمر ور Mc | یخداخ

B38 He SA 

  AEیسەه رس هملسم ن

 7 Ae 4.8 تالک cy Se هدنلث وا كنمرڪ هنس ىلا

egetكالن وک ید 4 دم بولوا  SEEرادو  Jas 

 Dal جاعزا c JE بواک كردبا تماقا هدنعقوم مان « هٍرض »

 ندمارک راصنا acts كا هس رنو ت تغاطی pte هاطرق »
 هرس ر ېک ص ند راوس رفت زوتوا هدنسا دناموق هملسم ن د

leهب سوت ندا تک رح ند هدم ىو كم ر ِ یدل  

MMتک نا  
a) 

 ةو اا رس ا"
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 بوعاب یربشع هدیک . یدلوا لصاو هب ?a4 po هلتعرس

 هلا هود یالازو !Gab رارف روبحم یتسقابتهو لتف ی زار

 . ید وا تدوع كره دا مانتعا نووف كر ج وا

cloرط  Awندنفارشا هفینح ی نالوا هدکمتک 4 هکم . 

 ی رکب كمرع دریل دنا poly Galas ‘als مات : لانا cy هماع»

ae۽ یدناوا تلصاوم هب سد  

 یدعمالغابهنف رط رب كطرمش دجسم یهیلایمومهملسمن دم
 ale |ندننیدروم قالطا و دازآ ie gl jal مرا | لوسر

4kیدلوا ندمارک باحصا راک  . 

 7333 66 ی

wid snیس هرز  

 .یبس هعن و ۲ عیح رلآ ثب « هلا Js I ردهرمش ود هماد یساتفرو

 » ses ی < بونم هن ”pit « bss » es 4( وصح

 PIE رخف نوجا یبئرت كنرلازجو gol كنسهلیبف
NN ens WAL »هده دم ی وتکمما نا هلل ادبع هدنلئاوا  

Sil ov belly one Gol, elecزو  adsl sale 

 ov رح ,are Bios رایدروم تکر حب ندتدم هدلاح

o>ناب  » Melbیرلکدلبا رارف  Greedy GAT dye 

 قیدصلا رکب yl ندارواو , يدرا و ردق هلع al « نافع «

 هیلاراشم : یدردنوک هنفرط Gl BT کیا نوا ییراترضح
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ely D-نالدد ¢  oFوک رد  EEتد وع  

E 

 ۰ (GAMA و تد وع هب هر وتم هدم whee ندقدلاف هدح راځ

 me 6 و تیم سس

 ( رولند ید ی.هوزغ ale ) درو 63 هوزء

sasكلوالا مر یە فقامتمیهنستدوع ند سهو زع نام  

er)ریخا  las 53 7! osهللا یطد  wanda (294s ak | ace 

ca!مقاو ەدە اممم كالتعاس  » aleلو-سر هداعص نالسد 0  

 نیصحنا هنیع نکا هدکعا یر ےک رد Asal مرک ا
 راهودو شمر داوا gags كرد وا تراک ا یراوس 35<

 رخ هضدفا خاتا رخف تیفک و : یدشمرون وک بول آ

 J 43, و pe هع هللا یط ر د وسا ی دادقم لاح رد هدکدلرو

 یدلدا قوس هدیکو ا هلا یرا وس رادقم ر كرەلرو قاف

 تکر < ah Jale ر زوشب یر لت رطح هلا ل وسر ءدندنم هقرا

 هدنلو pd هد هسا یدرو تع نع هنرژوا lake یب هددجم و

 یجاقر بول واموح ان رارزواندنکب راشش 4 رس اهر و ناصح نا

 نوا !slop راهودو شا دبا زا وو oA Mess لڌو

0S yk! olyكرهلروک موزا 26 سک  Ais haتد وع ه هر وم  

 ; ۰ ردشروسآ
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obsیہ  pthیس رس  

 هدهفاس«تالنوک کیا ه هکمكنسهلیبةدسا ی هدلوالامیر هت
 eT رخ ینیدلوا هدقغنالبوط هدنراوح Gye OF » عقاو

GATیضر نصح ن هشاکع هرزوا كملا بیدأتو قمتغاط  Bil 
ueقرف  lcs Oeste al! eGسا ی هد را یدلرومس  

 (Ge Kal ols God رش هوا cS < كرامالسا
 ب Miho هلبا مارا vege زکلا . یدمهلوب یه کک هرس

 . یدیود

۳0 ee 

(ge رس هملسم oe 

 42( 94 هنیدم راز ید یس عو « هص2 اید » کو

 ott نالراد « هصقلاید » عقاو هددفاسم ر كالتعاس 3

 ندمارک راصنا نوحا Goze Ate نالوا مال وط

 .یدلروب مانعا هبرسرپ LAF نوا هدنسادناموق همام ن دم

 . یداک هن رزوا كنه رس هلوق ر ثااردک زوب “الل adel ىب

 هرکص ندکدلیا كنج ردق Celie رو رلیدراص ینیرافا رطا

 چ ورج هدروص ربغ آ . ty واص كرەدىا ips ىنسەلج

Iادم 324  Olu oathsنداروا فداصتاب یهماسم ن دمع  

 هدهعتو و و یدرتک 4 هب دم Goll هنیزوموآ ناما مر نکا

 ۰ Gal وط هلر وصو



 كخارح نا sine نمدنفا مرکا لوسر هنیرزوا كنو

 سرت adhe و col GAT Ayers یشک قرق هنتسم

 كن هه رس هماعت ی 254.3! یدردنوک 4 » هص2) !ید « نوجا

 NS 1 ندن asl ه راغاط قره وا رادرخ ندنتک رح

 هدو . یدشوا تدوع ههنیدم كرەلدا مانغا لامو

 . !Gr هدلوالامسر

 یرآهب رس هب راح نادي ز

 کان رک ترد هدم كتر se میاسم ی هه رخ الا عر

alt oe als 2343 lveراع و ن رام هرب را وج  EI aتد  

yaleرادقم ر 4 راح نادب ز ندن راک دلبا  al Saneراززوآ  an 

ey ‘ ele54! رب-آ یقاطر و لو  vنانا وا مانتعا  

 1 رایدرم ک هوس دم رار هلا تاناویح

waleهدال والا  oe ysاوراک : heندا  esهب هک  

 كماماتغا یلاوماو قمروایران آ هل ۲ ربخ ینیدلوا هدکمتِک
 .wise یدلروم مازعا abl oe 4 راح ندب ز هس نوجا

 روک ذم هب رس ole ما « صیع » نالوا یسهفاسم ليم ترد

 مانتعاو ذخا یلاوما rs“ یدروا قرالوا فداصم هنا و راک

callكنهبمااناوفص هدنجما لاوماو .  LEویثوک  ged . 

 بذیز هلا لوسر HS Sash یخدراریسا dds هقشب ندنوب
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 bide یدیاندرانوبهدعب رانا صاملاوبا وز كن علی
baleزبانح صاعلاوا هدن  Aiاقای | هداملاراش و احتلا  

 ۱ al هصاعلاوا ) E )43 مرکا لوسر لکا

Jlهلتکاز لاک كرهد ( ردزکقح كزس رکه سارو « رولوا  

 لوا ناهاسمو رایدنا هداعا LUE لام تازغ ندننیدروب صا

UEصالاونا رایدید نوسل وا كنس لامو  ( StLهمالسا  

 هماللساومهمددیا تناهاهتناما ۰ ردتناما هدننلاموت . هریک هلکنا
 ه کم بول | یلاوما نانلوا هدافا . یدد ( مامالشاب !db تنایخ

dole . sus:ندکر» | اطعا و ملست هثس  aksهل دوع هب هب دم ه  

 . SA وا مالسا

 عقاو هدهفاسم تالتعاس ییا نوا هد هدهرخالایذاح

 قمصاب یهباهی. نالوا User gb هنیرارح th ge « فرط »

 نهدنفامرکالوسر هرزواقا | ینماتنا كس هرمس هماسم Cy دمو

 مانعا oper = Soe tt نوآ هدنتعم هب ol ن دیز

 رخ هل وایم راتکر ح كرلفوب ade ی هدهسیا رادو لارا و

 نایمهدنافداصت ه هسک ale . رایداغاط ب وجات ندنرلقدل آ

 . PAT هبهتدمو راد دلا تولو هود os هرس

 ما ( یرقلایداو ) هدنرزوا لو QoS هماش ندهسدم

oy osدز هسرزوا لئابف ضب  ae Crرادقمر  See 

 هدنل وصوهاروا Abe pm . یدلر و مانعا ندهیدم هدجر هللا

 قرالو عوقو bling كنج هدنرلارا . رلیدروط هبهلباقم نابرع



Se 

 هددز یلادناموقهبرسو رایدلوا دیمش تاوذیلیخ ر ندمالسالما

ylحورج هدنروص  th olیدلیاتفاعهداعا هرخالاب هدهسا  . 

 = ےس سس دی

gt licیتهب رس فوع ن  

Ft sessای ا مر  taeهلا یط رف وعن | نه  

 هد هدا ما » Jat اهم ود ۱ هلا رکسع رادقهر ی رلت مضح هنع

 : یدروممازعانوحم توعد هند sods «تاک ی دیا تماقا

 یدباه ) Lib هنجرلادبع هدنتع نع نیح نمدنفا تا2 اک ف

Salنا  AB pieراکنا قح باج « تیا ازغ هلآ لیسو لسون  

ie 4 ialهمزوب يدهع » هما تناسخ هتمینع < ها  » 

 A راسدب ر هسرلردیاتباحا هکتوعد رک | < eae یراق وچ

 ° $2( 92 Anu و صا "3 !oa) جوز ی زف

 همالم|یرلنا نوک چ وابوراو ه 6 لدن اهم ود » نهج رادع

 غیصا» نالوا ندننید اراصنو نانلو یرابر . Gabl توعد

 EF %9 ر ندولب# دارفا هحلوا a pie abl مالس | « ورع نا

 هداروا هرزوا كمر و ه زج هدرانملک همالتسا . رایدلوا مالسا

 هحیزبح وه 6"! Jussi pa لوسر فوع نا ...یدلعا#

 . GIS هبهسدم و ی ال | هنحاکن تح we رک لس
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 iar بلاط Bl نا ىلع

4aلالخ  liasلس ها.ق لوس ی هدن  aرادد ورم  abمالاسا  

 هلقم | ربخ" یرلقدلوا هدةعالبوط هرزوا كما قافلا هدنملع

 ین رلترضح «:عهّلا ید بلاطیفا olde 245( مرک ا لوسر

 ا هلاراشم . یدردنوک هفرطوا هلا رکسع رادقم رب
ALE Syردق هلع ما جم دوخایو چه رار  GALSهدهسیا  

 تو هس رانا وح قحاو شمامهدیا oles hed نددعس ی

 بولآ یرانویوق He کیا هلا هود .Synth یدیا شک
 < یدرتک

 بسم حمس

 یاب رس هبراح نا دیر

 هدزسهبحأت «ا رقلا ما < asl و هدهفاسهر هلحص or هب هني دم

 AS nite رد ی نالوا یسهصشر كنسهلبق هرازف نک اس
roaاعاد نداق ىة « هقرف ما »  ees! Jal3 تا  

 lel هنراح نب دز یتح . یدرولواهنتفو داف ثعابو ردا

oul §راض  ahترا یار  abl alasهم وقص نکر دیک هماش  

Gateیدارفا  blبصغو ذخا یلاوماو اشا قرهصاب یاوراک  

 سەر“ | لوسر ینو بواکه هدم 45 .ىدشملا

 نب دیز قرهلدشالرارق ییکشو بیدات اعطت Ay قترآ



 2 ۷ بت

aseیک رادةم  y dol Susیدلروم مانعاورومآم هصوصخ . 

 هلا زاوا دناب !aor وا لصاو هلع یندنلو كلهم وقص هب رس

 لاوما . baal رارف روج یرارکیدو لتف LT لیخرب

 هدش رش ناضمر هرس و . AAT هن هدم بولا ی رلابشا و

  aناضمز  psلوسر هدد  ceرات : رمضح .نهدنفا مر — 4

ar هنملع رلمالاسا ele لئابفو oa! ماود هدافح و ازا 

 یسولوا كنم رابدوهپ رخ نالوا یداب ینسهعقو قدنح هللا |
il att E Ae ن alae قیقح فا ن همالس عفار 

 ندنفرط  Aral US.یدل ریدلاقنداند یدولا تئابخ دوح و

 كلا  aryمازعا هدلاوش هدمازر ن بسا نجک هتسایر ماقم

 یدلر دلوا ندفرط یساشفرو هحاور ن هالادبع نالیروس :

 یی تانا زالوا رولوا سر م وقر کن وج  glaهنماعمالسا

  Syیدشلوا داسفاو .

 یزاع و یساعد رومنا

 امرفمکح هللدش الغو bod هلنهح Gath رومتاب هنسوا

 فلت یمظعا مسق Nb gm . یدروق راتواو راچاغآ . ىدا

 sors واد نوچ 7 ندمرک | Pate .یداوا
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SoQsts Vee:زدد  > SoSتدوع زونه هلقمروساعد  

 نوکیدناراب نایالشاب لوزا قرهالباق Glee راطواب ندزافلوا
 ۰ 642! ما ود هک ید

 هک |تباکش مارک باحا ندناوزن ترثکو دادتما كناراب

an4-:رزوا هنیدم ر یھانہتااسر یاعد  Varید وا  

 ۰ !saa ماود هدلو زر هفا bls راوحو

 ص2 ۱

 یمهطاصمهب دح

 یهر درد هدنهرغ یسهدمقلایٍذ Cha jae هنس و

a45 فاوطو Sیت  pros NSE od blردفزویشن كس  

 dy dog 4 رام ,Aedes یدروم تع نع ه Sa هل ہما رک باا

 بویعلاهبرح تالا Se رح و قارزم « یابو قوا ندنتیداوا

 كنسبلاها aso, al حاسم هلا جیاق oy, SOL باح ا

Glinورک همارحا هدنراذلصاوم هلع مان هفاحلاوذ نالوا  

 ناش هرهود sad شک so byl رار هرزوا Abul نابرق

 ۱ . رایدروا
 4 رح كردن ا سرا هل وخد 4 کم (JL لها N23 رف

 بع pls ضع نانلو هدنفارطا هنیدم هلتعلوب ظوحلم هد یاہو

 شب د pI نعدنفا مر | E هدا (S41 و توعد جح یار

 JF یندوع بواینروق نداروا Gadel Eo gee“ هنجا



 سد را
ee یراهس قحهقا هنب ٩ Job و كره وشود Guay 

. Aad عاما ندکمتک ر \y J ر هب هاب د رذع abl ث os - 

ee ه وا نوجا gat aD ges ره دفا تابناک 

  solرب  Slaneتدوع هدنسهلحص  Spotlکا كثيرق

  MAY nobیدیلو ن دلاخ هلی تا زوکاو ی  SSA-ردن

 ربخ ینکدالکب _هدنقوم « مع « كاشيحملا ههدقمو ۰ ی رلکد

 ند تس اک ع « نافسع » تانئاکر خف هننرژوا كيو . یدرو

 غاص ( هدنکرح یانث  GLbیدروب صا هد ( زکتوط .
 یودروا  dy Beleپراص یهدنفرط غاص هلبا كرت

  Jebهدکا 997 ند  Gusهل دوع د لولا ن دلاخ نروک

 فک  dhe ans 9یسودروا شیر. یدر  sb Kaهلن لح هدنج

2 Ree وا prob case! ذ 12[ هاکرارق هدلحم نالسد 

  sek 0یدرواشآ هدر وا تام .
 كرد 4ورلپا یسودروا مالسا  daseهت رب هدنرلارا هليا

  gallsمرک | لوسر نامز ! J a3هدارواهودیرلقدنلو یک ار

 وچ هندنک یدنک  SoSندشدمقاق هدهسا یدنالوژ ردع

 رخو  ) NSTهب هکم لف  SKS(یدردروطهدی | ندآعنم

 ك ورايا اهد كقح بانج قرهروم ( Darیتکیدم رو

  Olور ندنفرط مارک باح. یدزویمایفا هنما رک

 هالالوسر هود نالوا شما٤ ا دلم ندو تقو ! IASقوس

  dlقرایاص هفرطرب " یدیروب قرهقاق  Mainکەدنتهجر

  Slوق  thy.یدلوروفودرواهاروا و,یدروطهداروا كراك
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 بس ۷۲ 4۲ —

 یدردنوک Go all del نإ شارخ 2-09! رابخا یغیدلوا

 ۰ bal st te هرز وا Chey دا وا یهملاراشم شترف هد دا

wll Deeds oul!شارح نالتروف ندم ول را هلا یسم رب  

 قوراغشارع ofl كمرو رخ ینکیدمنلک هلدصقم برح

 یاسور ( رم <o ۰ و یا كرم رد زوک ےک هالا یصر

 ؛ رل رولم یشدل وا eile و ie jim هدنقح رلنا و

 ثحهدب | هام ی este نورد ۰ رلردىا Jas ۶ وس اکر کیان

hie seقوحی ردع و یسارقا هد« هلع ءائب . ردف ون 225  

 تاناکرخف 4 2 ) رولوا wales اه رو نافع نا Ole OW وب

 . رايدر ون لاسرا ope هللایضر نافع نا نامع نمدنفا

nem omهند رلد  le lsرادف رط  oda)4-عا < ید ناناو  

wetsافرو نا لود یسر  aهلا یک چاقر ندنس او  

 شرق ) و یدرک هیون روضح كرهاک هواه یدروا رار
 owe ر یلکراد و oss وک هنیرلرب ول وص Wao دح یمهفلاط

 (ردراکحهدا تعناعهرس*رلردلکد هدن رک Ue ود یر و زرد

 اک نوا ترح !ah هک 79( SEE رخف هلکعد

sb NE “p23یدلاق  . basدمع هک راتم 7 4( رانا هسا رارلید  

 هدرانآ هيا رارهتسیا هدنراشنا وروهظ كمتمیرش من .مرهدیا



ey 

Sly desl Joa! عانتما ر کا قو Jods! بای J js 

 هژرلنآ نیک د ھهج اف <4 SY! a> wl> ‘ eos! Aسا هب

  ۶یدروس ( . رولو ید ۰

 ( درو رح 4شد رف (ey تودک نب هدلاح وا ) لید

 لهحولا نا ه_هرکع oS دتک هنس ودر وا شرف wv gill كرەد

 !ge 39 رع هدد سرا ا كمامهلکبد ae یساتفر هلا

 هزکشیاو رانوط هسیا pb هزکشیا زکیهکید ینیزوس كالیدب )
 ماش نا تراح Oa Seal تحصت هد ( زکسرابآ asl راک

 ا الوسر لید . رلیدید 42 هلی وس هل دن al» نا ناوئصو

 wad wi هدر گاو ۰ شمرتسوک لوترت ۲ 37 راحلصم

Glاش یدیاه ( شدرف یاسور هلک د ( ےەہروک  ( 

 رلیدر و ینیاوج
Ae oa =دا رک هتلاسر  seas:صوصخا و ندفدالک |  

 etd و تیطو زم هح ردهب هصدنفا مرک | لوستر كمارک تاج

 cele یا ( 423 رف هدند وع < Sus ندکدروک ینیرلکدرتسوک

 هلن رادمهح هڪ ؛مدروک ینیراناود silty یرسکو رصيف نب

 كرهبد (ردلکد ترور قح ەل اط alah ال وق ۳ مدمروک یتعاطاو

 «سالح» زانلو یس ر كنس ەلى rab اندک دليا و ر یهلللص

 ققد یقومو le یدص2۰- ۰. یدراو هواه یودروا بوقلاق

co! deیرلهود یلناشن هرزوا كلد ناب رو هدن) و صو 415 4!  
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 هلتدوع كرهروک !Gi ba هات هد كبل كمارک باحصاو

 ؛ روا هلدیا عنم لصن تعاجرب شاک نوجا هللاتبب ترابز )
boil g 5راوز نکل زقفتم هلکرس  Shعنه  | deهرز وا  AE 

 هراددرتسوک اضر ه هاصم pre راح شرق یاس ور«لکء د (ردووب

 ی ( ور نا لیس » ندب رغ یاصصق نوجا حلص دفع و

 رد ردنوک هواه یودروا

 هلا ص. طا رشویهرک اذم ندا Shoe هلا ورم نن لس

 ر J كمارك باا هدنماتنا هرک اذم هلا
 Says ءادناصصق نالوا شملا هصالخ لزوک كب

 ols Pemba قوح A هدنسهرا اذف كنه اصم طورس»

 هدنف رظ تدمو قر ۹ل واهاصمدقع هل دم هنسنوا تاا.یدلوا

 ندوبفرطو GAT ورارق هنسماملوا ضرعت هرکیدک ندنفرط

 هادم !bps oe فاوط بورک 4 کم كمالسا لها ناه

 ps 4 کم ارز « زامهلوا یدمش و ) aul apo + یدلنوق

 كشبرق هلتهح و و رواماب هنا برع فئاوط ینداوح شلریک

 هلک د( رواسهلوا هنس كج هک طةف . رولک للخ هسرامتعاو ناش

 لوق یخد ند ود فرط یربخأت هب هنس كاج هک كفاوطو یعس

 . یدلروب

Sab ge یدتا Shere bits xe آ كب po od 

 در ها رواک هز یر ندزس ! bt. detمدا رب هزس ندزر ۱

 هل وا سم هساردک  deدر  Kawون مارک باحا ۰ یدید



 — ۲۰۵ ب

 SAB any هز ۰ یمش رول وا و چیه ) <PA A ندز وس

 لیمس . رایدبد ( مهدبا ملت لصن هنبلا كرلکرشم GT هدلاح

 ینکج هیمهب رو رارقه هلاصم todd yl تقفاوم هطرشوب هسیا

Lsنایب  dE!لوبت ید یطرش وب زسهراچ مرک | لوسر  
lel . carlاکو مارک  Cortیطرش و هلاوسراپ ) كرءددا  

 ندز . توا ) مرک | لودر . را دد ( نیسیمقجهریدزاب ید
Sieهز ندرلن | . نوسلیا قارا ندزب هللابانح  

 .یدروسهد ) رداراب هراحر ail قح بانح ید نوحا رانلک

 ge فاوطو جح یخد Js یهدنفار طا هنده کنوچ »

 قج ەر دام (roy ES رق هدو اهیودروا رلی دم هل وا شک هل

 ندر کیک ر ار بوفروفرانان .ox یدرول واادس كلەىلغەر رم

 راتدلوا eke ۳ جحو 5 T هح ددع 4.2 |._A رک اسع

 Js هد رب هسا شیرف . رایدیازسکرادن یغد oe رفس بابسا

 Uy Sa راوح هدلاح pall کم SI رح تاوداو

Sisیراتوق هلتسن همالسا لها ندى رلقدلوا شمر و دا عج  

 A Ga دا كمالتسا لها هد و + ا
 تعاحشر هداعااقوفیراعاص هح-ه ید رف Sa ردق هوا

 هیدازوا نوزوا هداروا یثراق هنمشد یوق ر هوا طقفو

 همالسا لها فالذ ىلع ءانب . یدنا تفکر De ble یخدقهروط

 قعای هلاصهرب bh شیر نوسلوا هسیا رولوا dei یه هروک
 . ىدا تمکح و لقع یاضتقم

 ale مایا هلغاوا هدشبرق یاسؤر زوس هدنکم هکیدلاق »
 ۳۱ تس ۲ pel خراب
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aceسانداحا هجقدلوا  goكنج قرالوا مبات هلیسیروس هرانا  

 . نوجمایرشن كمالساند هلتهح و و رولوا لوغشم del لادجو

 هلا صم طقف . یدرولک مزال كلكود ناق Gye كب ندنیفرط

 كمرت ۱ لوسر توشیروک هم رس ab yy نفرط odie وقو

ljكرهدیشدا ییتانسحم كمال اند وینتاداع ورا و طا ۰ نسح و  

st al,رهظم كنماسم  Giletشم داحالرهدوکی یرح  BGT 
 مالسا لها abl ee همالسا ند یمیکو قجهلوا ناملسم یمیک

 شیرف cle go هدلاح واو !Godly یراتوا دع نالوا هدنقح

OL5 هيا هراس لئاق . یدقحهلاق  atsندنراقدلوا هدققاب  

 یخد كل رانا چ Oa هل روص وا هنیرلتو؛ كشرق یاسور

 هدنف رظ تق وزا a نيد !dec Seed ليم هنایمالسا فرط

 ماللسا لها 3 رم داحا لصاا و Gadel ous نوت

 . یدقجهلوا ببس هنیراشتا كمالسا ند یطالتخا هللا

 لصاح هدکج هلک دا یش قجهلرنارا هدهاصم دقع تقویه »

 یک کرک ی یرااروہ | Sorel نکل . role نددناوف قحولوا

 هنیراچوک كد Dod كراطرش ريغ هلبوا ندنرلکدمهنوشود

 deal SF باحصا هدنسایّور نکيا هدهدیدم مرکا لوسر «

  روهظ هلنیعو شمروک !GSE جح بوراو 4G هدکلر
omربخ  tardكنابّور و ید مارک باا . ىدا  

 ههکم هرک وب هیاع ءانب ۰ یدراثقما نظ یننجهقیچ هنس و
 Sl se pt چیه هدنراکجءدیا فاوط Gt بورك



 ar ی یو
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 جاش عزم

 هدندهبمک فا ob ol bles ر 4 راطرش ربغآ هل وا

aeقره وا  ceود  leتیاع هنرایدنک : whyزا و یدک  

 Sy se. estas Gable شیوع ری

 زد 0, ؟ نیسیلکد یلوسر كهللا نس) هدیوبن روضح رمع
 . یدید ( زرویدا لوق اھو تل ry نوع g یلکد قح

 see اک | نکل .میلوسد كهللا ن) یغد مرک ا لوس

 ترضح هدعا . یدر و باوح هد ( ردم دراب م وا < مهلوا

 (؟یگدعد زگنکجودا فاوط هد وراو ههالاتب نس ا ) ربع

 هس « مدد هنس وب اما « مدد توا ) مرک | لوسر oS دد

 . یدروم (زککحهدیا فاوطو یعس تورک 4 هکم کمرود

 رارق هر هما + داوم هلهحو Gitta! GL هدالا لصاحما» ۱

 « یداروم دام doa زاب ینهمانحیاص Ue ترضحو یدلرو

 یس زا محرلان aN هللا مپ ادا Sos SEC رخف
pw pl Sotیر ندکسا هل  BA 

 هدنش مالک Sl یهو (tt بلط یتسلزاپ مهللا Chak هلهجو

 My gos! Goeth هنتفلاخع كمارک .ll یتیم !anally قرف

 3-1) his هنسهرابع هللا لوسر دم . یدنل وا ضا یر رګ

chyهللا لوسر  Sas!قلدصت  Jai!ا هب رام هلکنس  

 هدک دتنا ضارتءا كرەد ( زاب E EE LL ae y ON دا

 كهللا هن ye a Sabet بن KG pe) asl mtd لوسر

 هبد ( زاب هللادبع نیا دمع هدزو « ىلع اب قو ob ‘ میلوسر

 (مامازو Ghd هلا لوسر نب) ىلع ترضح wel صا



St هو 

 Gels و هللا یدنک قرهلآ یدغاک تانک رخت ندنکیدبد

 هررقم طارش ota . یدلزاب alla نا دمع هنیر و یدزوب

ubقحا . یدنل وا رب رحن  gaitsادعام  JSرارهتسیا  

 ه-اماو age كشيرق هسا را رلیدو ه ید ناماو Age هدرا

 ۰ یدلیغارب ربخم هرزوا قلوا لخاد

 یو ه CAF ناماو دهع ceded هعازخ هنرزوا كلو

 اضما همانحلص . رلیدلوا لخاد هتناما كشبرف هدیسهل.ق رکب

 8s هدعرص یتیدنلوا yf یزامسا دوو

Jory! » bes) olyریکت «  Aye nTیریحز قهدنغایآ و  
 pel هوا هلاراشم . یدلک هن واه یودروا كرهلکوروس

 هدهرص و هدواو شما سح بو sb یا یاب ندنهدلوا

 .ىدشألا تلاخد هنسودروا مالاسا بواک !Sods رارف whi رف

 ادتنا هجنساضتقا . همانحاص ) لیبس نروک ینکیدلک كناغوا

 زونه) مارک باح ا هلکع د say) کجهدبا lb Sos ندزس

 قوا اتسم نالسروق بوچاق هدارآ و .یدلر و رارف یدمش

 ape هده يا رایدد ogi sl) در راکج هلک امدعب ۰ رولکمزال
 ینکح دا BE Se یهما:حیاص هدااح یدر مدع ANS وم

 هنساپاب لدنج وا ینغوا ًاباتجا نددهع ضت Kel ناس ًایعطق

 ندهیلبود یتسقح باذج ارق ؛تیا ربص )و .یدنلوا یانو در

 هشد رف هل وا mac pee یدلرو oh هد ( ردنا صالح

 ۷ STE Gaye داع نا نایع ترضح نالوا ها
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gol )کدا ه راح  syود  (asتعس تفوواو یدد  

 ناوضر تع

 ot ) كندا مرک الوسر هلهح و ییدنل وا OL هدالاب

 دقع هل روص وب یرلهمرو و ) sed ود یر هکدّعا هب رام

 یرورسو قوش NS ناجا نایلوانون# Aine وا هللا صم

 3 و Olay وا ه دنریهباس چاغآ ر ندنیدل وا شمرت رآ

Jas}هجا وآ كرهلک رر رر راصااو نیرحاهم هنر وضح  A, 

 Labs « كمتا تابلو ربص هدلادج و كنج abl نند یادعا ردق

 سق نا دح زکلاب . رلیدتبا تعس درزا كماعا رارف

 Spar . GAEL Cae بولک قرهالقاص هنسهقرا ا

 2 FEE هدتع و ندنغدلوا هد در شن رفت

 هناسشاغ بوالغاب هنر ر GINS! Gi pee هلا لوسر نوجا

oe۱ ۰ یدلبا  

OT رح ینیراکدلیا cae هلتروص وب كمالسا Jal 

 ترضح لاح رد ندنکیدشود هتشهدو فوخ رب كوس شرق

  Okeكه 39. رایدردب وک همالسا یودرا یبع هلایصر
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OAL AL Hel gd ler هلتدوع 4S لیبس Oy Garr 

 یدلر و تیام هلبقو لاق قترآ .

 مزال تدوع هن doa دم EES بجوم ر هترزوا كنون

 .ییدالناشن هرزوا كما نابرف نمدنوا مرک الوسر ندنکیدلک

 هدینارضح مارک .Fl یدتبا شارت ینشابو GAT یهود

 Stele oS و GA شارت ینشاب یمیک هللا 63 ین رانابرق

 .یداروس تآر حاهجوتم« هرونم هندم هنیرزوا كنو . یدک
 ۱ . یدیا 95£ ردق نوک FS هده دح

 هدکا تدوع KEI فاوطو یعس مالسا لها هجرکا

ool ollرایدیا ددکمو نوزحم یالوط  » oly S21برق  
 ا ةروس ناو مشبم ینراقجهلوا SM هناحوتف كوي
 .تلصا ومه هنىدم هداح و ورایدلوا نوم Geode ندنفردلوا دزان

 ا

 یسهعقو Glia وہا

 س نامزر at OLslIL Ogle تدوع ندهید دح

ah a2 ayفرش هدف باد  o 
 ر هرکص نوک چ وا . یدلک ههنیدم بوحاق ندنسا را شیر

 .كش رق هرزوا كمما بلط ییمیلست ودركملایمومهدهاعم بج وم

 روبح کمر و 2$ تانئاکرخفهدن راکدهتسیا بولکیرومأم ییا

 . ید وا
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 Re ری تاکرح هلا چ وک یعدنک نب رد ره ربصب وا

 aay هس و مردیک لصن هنا نو و رارکت مدراب روق

 ض2 یسداعا مدع هد4سیا یدابآ دایرف wo مردٌود لصن

 ربصب ول اي ) نمدنفا مرکا لوسر ندشجهلوا بجوم یدهع

 قحبانج . تبا تاسوریصزارب هدنس « زیامازو یزعدهع زب
 قیراعر همالسا لهانالاق هدنسارا نکسشم یک كئسو اکس هتبلا

 مل هن را روءأم تلف capt hes كرد ) زر تاک

 . یدابا

 راادقمچ ندهدم Legs oS 213 Goll Great وبا

 قرهروطوا هداروا تولوا لصاو tamale ( هتل (

 ینیداوا لصنو ققاب ریصب وبا هدهریصو» .رایدالشاب Se امرخ
 هد <p رو شمکچ 34 VS goed كسر لسا كمروک

 هب هتندمو شم اقناه یرکید ندنفیدلوا !ot لتف نیس بحاص

 orp وا بقاعتم ی لوب .یدشل اتاکش هنهدنفا هللالوسرلرهلک

 : كرهروس Sy هبیهانیلاسر یایک اخ بولک

Ath gush)ماست هرانآ ی نس  by Sage delكدللا  

 J 4ealalls هداروب ail ۽ G2 8 ی قح ںانج یدمش

 ندنفرط شب رق هدهسیا !Codie قلاقهدهتندمهد ( ردقوب منام

 ندنشدنلو ندنساضتقا هدهاعم كمروهسيا رونلواباط رارکت

 قیچ ندارو . یدمهتسیا ققار هدەنىدم Jl مرکا لوسر

 4 رزوا كنو . یدر و (or هد of هر كکيدهتساو

 هلا کم كرهدنک هفرط ارد لحاس بوقیح ندهنیدم ریصب ونا
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 هداروا . یدئوط یفوم مان « صیع » هدرزوا قیرط ماش

 . یدالشاب هّصرعت هرلکرشم ندک هماش نداکم

 هربصا ولا بوق رر رز MOLI GU» DW هدهکم

 MAb ءرفن شب رانوب هدنفرظ نامززاندنرکدلیا قاحتلا
 نده . LIT Sy ماش كشيرف ندنرلقدلو توق هج او

 بول آ eg رازاتوط بوشش ناه هرلناقبج Pais هماش

 رار وردنا تماما هتعاج یهدننعم pat ونا . یدراردنا مانتعا

 ۳ 2۰ Jam وا لغوا Cage هدهرص .sl یدرارالق زام
Abb abl457 دربص وا بوجاق قرهاسروق ندندننو درو  

 یداوا ردا 3 «لدنح ونا» acl وا هرکص ندناو یدلک

 هدقدلوا gle هدفارطا احلا هریصبوباو یبورخ Clue وبا
 فرشم هللا مالاسا Goo zl لئابق هلبراهلیبق هنیهج و لساو رافع

 را بدلی غالبا هزویج وایتءاج و بواک هنیدزا AT تاوذ نالوا

 . رلیدک نوس نون لو ندک هماش ندهکمو

 كلوپندن راقدلوا موفرب ردا تقو راصا هلن را هکم لها

Wo yerهمرکا لور هلهح یرافدشیقیص كب ندنسملیک  

 he Lele هلا لدنح وبا و pat ونا لر هردن وک ص وصخ رومأم

 یهدنفحیدر SoS هر هن دم ندشد رق وینم وا بلحج 4 هدم

 ه هس دم میک یه هرکص ندنو قرهنلوایط ندهمانهلاصم كط رش

ASاحر ینسمالوا یتیروبم ماست و در بولاق هداروا هسیا  
pb!ماست در هللرو صو .  eloیکهدنقح  Jaye 



a این 

 Bote BY gl فرشم هللا مالسا Oud طیه هنیرزوا یسلوزو

 ey هب هس دم

 وا نهم رارب هلعاح 6 هدف مر وا لوسر

 ls وا هد«وا یدردنوک ب وزایبوتکەر هربصا ونا

eTشارف ریساو هتسخ  Galبول | هيلا یتداعس همان .  

Oyبقاعتم ی آ و یدروس هنیزوک و  gladحور  ablلصاو  
 ندک دلدا م نفد هداروا ی ملا راشم لدنح وا . یدلوا نانج راد

 . یدلک ههنندم gol ین goles Sole یهدنرار هرکص



ESE PT = ER oo 

 یربهعس یارفس

 بقاءه ید وع (Ho وذم dv دم هلب |یدقع كس هم اصم هش لح

Geیحندب  Boe Weeمرک | لوسر هدنلئا وا  lon asl 

 هنگ ولم فارطا قرهزاب رلهما نوجا توعد همالساو تلاسر

 . رایدرویب لاسرا dbl هصوصخم یارفس
 هفباخ نهیحد یس ر, ندنواه همان هعطق al نالیزاب

abn39] وا s ere poناط ساف  Sy gt See oy od r= 

pad 6) gbl clةفاذخ نم هللادبع یسیحنکیآ ۰ هسویلقاره  
Copهلتعادو  Oly!ور ورسخ یرادمکح  oDیسحنح وا  

 نی هحمضا cattle شبح هلیسهطساو یریمضلاةبما نا ورمع

 pes a pee abl ههعتاب Jl Oo تطاو ی درد * هر

 Ge ور نب طیلس یسیحنشب « هبانیم نی خرج سقوقم

 93 و عاج یسجنلا لغ نب هدوه Sle ale هلدب
 ندهناسغ كولم ندیا تموکح یارجا هدماش هلمتعادو یدسا

Sobیدشلرد وک هرمش ینا نب  . 
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 تع نعندهنیدم ناهتاذ قلا 1 نالوا یهاندتلاسر یارفس

 ندشیدلوب عوقو هرکص ند ربخ حتف یرلتدوع هدهسیا رایدلبا

 یکه ن هېلاراشم یارفسوییدلریو باوج هدلوب هن هرات gle همان
 . ردکچ هل دا Ole هدورطبا Slat هلماعم

 داسفو arcs یاةلا « دهع ضه هلهحو gil وا ناس هدالاب

 ۰6 gles ی ۱ وزرا و همدم یالوط ندنراتحاق یک

 لتقو دیعب و درط Choy « هضیرق یب» و « ریضن ی »

 هنیربش « nd » وج رب Ny هدهرص یرلکدلدا مادعاو
peرایدبا شمشارب هدارواو  . 

Man Aeنالو هدنسهفاسم قا وق تردو هدنتهج ماش  

pd»مالسا لها هد «  Sorileدوم لئابق  Del Jlون  

 تبعیت ا توقىا دی بوشلر هل رایدویلر قر هلال hdl روص
 هده سیدنا رضم ندنکجماتهدیا دیدم SIF نالوا هلا ماش
 یهحوآ هلدسح ety هدشا وص lel د هللا شرف LLL لها

 هل td lien هاب <A اریخا .یدلکد دعاسم co Ate geal | هتفد رظن

 Gb ماش هرص ندنفیدلوا thal فرطرب eS شیرق
Gadeمان : ید ملک " deهد راقو  Oleییدلدبا  dems 

 غوا dee ارکوص ندنلاسزا ماو زارقت هک



 نیت ۴۵ بس

 تکرح ندهنیدم هلایراوس زوب کیاو هدایب زوبنرد كم ینوک

 هظف ع oO عابس » هدهسدم . یدلروس تع نع هس رزوا رخ و

 . یدشملیغار ماقمعاق « یرافغلا

GILLI. n>ماطر  dalتیغ هروک هنامزوا « طاح  

 هنحتف « رخ » كندا مرک | لوسر .یدیا ,eh مکحتسم
 4شالت ی رلقفانم هل ho ورم Ody هدهنندم یمر و رارف

 همالسا تعجنوحا قا واعلام هازعو ندنغیدلوا شمروشود

 قوج هدزوا AE فوخ یاقلاو كمروشود .هقرف هن-سارآ

 one Shee نا یا نب atlas نیةفانملا شر . رایدثبلاح

 . یدلبا همصوت ی رامرتسوک تراسح هراناو یدردنوک <

 شالت راجود ندنتکرحو مزعو كمالعا لها یرایدوم <

 هد4سلا راد دلا توعد هدادنا get » قافطع Ss « قرەلوا

 یفاکنت-انددادما كنافطغ ىن .رادمهلآ تقفاوم باوجنداروا

 oly هن ندنکیدروود 4سارهو فوخ نوت نوت و

 كمکشم ن مالس هرزوا كمرو رارق !Keon تکرح

 هدام و of اذم قوح ر . رلیدٌتسا تر JE هدنسهباخ

 رارق 45< Gila هلا نصح wool قرهلوا یسهحیتن

 . رلیدرپ و

 شلا فداصت ه حک یلوصو aS وا رببخ ثن ون اه یودروا

 .یدنلوا راظسا هندورو Holic قرهل لوق هداروا ندنیدلوا

 Maat نابلوا رادرخزون ندنرقدلوا لصاو كمالسا لها
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 كرېش حابصاایلع هرزوا كمهلشيا هدنرهجغب و غاب یا

 یر و فرو ینوناه یودروا نامز یراقدتبچ هنحراخ

 .رایدبا شمر و ربخ یینیدلوا شاک كنمدنفا هانپتلاسر قرهچاق
ot syرب ربخ هلهجو یی دنل وا نام  albطا۶ با رلهعاق  

 نصح ه رلهعاق و یسلاھا و (aida و مکحت م مف وم ر

 .یدرویلک مزال Greely حتف رر ررب كرانو هلتهجیرلکدلیا

Daiبتک  coneطبض رر 97 هلهج و یتیدلوا روطسم  

 tile ترضح هدنحتف كراصح صوف . یدناوا لاغشاو

 بوکچ all Gag هعلقو شاوروک یناراراب كوب كب
 . ردڈمراپوق

Jیلعو ردق یآ  algoهرصامو نهرو س هدایز اهد  

 ناسّقط ندرلیدومو Ay شب نوا ندمالسا لها هده راحو

 نا یح ندنساسّور « ريض ی » . Gly عوفو لوتقم چوا

 دام هقبقح at ede رص pass! G3 درط كربضن ی بطحا

yahهدارواكرهرتک هربخ یایلحو تا ھو  «CASES oy 

 یمیق كرانو هک یدلراقیچ بولیزاق قرهنلاو ىلع كىەنفدوب

 هدامشاو لاوما Fle نجک هلا هدربخ . یدبا نوتلا كم نوا

 . یدقوح كلب

 یراقدناو لوغشم هل بسه ر صاع رب Jy a3 مرک | لوسر

 زوم رد ور# نت لیفط یشر ?rte سود کیدا هدو رص

 ند رج هلا یوم + یدلیاقاحتلا هوناهیودر وا بولک هلا یثک



ae حس 

 واو شلوأ A al | مالسا فرش كر هلک هب هم رکم Ka مدقم

 gate y ٠ لوغشم هلا مالسا رشا هدنجما یمهلیبق یر ندتقو

 هللالوسر هلا یک زویئرد ندنسهلیبق دارفاو pL هرک وب

 فر prio p.m هداروا تولک aera تراز یار ی رات رضح

 قرهبمروط هدهسدم هرزوا Ay Ê رخ یغیدلر ور

 ۰ یدعلک هرب

 بشز یسهجوز كمکشم نمالس یسووا Sad هددرصوب

 لوسر ہک دن ےدق نو وقر, شار د رازق ندنفرط ثراح ٽن

 كع GT sly هلراضم ندمارک باح ا یراترضح مرک |

 (eT dea ر OV 9 وق روک د۰ . رایدروئوا هبهرفس هرز وا

 ولید آ بورا-ةيچ Pre ندکد هنکبح زار _هدنراتداهس

 ی رالا مارک ب احا . رتیدروم ( (SE › ASA نو وقو )و

 pi طقف « jolie رلنالوا شعوق ad هنیرازغاو رایدکح
 7 یدا شعو daily 6 ءار ن

 كهز ندنکیدهن کج ot 521 Gad نمدنفا OL رخف

 قرەر دلا ناق ندنسارایزوموا یا هلکلوروک GE هجردر

SAASرایدروم یوادن  . itےس  JSقعا . یدلوا  

 كن و 93 . یدشودهتسهح هداز « شل » نالواشع و همش رب

 تلج بنز !Ou مد a رژوا یسماشالک | atl )ره و

Saba!بيس هتایخو  l=نس ) هموقص هدقدلروص  ta 

Ste gi sllلت یم «  Maalتذاکهدنومیاوعد رک | «  

 رکا . زرولوا شل آ ماقتناو شلتروق ندکلا هلهجوو كهسيا



pac E game 

 یبس كراج CLS و . زا wl یهز اکس كهسیا قداص
 ( مدتیاناعا اکس ؛ نیسریمغسقح هکمدالکا یدمش . Gal وب
 زا رب هدهسیاشمر ویلاص ?Gorge نمدنفا مرکآ لوسر هلکید
 ls ندنفرط یرثزا رکا Sle ee م ق
 هر ak مادعا

 Aer y درط ندرلاروا ینسهفاک كرل بدو مرک | لوسر

Kelرارق  eryزکهسردنادرطنداروبیزب ) ران | هدهسیا  

Buellهک راد و هفع وط مدآ هل رحا نوجا رامعاو £25  

cheتعانق زک هسلارر و ه 6 مدروک زب یتمدخ و زیکسرولوا  

 all daly و لوبق یرلاحر و ندنراکدلیا احر هد ( زردا

ll eeرااییاهاو ا  daleیدیاوا اتا رار .. 
 یبیلاهاه رف ما «كدف» Olly هدافاسم Gls Gl ههدم

Indیرختو طیض ندنفرط مالسا لها  Paty!فوخ  

 ءززوا قاوا كمرکا لو کز سارا یک ا رها
daleهدنرارب  Halهد رلذآ هلهجولوا ندنراکږلا امدتسا ی  

 .یدلروستدوع*هرونهندم | dey tel . رلیدلیغارب هداروا

 هرکص ندکدتا تدوع ندربخ ضدنا مرک | لوسر

 نطوتهو نوکسم هداروا كرهدک هنسهبحان « ی رةلایداو »

Oyرابدوم . یدروبتوعدهند یدو هذناط  ale۱ بویلک  

 هد همداص «نالوت عوق وند راک دليا lsd رح و ندن راقدر gb یث راق

 كرهلدما طبض هلا موش هدعب . یدنلوا US یرارش ر نوا
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 یسیااهاو یدلدا مق هنارغ gil وا مانتغا یرلایشا و لاوما

 . یدنل وا alot yy هلطرش قلوا Fob یک رلبل رخ

 یرلن دوع Ce ate یارفس

 ندیهاندتاسر فن مشت یسازغ رخ هلهج (agit وارا هدالاب

 هدیمسق y وهدنداتسا ازغ یمسقر كنارفس نالوا شاردنوک لوا

 5 ید رلشل | تدوع !cial دما

 4 هدرار یراکدتک هدنقح یرارر ره كل رلن

Galasهحور  Glهلیس هرس  Obمهیا  : 

GAیدوطاربعا مور  opedهنعهللایطر هنیلخ نیهیحد  

 هریف- بول | Sele ub رصق . یدشلواقالم هدش رش سدق

 اور لز و .یدنلو هدتاعرو تمرح Pai قو

 . یدلیآ عده onl تان اکرخف ,oly هلا باده ضوب

als!نالب رد وک  aleeهدنرمش نادم یمپسلاةفاذخ نب  

 oS ath ماست یوباه 4.ا قراقیچ هنیروضح كز ور ورخ

 ندنمسا یدنک كنيهانپتلاسر بانج de مسا هدهمان ناونع

 بودا de ste راپی وتکم زیور نداتدح Ack وا شا زایلوا

axle,الت یرفسرک | ( ههللادعو  Asهسا وا تداع  Goal 

eSدا تراقح هد ( مدردا لت یبس  oS OSنام  

 افو یفیدای زور ۰ یدلبا صا ینلراقبج هحراخ ندنکل#
 ندا تم وح یارجا ندنف رط هدنع بويا cls اد رج



 یدا ندیا توب یاهدا هدزاخ  قرهزاب بوتکم ر هناذاب

 ینما و BIAS ناذاب . یدرو صا هد ( . ردنوک اکب

Wlتء نع هادم ناه هلیفل زاملا  cet!مرك | لوسر نوجا  

aeبوزاب بودتکم ر  Slهلا صوصخم روما«  
Psیدردن  . Syروطح بولک ههتدم  patsرایدقمح 6  . 

 هسیا aS lar ناهو ردبا دایقنا هتیرها كنارسک داش )

 كکيدعا .skal ردقجازاب همانتعافش ههاش O41 كنس ناذاب

 لوسر هتنرزوآ كيو . راب دید ( ردکحهدیا فان” یس هدلاح

 ندروضح یرلنا كرهید ( مریریو باوج (Gob مرکا

 یزیور ورسخ كرهاګ لیربج ole ]\[ هحک وا . یدراقیج
 SUC SES یسادرف Gone یربخ !Ssh فلت كناغ وا

aslكناذاب  abl les pealهرکصندک دایآ غابت ہرا ین وب  

 مردار هنمیدنک .ینتکلع هساریلک همالسا زکیلیوس هناذاب )

wha 439هرانواو . یدید ( ردکعهدیا اطعا همتمایا قح  

Jase Gulia.  یدنلو هددصوصح تمرح كرهرو  

J) gelبونود  alaeرخ هناذاب 22 رایدلوا لصاو  

 دراوندنفرط هوربش یلغوا كز ور هرکصنوک چاقر . رایدرب و
 یدوعف هتک كنسیدنک J yah sol لتق Auth هدهمانا نالوا

 ًاطق carl yl ضرعت همرکآ لوسر ترضحو رویلیدا رابخا
 مرکاا لوسر S599 op با اید (G2 92( وا صا

 ناذاب 4a مالک | !Sido لتف eS Sony رخ كنمدنفا

 یسهجیک dle یجوا كنيوالا یذاج [۱]
 ۳۲ ۲ phat حشرات
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 فرشم هللا مالسا فرش یتهوکح لاحر ضمب هلبا یراریفسو

 اقا هدنکللاو نع یاذاب یراترضح مرک ا لوسر . رایدلوا

 كلا كمالساو Joe كنارا هدامنص هلا یو۰ . یدروم

 ۱ : اوا تینلاو

 هللا ىضر ىريمضلا ةيمانبا ورع نالبرو مانم اهناتسهبح

 كمالسا ند Za bs لام كنواه همان ینیدلوا Jab كپء

 : یدا هل وش هر وک هدناس

 ادد-ءر هب یشاجم یلم Aim ندد یلوسر كالا »

az «ندنا هکههللا لوا مردیا  itsدوبمم  Geeردقو  » 

 « تداهشل .ردنیهم « ردنمؤم 6 ردنالسردس gad و

 triste 9_..b :ردسهلک و F 99 كهللا vu) یسع کمردیا»

 «ندنح وركیا م سه یییسیع pase lla)! Gl هلوتبلا صنالوا »

 «یدشماقاخ هلسردقد Gol رک اصن ردشلوا لماح ندنحفو «

 «هالاوم هرز وا ییعاطا Aly هدحا و هللا ناالوا یدرش یس <

 ۰ هن اع | ae OS) ندقح بائحو هتعلاتم Ki هدص وصخو و »

 « هزس « میلوسر كقح بانج ن هکنوچ مردا توعد »

Chant »یلغوا  Chineرب ندمالسا لهاهدننای .مدردنوک  » 

 « هرلذناوتبا زاعایرلنا نامز ی راکدلک کد .ردراویثک چاق <

 « مردآتوعد هتحبانج Sa وینس .تیاداثک gab زکد

 «لوبق یمتحیصن هدزس .مدلیا تحصل و مدتی غلبت هزس نب »

 . <« نوسل وا مالم هرلذدک dy یغوط . زکیدا <



 یر ,hf یا

 ترحهاروا God gl هعفد یجنکیا هدناوصو ههشبح ورم

 هللایضربل اطیا نا رفعح oll y re تدوع زونھو شا

S999 Gortتع نع هندزت كنيشاج اض واز طتاو  pal 

joe ۴ aبوتکم نیما یدر و  

 ening یدوقوا بولا هل ا clei و تره لک یییانیتلاسر

 مالاساهدهرص وا و (A$ و هدتمرح روم هرفمجنانل por زار و

 . یدلوا فرشم هل |

 رکید !Godly هقشب ندلاصا tle Gyle all» كورم

 بولا ی رجاهم قهدناتشبح هدوا دراو اهد ی رومأمرپ
 حاکنءنهدنفا مرک الوسر Glee هللا یضر هبیبح ماو كمروتوک

 !os یزبق كنايفسوا نسر dts 3 املاراشم . ىدكملا
 Adicio قرلوا !ere هلا شحح نا AAs یوز امدقم

 ی- aS هنیرژوا Gran كنحوز ارخآومو شا ترج

 یراشداف برع . cal شارا ندنآ كردا ole هدمالسا

 هدالاراشم ندنفیدلوا تداع كماما جاودزا هحقدلو یوفک

 ots ع sho Ay هدازاصا ر هلو . یدشلاق زکلا هدار وا

 الا یدک !Gods روخهنو رود نان

 تا اکرخف هلغملو ندلاوحا بج وم ىفطلت كلا ntl تاس

 gash غار تا
oeلارا اسا رور دینا دیس ر اد  

 کیا یالسا نیرجاهم « شمر دنا ا رجا یتحاکن كا



 ۳9۷۸ بي

 ا م ھا بکرا ہیک
oatsمرک | لوسو ء زايدلوا لصاو  Gy etl۳  

 ییا و ممي ( ندنعب لوا نون هدابز J ندن Whol وم هلتمالسو

dusمودق هقول یعهلا رخ حتف مهناحرف هلا یسکناه . 

(St beنینمؤم تاسیما هبیبح ما هلروصو . یدرو . 
 .نالوا یسر كني رادمشد al مرک | لوسرو یدک Aine رص

 . یدلوا ادب هب ربص تیارق هدنسارا نایفسوا

 دام وش هرات وه dal هلصد_فا OK ad همحضا

 . یدشلا مدهو لاسرا رارب هلا ریس 95h هماناوج ر

gilt «ندهمحضا  guyهدم هللا  : 

 bom کرو (oe كمح ناو cae هللا لوس رات 3

 « . ردقو دوبعم هقش ندنا هک هللا لوش .نوسلوا هرزوا »

 .«كضراو اس .یدلوا لصاو هعلا كیوتکم هللالوسراب دیاما »

 «.دلیوس هدنفح GALT یسع ترضح Sao! one هتناداراپ »

 «زککیدد په « ردشمال وس یثر ’ala ند راش وککید

Sole bt Cat Sooty ale oy 3 »ن لدن  ecole 

 «ثالا Sod وا قدصم یهفلاس یاسناو قداصهدک زوس هکمردا «

 « هدنروضح كا EAS تم SF ناو اکس . ر «

 paced» ناعا هنیلاملابر بانج «

 یارجا هرزوا قلوایسلاو كنتموکح امور فرش هدرصم

 هسدزت جرج سقوقم نلبا تماقا 254 ردنکسا و ندا تا کیس
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Lasبطاح نالیروم  uoهمان هعتلب وا  Boleماست 4م 557  

 فرشو SE زاراهصوصخ تمرح هبلاراشم سقوقم هدک دليا

 هحرد كوص syle همان هدهسیا شمال وا فرشم هلبا مالسا

 ینا هدب pall نیربسو ه رام قرهزاب wl y= J هنا Kal حا

ekeردعملا عدقت اياده ضب راسو رتسا رب ضا  . 
 مدارا بانجو یا اا نمدنفا تانناک_خیف یه رام

OTهک ردرت-ا نالب ریو یمان لدلد هدرتسا ضارب . یدلیا دلو  

 . یدرولوا و ىلع ترضح مود joy ual مرکا لوسر

 طاس Ba ge لاسرا هدر ىلع ن هدوه کلم هماع

 ین رکا ) Sal اطعا هموقص یواه ul Gyre ورم ن

 مردیا هم و end 42 unl هوار دنا دهع لو هنود

 . Srl هدا د اراصن هدوه .یدد ( مربا ترح هلکنا 4.99

 Be قا (Shy یخو ا
 bs هد ( لک نس ندنقح كنا Gb) SIZE رخف هحربو

Sablهدوه هئس یسرا .  byیلم ندمک قوحو یدتا  

 ۰ یدک هاا مالاسا

 نالیروس لاسرا هرمش یا ن ثراح یرادمهح ناس۶

 ole همان بولو هد رېش اقلب یعوقم یدسا بهو ن عاش

 هدهل ماعم boning یدنآ هرب یوتکم موقم هدکں لیا ملت

cal) Soyیدح بوراو هنرزوا كنا ن  (See sale 

 یجنکیا تا Bly هدنسهرادا رز trad ASLE . یدید
 هن pacts gle dab كمرک الوسررص ق بولوا ندک ولم فنص-
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 كب cgedtelar yy كنراح نکیا شما تمرح هجرد كوص

 قوس رکع هنرزوا oe موقص هقبقلاق . یدیا برع
 یلطو وطاریعا هدهسا یدهتسلا هدعاسم ندرصیف نوجا كما

 سا در

 ضرع هتلاسر یاک اخ یلاح عوقو ho ge هبهنيدم عاجد
 هد (نوسلوا لئاز کلم ) ol تانناکرخف هدکدلبا رابخاو

 اقرب . یدلوا توف ثراح یمهنس کم حتف ندنکیدلبا اعد دب

 . یدک 5ا ؟رادا تح "الماک ناسغ كالم هرکص هنس

Grae le of 

 ید هر هدالئاوا كنسهدعقلایذ هر هنس یحند وبشا

 .ندهرونمهسدم نمدنفا مرک الوسر ا فا هک فاوط و یس

 هرارق E es هيا لح هنس ee . یدرو- cS ح

 NE a8 . یدرلکحهدیاهرمع هنسوب مالاسالهاهلهج و ا

ot Lally cone Sra!هقش ندناوسنو ناببص  Si)ك  

 زوبهدکدب وه ود شعلا قلنابرق بولوا دوجوم مارک باحا رفت

 مرک الوسر ینبم Shel یرامادهع شه كديرق .یدراوتآ

 . یدشمروب صا ی راک belie كمارک باصا نعدنفا

 PINS ET خف نامزیرلقدل والصا و ن هلح م فیل ا یذ

 یرلقدشالقایهبهکم ۰رلیدناشوق مارح اهدا Solel so Sel رحا
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 یلحالسقرهنالوقش gi ندن راقدنا و حاسم كما رك باح ا شیرف نامز

 تانئاکر خف ندنراکدلبا حاضیتسا ره ردن وک موضع ما ی

 هر زواكنو .یدلد وس یغ> هقار 4 کم ج راخ ی رلحاللسصدنفا

 لدکم ge ab شد رف هلهح و dil ps pre تصرف Au ل

 lak | لوسر قرهروط oF ر حصو هحفازوا ب 92<

gs yaریدالشاب هاشاع . lieبآءداعس  Spade٤ یوصق »  
 هرودکهدنسارآ كاا مظاعاو راکا راشن هتیرهود گه

 aml ور ن هللادبع رب سعاش ندمارک راصتا ندا تعس هدهبقع

 قره وقوا راهدیشن شع gh ی رالو كنهود هنعیلامت هللا یضر

GIP IDS, © 

 allo مرک الوسرناه .رایدرک هب همر کمکم هلل ر وصوب

 ید (el | .یدّسا یس اوا ه و ص و lane و فاوط

 ندنسهعقو هیلدح .. رلید aS هری ینا ییسو فاوط

 . یدقیح die هرکو bbs HOS كنمدنفا لا لوسر لوا
 یابعتاا-ر مرکممع .یدلاق هدهمرکههک«نوک چ وا تانشاکرخف

oyیسهریشمه تللضفلاما یسهج وزهداننا واهنع هللاطرطاادنع  

 یجندردفافز !Gone حاکت همرک الوسر Gables هنومیم
dowبول وا ررعم قلوا  sieوماک ون  Kus calهدهاعمند  

 .یدنا وا ارجا هدعن فافز هللا

 مس مس

vw) Pee 
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Je pay میاقو ضعإ 

 .تشهدهفأر طا یسهمیظع هربخآتاحوتف وبشا كمالسا لها

 ضر بواک Alb ماطو جوف ج وف we ils ندنکید رو

uh! slatهماسندهس دم یک 5  Jy if:رژوا  onههم و  

 Berto یسلاها یسددلد ie of هدهفاتم قاب وت

 ۰ رایدربک هدایقنا eee هرزوا كم ر و <o لومقلا

* 

 هدندوع ین هیحد تلاسرریفس تک 29-2 هدهرخالایذامح

 ندمازرح ی ندا حرج یک و یخ یرلهده بو وص

 Ayah ردن وکه راح Gla WT زویشب هسرزواضوع نب دینه
 . یدنلوا بر یرلازج

 نزاوه ٠:۰ هللا یضرباطنحا نا رم als زون وا هدنابمش

eatsقیدسدلارکبوا هدنابمش هنب یک ییداردنوک هننرزوا  
 هدنس هبحأت 4 رص هدد راد ا poe رادقم 4 هنعهللای ور

Salilرزوا هرا زف ی ندا  asهنس . یدلرومس لاسرا  od ype gl 

 هتف هص ى هلا gS زووا یراصنا دمس ن رش

 . یدلردن وک

 عقاوهدنراید دج هنعهللا ضر هللادبع نب بلاغ هدناضر

 هباعل ن دع یو لاوع ی ندا ele! ol مات « هعقم »

 هدلاوش . یدلرویب لاسرا هلا رف زونوا زو ییا هنیرزوا



 E ٩۰ نر ا a 4 ر وو ر

E 
J 5? - IT a: 

ns - 

 ert رسیملس ءاح وع یانا هدهس رز وا GIS هردعو هرازف

 .یدنلوابییرت یرلازجو بیدأت یسهلج كرانوب .یداردنوک
* 

es 

at UY رر رر لئاسف هدفا رطا هدهرص وا 

 رعشا ندا تماقا هد راد نع قرالوا ندهلح و و , رای دالشأب»

 ر ندنس هلی  « MS Seیرعشالایسوموا «  ablةهندمرار

 ام السا فرش توله هرونم  ayرلیدل وا فرشم .{ gay artiكنا.ةف

Grp دم a ندنفیدل وا oe, iced ee همان لح (gol 

Ses dlrs ls! مدان Sooo وك یراتیقفو هوب رلندبادع “ates 

. Loot | یی 

 و6 —

git یجمزکس thay oF 

 ینادناموقیراوس كنسودرواشرف وندنفارشا موزخ ی
 رادلادبع هلا as | ن دلاخ نالوا !Cele بحاص هب رح نف

 ممس ین « هحاط ییا نب Olle همظعم aS راد هدر ندنزالغوا

 Nain F 5K ول ساملانا ورم ند ع تاهد و ندنفارشا

 pol glo nce» هلا مالسا توس بواک ههرونم هدم هدن رقص

 یرلعا !ole هدکلر كباذ كوس چ وا هلو نده رق فارشا

Jalیدشااراتمو نوزع هد 5 کا یک ییدلیانون# الا  

 رک اسع م اط ab ندهرونم# da Pal مرکا لوسر هدد رصود
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 هورک !6S فداصت هدفارطا قرهروس لاسرا یهیمالسا

 هبفام عمبولوا تولغم Ss بلاغهاکوهدکم اتراغبوروا یرافک

are LAT |ید هدکلربتک مان لاوما  . 

 !wrt pes هلل ادبع ot هدرفصیراف و رعم لا راز وب

 هدلوالامسرهبرس رکید یهدنسهدناموق كل راشم هنبهدرفص هنب

 یسهب راه وم هدال Yar oe bgt 4 رم Solas oe ی 1 ۴

 هنعفللایطر یدزا ربع نن ثراح صدا مرک الور

bt p>همان ی  opeهنسیلا ویرصب مقا و هدنراوح ماش هلا  

 .هدنف رط هلو كنسد راد كرك هدب راد ماش هلاراشم یدشهردن وک

 ندنساصا كرصبق هدقدلوا لصاو هلحم نالراد هوم gb هباقلب

 فراح بانج موقصو شللا فداصت «یناسعلا ورع نا لیبح رش

 . یدشعا لتف هدلاح ییدلم !Ag یسنحلبا كمرک الوسر

 هحل رح ییلتک هل ر وصوب كم! اراشم !us تاساکرخف

 ا هایش را نا دیز نامو شلوا Fle هدایز كب

 aslo ولردبا ov y ودرا رب بک ی ندرفنكببچ وا هدنسادناموق

 . یدراقچ ندهدم هدالوالایداح كرمر و هبلاراشم قیر
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 ea یمالسا یودرا تاذلا ردق هلحم مان عادولا ةو

Gea۰.  
 بلاط ینا نی رفعج ,ey هسا رولوا دیبش هراح نا دز

 NE هحاورناهللادبع هسارولوا دش یخد واو
 رداشون ?Gale ماج اج هدوارک | . نوا هدهعرد ینسادناموق
 .یدر و van نوسایاباماریمایم ر ند را !مالسا لهاهسیا

 نامر Gaal gS رح كنسودر وا مالسا glee لیبح رش
sols.یراوس رادقمر هب و رلدا هدنسادنام ووو رمت نل سودس  

 واو هلا oy قا لاغشا الا 1 lus دارو ردن وک

 دادمتسا 28-055 تودا نیش هنعهح رکسع ولت کی

 هرصق هلرکسع pad نانلوب هدماش راد ale ت. یا
 شمرد See رلیا . یدشا و ودروار مج ند رلب سع عبا

glهاتع رس یردا ر  absمالسا هدا رقلا یدا و كرەدىا قد رط  

 CES نخ یدشیرک Gr ناه ؛رهلک 92518 هن رکسع

 . یدشود لو یسدنک قره زو

 هدنراقدلوا لصاو هناعم هللا لحارس مطق یسودروا مالسا
 تکرح كنسودروا pod لمکمر تارف كرب jy هخراهلاقم

 قلنوغرود ر هرکسع یاسؤر ندربخو Addl رخ ینکیدلی
 یتیفک . یدسلوا تحارتسا قرهنیلاق هدنامم نوک Sle یداک
 !Lox راظتنا هدارو هاوج كج هلک دل 5b aa 5 | لوسر

b>هد 4سرا  ail acلذا زکسروقروف نده ) هحاور ن  
4 



2 4 
 هلرلژوس رکیدو كرەد ) ردهللا زمنعم هدمرب رلهسرآ فوج

age) wy! Sue3 ندنکدرو تراسح كرەدىأ عیحشت و  

 3 . رلیدب رول cH! Al je اکو تم ناه

 ی-ودروا نمشد or راقدل وا لصا و ae Os ه وم

 abs هحاساو تالا كرکو اددع .AS یدنوروک ندوشراق

 یراق هلرک..ءكر چ واهب ودر وار مسج و .AK ردقوا ند رظن

 قوچ قمراتروق GY هد ولیکچوریک طقفو لکد نکم قمداو
 الوااهد قمشیراح dl فا هرح هسا ندتحاق . یدا لکشم

 هادی بول آ all ینادیس هتراح نا دز ناه ندنغجهلوا

Gadeبو العاب فص هدنسهفرا كلا هدمالسا لها ء  

 . یدروط

 . ناه.یدلوا ده تولب روا | Sly te هللایضر دز

 یدالشان هکنح هاد .یدارواق بلاص یا ن رفەج یعاحنس

 تونمروتک روتف !Mol oot یدنلهزاب ONY قوح كم

 نامه < ae ens Jl عاص لیسه سط چاق ر یدتا تا"

 . یرالوفیغاج:-هحنلبک هدیلالوص Ga gh all ge یغاجنس
 3 .یدشارب ردق هجا وا .ays یدالفاح 99 < یدلا هنسارا

 a“ یدلا Flo بوشوف هکوروک هحاور نا alae ینکیدشود

  هدامش نکنر نوخ هدوا ندهمک قو . یدتا es هرح و

  ندمالسا هدهرصوا«یدلاق زسنادناموق مالسا یدروا . یدب الو

ey oa 
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 یروس شلاق pub ge ندنراقدل وا دیش اهد رد یث؟ نوا

 یسایشود of كغاحنسهدانناو. یدلیغاط oy jy Kae یک

 مالا ol قرهشوف هنع هللایضر یراصتالاسیو ا نوعا

 مرقا نن تبات هرزوا كارو هتاذ !Goad sl IE ريما ندنفرط

yeهبنع هللا یضر  Gab! eli . 

AS Sey! دلاخ نکیا rar bes S Grd زوب هنعالسا Sue 
 هدهسیا یدهتسیا كما عنه ی و = هس رکو ا هنع هللا یصر

 هعفادم عقومرب یسیدنک ندنفیدلوا دیقم  SEIهداروا بودیا

SALE ی راتضح سصافر هتظقف هدهب . یدروط هلا تاس 

 هر هع هخ نکن اوا نت ردارارف !نیملسمتعاجیا) هرمک هنکوا

  slayكردیا كنج  dbمیت یا ون ( ردولریخ كمريو

GH ویدربک زاو ندرارف یرکع هل رزوسكجهدبا كير و 
 دلاخ به .یدر وج  LI Sad sloاب دنالب وط هنفا  Bali 1س

 اکا بوربتک ینیرش یاول مرقا  . Coryندن 61 نس ) هلاخ

  ob) lasرو ۰ نیسقحتسم |  Osام تا زغ رد و نسیلشا

real هدفسا یدعا لوبق ك رەد ( ناس د اا راک ye! gs 

 .یاحنس نیو نيسروایب العا ندنمهلج یرح نف نس ( مرقا

  Keمدل [ نوجا كمر و ( <  Eیا ) راو  cele!نیہل سم

  Agراد دید ( من ) هدنفادروص هد ۳ زکسیمضار هئراما

 ناهو  JIEرایدرک هلا یسادناموق .

 یرکسع نوغزو . GAT یغناحنس دلاخ هنرزوا كنون
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ous 5sبودیا  alosدم  ‘ns!رم هب  GAL)ردو هماشق آ  

 ندنررب نمشد کیا هدا بورض SS بونلوا كنج
eal, Ds ei”ردو ی راه نالوا ملسم هدب رح دارا  

NTجیلق زوقط هدنلآ یتح . یدلوروک یتعادیش  GAS . 

 یتوقو رادقم كنسودروا i dad هننوقو ind كنمشد

 هناراک ادف و slo هل ون ort راحت نادجم هدلاح ینیدلوا زا كب

 ینرازوک یناس . یدلوا یربح بجوم كنمشد یرلتاب

 كر هک وک «تیراهداملاقوف ترک یدننک اذه عم . یدریدلم

 رک اسع قراراح Gr یودروا ندفرط یه Aso وا
Geelرلدر و یر رق كمروت  

deهیبعا و مظنت یهیمالسا رک اسع حابصلا ىلع دیلولا نب  

 هرادمد یراد-شس ; 627A شک د یعضو هددرص ييدتا

 عاص یانح ںو صو لوص یجانح عاصو هرادشدب یرادهدو

 نوکر یمهقرفره كنمشد هدنرشابم ge هرح .یدلا هحانح

 هلکمروک Sune هقشب np ae ید زرد هتک ها یدنک لوا

 تهاذ هدفیدل وا شاک رکسعهزا ن وګا دادما هحیک همالسا لها

 ندنکیدسا ارجا مو Grad رب Say دلاخ هدهرصوا . رلیدلوا

 هژئاسو De قوج ر هدنادم «یدنود یرک قرهلزو نمشد

 wee S22 بوابزو كم Sse‘ نمشد . . یدلکح قرهفار

 اید Li < « یدلکد تحاصم Gil وم !He بقمل یرلن ]

 هدیلامحا یرلع | موج هلدوع بوشلر رارکتو <a روضه کتب

 یایردو یویاه یودروا تحلصم !Jol. SA دوحوم
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 Bhi y . یدقمراقبج هتمالس لحاس بوراتروق ندتک الف

 یت-رفو و تصرف یمازماو كنمشددلاخ ندیآ رده ی

Cecصا یملکح یربک ًامظتنم هب هیه الا سا و دات ها رهام  

cant4مدق نر لالخ هنماظتاو بای ر كي ودر وا .  

 نفو GAT 42) 9 ans Ae iiss oly Gly لر هلکح همدق

Soa ymهدنروص رب راکشآ كب هرکوب یتسهداءلاقوف تراهم  
 ۱ . یدرتسوک

Cole 8ییدلوادک تاك هد وم هن ومو وارق  
 هدف رش دحسم dual 3 باح ا !4a ا لوس ر هدهرض

 هداروا قرهلوا هحوتم هب انعم ا هل (pina ناعو رورونوا

 یشدلوا دېش Mare G45 .یدرو دا اشاع یرانک بواوا

 شاب ندنرازوک كرابم هرکوص ندنوکس زارو یدرو ربخ

 Sah gees Holt كنهحاور نا بةاعتمىنآ و كرفەجقرەق |

 ell یغاح:س AWE نالوا یسر ندنراحبلف كالا هدعب

BT,رابخا ینکیدلزود كشا ندنزو  Googeنب دلاخ .  

 . یدلرب و هلا هلسووت یقل هللا فیس هدیلولا

 OAT كرفعح ) هدهرص وا هنن دنا oy | لوسر

 هل Sl هکهدروکیدر و دانو SI | قحباذح Jax هنیلاچیا

 فا ن رفعج 250 So ندنآ .یدروم ( یدرویجوا هدکلر

 . GAY تربث هد رابط jr بلا

TS 
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 oar چاق ز ردو هب هکم حتف هرکص ندنسه را هوه

eddies! th slamلسالسلا تاذ ١ یسلتیمها كا ندرلن ۷  »- 

 ae هدهرخاا gale . ردصاءلا نا ورع هی رسم نالسد

 .تراغ یاناوبح هرون« هدم كن Jad هرذعو ىب ندنشاوط

 1 رخ ی راةدلوا eae الر gb هدنراوح ارةلا یداو هرزوا كما

aT۱۰ 21 اهناموق صاملا نا وربع نمدننا مرکا لور  
eaeزوبجوا هرزوا قلوا یرا وس یزوتوا ندراصناو  a 

 ا . یدروم مانعا هقرفرب Sy نددهاح ر

 ۱ "هحشدمابرقت هنمشد SS هترزوا راز هلسهرس ورم
oSندنشدل رخ ی رلقدل وا  glتم ها ور تیکمنا  

dete3 . یدهتسدا دادما ندزمدنفا مرک | لوسر آر ردن وک  

 بیا ةدىبعو قردروم بل ر دها ره ae کا تاناک رخف

Ev 1 |فالتخا )و یدراقیح هلو دارهرب و هتساداموق  reed 

 مر قیدصاا !Sy .یدر و sy! C5 زکید ات تک < a اقفتم

 وبا . !Aa هدنسا را ینک زو Sily هدیارضح قوراث)ا

 2 كتا تماما هرکع هدقدلوا یقالم هصادلانا ورم هدیع
 ۱۱ دارد رک ءرزوا !Gly دادما اک نس) ورع هدهسیا ید

  .هدیعو اهدننردلوا عنام هنتمأما رد ( ا o tel لصا

 ..زاعوا اک نس «یدتاما هد زکبعا فالتخا مرک | لوسر)
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 dole Cele صاعلانا ور ao ( مرایوا کس نب كهسیا

 . Gor 3 زاع تولوا ماما

 هحرد كمالسا hel تولوا تاد ر ردمو مکح ورم

 مزال اقفوت <o لوصا ناه كحتروك ینطاضنا و تعاطا

 هدودرا هانم . یدالشاب هنسارجا هلتدش لاک sels نالک

 هسیا راقای شتا مک ره كردیا قاسی Gee Gh ینسملقای شتآ

cil ght450 | ها sنالعا  Cae!قوعوص كب اوه .  

 تیاکشهقورافلارم هاباقیدصاارکب وا توا رکسع ندنفیداوا
Lalوب ؟ رولوا كعد ه ) رم ترضح .  ealیرکسع  

 Gorin) el هلخادم هشیا كرههد ( ؟ یمقحهرف ندق وغوص

gee Ste eeeرخ ال  gaیا تا6  dele 

 Jo) EEE یدای نادناموف ی الوط ندنف وق 94 رح

ied: ۱یرع ترضح كرهد ( ردلکد راک قمشیداق هنشيا  

 ۱ . یدرومس تاکی

 Salads لزوک هدمالا سف ینموب كصاعلاناو رع

SS geینیداوا رادقم هن كمالسا رکسع هسناب راشتا هدودرا  
 ندننیداواقوح هسیانمشد . یدکج هام هل دیانیمخ ندوشراق

 شالت هسیا رواشالک | ینیدلوت ردق زوب شب كرامالسا
 درود هلا صاعلانا ورم . یدکح هدیا ole درهعا

arkهبهسمک  opelهنیدزوانمشد حابصلایع  Baty,موم  
ablنیقصاب  Coryرادقم هن كمالسا لها «نمشد .  Gilg) 

Stk,هد.ندر, هلتهج ییدتیا نظ ودرا رب كوب یهیرسو  
 ۷:۳8 N مرا
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 .قشیداق همراق bl لر تاناوح قوحرو یدلوزو بوک روا

 ۱۳ ارم اعا رامالسا < یدنوط jy هرارف
 . ریدتا

 همركم ةکم حتف

 .كمرک الوسر كنسهلسق هعازخ هدنساننا goad lend دح

 "یرلکدرک هنناماودهعكشيرق هدكنسهاسق Gs و هنناماودهع

orb»هلا هعازخ هک و لاح : یدشفلواناس  AES 

 یتراقجهشیراج hy ندهمک قوح كرلنوب ad توادع

 ی زکسیفیداوایرغوط كنم و نظوب هتشيا cory رتسوک
enهدنناعش  IS Ssموش هنیدزوا هعازخ ی هتل  

 4 هما نا ناوفص ندشیرف یاسور . یدتا قق هاسعا

 یزعلادبعنا بطیوخ « ورع نبا لیہ « لهجوبانا همرکع
 (Hyer تنواعم هرکبی هلراشرق رادقم ر صفح نا و

 . رلیدتسا JS یثک چوا یعرکی ندهعا زخ

 رفت قرق LL نا ورم ندنسهلسق هعازخ هنیرزوا كيوب
 طسب و لاح ضرع همرک الوسد بوک der gis Kite ربارب هلی
 yA یاکش

 «OU هدیدم ناماودهعر ارب Ss یسهفناط ی

 یتسهاصم هد دح یالوط ندن !Kab زواح و ضرءت هب هعا زخ



 نمدنفا مرک ا لوسر ندنراقدلوا شما دهع ضقو شمزو

 . یدتیا دعو ینکجهدیا cork «دایز ندنرالومأم هبهعازخ

 زکیرو یراشد كرامدا نالوا لق ندهعازخ اب هشیرقو
 "یدردنوک رح هد رک راو Qoale CM ی دوخأیو

Gl Lsلوق هدنروص  Laelطقفو  age Gatشلبا  

 aul ماشه نبا ثراخ . رایدشود هدهشالت GY gb ندنراقداوا
alaeنا  J!هعس رز  Ol gaveکشید ایام هنسامفر و هما نا  

 یدلوزوب دهع یهدنمارا al دم ندنزو شحاف یاطخ وب

 4( كاردا ینتماخو كشيا .Coal oo bl رایدشقح هد

 dita هدهاهم sits Ko ندد We هم یداز و وا

 . رایداللوب ه هتیدم Gli وا
 یون ءرهطم هحوز هک وا كابا رک هی Olen وا

aكزمدفامرک !لوسر هدعیو . یدشوروک هلاهبیح ما  

 هدهسلا Cull اعدتسا ین هاصم وهدهاعم wat بو رک هنیروضح

 kes قیدصلارکب وبا هنیرزوا كنوب . یدمهل | باوج رب
 باحا راک یک هداع نادعسو بلاطیانرا des نیدونلایذ

 راز < aan هده سلا یدلیا Carl هسهباج کت

 یمک Pe Sy زم هرو ناماودهع ه هسک ندزمکلودنک

oleهدزب هسردیا  ale DIزروح  ) lleهمواض ندشاب  

391d Foo dT leeتغافش کجا مم هرات رضح  
 ممدیا تعافش هزس یمن ) قوراف بانج هدقدنلوب هدنلط

 هسلاق هجنراق رب فعض زکلای Gol شادقرا رب اکب هدلاع
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GIداهحو ڭكلح هلکزس دل ز هدیا قفر هعدنک  eoهد )  

 هجنلوا gh ندرارب یفیدروا شاب نوتب نایفس وبا
 ایهزلاهمطاف یسهیرک لکو لا كنيراترضح هللالوسر

 نسح Sper . یدراو 407 So bi par اہع هللایخر

 نافس وا . یدرونیزک هدنرزو" GU هداروا هنع هللا یضر

 ( یعزالوا لهسلیاهباح ی نس Gol at همرتحم هعرک یا (

 ale یهسمک مت داق ر نن ) همطاف هدنغیدالشاب هغمراولاپ هد

folناضس وبا . یدررو یاوج (  Sle shy)تیاما  > 

 وب اکب نوستیا نالعا ینکیدتیا ale ی بوقیج هسان عم
 ا ho نوت ردو هتیزود Age هدوا ردا تیافک

 iWon Ole هک ی ju و gar ترصح هد ( رولوا

 ههسمک و كجهديا ole یهسمک زونه 6 ردکو جوک ملعوا )

 . یدرومس رادتعا هد ( یدلوا لا هنس ثكحهر و ناماودهع

 . یدربشاش نوتب نوتب یننج هبای هن نایفس وبا نالا Glee وب
 كب كشيا نب (deb بودک هنیدزن كنلع ترضح دارکت
 همشیاوتیا تحصنر KG Saabs < مدالک | ینغیدراص هراص

 بانج . یدراولای قوح Ares ( ترک وا ریبدن x قجایا رای
 هدنجشا سان Ge نیسکویب كا كشيرق نس ) AS ردیح

olay syنالعا  culكرەيد ( تک نود هبکم هرکو صو  

 ؟یعرولوا یفاکرییدتوب ) ناضسواهدکدهتسیاقمواص ندنشابی |
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 هل یتساروا ) ىلع بانج هدقدروص رارکت هيد ( نیسریدهن
Lisیدید ( م هلو هدسسدت هقشاب  . 

 dale بولک هیون دحسم ناه ناضسوا 45555( كلوب

 lly age هدقرط کیا یه نی سان یا ) Uke هسات
adil.مدلا  Allyزامربق یعدهع 2 هسمک  Gbیدید( مردیا . 

eeeهسمک ندا قیدصت  Casal ylبوس هنس هود هدلاح  

 ; رای دشوا رک ندنسفرا ار (رویدهب «( مارک lel ]یدک

ooh ra _Atsly coders Clan glهج  eat,شرف ندا  

etal6 هحیازگ هدوا یدّتسا لس هنفرط دم هدوا الاغ  

alیدراشالشاب هماهنا هد یدلوا  gl.ناشس  WS oS 

 go كنم وق 1 یدتک هنسهناخ Cy ob ندنغیدلوا لصاو "

 هموقع . یدل | ربخ نددنهیسهجوز ی راکدلیا ol ely وصوا

 عوقو نابفس وا oS دید ( كداب هن نس ماه هلیوس یدمش (

 همکتر G25 Se كرهلتدح یسهجوزو شالا هباکحت یلاح

 ۱ ی ده را

 كرهک هناي كنافس وبا شیرق فارشا نوک یستریا
Jabs)رابدروص هيد ( كدربتکربخ هن نددم «  Olde gl. 

 © یدمر و Ol < 7 مدهتسیا ین دی دحم Nabble نددم )

cob 3S ylمدت  Saatهناططاناورع 6 مدمروک ریخرب  

 باحارتاس . مدروک یا نمشد Age dll oF يدا تمجام

Gatرایدواص ندشاب هلزوس رب ی یر یه « مدشالوط  »> 

 لصاما . مدمروک موقر ندیا تعاطا هبنموب هنیرارادمکح



7s. را 

— yer — 

 یراطخا Ale تیام » مدم هل وب هراح نوجا ها دیدم

 بوقلاق لردبا نالعا هموم Dee رب ندمکلیدنک هنبرزوا

 Grad یکنالعا و كس دج ا ) شیرق ۰ Gas ( مدلک

ce!هدنراقدروص هد (  ( GEقیدصت وا  Gaelء  GEV 

  هنیرزوا كلوب « یدریو Sloe ( مدمهلوب هراح هقشاب هدنب

 نیسشمامروک Al رب چیه نس هدلاح وا ) شیرق |یاسؤر
 ase هل كحلصو دهع (E20 نالعا Me لر

 هکاصممز نس . شما ازمساوشملک | Vole کس fe « راو

 هک دممتک یربخ .ale هلوا نامطم هک ك دم cS یربخ

 (He حسقو مول ین | Ayes ( هنالرضاح Key !هنقاص

aeمالسلاو ةالصلا  alیدنک هوب كنافسونا هسيا  

 لاک هرکص ندشنندوع كرد هاحو dle نالعا هنندنک

AS) eer aeنکعتاکرادت و .یدروس ترشام هبهبرفس  

 : ۱ یدرولموط یخ هت ع

 بوقح ندندامس رج نوک رب نمدتفا مرک | لوسر

 سا هيد ( زکیربغاح یرکب وبا ) قرهروتوا هدنکوا كنوباق
 تدمر .یدروت واهدنک و اكناساکر خف دار هلک هلاراشم .یدلبا

 هنفرط غاص یا لوس ترضح هرکص ندقدشونوق یلزکا

 بولکرمع بانج .یدریغاج EM pe قورافلارو یدربک
 هدعب . یدلوشوت وف هنامرم زارو یدرونوا edge روضح

 هزوس یک زورعا Vole « هلبس SES قوراف ترضح

Sockزنا لا لوسر [)  E 2 pth AS 
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 هر هبد (ردرلن | wo یحالایو یرتفم « 3 راد نهاک

 ۰ یدرتس وک تدحو بضغ رات |

Lal | ateكمالسلا و 3  olهحیف دل وا  lelدز مارک  

 رارودیا اشاع یلاحوب ندوشراقهلتهج یراقدمراو هبیهانلاسر

 كقوراف ترضح کلیو Ga Beak Baile ورق را

aioeینغیدرتغاب  LE) Oa Warts!یدلراط نوحه هني رم ) 

 . یدرلرونوشود هيد.

otaلوسر  eeهنفرط لوص یر  oFاه  

cle}یدروس توعد یارک  . gehtدیس هاگشس بواک  - 

 ارظعم ەم قحاقش ندا و
 یلاثم رر لزکشا دقرا .Sly op) SE ad رایدروط

 ( هللا لوسد اب زکیرویب ) هدرانا هلقمدوسب ( ؟ یمعهلیوس
 هرکبولا cy pee یزو راس lose وب رو

 هدعپو Sail) قاشوموب اهدندغای مهاریا هدنلوب (ail كرهنود

 نکل «یدیا GB ندشاط حون هدنلوب (al بوقاب هرم بانج

aorردکیدید اكرم  » Oleهرفس  poleقرهروس ( كلوا  

lehكرادت هرفس همارک  Eylون مارک باحا . یدریو  

 ام 4 6 GRAY رارق 449 ینغیدلوا یرفسه كرفس

 ترا هلاوس ندمرک ۱لوسز cule ى  و

 ندنخیدنلو روهتموكاصغ هدایز كب رع ترضح .رایدمهدیا

cob Fret |رایدمهراو . leتربضح هرکوصندقدلغاط  
dreلوسد ) هلاراشم . رایدروص ندنآ یتفک هلتمحا  
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 لاوس یعاد هدنصوصخ كما رفس هنیرزوا شیرق مرک |
 عنطم اکس تیاهن . ردکموق كنس رانا هللا لوسر اب هلقمرویب
 ندنا بوربغاح GF . مدید ردکمولعم هدوب ۰ ردراقجهلوا
 «ردرلنا ید نهاکو راحس اکس ردرلنا یاب كرفک هدقدروص

 دادعتین رازوس AK at رود ردرلن | ناد یرتفم «یحالاب
 همام هراس لئاق هکدمنا داشا شیرق هققلا یف . یدتیا

 ۳۱ ۵ هرس کم هجا لودر cal . رزق | نویو

Os!هنیرزواكنوب .یدنالک | یتیفک كرهید ( یدرویب ما  
 ر رایدالغاب acV se مارک باحا

Ateوص و هدهرونم  abyنیا هدکلروک تاکرادت  

 ناضمررلندیا ناما هننوک تماقو ههللا) ننوکلادس ترضح

 « ملس « ماسا « رافغ هید ( رانوسلک هیهنیدم هدنلئاوا كف رش

 | ee CEES رخ هن Jal هنهجو هنیزم « عحشا

 کلک ML قاط Yd یدنراوج هتیدم هدنسادتا كفرش
 - هلسق هعازخ ae Shi هللا یضر ناسح ترضح 1 رلیدالشاب

 ردا قیوشت هبرح یعالسا لها هرزوا set lel كس

 . یدردیا مصشت i Be « روقوا دساصقو تاسا

 قمصابندمریو نادم KY sb كشیرق ob رخف ۰

 كج هدیارامخاهشٍ رقوندراغا یتاک راد هلتهج ینید لوب هدنسو وال

 نط لوغشم هلفرط دج ینسیدنک یتح . یدرازک ندناسک

 هنع هللا یضد هداتق وا GS dhl كناضمر ن وا كم و دتیا

 .قعوط Jy هکم .یدردنوک هتهجوا ی هیرمس رب هدنسادنام وق
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cle Sansندننیدروبب لاسرارخ هبهعازخن هدهرزوا  

 رو رایدنوط یرازاغوب « یرالوی قرهلیغاط ماط alb هدرانا
 ۱ رال وایم رک هک هفرط Ss ندفرط

 هشیرق یاٌسور بولوا ندنراهبراح ولدازا كمشاه ی
 هدنقح oS | لوسرو كرهدنا Morn abs نا هصاابو

 نیداقمان هراس RE كرهردنلک | بویوقوا Glog نانلیوس
 عامو نزح یرافدلوا راحود كشيرف دردم ندنسایغف ردب

 رادم هدهکم Qa Kael رابتعا هرلهدنناخ یک یلوا هترزوا

geodندمرک | لوسر بولک هیهنیدمهلتهج ییدمهدیا كرادت  
 نانا هرز یو 0937-61, SEK oy شمس هک

 بطاح نکیا ردک هه م نونود هعفد و . ىدا شمروس

 راد هتفیدلوا لوغشم هلا تاکرادت كهللا لوسر ach نا

 كرهرڕو هبهموق ص بوزای بوتکم رر هشیرق (GES ضعب

 ىد

Geter Hueyكرهلک نیما لیربج بقاعتم ینتعنع  

Gaندنکیدلبا رابخا هنیراترضح هللا لوسر  geرسزو  

 ءزکیراو هلع (OW قراریغاح هنیروضح یتارضح دادقمو

 هدنناب كا زکسرولوب یراق ae a ردک هليا هود هداروا

 geri ava ( زکیربتک بولا یا « ردراو تو و

 وا بوقح هلو ناه هحنجوم یا Jas! ladles رلنا

déیهداس هدنراقدراو  Alyریوءزب ینوتکم یهدنس  ) 

 هحینلوب هدراکنا هيد ردقو بوتکم هدنب هموقم . رایدید



Vee —دن  

 Go هسقو راقح 29S ناه « زمهلیوس OVE هللا لوسر )

 یرلحاص راحات هراس ندنراکدید ( زروبحم هغمارا نو وص

 یوتکم هدرلن | .یدریو بوراقحبوتکم ینیدالقاص هنسارا

 نیا بطاخ هدقدلحا بوتکم رایدنود JL دزن بولا
 یحعتو تربح هداسلاقوف هلکلوروک !Gls ندنفرط هعتاب

 . یدلوا تحوم

 كوس ك كمرو تامولعم هنمشد Ws هب هس رح تاک رح

ateولا بولوا  LEا ا را  
cal Eكوس كب یراتاحو ردو كردن باا  

 ۱ لوسد - رایدیا انتتسهوزاتم هدا مارک باحا ران او

 روس ( كدهلشیا ttl و نوع ) Utes nie هطاخ زمدنفا

 cade, ally a « (Mel ale لوسر ای ) Seige هدنرلقد

Meoلها هدنجا شيرق طقف « زدعمهب  blesراو  GH. 

 شیرف abl هلبسو وب . قوب conte كحهدیا ole هداروا

 Spas . S22 ردع هد ( مد هتسسیا كما ادس لا ہدنحما

 وش رو تصخر ها لوسر اي ) بوقلاق هغایآ تاطا نا رع

 بطاخ رم ای ) مرک ۱ لوسر . یدید ( مهسک ینسافق كقفانم

 باصا قح بالج هکلب كسرولم هل Gaby هدنسارغ ردب

 ("هلوا شمدوم, ردمشمتا وفع یزس نب زک هسپای هل یه هردب
de>( ردملعا یلوسرو هللا ) رمت  CS Ayesیدروط  . 

 هدنزاوح و فارطا هرونمهندم 9 ندنسهاصم هد دح
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QU yتعاطا و دانا هشمدنفا هللا لوسر "الماک لئاقو راشع  

 هب هنیدم Sole نامرفوما بجومرب ede ندنراقدلوا شا
 . رایدلوا pole ید مارک باحا . رایدنالبوط

 PHN تانئاکرخف GS ین وا كفرش ناضمر هبلع ءانب
 هنیدم هل ودروار مسج بک سم ندمالسا رکسعر كس نوا

 ا هدنس هع Alas . یدروس eh ندهرونم

 یرلترضح هداتق وا نالوا شلراقح هنفرطدح هرزوا قلوا

 sll یرگ par Gath هم رک | لوسر هلو ولت

 ییا نوا یدوحوم كنواه یودروا كرهشش هدلو هدلئاق

deغلاب هبیشک  GAS! . 

 كس قحا یسودروا مالساناقح ندهنیدم یسهنس هسدح

 تکرح هنیرزوا کم « Ke هنس SoS ترابع ندره زوشپ

Oatاصم هسدح یسهمشیرا هرف كس ییا نوا كنودروا  

 BY gh tel ضارتعا ههاصم تقولوا .یدبا یسهرع كنسه

 مع . یدرارویلوا نامشپ هنیراضارتعا هکدروک dey یدمش
 !ders ails شلدیا ناس هدالاب ساع ترضح هللا لوسر

 هدنکمو رهلزک ینمالسا هدهسیدیا شلوا مالسا هرکص ندردب

 هرک و . یدرلیا اها cade pe تمدخ منهز تیاقس هلتماقا

 نکیا رولک verse Goal ینلاعو لها Goal نالعا ینمالسا

olyلها « ینغلیغا « یدلک تسار هنوناه یودروا  gles 

 هدنتسم (IAI مرکا لوسر یسیدنک بوردنوک هیهنیدم
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ofسابعای) و شلوا نون كب ندنوب تانئاكرخف « یدنود  

gcc dhe ol. onیدشمروس ) كدلوا  . 

 شعج Ke slo باطلاد عن lob globin ploy هداز مع

 ندنکمهبما یبا نب !dilac Jes كيلطلادبعتنب Gl یسهلاخو

 رذعو رایدلوا یقالم همرک ا لوسد هدلح مان (ءاوبا) بوقج
 کنوح ۰ Gath ae هنیرازو AM ترضح هدهسيا رایدلید

byندرلندیا توادعو افح هدایز كا هتیرلت مضح هللا لوسر  

 امع یلاعت هللایخر هماس ما ندنارهطم تاحوز ote . رایدیا

 هماللساو رلیدلوا یهاستلاسر وفعرهظم هلکعاتعافش دنقحرلن وب

ee 

 یرالو et هعازخ هلهجو Creare بانج باب 7

 دک 4.5 .uf ندهندم هدهرصوا ندنرلقدلوا شع وط

 ندنسهمسج Sy كمرک ۱ لوسریمهفاط شیرق هاتهج

 یودروا هدءرص یرافداوا شلاط هتلفغ باوخو شمامهلاربخ
 هدارواو . (Gab تاصاوم a یداو مات « نارهظلام » نواه

 فیرمثتنهدنفا مرک | لوسر .یدلریدقای شت | كيب نوا هحک

 . یدریدلیب هشیرق هلبسامتود شتا رب مسج hy یرلنویاه
OS Syشیرق یاسؤر  dyeرایدشود هشالتو فوخ رب  

 . رلیدشوا هنشاب كيافسوبا oy یراسر ناهو
 ثنسیداو « نارهظلاص » هاشادقرا یا نافسوبا

 كي ودروا ناقاب kt مسج ردقو . یدقح هب هست ا

Léرامک  cats!یودروا نکیارشالوط هاشالت بونوشود  
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 . رایدشود pul هنلوغهرق یراوس نالوا شلراقج ندنویاه

 نکیا لفاغ یسهئاط شیرق ندای ) سابع بانج یوم كاپ مع
 قلانف لوسرب هسیا رولوا كجملبربک هیهکم ay ul“ كلەباغوب

 .مهردنوکهشیرققرهلوب مدا رو edie Gob ردظوحلمقلوا

 Nas) AEB رخفو كره وشود هد ( ران وسءهلید ناما بولک

 ندقازوا . یدشمقح یراشط ندودروا كره هنیرتسا

Ali ylهلا هجوت هفرط وا ندنغیدلوا شمتشیا ییسس  

 شمرو اوج توا یخدواو شمروص هد ؟ نیسیعایفسوبا
 .رایدشوروت وشال یدراو ae bb یابع ole ندنفیدلوا

otaه یون روضخ هژر هد فادرا یافسونا سابع ترشح  

 ناشالوطیقو eT هلیوب رامدا 6 KOE ندا نکنا ررتک

 یساعهدنرزوا كرتسا ضان هدقدقاب Gy rl ینشاب oo ردمک

 ترک oe هنکوا شاب كرهد لوسر مت و رو

 ob Sa هننش كع هللایهر قورافلارمع . یدرارودیآ

ableناه قرهنناط ینافسوا  oFیدشوق هبیهانتلاسر . 

 (عهسک ینو ناه ریو تصخر رونلک ناضسوبا هللالوسرای )
 dis pw ساع ترضح نکیا یاس ههدعاسم لاصحتسا هد

 . یدتیا SLE ینقالطاو ونع كناضسوا بوشیربا

 قالطاو !JS Gling كسابع ترضح al رم ترضح

 زمدنفا مرک | لوسر هلغلوا عقاو فالستخا هدنرلارا هدنضا

 هلقمروسب ( تیا فقو هحیکوب ST نس هله ) ًاباطخ هسابع
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 فقوو ردح هدنناب یدنک هحیکوا یهلا یوم لوسر مع

 لاصیا هنیربداج Ae SV لوسر حاصلا ىلع نوک یستریاو

 Beas هللاالا هلال زونه ناشسابا اي ) هللالوسر . یدلیا

 هقدر ندهالا ( هدهملا یعوم . یدروص هد ( ؟ ’io تقو

 لصن ندانعو oS cabs GAY ردقوب مسید ردقو هلا

aSهللاالا هلال هرکص . یدروط یدنوشود زار هد ( ؟  
Gareهنیرزوا كلوب .  SUE SSكکچهبد هللالوسردمم (  

 (OsFI path نافسواهدقدروص 49 (ییدمشیراآتفو

 كشابازونه هدمنهذ یالوط ندنو ارز ریو تلهم زارب &

 . یدید ( راو

 «روشال وطیک نالسراهدسفق cow راشاط هسا رم ترضح

 ( كدزمهدیا نایذه هلیوبلهسلوا هدراشبط نس !نابفسوا ءآ )

 نایفسوبا Heo yobs ) هسیاساعترضح . یدروینایوس هيد
atl, Sicلا  bofهال چاق هدي راشدط  Eیشاب  

 . یدروبلیا تحصن اکا هد ( رویلکی هداروا نوجما كمسک

Ay( هللا لوسردمڅ ) ناه نافسوا هتیرزوآ  Ayesیتساه , 
 رار هلا نایفسونا هدسلحم وا ناه .یدرانروف ندنسهح كرم

 هدماقرو نبا لیدب abl مازح نبا مکح نالوا شلتوط ریا

 . رایدلوا فرشم al مالسا فرش

 هارکسعهدل !Gling اباطخ هسابع تانئاکلارخف ترضح

SEنوستیا اشاع ینرکسع كهللا نداروا روت رک هزاغو . 

 رخف نایفسوبا هللا لوسرای ) سابع بانج . یدریو wl هد



= woe 
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 زاسمار (Gedy راختفا رادم ک | ردمدا رب روس یاهابمو
‘aeكنابفسوباەک ےک ) نىن وكلادىسەدقدنلوب هداحرود (  

 !dint ررک 4 pt دحسم SS « ردنما هسیاروناباق هنسهناخ

 حالس sy کک i « ردنسا rest رواباق دا هک مک < ردنما

 E كمازح نا مکح هک مک « ردنیما هسیا ردا

 . یدروسب ( ردنما
Mey So A Se قافسوا ساع هنیرزوا etl 

 وباو رو جوف جوف نداروا رکسع . یدروتوک هنیزغآ

 ن دل هاتف هدد وا كا. یدرو دا ام هک نقش

a یراروالد gli یو al رف كن یدو 
 .رابدل | ریبکت ندنغآ رب یسهلح ةد رک دک هنساذح كنافس

 دیلولانر دلاخ سابع tlie وبا ناروص !Gils ےک كن آ

 . یدید GA یلغوا Crs مز Ary یناوج

 =She Sc i a اولان در هر
od! eleرھ زوترد-هدلاح ییداوا  ail JES Jad 

5Gی قرهل |  tinsی ره رزوحوا یرافغ رذوا  

 یهعش رب كنهعازخ فقاعتم یاو bl یرانالسرا زافغ

oly۱ و هرکس . یدراو یراوس رش زوشب ندمک ی  

ee 8تلای رف زوم تردده کس ۶ یر دا  

 هک زک Alb ریه . ناب تول یرانالسرا هرمض یو

Ulin ylهرکص ندرلنا .ئدرور و باوج سانعو روروص  

 عجشا كرلنوب نافس وبا نکیا رک Chole edd عجشا



calهلا ناحب ) هحن وط  NAFرانا ینمشد كوس  
 . یدید ( EPS عبطم اک ۱ بج هن یدمش یدیا

 هرکص ندراناو یزاروالد هنهج ره Dy زکس هدعب

 Mla وبا . hal بولک یدارفا ULI رکید جوف جوف

Steeردق وب هد نما تقوی رخ ردقوشو یدل وط  

 Sa هجزسربخ بویلیا دوجوکیتسهلج بویالپوط یراهلسق
 . یدلاط هکعوشود هيد ردرادتقا لوس هل Hel قوس

 . یدتا روهظ نوناه کوم لصا ندقازوا هددرصوا

 ناعحشو ندنرالهرزو یرلیراوس هدیزکلا Mole یودروا

e» lelندیشک- كت شب ندنلاسر رخف عابتا  FY 

 - واک بولا کت قرهلوا قازوا كب syle بک بکومو نالوا

E,شمس هتسهود مان « یوصق » نهدنفا م کا 19  

 ا sole Gl دعس هاغاحنس كراصنا هدنکوا

 باح ا راس هدنفا رطاو ner نب دسا هدنلوصو قیدصلا

 .یدرارویوروب ینارضح نیعجامملع یلاعت ail ناوضر نیزک
 یدلوا تريح داود هجوروک یتمشحرپ بکو موب ler وبا
 ( شموس قوح یتطلسو كلم ثنلغوا كشادنرق ساعاب ) و

 ( ردن ون ردلکد تنطلسو كلم وا ! صوص ) سابع هدکدید

Kesوبا  Fo Sleقیدصت  GI + 

 سابعبانج هرکص ندکدک هلنروصوب مالسا Ce نوتب
 راحود ندرلش یيدروک ناضس وبا . یدریولاص .gli وا
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 مازح نب مکح هدلاح رب شلوا تربح راتفرکو شالتو فوخ

 بودک هفیرش مرح هجغوطو یدداو هینکم هدکلرب هلی
Gl) Uke aysنالک هتشيا سان  Spee pontوشداق  

gb40 )8-55 هلاتوقر نالوا یاکما هل کمر  a: Gas 

GeO). Cordeشیرف  ( ناضسوا اي oFهن  Gro ) هد 

naeemnافسوا  athهدم ¢ ردنها نکا  
 هد (یدید ردنمانایاباق Go gle هدیوروتواهدنوا _«ردنما نرک

 تمالس ثالوا مالا شرف تعا یا ( . یدر و باوج

Al |ندنراز وسوي كنسهح وق دنه د 9424 یسەجورز  

 .یدنوط ندنلاقض بولم | هنیرزوا كر هداتدح 5242 04( وص

al)قانوو هوتعم وش بلا لا  geهد ( زکیرردلوا  

 كەسإا زالوا py eee هاو «قار lac ( نافسوا هدقد ربعاپ

 ( همراقح ینسسو تک یوا Gale «رولیروا dey هدكنس
Joaoتاکسا یسیراق  Fo gle GOIهوا توشوواص  

 هن رهش کم هن رزوا یربخو .Als yl یدناباق كرهدک

 ریحتم < شمریشاش canal هن HX «یدشود dale مظع 3

 4S یمکو colt تلئاضس وبا .oS یدعلوا دادو 9

 یس واق قرەناق هنس وا و روشوف هنمرح همظعم

 - وشوق هدراقاقوس كرهمهلس carol ه یسمک « رویتروا

 یحالس ینیدل | Gad by « نانالحالس ندفرط رب . یدووش

oulقلخ  of2-25 وط  iaیدرولوا ناغاط همراط . 

 ۱5ت مالسا خرا”

= 



oe اد ۱ یک 
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 Parl Jr همالسایسبرنکا ts 5 dB هناعا كنابنس وا
 هیمانانا وذص . لهح وا 11 هم رکع 6 ورع نا لیمس هدهسا

MS,شداحاو لیدهو ثراحی و  Saadدارفا رادقم ر  

Ak. wy, sbنالیندهمدنخ مقاو هدنف رط تلا  oFادم  and 

 . رلیدشود هندو

 تتر ینسلرک ندفرط چوا ههکم نعدنفا مرک ا لوسر

O39 52هللا یضر ریبز هلیاوبغاط نالیند ءادک یهدنفرط تسوا  
 ىسەقرفەدابع نادع-ندفرط رکید ی هفرف رب Soke دن ام وگ هنع

 کدر و هنسادناموق دیلولا ندلاخ یکییدتبا رومأم هکمرکهرمش
FSS 23343 8 yهل وخد هليو مدن ندنفرط  Sy 

gle, sesیرلهلیبقهعاضقوهنیهج « رافغ « هی « لسا «  

 . رایدبا sly dle ترضح یدارفا

Sila.تعناعو ضرع لندنفرط شرف یر رضح نان  

 نامرفوصاو . یدروم هیش هنس دلم هب د کیم < tou AP وا

 كمرک هربش هلا باداو مظعت لاک eel رک اسع هجنبجوم
 SESE ضرمت ههسک راذوب . رایدیرو نداوت چوا هرزوا

dllهدندنفرط  calleهمدنخ قحا . یدلوروک یرباضرء"و  

 عام هننشم تكنسهفرف دبل Fig lle همذ رش نانالب gh هدنتهج

 بویم هک دهد هسا یدال با تحصن ءرانآ دلاخو (a ون هدننبشت قاوا

 -شیبح هللا یرهف رباج نبا زرک یک یراقدالشاب هبهبراجم ناه
 تلوص رو یداواروبحکتجدلاخ ندن رلکدلیا دیهش ییرقشالا



 ینستا ce ندکدتا ss را رشت چ وا نوا al Ail ریس

 . یدتسا رارق روح هدلاح ر Gelb همراط

 نر بول اربخ ینسهراحم كدلولانادلاخ مرک | لوسر

 ضرعت رانا هدلاخ هدکدید ( یمدما هی وند نوسغلوا هراح

Aralهدوا «  Se debندتيح هقشب ۰ یدلر و یا وج یدربک  

 درک ه «هرکم کم قاط aL OL لها ۰ یدلوا dee تیچ
 هدلاح (gi وا هما هابس ot رتد اعس رس یرلتضح مرک | لوسر

 . Gaul ت٤ نع هب 4مظعم Aue 425 hs یدلوا لخاد هرهش

 Al T NI هللا 2K تالار رف aS 9( و فد رش تاب

 و كنيمك !ILS نوا . رایدلآ یبکت قرهلوا زاوا

 زکیداک شوخ ابوک ادص سکع ۰ یدتلکیا ی راغاط & نوت

509 )62( © 

 یینم رکی كف رشناضهر یحتف مو هل ار وصول كن همرا a کم

GS taeتیب بودیک هغرش مرح مرکا لوسر . یدا  
 ندن شبرق Sele یا ) قرهروط هدنک وا یسوناق كنهمظع»

ives Saneزکسردنا نظ یمک > هدا هلم اع هرب یک ه  ) 

 زراموا (<n فارشا oly 256 هداروا . یدروص هد

 كنوب .راید ریو یاوج (خا نا یحاص مرکو خا یحاص مرک

 قرهدوب 7 زکسدازا Sao ; Key تاب رجف هنسرژوآ

 !Seas» ناهه Ke قحا .یدرومناسحاو نالعا یوم وغع

 یربعزلانا هللادبع sk حرس نا هللادبع tal نا ناوفص

eos,نا سیقم . دیقن نأ ثریوح « لطخ نایزعلادبع «  
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 6 كدنهیمهج وز كناشس و آ ند ران داق هلا gt وهز لتاقو 0..\4

 كنهراسندنراولدازا كمشاهیم deat ok هدنناخ کیا تالطخ نیا

 رده یرلمدو !ss اشسا ندونفع وب !ab جم رها ی رامسا

 ی

 E رحف ,SS كمالسا ند درک ede داران و
xslرای ایر انمشد كوس كا دا  . Las byقحتسم كس  

 نیا دعس . رایدالقاص هر ر Gry هجن ate ی 3451 ,زتف

pallies >هلا ی مو  glندنراهراح هللالطخنیا یماسا ادر هرب  

 3۳2 oles لال .ul ol Je رلیدتا لق یر
 le نا سقم . E فداصت 4 هراس هب راح

 ی راقدلوا هدکمحما بارش بونلزک هر py كنترل مادقرا هللا

 هلبا جسرلق یسیقم كرهدنک هاروا یلکلاهللادبع نا هلم نالآ رخ
 . یدردلوا

gbیرغندن 1 ندنف,دزلوت مولعمیرامسا ك راذالیدبا رده  

Jul925 ؟ ۳ ها به  Gotoزعلادبع ندفارشا تح .  deals 

 یرانعرد وا orl ش * ۶ القاص oS ر ندنسوفروق بط وخ

 هدکدر و رج هم رک |لاوس ر یمن دنالفاص كلوب بواک هنع هللایضر

 (یکدمرب و ناما هنسهتش ندصاخ_ما زمکی دنا سا 23 5(

 SIS ys رخ هبطیوخ بودیک Ge رذ وا . یدروس

 . یدلوا مالسا و یدلک هیون روضح بوقیچ ندر
 كچ هل بروك قتراو ندتدلروم نالعا یومعوفع هلهحوون ۱
 فاوط bln هرک ید LS لوسر هرکوص ندقدلات شبا



 — ۲۹۷۷ سس

 .رایدت فا yb و را هدیسهلح كمارک lel . یدتا

esd by Glingو بوروط  Lite Ueنکردبا  to bk 
ol)وش « ممالپوط ودرارب  Sip ay dualیرکف ( سالشاب  

 مد آوا ) شمرویک ندنای كن آمرکا لوسر هدهرصوا .شلک

gwهب  boyوا هنرزوا كو و (ردا لدو  

 E قح Seale یدمش) و یدتا رافعتساو هو ناس

 . یدلبا Sl pel هد ( یدراو ی وروقر هل وا هدمنهذ ها و

 بول ربقیسهلج نوکوا .یدراوتوب شعلا زویچواهدهبک
 هللالوسر (ote < یدلدیا ربهطت ose gs دا sl هللاتد و یدلت |

pamكلبجاح سان یا ) بوروطهدنسولاق كن همظعم 4.5 یرات  

 JAB هلاقندکسا هقشب ندنسهفمظو تیاقس abl یتمدخ dod ین

 ( pal لاطبا واغلا یتسهلمج هسرا و هبداع موسرو acl دو یوعد

 . یدروم

 UE 07( تیاقس نالوا by pts هرلهداژ بلطلاد.ع

 هندالوا رادلادبع oo gerd tlhe یک یفیدلوا_هدنسهدهع

gatهدهرص واو ص  Oke PEEیدا هحلط نا  . 

 ندنسهناخ هدوا و شم تدا sell كنبات ن دنا ےک !لوسد
 یهبآ بای تاناکرخف . یدهمرودرهد ( یامالآ ) بورتک

 تورردزو "الماک یراتروص هداروآ ۽ CoS یرجا تو

 هدكمالسلاامماع لیعاساو !cals هدناخاد Wad .یدن ر دلاق

 .یدلر دزو هدران | .یدراو ,یرلربوصت



— ۲۷۷۲ — 

 احر یتسلرو هنسودنک هدكنتهدخ تالبجاح سابع ترضح

Sulلها كتمدخو هدیلع بانج یک  ateندنهوزل یساطعا  

 ر وش ود ینکج هدنکن دنلا كاتمدخ و هحلط نبانانع .یدلیا ثحم
 Bm رکیرو هنلها یاباما) ددر وا -"یدرویل وا راتم

 کیدلروس DAY wid as هریک حادتفم dal gl لزا هع رک تب 1

 هنغاط افص SUE Sed هد . ردهدنلآ AIL gl ردقهبیدمش

 Bee هه art یا sly eo yf Wie یدقچ

 هراس داق تعب تبون هج وب ماتخ یعسالرلکک را . Aral تعي

 ا قاع یبدرتم thle ترضح . یدشک"
 كلهجوبا Cras Xe Sale ویورایرلهلاخ كدیسانبا « هبیبح ما

 شرف یک هتخاف یهریشه دنا و ندلاخ <« مکح ما یساجوز

 هتعس ی رلدا لره شود aS وا Ahi 4alb ی راش داق كن راک |

 تفایف Joss ید دنه یمهحوز كنافس وا . یدراشم تک
 . یدلک رار هلرانا ك رهدیا

 ی ردالوا «تانتحا ندا زوتقرس : هل رش هرات | مرگ | لوسر

 هرز وا hale | ناصع هقح ,ly oly هب هسک ۰ كم امر دلوا

 هدقدنل وا فاکت یطرشبانتجا ین eset تک تعم

 یلطرشكکيد# | فیلکت هرلکک رانسهلاو ) بوقیچ یرایا دنه

 ) کج هربتک a, Gl هساهنیه : نیسر و دنا فیلکت هر

 قازسرخ رکا هللاو ) دنه هجنلکیحصم كمامتا تقرس ۰ یدبد

 ` ( مدرالاچ رايش قوچ كم ندنلام كایفسوبا مدیا هسلوا شتا

 نوسلوالالح هسارا و (wee نایفسو | نانل وهداروا od دید
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 یدنناط یني دلوادنه كنيداق نایلیوسزوس هلک د ) ماقاب هنکحهاک

 مدنهتوا ) هلعمروم Jl وس هد ( نسیمدنه نس ) تانا رخف

 تائاکرخف . یدد ( نوشاوفع Gu هدّللا تیا وفع یثمک

UGنالوارح چیه ) هموقم هدکدلیا نایمرد ینطرش كماما  

 هحناک ans كمامر دلوا یرادالوا . یدد ( !sos از نداق

 یرانانکیا كوس نس Saige ندکوحوک یرلنا ر )کک

 ( زکس رول ینااهد رانآ هل انس یرا.ش .ovate كدر دل وا هدرد

 SWS ely ) دنه هدهنفیلکت قمنتاص ندناتم . یدید

 . یدریو یاوج ( نیسرودبا سا bl قالخا نسح هزب نس

 هل كعا Slat هرکص هارو زر ) هدیطرش hele | ناصع

 ندرانیداق هرزوا طورش ون هدعب . یدلیا لوبق كره ) كدلک
 هلاکو الا راشهلفمر و صا هرعبانح مرک | لوسر gan ذخا

 Ba سادا رده ید Sue لصاما . gall تعم ندرلن آ
 یدلک هاعا هدواندنهدل وا ناماو gic رهظم نکیا شعل وا صا

 ۱ . یدلوا مالساو
 wide Aynsley رخف قترا كمارک راصنا ٠

 لیرج بانج یل رلقدلوا The هانظ ی_راقج هبامرویپ تدواعم

 كرم الا لب راصنایا ) همیبلادمب مرک | لوسر هلکمر و ربخ بواک

 مثاعو تایح . مدتبا ترجه هرکدلب هلزس « میلوسرو یلوق
 . رلیدلوا نونع ندنافتلاو shail هلغمروب ( ردهدزگناب كزس

 هلا یضریثبح لالب هدرهظتقو نوکوا .رایدشالءغآ ندن راجع وسو.



— ۷۹6 — 
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 ۳ ون وا كأبا 2305. یدوقوا ناذآ yim هنتسوا هبمک هه
 . ردوا نادا مت

 ندرانالوا شا روف Yorks شلدا رده ی رامد هل وا

AV Siete © ka bas oy wae,هانلالد  Glas Seyلهجوا  

 . رایدل وا مالسا قرهلوا وفع لئ هلیساحر مکح ما یسهجوژ
 فرط و شما احر بهو نا رب ی git Naa ن نا وئص

 جدا یا نال وا شمحاق ههدج ربع . یدشلر و ناما هدندتلاسر

 SAFI! gic . ید الاصب | WS وب روضح و یدربتک ںودک

 0 یکیدر و ناما KG كنس مدآ و (ath كرەرتسوک

 نا ste هلکار و al = ) رد 4 3b ( هدک 3 ) dae یعوط

 GAM ریو تام یآ ییا اکب نوجا قلوا مالسا هدا هل وا)
wb,نیاز  ene LEیدلروم (  . oneنبا  

 قرهلوا A pte هدا روا Garel رارف هارع یموزحم بهو

 ناما هل دوع ندر یندحاق ی رم! زلا نا !pws . GAD تافو

 .یدحو هز لتاق و . یدلوا وفع رهظم قره وا مالاساو ید هل. د

 هدهبدا شل وا هةعرهظمو شمهلىد leet ب واک هب یوې روطح

 هدلاح و رس یالوطندنفدلروم ( هع ور وک هع زوک )

 ۲ یدع ور وک الصا !ois مرک الوسر

 هرکصندک دلدیا بر ومده رلت و AEA یرہش کم

 -هفا رطا نوجا ی رو مده كاا یهدّکم راوحو جراخ

Jo gel۰ یدلردقسیمهلج كر لب ردن وک  sles dyیدملیغار  . 
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 4 ۹ یس هو نع <

 .s قالوط تدنسوا مالسا كشيرق شک | هیرزوا هکم حتف

 . مالسا لها بطلاب راشغو لئابق نالوا یرادفرط كشيرف هوا

 یدنازاقناشوتربش هدنهجه مالسا ندو رلیدلبا ’ule هنفرط

 یدارفا نزاوه نالوا یر ند fad برع كور كا دهسا

 هدنسهرا فّتاط هلا هکم نوجا كمما هبراحم هلا مرکا لوسر

 هلیسهلریق فی . رایدالشاب هفعالپوط هدن-یداو « نینح » عقاو
 قاحنااہرللا ہد لئابق Gan Soy pte ی و رکب نا دعس یت

 . abl راضحا ودرارب كلیشک كم BM هداروا ندنکیدلپا

 NK ودرا Jy ori he ede us| as | لوسر

grad gbتاک رادب ناه هحینا 1 رخ  waهاتع رس و ات  

olay JE |لند ره كسیازو یوک یک دم كلاوش تور وم  

Syهلا ودرار  Gohنع نع هني قرهقیچ  Gohlوب .  

 JIS Se شب و راصا یکیبترد نیرجاه« یرفن كی كر كع
 A هيما ن ناوفص بولوا Se لها یس کیا یدارفا هملسم

 یسلاها هکم هلا ماس ی Goals كرف رش لات رار

doyleیدرودبالیکشتیرادشدپ قرهلواهدنسادناموق دبل . 
 لصاو < "یداو OS یحر نوا Cit نواه یودرا

 . یدل وا
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 A: ahs نزاوهو ییادناموق شاب كن سودروا نمشد

 ۱و كمربتک هنربغ ین Sues pai فوع نا كلام یخش
 هلا ناببصو ناو Og thawte كمردتا كنج هناراک ادف

Bll >دوجوکی زکهلجو . یدروس هرح عقوم  Gots! 
 "یداو دل ولا نا دلاخ . یدر و !ea زکیدبا موج ندر

 !dite pw Gods رع ندرلوصوت یراودروق رلمزاوه هدنینح

 - و یرکسع ماس ی هر. ا موج هغ نمشد نکیا ood و رادا

 . رلی داق نیت را كران | هد WE . یدر وج زو تولیژ

slayراس یرارفو مازہلا هلروص و 4  EEهدیلهیمالاسا  

 . یدلوا قع اط as راط هدنحما oly ود را OAL وقر وق

 وا یسهداز معو سابع Uf زکلاب هدناب Speke ترضحو

 یک دز نا ةماساو ىلع ورعو Syl dl Sob Gl نایقس

 , یدلاق مارک باصا ز | كب

 بول وا 538 هسان BE only تعاحش نمدنفا OE رخف

 alee .یدزما هلحعوشالت Labs هلس هدرادقو Ue ble كا

 FE روتفالصا EL بولیزوب كىو دروا مرکا لوسر

 یسک یرابا كب . یدروس GS gb هنمشد یلالد بویم
 هسرزوا A» Sita la ینیک زد دارتسا سابع بانج نوجا

 Kol یا )و یدروط دا رهلکح هف رط (Fle iW بانج

 ساع . یدروس In هد ( مهللادبع نا دمع ay لوسر ن

 sl ( هلا زاوا دناب ندنشدل وا olay یلسسر وک dis هللا یضر

 6S هدنتل | ناوضر Sree یا « راصزا Gal تعس هدهبقع



Se OLS. Seine 0, ae a CEE ae 
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 رلذدیسشیا هلقمیاح هد ( eI نرو زوس هرزوا كماع ود

 . اید الب gb 4:فا رطا ك asl مرکا لوسرنایه و رايد ود یرک

 . هلي سمعا كيهدابع نا دعسو سوا dela كریضح ن دیسا

 ودروا UA وطندیکب هللروصو .رايدلیا عامجا هلدوع جرزخ
 B90 وا شلزو نزاوه . یدرک می تا ات یراق هنمشد

 هنس رل وش راق ىلع بانج om هدکلک هلتدشو ع كره دبا برقع

 یدمش) ضدنفامرک !لوسر .یدرردلوای رارادقاجنس بوقیچ

 كنمشدبوا ۲ Sly gh جوآ رب ندرب قدهدو )6255 نورف
a 59هلا نذاب لغم | وشراق  Dusور دادما  leنزاوه هلا  

 . یدالشاب هنحاق بولوا مزمم !Gods شالتو فوخ راچود
 ینغوج رو SB ینمسقر, هلا موش ندنراهقرا هدمالسا لها

pol4 رای دتا  

 لوتع« هداز ندشع 030 952 و ندنسودروا نزاوه

noایر روف توخ امررم یتادعام ندا شود  . 

asندمالسا فرط . رب دقارب همالاسا "یدا ی رالایعو لا وما  

 ; sal ترابع 02,8 ترد هد رلن ال وا دم

 یودروا نزاوه نالوا ناشیرو pape هدنینح یداو

 رخ یراق دنالب gb هدنس دا و ساط وا كقاط 3 ندن راد رارف

 هب رکسع هر x هدنسادناموف هنع هالا یصر صاع وا jas آ

 هبرح هليا نکرشم بوداو هاروا هقرف و . یدلرو مانعا
eeیادناموق لاعرد .یداوا يد یشامو ۱  SY Tall 
 یدازاف a بودا de gab یراکر شم یرعشالا یسوم وآ
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 قاحتلا هبهیمالسا UES gd هلبا cle لاوماو ربسا قوج ریو

 ۲ هادتزاح تن امس ندنسهلببف دعس ی 2 رار ساو .یدلا

 | هلکمرو رخ ینیدلوا یئادنراق دوس كمرک | لوسر .یدراو

 یهموقص ysl Sob رخف . یدلربتک ه یوس روضح

Gbندنرازوک كرابمیتح .رایدلوارثأتم  BS CAB 
 ‘ ید روت وا a رزوا Ola ks بو شود هر ی راتداعس

 هرات. هلوک رب ۱ یک ینیدر وین تیاعرو تمرح قوج كى
 هسدزت یسەل- قو موق كرەرو نووف رادقم رو هود ییا

 یدک

 مسووومچمس

Addie Lsوا نار هدالاب یسودروآ  Bdمزه هلهحو  

 یشراق همالسالها هدع SIS نوت هرکص ندقدلوا Oley و

 دیحوت هلبسهلعبف « نزاوه » هدهسیاشمالاق تفاطو Ob كج هلک

 بوچاق lb نالوا یرانطو GS ی نالوا شما لاما

 یغد فوع نا كلام AS نزاوه .یدراشما نصح هداروا

 یسانم ator pot oat رلد | هدورص و ۰ یدرار هلرلنآ

dsl, raرخف  CEEلاوما نمدنفا  cleیراربسا و  (ilar) 

 ne رادقمر نوحما هظفاحم هدار وا :یدنالد gh edhe نالاسد

 یدیرو هسرزوا Gib باحصتسالاب یوناه یودروا قردفارب



ta ee:و  

GAS هجرد لوص بودیا هرصاحم هدنروص Grech Bibs 
 قینجام هلا gw Ape ىلاعت هللا 629 یسراف ناملس .یدلیا

 ی را مها هد4-هفادم هلا تاس هح رد J وص رالف اط

 قوجكب هنرزوا Ogle یودروا هلا یرل هب رح تال | نالوا
 بوقیچ هادم هعفد چاق رب دیلولا Gl دلاخ . AT قوا

 هدهعلت ) لبا اب wc ندنک tes یاسور هدهسا ى ۲
vad - al i 
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 ردق هب حین See زر « ردفو هر وشراق کس

 هب 4۶ و وا قرهقبح ی راشط ندر az هرکص ‘ زنح هابط

 یرارفو Sola اط . یدر و باوج هد ( زغحەشاصوا رذو

 كس اط .یسراو هن وک زکس نوا توازوا No مصاحم تدم و

 لوستر هسر زوا یسسماالوا ردقمو رسساه Grr و cs زونه

 hoy ge Beal رعج» هلتعا رفند ه رصاحت صد دف ا مرک |

Jnlهدار وا به مانع لا وما و  ra hes Gu!روک ذو  

 قرف « هود vn تد ase تا مانع ‘ كم att ا رسا

 . Gal دوقن قوچ كبو نون وق هلضف ندکم

 ي

E 
 ندراهدا نالسد !w gladlaa وم بول وا مالسا هرکص ند هکم حتف

 « یزلادبع نا بطیوح «هواعمو بز یرالغواو نایفس وا



 و —

 ورم نا ليسو ماشه نا ثراح ۽ لهج وا نا همرکع

Fas ryدرو هود %959 هرانالوا ندفارشا هدهجرد  , 

 رقرق هرلنالوا ندفارشا هدهحرد یجنکیاو شوموک رادقم

 ۱۳۳ ور تا و شوموک glade بسانمو هود
Syرا ااو را ینیراقدلوا مرکو دوج بحاص هجرده 020  

 كاهدىداورب ol هدکلدا مب س عانغو لاوما تح . یدریدلس

 ناوفص - یدشالب وطء ود 3 زو هرزوا قلوا ندن-نج العا

 تانک رخف هدکدید رلهود لزوکت بوروک CHT هما نا

 . یدر و هناوئص یرلءهودوا قرهدوس نوسلوا كنس هدرانو

 شل ا تاهم یآ ترد نوجاقلوا مالسا ناوفص هنرزوا كنون

‘SIدوج هب ص و ) ن  aes5 540 ) ردادنا تلصخ قحا  

 . یدل وا مالاسا نامه كرهبم هلکب یندم مانخ و

asسباح نا عرق وا هلا یرازف ناصح نا هنیبع ندنساسور  

  jie aeهود  Galیدنلوا .

 مش هرزوا تاواسم »| انغلاوما هسدهامو ol se ر

 ول ه و Aske لاوما og Anaad ندما رک راصنا . 3

 یراک .i هدنرلارا توایقیص CML هنهیش تروص

 هت رلتداعس روضحیران | یرلترضح مرک | لوس و هلغملآ ربخ

 بلج هرلناماسم S نالوا داقتعال فبعض ماطر نب ) هلوعد

 . مدرو هصح ه>هدایز ندعانغ لاوما نوجما بولف و

dL» oleبول |  Hkراکج دک هب  . orpیهللالوسر  

 هلغهروم ) 8 یخار کوب زکسکج »ود هزکیراد ولآ



 حس هر اش

 ندتلاسر ole تافتلاو و رای دید زدوندخو یار یسهلمح

 ۰ رلیدک ود رورس كشا هک jar وس ردق وا

 فرش JA ه هنارمح fal esl یسهلیبق نزاوه هدهرصو

 رازوس روم تیاغ ob ge روضح و رایدلوا فرشم هلبا مالسا
 3 راد دا ماح بسا یسهداما و در An the دال وا Sk وس

 (ردکز سرلریسا ندناتباصا هنسهصحكمشاهی ( Olly رخف

 ندا call هز Jam مز bails ی ole ak هلغمر ور

 رسيا هدیدارفا لئاہق رکید * رايد د ردنهاا لوسر به ارسا
 كرم و ot وک ر ergy. jaz! Came مرا و نم هتسلا

pulدازآ  cabalتاقررآءارک | ندیهانبتلاسر فرط هنسهلح «  

 . یدلردک ابور
SEبسیجی 2  
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 مسقتیمانغ لاوما و مالساا وةالصااهیلع مرک | لوسر

ee 394! FI 92هرکس ندمارا و ث 4 نو ۲ چاق 7  

 OS دلا تراب ز tlle و یدتک A "هد دعا اید طسا وا

E E۰ رلبدالاشاب هک وا تدوع ه هر وهم  

 نا داعم و کم pal ی رات مضح هنع هالا یضر درسا ناباتع

 نیست و بصن 44,5 a ماکحا als EN هدی رل رضح لرح

 هب هی دم هدب راکوص A هد اید هلتک رح ند هکم قرهروم

 نافع نیا ake باتع Dy ge Go ریما . رلیدروسب تاصاوم

SNS poet ox aS 



  pamتولوا یلغوا كصاعلا نن دیسا یسدازمع كا رلت |

 .دیدش 4< زاو وکو قشش نوحا  pleهدنکاهیما یو لداع و

 : د اک ale Sy JAI20 9 طخ مالک دا دفا

 شمشالا هتسایر یر ندکشا هدرل mls gf ند راما كنا ں

 Blo رب هلبوا هنابفس ولا صوصخ ابو شیر فارشا نالوا
 ناشسو |هک ردا وا هل tl كن وب ابلاغ . یدروباک.نارک یتموکح

 هللالوسر . راب دلا هب اخ لش هب هد مند هکم ge Its شکا هلا

 یو تتاک 34 واعم یغواو gill و ارج ییایفسوا ۳

 3 1 یون نیدعد

Si, ۳یرادمکج نی رخ د رکو دند ەکم حتف دا هدفا م  

cpl Jeeتوعد هد بورد زاب نواه ماز ا هب ی واس  

tay gsسا  geassزاوج 7 رصو - یدلوا السا  Sai 

 lace! geal سوجو دور هد4هسدا یدربتک !alc هد ی راد سع

 یکجا مزال hal doles هدلوب هل هدن a رذنم ندن راکدا

 4 هزجلرلنا لدنکیدلیا ناذبتسا ار رح ندسدنفا تانک رحف

 . یدار وب یا 8 وح یعا ر

olf4 نالیزای هدبعیردار و رفح یرلرادهکح bنواه  
 نالوا رومأم هلاصبا ینوناه همان . bab هناعا هدرلنا 555(

 عیزو ها رقف wer وط یاکذ كنسابتعا SU صاملا نباو رم

 مع نیا هلبج AT ام ناسغ یدالغاب هه زج یس و۶ کەدار وا یدتا

Olas ak |یسهدلد  cy! 2953 oeلوسر جد یعاذلاورمع  

 . رلیدا وا مالسا اعابا راعشاو صا كمرکا

ree ee Eزا ی  ee.بنز یو نقش لو  
wr — ey sllا  
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 Jp asl no | لو-ر هدنس هجا ید كد هذس یجزکس

 یون ه٤ رک كور : یدلک alos یلغوا ما مهار نده رام

 هرکص eke حنف . یدروس اش رادلاح را مع هلل یطر با ز

 لئاق نوت ۰ oy Bb قاط رایحلیاو رلذوعبم ندفرط یه

 . یدرلرو دبا SEs ضرع راشعو

 زازعاو مارک ا هدنروص بسانم رلریفسو Syme ناک

Slo)روطح یک  pate O parنابم ند هد رالوخد هب 6  

 eel ییرتکاو روینلوا ملتو Grd to oS مالاتسا

 همالسا Gates هلق یییدلوا توبنمو تدوع كرءرتک

 eal eld aly هلران | ًاضعب . یدرویلیدوب ر مام نوعا

 . یدروبلوا مازعا یرب ندءارک lel نوجا نآرقو



 یسزنس fish Ung تری

 لئاف هدزوا قمالبوط یاکذ كنانغا سدا OU رخف

 GMOS یبلببق هعازخ . یدردنوک رلرومأم هیدزت هملسم

 نوحا هب لاوما ردق وب ceded £ ی نکیا هرزوا كمر و

ysزکسرو  osیدراڈمهتسا كما تعنام  OV blo Say. 

 ,یسیزاوس برعرادقهر ییرازفنیصح نا هنیبع مرک | لوسر
 . یدروم مانعاو رومأم همدأت یمی ی هدمرح لالخ هللا

theیمیع ی هجنلوا لصاو هلع مان ( ایقس )  “Eyیدصاب  » 

nel b>تدوع قرولا مانع لاوماو  GAH! . 

dyهلیتفص ثوعیم _ یرلضم ندنفارشا مع ی هنرزوا  

 هر هحابم و peste هلبا تلاسر رخف Syd ههرونم هسدم

PASTEمارک تاوذ یلدر و رومأم كمرک | وسر هدهسا  

 ۳ دام تاسف كو منش كرك رثا
 . رلیدل وا مالسا

ofلئارق نک اس هدن رابد  neنالیردنوت ندنرافرطیرلکب  

 كمالساو راد شور وک هل رات سضح هللالوسر بواک را وعبم

 9 2 یسهلیقهزذعهداتناوا . راءدتک هتسرازب نوک وا ینطورش
 Gye وا ك ریه ز ندب ع یا رءشریهاشم . یدل وافسشم al مالاسا

 فام هلبا مالا فرث كرهلکهتلاسر روصح هد تک و ری
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 هرزوا قلوا هزاح هب هدو 3 sel مظس کریس رلیدل وا

Seتلا-ر  aslهقرخ  Molaی  lum!ندنراقدروس  

 تداعس- ةفرخ .ردرویشم هلکعد هدر دص هدیصق و مویلا

ae aie bat Peerوا  OYا هود رم هدر  

 . رددهف وح >

 eb ن یدع یلعوا A Gib ماح ندسع Ase رم>اشم

a Aeتولک هل هرونم  J?راک و یدرک همالاسأ  jul FN! 

 یدو Gel ی و

 یسهو مع ون

yesكيودرا دوس رب هنملع مالا هدماش ها صا كمور  

 ge he logs ہد كنا ابو برع ض» و ییدنلوا بر

os!4 رز وا ماش ی رلت رضح مرک | لوسر هلفعلا رخ یرلکح  

 ترشایم هنر و عج ودرا ر كوو هب اکرادن نوجا كع رو

 Sel lp yar Sue Sas لئابق راسو نداکم . یدرویب
 قایلاپو الغو طحف یک ییدردنوک Joye هفارطا هرژوا
 . یدروسصا ین رلق |هناماهرکسع ALY وا تردقیذ ندنفیدلوا

arcs |959! یهانتلاسر نامرفو اوت  aیرانوناخ مالسا  EE 

 یرات ضح anal Sy ۰ ردا هر ده هرکسع ی راءایلح

 زویح وا یر nao نرونلاید ces یدر و یلام لیکت
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 ALB نوت . یدهلا مدقت نول آ كيب هللا هرخز کوب هود
 رایدنولوت هدهناعا MK هروک هتراعفومو لاح یدنک

 یک كج has هح را هقش هدقدیواوآ دا ص رفس هفرطرب

Geb HEزلاوه هرک ب نکیا تلاسر دانم  Sareeرر رهو  
 كکهندشدلوایاروا ر كج هلدک و یوق «Geto قاروق

 ینحه و وا رثس a رز وا ماشن وای ارواط یلک زاد راک 6 |

 راقیح هلو هداوهقاحییص هل و .ile یدلر و رخ هر ره

Tanهد زکسرواوا فلتو هت لیمکت  gSهداسفا  
 لواسیا ناقفانلا سیر . gals! Tae چیه هدهسیا رایدالشاب

 رارب ها اعا 2 رودابض AYE ووا at لود امور )

 4سا هد ( pate ی ك رو es وک ی ی !Meds رسا "الماک

 ۱ 1 یدردا نجس کمر و تشهدو فوخ

 هقشا ندراذال واروذعم ةققح بویلوا یرادتفا bay “الام

jensداقتعا فعض  GIA!هبهاو راذعا یهورک قاقروق دوخابو  

 ؟ !-ءنالک جوف جوف ندقا رطا هدهبدا lb یرک هل درس

Gres 4.2 ~|ی راوحو  Olailyیسا رد  ashیدراشم ربت . 

 Bde بانج هرزوا ققاب هنلایعو دالوا نهدنقا مرک ا لوسر

 قرهقار oot دم یهماسم ن ا رغ نوجا تیور Sle روما و

 هل انو اه یودروا J Said رآ هدنبجر هنس یحزوقط وبشا
 Se نوا نواه یودروا هرک و . یدرویب تک رح ندهنیدم
 . یدابکصم ندینک dae al هرزوا قلوا یراوس
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oda yb kelمرک الوسر  aulیسهودل  ileندنفر دل وا  

 6 919 رخ ندراکوک و رود مربمغس (PF دز ندنیقفانم

 هدهرصواو شید ( رویملیب ینغیدلوا هدر كنسدود هک وبلاح

 « رويدا و هلو هدمقح م صخشر ) CH رفح هللا لوسر
 . مماس یش رب هقتشب ندنک در دل اکب كقح بانج هللاو نب

 هدیداو نالفو هدر نالف هود کید رر دل KS atl ترضح ینیگ

 هلعهروس ( دار هتک oS albus ob هنلاد جاغا رب یرالو

 قرالوس هدلاح وا یهودو رایدتیک تاذ چاق رب ندمارک باحسا

 رایدریتک بول ا
 هدن-تهب روا مان ely ندنک هماش ندهتدم ®Gel یودرا

 هنشاب Ob geo رو بودنآ ت ee هنسهلح سه كوت نالوا عقاو

 Nao را ر كو A دوو 54 Cale وص . ید و

 asl E : ee als! ib هنبمرادا

oh) Wow | Gage seeیمن هوم  G24 glوص  

 تیانک غلبام hh هتسهرادا كنودرا لکت کیدااخوچ ردقوا
dal . ovalتولکردق هکوت كنسودروا مالاسا  padیهودرا  

aeلک لوس كا كیامز وا  ae god! Jیسموقوا نادیم  

beراظتاو تماقا نوک جاقر هداروا . یدشمر و تشهد  

 هدهراح هيلع ءان . یدعا روهظرتآرندنمشد هدلاح ینیدنول وا

 . Gly عوقو
 ore ps یرلفدرومتماقا هدهلح 45! كنمدنفا تااسررخف

 نداتموکحیارجا هدهدلب مان « هللا » هدنلحاس یزفروک هبقع
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 ناماودهءهرزواكمر و هزجنوتلا زویچوآ cote بواک انحو
 رو . یدلر و ناما هلهجو وا KI ندنلاسر فرط ندنکیدهلد

dal Age dalasرج ندماش دالب . یدنول وا اطعا  abیرلهدلب ح رذآ  

 ا کنز و رر و نوتلا زون یوتم هدیسیلاها
 اقا هم دفع ترک

 هل ایراوس یللازو-رد ی رلت مهح مرکا JS gu هداسا وا

 نا ردک | یرادکح لدنم اةمود <SA a در وا نادلاخ

 لصاو هتراوج كرم We . یدردنوک هترزوا تاللادبع

 هکمزک هد« جراخ رار هلبعابنا صاوخ یرادمکح هدقدلوا

Godly۰ یدربتک هبیهانپتلاسر روضح قرلوا ریساو یدئوط  

 موقیم هاطرمش وا KEI دهعت یعاطاو یتساطعا هیزج ردکا

 SK هلو اهیودروا asl ادخ لوسر . یدلر ویلاص ید

 ۱۳۳۳ رو تارا ASS Sy coll هدکو نوک
 ا راز باعا هدنموضخ كمالدک تولیدک یرایا
 »| رایدروم

 Sash gels ند راب فرط رک | هّلالوسراب ) قورافلا مع

boaردیف هل« د )  SUKومأم ندر! فرطرک | )  slyمدیا هل  

 هللا لو-راب ) Folie هدنخلدروب ( مدزامروص یزکیآر كزس

 ؛ردقو چیه هسا مالاسا لها ردقوح Maes تو هدماش رابد

 ۰ یدر وتشهدوفوخ هراز | رکمشالقا ayy كزس هک ویاح

 ( ررتس وکه ن هدو رابا تح بانج te هد( هديا افتک | هلردقو هنسول
 هد ی رخ es! gies نوعاط هدماش هد رص وا ۰ یدبد
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 نهدنفا تلاسر رخیف یتسمالریک woh نالوا نوعاط . یدنل آ

 a وعاط كرک و یسهحیش hey gle. aS یدراشهمر ورم ضا

 . یدلروستد وع هب هنس دم ب gla Sy رايا 4-959( gee ive راد

cllقفوم هدهسیارابداابیر دصق هوس راقفانم ضمب هدهار  

 دراوفرش رارض دجسم یرلکدلیا ان كراقفاتم هن . رابدمهلوا

 : یدلر دا مده هس رزوا یهلا جو نالوا

 * تاصاومو تدوع« «سدمآلاسهدناضم رلالخ ندنسانغ لود

GISیدنوط قاف | هدماش راد مالسا ترش و تسص ۽  . 

nara ae 

 یش عیاقو

Sgاستر تد وع  alosد  ib meeeبو وا نکمتمهدش  

a 7 لصاح هلماک تعانق هنس راقچ هيم هاش هدن رز وا on!نالوا  

ame eeیسهلبق رکد وا نا دمش یک ییزفدوا ما تو  
 4 مالابا ند لر هل س هطرسا و ais هالا یطر dukes نا ماض یک

 . رایدلوالخاد

weءا  olan) Hareمرک | لوسر  aslی رادم = شح  

 ell ye هدکلرب هلبهارکباحا كرەر و رخ ینافو كنهمحضا
 Bll شا اتافو dass odes one ¢ یدشماف ی زام هزانح "

 <Oke A 954 مرکا لوسر هع رک هدنابعش ‘ was 1 رخ هرخالا

 توف لولس نا یا نیا هللادبع نتقفانلا سر هدنآ لاوش
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 الب رب مظع هدنشاب كمالسا .یدلوا تازاحم راد مزاع بول وا

 Do Alia هترزوا Goi كموقص نالوا دافو رم مینم و

 . رایدلوا امام یر وطسوط یردق كر

 جحریما هنع هللا یطرقیدصلا رکب و اهدنمسوم جح كن هنسوب

 جح بودیک هب کم لب جاحح ردو زو جوا قرەنولوا بصذ

jas!میام هجاح یتسدروس « هئار » نالوالزا هنهرص وا ,  

GE! ONS, |ندهنسو و  ee aeهما رح دح سم  

 ىلع ترضح نوجمآ عنم فاوط قرلوا Gum و ی رامشالفاب

 . یدلروس مانعا ههکم هلا هص وص تیر ومأم ههحو هللامرک

Nyزونه هدکم هنرزوا  gale! Sle!هساراو كرژم رده  

gualرایدلوا مالسا  on 

۲ ۲-۷۲ 
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 هيره هنس یبح وا

 هاوسو یسلوا ناملسم Sb كشیرفو جتف كيهکم

 ماشو بردلاةریزج نوتب یهیمالسا تکوشو توطس یسانغ
 NM gar هدهصوصحم تر وص لئاف نوس .یدشل االعا od زاید

oaعدرازونلک ةبالساو رود تعاطاو داضا درد ار  
 ماکحاو lel نيد ملعت oy هدنهدنفا مرک | لوسر

Geeذو ارجا  GTندنمارک باحا راک هرزواقمالبوط  

 ۰ رایدر وہ مانعاو نالو بصا نارومامو رللاو

 هلتهج یتیدلوا فرشم هلیامالسا فرش برع لئاق نوتب

 هدنلااخ هنسو . eal هک كح نر ها

 < هدنگ تا هلهع نالوا فورعم هد یشع دوسا هکیدا

 دسا ى ږلیوخ ن هحلط « هدهماع باذکلاةهماسم رز وپنم

 . رایدلیا lis هنوس یاعدا !Aron دادنرا هدندرو یسهلسق

 . ردشمناق ارجاو IF هرخ الاب یرلازج هارلنوب

 تم
 کج هدنک هیهکم جح یار, (Aad مرک | لوسر هنسوب

 راناملسم هرز وا كما og هدا ae ندنغیدن وا نالعا

 . رلیدنالپوط هیهرونم ةنيدم حوف جوف ندفانک او فارطا
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 یرهظ ءالص نمدنفا تاناک رخف لوانوک شب ندهحلایذ
 هلتکرح ندهتندم al یعارک CLely یت لها ادالادمب

 بولاق هداروا هحک وا .یدروس فیرشت Gaede ص هفلاوذ

 ارکوص ندقدلق یزاع هلکواو GOS همارحا GS یستربا

 كنهح ایذ .یدروب تکرح ًاهجوتمهیهکم هلیاماخ كبقرق
GS Forمرح ندنسواق هش ی قرهلوا لصاو هب هکم  

 بانج ا بوقح هافص لبح فاوطلادعب Gos AD رش

 CXS هیهو مع بونا EF pe نداعدو زانو اننو ae هّمح

 . [Gan ییسو

 كرك هلفاق هلفاق مالاسا لها ندفانک او فارطا داوا

 ۔دلوا فداصم ههفرع مون و o> Anos . رایدشپ ۱ =a مسوم

 نوک وا . یدنلوا ربک | جح abl جام زواحتم Kady ندنغی

 نامز (Grady هطخ رب Spek pail ok رخف

 ی رلاعدا ضئاف شملسشیاو اغلا یرلاوعد ناق هلاق ندتلهاح

 E کیرلمرح هام نان یا ) هدعیو . یدروسن لاطبا

 . ردراو یراقح هدزهیرزوا Spe ood bl « ردراو زکقح

 نتسح هرلنا هدزس ء ردنلغا تیاعر هزکقوقح كرس رلنا

 هبهسه رز «ردشادراق Cerys به .ape زکسلعا هم اعم

 شمریو هلساضر نسح هکر کم « زالوا لالح dl كنشادراق
odsماکحا نالوا مزال هزس  ald Gee ptهزسو .مدتیا  

Slهدنلالض رب چيه هکدتیا كسم هرلنا هکمدقارب یش  

 كس pare یرکیدو یاتک كهللا یر هرلنا : زکسزالاق
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 (le روت aS یهنید ماکحا هڪ ) ردتس

 .راید د (توا) ما مار باح ا هلقمروص هد ؟ !fo غلبت

 . یدروبو ) es لوا دهاش ) هر S چوا ت تلاسر رخف

 مرک | Jy) Slo gs هدقازواو یتیدلوا هدایز كال هماع

 ینیدلوب راکرد یرلکجهمهدشیا یراهرش یادص كنمدنفا
 لشمدنفا lle ob هنع هلایضر فلخ نبا هما نا همسر هلتهج

 دنلب هداضحو رارکت هرقف هرقف ییهطخ یراقدروم دارا
 یتقویدنکیا ردق هنماتخ كنهطخو .یدردیا tole هليا زاوا

 یشحلالب .یدشمافلوا ادا رهط الص زونه هک ولاحو شک

 كرەرىتك تماقا هدعب یدوقوا ناذا یرلتر صح هنع دللایحر

 ادایزاع یدنکیا قرهنلاتماقا هنيو یدنلق یزاعهلکوا ادتبا

 زونه نمدنفا تاناکرخف یرزوا ماشقا نوکوا . یدشلوا

 یتمن Khe تاو مکتید oe oe موللا ) نکیآ هدققوم
 یانعم .یدلوا لزا یسهعر ؟ تا( ts مالاس الا مکل تضرو

 در وا ها شو pal SET eb 5: کد كرس نوک ولا ی

 مدنکبیالسا هرزواقملوا ند نوجمادلزسو مدلیا ماعا یمتمعن

 . ردکعد ( مدتیا راتخاو

 هلنمدنفا مالسلاو ةالصلاهبلع ءایسبنالاماخ هعرک تيا وب
 هنفجهروس تلصاوم هنلاعلا برو Cleo Orb bey قترا

 (حتفلا و هللا رصا ءاحاذا) نالوا لزا لوا ندنو . Gal تراشا

woeوب ی  SWSنکتوآ الا . .یدراو  

 یراشاوا هدکدتشیا یهب رک تیا وب ae یاعت هلا یضر قیدصلا



Sree) 

TAS es 

 هد روملیر و ربخ یجهدیا تافو كمرک | لورو یدالک |

 یدالغآ

lelرک ت یاو یراءضعب ندمارک  Masیالوطندنلوزت  

 رانایالک ا . یدراشمامالکا ینراشا و هکنوح . رلیدلوا نونم

 ینیدنابشنوک .رایدنالکا Sy هرانابمالکا بولوا نوزحم هسیا
 هنسهود یهدنمان « یوصق» یراترضح J | لوسد نامز

Ayaهنسکرت ییراترضح هنع یلاعت هلایضر هماسا  GI 

 . یدرو و تلصاوم هبهفلدنم هلک ر ندنافعو

 AAS یزاع ماشقا زونهو شلوا dy GI وسنا

 بقاعتم ی او SIME ماشق | ادتبا نمدنفا مرک الوسد .یدیا
 هنب ادالادعب یس ةالص GS یبتریا . رایدلق SIE وستای
 یعهللایضر سابع نا لضف هنسکرت هرکوب ee Aa و

 ریارب هللا نیملسم جاحو یمارک باحاو هلتروصوب .یدشل آ

 یدسک نابرق هرکص ندکدلبا ماعا یمح كسانم . GAS همانم

 NEI هرزوا قلوا راکدای یراحاص نالسک .یدلوا شارتو
 كنيراترضح ble رخف .یدتغاط رشکیا رر هننارضح مارک

 كتیهانتلاسر رم یسمربو راکدای هنیزک lel یت رالف جاص

 مارک lel ضعب"ندیا سح Gy .یدیا تراشا هنغیدلاق ز |

 . رایدلوا نوزحم

Wyكسانم سان یا) نمدنفا مرک | لوسد هنیرزوا  

 هل هرکص ندنوب Sh اما مملسب . زکیهرکوا ندنب ی



 قم
fn” ee ead a TASE PASTEL TET 

Py nt ide oy SSS a ee ee 
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 ینیدروس تئارف هدانمو . Gorge ) Spun J هداروب

 هنیرکید یلامو ub هل زکیرب ره ( Was هنتما نوت هدهبطخ

 هدوا . زکسکحهلک هنروضح كزکیر هدتماق زور .ردمارح
 .ددق>هروس تازاحهروک 05K MP pe ندزکلاعا

 os ررر هدیولوا هقرف هقرف یک ر 5 eras نقاص

 راصح هلعمروس Cfo eke 1 ea زکسروا یو

ool)ها لوسرای  ) osباوج  «borsدهاش ) تانناک رخف  

 سلم Bees. BY وارضاح ) هدعاو Gro ( براب لوا

 ایفا عادو هلسهب وع تما قرهروس ( نوسلیا

 داع هخ هداروا قترا و ندقدوقوا یعادو Abd یهدانم

 هب هم رکم A كره 4 Jog iE ندفد)اقشیارب قح هلس اب

Sageفاوط » یدک 445 مر  allel elesبانج  

 ندنغیدل وا ele جچح ٠ یدجا مصر ندنلا هنع هللایحر سابع

 مر | لوسر . ی دلعاطجاخ هسرزوا هدعاسنالبروس نازرا

lel So pailهلسارک  Osh slyهب هنیدم قرهقسح  
 شلدا توعد ala tle هده رط قاتا. یدروس تدّوع

 .یدریوربخهمالسالها Olly هدنراهانتتاسر تم ی راقدلوا
 aS رب هداروا نامز یراقدلوا لصاو هتسهلحیح هفلاوذ

abl oF 42هب هنیدم رخت و یو  DoS : 

#33300 €ec« + 
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 مهارا بانج لاح را

 OE دلوت ندهطبق ةيرام كنمدنفا ble رخف هداننا وا

 یدروسلاح را هاقعراد مهار ا بانج ی رامرکم مودخ نالوا

 رایدلوا Fle قوج A یراترضح مرک ا لوسر ندنوب
 . یدرولک مزال یسملوا ربمغس یدیا هسلاق هدناح رکا )و

 .یدرويب ( ردقوب pate هرکص ندزنکیربمغس dno هک وبلاح

 مود قلخ A وط شنوک هدنلاحرا موب كمبهارا بانج

 مرک | لوسر .رلیدید یدلتوط نوک نوح ایافو كننهانيتلاسر

 هنتمظعو Cwla>y كقح بانج رمو سم ) هلا در لوقو

Weنالوا  Flتابح كنهس رب چمه ران | .ردتیا  ley 

 . یدرویب ( رازات وط نوچا
 كضدنفا تاساکرخیف هتیرزوا یافو كمسهارا ترضح

 کنوح .یدلاق یدالوا هقشب نداهمعیلاعت all goo !یهزلاهمطاف

 The . یدراشمروس اهرادلاحترا لوا ندنو Gas رک رکید
 زوایارضح امهنع هللایضر ناسحو نسح !Colles كن | هلع

 Hoe نادیز ینادالوا هقشب ندرلنوبو یدروس یک یدالوا

pedi.)هدنماقم یدالوا یدک یدیز نا ةماسا لغوا  
 نب دیز ندنرلولدازا كمرک ۱ لوسر هلا راشم . یدراتوط
 ندنجاودزاكن eal یضر نعا ماندنرلهبراح ولدازاهنب able راح

 . Gal Sols و شلوا لصاح
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(g7o7 Le عیاقو Nang 

OL oo Vbهلهح و ینیدلوا  daleدادن رالاد- هدنرلف رط  

 كن یسنع دوسا فورعم dco dye هدو كياذکلاةملسم

 یزوسو رهام هدقلزاب هقح یتحو یرلکدتبا old هون یاعدا

 ینیدنادلا كرل هسک. قوح ch هبهلمع نالوارفاک نوملم ر روم

neeفاتن كتر و ىا  
Joneین هبمالسا ناو مات هليا  parناو ید ربح اق هن وم  

doseشهدنفا مرک.ا لوسر هٍلفَعلا رح بقاعتم  Sal Song 

 كموقم نوعلم oles هالاسرا صوصخم رومأم همالسا

 هدكمالسا لها یهدهماعو , ۍدرو ضا یتسمللک ندنقح

 . یدنلوا سا یرلەمەلەبت ییاذکلاةهملسم

 دلبوخ نا هحاط یش dd دسا 7 هداننا وا هن

 Ae او هوس یاوعد هلهحو ینیدنلوا ناس هدالاب ae یخد

 tee راذقم رب هدنیرزوا Oe pre مک | لو سو

 : یدرذنوک

Sa te ee oe 
e 
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Ce 7 oh ck 
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~ et ee 
4 

ins 
a? 2-2 

0 if 3 

ay! ۱۱ هیلسو یسلزادصاب dhs AST نعو 18 
 = thas, Cas ههمزال سادن نوجا :BAG كسساع

Oهلا ماش راجت  Saray!3 در مالسا لها  

 (a مزلا كاو مهم كلا كل ا وات ینه رط ماشو gel یرطوا

E orsکم كربلارفص زمدنفا تان 6 رخف هلع " e 

SF gelندنناقحام ماش  labهرزوا ثلردنوک هنف رط  ee 2h 

 os ¥ | Shale هداقلب امدقم . رایدروس ترشانم هتسر /ودرا

SIنا دز ندا شوت دا ماح نک  wileهتعیلامت هللایحر   ee 

 = ہم هليا بصن رکسع نیما یهماسا ga Sk راترضح

 ۰ یراتمشد « تک oy ینیدلوا دبش EW) Avery ودروا
Aeبیذروبت نما یو ( تک  ‘ioe 

 7 ا ی

tire;نیر  

wre, Ue ۷۰ 
ph pio a el ی RAEN: 
AS 
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0 7 a 

4 ۹2 ۳ 

tie“ pee ¢ oe) ها PR ee, <F a © 

2 ۹ 

ak 

8 1 

(bis 
7 ae یر clip Je | 

ee be 
 ۲ Stel Suny < ماه و مچ

 همانا om oil E هلاق نوکر هل والا میبر
 a 8 راشم .یدر_وقاحنس هنيرلترصح هنع (ails دیز نا

a lac 
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Fleیار هلیسودرا و .یدلیا لست هبیملسا بصح انا هدير,  
 لاک | ۰ یدروق ودروا هدلخم مان « فرص » بوقح ندهنیدم

 . یدالشاب هفلوا لوغشم هلکرادت

 ةدسع واو دعسو دعسو SIM عو قیدصلارکب وبا

 رادار دومآمهرفس وبه زار نا راک کک
 . رایدایاهدکمروک كرادت هلتهح

 یرلفدلوا Ske هجرد كوص ندقلهتسخ نهدنفا ماعرخف

 iby! sed دنفرط رکیدوساعنرا لضف ندنفرطرب هدلاح

 ندنرلتداعس ءرخقرهروس Kalen Wi رضح اممعیلاعت alll یضر

 Oakey ae هقح بانج . رایدروتوا abl دوعص opr بوقح

 ماقرا هتشیا مهسیا شمروا ا AS aol یار و

 هسیاراو Ged) ALS ary نوساوا صاقت نوسروا نوساک
 بوتیا ندربنم هدعب و یدروبب ( نوسلا نوسلکءلام هتشيا

 یزوس یلواویدقح ه رنه. هب بولیا ادا یرهظ ةءالصو

 . abl رار کت فاطر

 ینج هلآ مهرد چ وا قراقلاق acl مدا رب هرزوا كلوب

 هدمبو یدروب هدأت GT لاحرد ندنکیدلیا نایب یفیدلوا
 راقغتسا و los نوعا یارک ANF نالوا دېش هددحا 5456

 بواکو ی رلاراقیج ندب رعلا ةرزج كراكرشم هرکصو .یدلیا

Ooتمرح لصن «دنرنامز یدک هرلثوعبم و یحلیا  culo yg 

 هرکص ندهیصوت ینشلوا مارک | هلوا org, jay il روینلوا

  Zoeتبع. مالسا ۳ ۲۶۰



Bah «a 

— yas — 

ony ىس اهلا تاصو هلبا اتد iz یرلت pam di. ai!) 

 یخد لوقوا .یدلبق رحم  WI(یدتاراتخا یاقالمو تلصو

api ینابقع مع هلا aS ندناذ هلا Corsi لوق كربد 

 یدروس رابحا ی راقحهروب 7

 ندش رش مااکو یرات ر تح ؛:عیلاعت هللایضر قیدص)ارکب ونا

  Jodsیغدلوآ هب |  alge Botندنراز وک  obکود

 زمسش ) و یدالشا  Koادف !5 ( Oyلوسراب all) ها كرهد

HAS یزوس He seb نهدنفا مرکا لوسر .یدلیا نیناو 

 ترسام هنیصوو تحیص) هما رک ادا ~ poy $52) 9هدو

 < oیدر 3-9! راسا لدن رات داعس

 نالیحآ هتدامس دم و دلع)  JSزکلا ۰ یتسادابف كرلوب اق

 كتدصاارکیوا  reneصا یلغار قیجا كن-واق نالوا

 !< p-) ۰ bوا كرەد (مد ال رامصا هالا ی  ogمای ندر

 تدوع .یدرو» هجو ییعوط هن داعسد رخ و «  jLalatleهد

  geeسابع نا لضفو بلاط یا نا  Slندنرلفرط
  gbرخف . یدراروم  dkدل نمدنفا  Sayیراقلهتسخ هرکص

 راب ال وا برطضم هدابز A ory مارک [lel gan دادتشا

 ۱ (Wg .رایدالئاب هعاشالوط هدنفارط كقرش دحسمو

p2>ی رلت  ony98< دد رمش دحسمهدقدل وا زاد رخ  Yهنتهآ  

 areal! soy یابعترضحندنرلقدروب وزرا كما تحبصن وظعو



— ya\ — 

 هدنغوتل وقرر یارهج ساہعن الطفو Sibel نایعوهدک وا

 8 sk. ates oe ee و
 شالتبو وشود یلاحرا سا یار ًاباطخ همارک راصنا ا

yates: phe ong!هدب هک ع دلاق دب وم هدنجا یا  

 ترضح نی هکنوسلوا زکمولعم . cali دوم هدزک ارآ رس

 « مقحتسم هدایز ندزک هلح هتلصو فرشو مجهلوا لصاو هقح

 (زکسهداتمرح و تیاعر هنیلوا نیرجاهمک ردوا متحبصن هزس
 4 ردو متصو یخدهرازس نیرحاهم یار Wiad aes olga هدعب و

 < رلیدتبا تالا هزس رلنا . زکسدا هلماعم لزوک هراستا

 : راید ر دب راب ot Joe . رایدرمتک هن راتکلم یدنک

 هن le هلا حیچ ر Ae راس کر نکیاراو ی رله اضم دەن

 هرانا ها رولوا £ اح هت رزوا راصنا مک ره. !shut قات روا

 هلماعمهللا وغع هسرولوا راندا روصق ot etl .نوسایا تیاعر

 راش؛اندا نارج هدملاعسا Gl) bibs هموع هرکصو(زوستنا

lasكما شمالک یتفو زونه . ردقاعهو طونم هىهلا ردقو  

 . زنا AE هلیالیحمت WAT قحباذج «ردقوب هدنافهدنلجمت
 . رولوا روهقهوبواغم bY gl هدنساد وسهباغ a pad و اضقكيللا

 .رولاقرساخ و تئاخو رونادلا !las كعا هعدخ هقح بانج

ocrبه < زکسقح هش و واق اکب هدرلزس ےیلتح صو یتقفش  

 dem هدضوح راذک مک ره .ردرتوک ضوحرانکرب زفحهسول و

 .a نوسنواص GtisYle یاید و vel هسا رهتساا قمشولود
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 زا قاخ S+ | رول وا ی aa باس ت.صعم و AF ساب

 قاخ رکا . رولوا deal هدیرلمآ و ريما aul رولوا میطم و

 .ید روم ( .رارول وا هرزوا روط و لاح واهد رلنا هیارول وا رحاق

 كنابند desl راو قحر هدنرزوا CLS سان یا ) هدم
 ۱ 1 ارز !Syst ادا Gh توما قوخ ندننلازر
 ۱ لوس راب) قراق) و صخش BE 3 (43 pole یتلا زر كم اعدهدننا

 نسل وا یربح Oy i نت لام gals همخامتحا هدا زع هللا

 روک ذم !?aby كمرک | لوسر هم یدید )دا ol مرد چوا

 ۰ یدادیا میلست هلالاتب قرەناوا لیصحم Sal مهرد چوا

 %O قوح یه ماذک نب (A! seb قراقلاق صخش ر رطید

 Jo فارتءا و تیاکش صرع هد ( مروب وا قوجو مرلیوس

 ata ندن ال (ra كمح ںانج دنا تانناک رخیفهدک لا

 یینجوا sas! les یلازا An وه وا نامز يدمهتساو

 (ردشما)ققلانف Lach . مةفانم نهللالوسراب) ables صخر

 ob رز و یاوسر ییدنک مدآ یا) قورافلا رع la هدک دید

(S41ترخا ییایاوسر اند ) نمدنفا مرک | لوسر . یدید  

 هک ندا مرج فارتعاون 322( 9~ ) رد الوق ندنغایاوسر

p> erinیدتا امد  . 

 ییدمتشرا كن هسکه ًامتلاسر بانجقوراف ترضح ەدە رود

 ددهلس AE رم ) و رلیدروم مش ترضح . یدلیوس زوسرپ
 . رای د د( رد هاس هل رع هد قح E نال. هلی abl ر مع نو
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Nits ترضح كرها Gone نمدنفا CLE 55 

 دادتشا قلهتسخ .رایدناب هک هشودو shor ge a رشا ینسهرخ

ahs!لها هدک  etnهده دام رخ د نهدنوا ۰ رک | لوسر هلیقات  

 3و هبنشح ae كل والا عمر oa! ths ورارقهنس هع اب

 یدرارویناو هدیهانتلاسر روح تاوذ شوم ندمارک باح

 Wales 9 4 هرس :زکندر ونک لقوتیویدر) yal تانتاکر حیف

 ندا .یدند ( رەد WD ه رک وص لدن ۰ عازاپ

 یتبصو هلاوسر « زکبریتک لوو تیود یداه ) یراضعم

 لاغشا هلرش هاب و یار طح یدمش) or oa رایدید (نوحر دزاب

 هع زانم لاح و ,رایدتباعنمینسارینک لق و تب هد كر ەد (ردلکدزاج

 !Godly لعفنم ندو بآمتلاسر بانج ندنفداوا یاب یهاداح و

 .یدکګ زاوندنر رګ هماننیصو و یدراقیح ندنروضح یرلن آ

 نادا ردق هل را نوک چوا ندنررالاحرا ارابتعا ند راقدلوا هتسخ

 .یدرالبقزام هلتعاجقرهلوا ماماوراقبچ هه رشدحسم AB وقوا

 Gols یدشالیغآ هدایز las قاهتسخ لوا نوا چ وا ندنافو

 هان زکیلب وسهرکب و ا)نامز !Nets نهدنا تماما د وقح ہلدی

 ینتماما كع ىلاعت هلا یضر قیدصلا Gyles (نوسر داق زام

 cele هدنابح لاح (Spas تان اکر خف AN ine gor ور صا

 : یدر دلو زاع تو ید نوا God وامامآ هن ماسه

 هرخداتمر لالب یتفو زاع : کرد ورم ندهشیاع ترضح

 ترضح < ید سس هد ) [3a | هللا لوسراب ( بولک هنسو اق



en 
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 .یدناقس di! go قوفغوص+4لدیماردا تفخ بسک ly ینلهتسخ

 (ی dls زاع) oS داک aol ae. gull هدک د ہرا قمقلاق نکل

 .a هری د (رلر 5 یزس <« را دماق زونه) هدقدر وص هب د

  abچوا لاح وب ۰ ید وا شود رارکتو یدهتسا 4093 ۱

 هلقم روس (نوسنیا تمامازکمایوس (!o Sry هد .یدتیا ررکت

 Kut هنماقم كنس . رداقلاقفر Sel هللا لوسراب ) ن

 مک هنهاقم كنا Lage . مدید (رواوا زلدیشیا یسو رالغا

 a ینکج هدنا ترث ندنآ كقلخ هسا رولوا كجەك

Bees۱۳۳ مک الود . دريل  

 تماما . هلو 0352( هبدصذ> نب نامزوا . یدویب (نودتیا
 ترضح Sah ge Gy هصذح مدند(نوستنا ما هرمع نوجا

 . یددوم (زو-تیاتماما (!Sh go Lig, هو یدلوا رسکنم

 قرهالغا لالب ,یدتا ale هلالب یمللا rl بوقبح یر

Glyیدلیوس هرکی وبا  . 

 ك eb ك ر هلکن ما لی ربح ین وک ید راهم ی واكل والا عسر

 .یدلبا غیاب Bld ومال وید ر وص GEE ولاح ك نمدنذاءادنالا

 یاوعدددنع رار لرطاخ راسفتسا Sod هس یل وک رازاپ یسترا

 هلکم ر ورخ یخادنلوا مادعا كنیضع دوایجمالب ندبا توبن

 یدلبا رابخا هنمارک lel GAS y هدزهدنفا مرک | لوسر

 یحنر نوا كلوالاعیر هدنبارس ی هدافنصكنيسنعدوسا عقاولایف
 كن هیمال-ان رومأم نالیغاط هفارطا و Gal IS ی.هحیک را زا



Se ee et See ae 
qo =سس  

 یتندنل وا باا یربما اذنص Ave algo ye ناذاعم هلدوع

 J asl هائی اسر ی وک رازاپ روک ذم eal رخ هرخالا

 كنودروا كج هديا تع نع هاقلب !cask ادیب تدش یا هتسخ

tel palجراخ هنع هللایصر دی ز نا 4.اسا  Seats 

 مرک | وس و یدرم هه انار داعس J 92< بواک ندهاکودروا

 یراق و ینب رالا طقف یدال وس یشر هملاراشم .یدروسا نغلاط

 ینیدرویب اعد اکا ۰ یدروس هنیرزوا كنماسا بانج بوریداق
 !vdeo نام ol a fue تدمر . یدرولیشالک |

 :sa pedi هندنک

 !vie نو Se ییز را زاب یینکا نوا كل والاحیبر

 هدقماق jlo هدنسهقرا SS |قیدص lip هد رش دحبم مارک

 هل واكنتما هلا فیرمشت gb رش دجسم زهدفا ماع رخف نکا

 نوعهلا اشاء تد ەر ی رلقدلوا دک تدابع بو روط فص فص

 Spar .یدل فزاع رار لب ادا *ماما هدعب ویدرو مس قر هل وا

 تفافا هلیماع FT ol Solel gy Soom ردح میم رک ال وسر

 بانج هرگصندقدلبق CIE .رایدن وس هدا زكى هلا زظ ی رلقدد ورب

pateك رهلکدن زن اة ماساهده رص وا. ید ر و تد واعم ه دامس رګ هت  

 اک اتلاسر رخف .یدلبا ناذیتسا رایشضعب بورک 4 یون ردضح

(CF AMSG Jess!)ههاکودروا هلک رویا تع نع هد  
 یدر و صا نوجا تک رح كره ود

 یراهمرتح :ةع رک . coll تدش یک Jes هداتاوا



— yay — 

 بورغاح ah ی راترضح اء ىلاعت هللایخر ارهزلاةمطاف

 لیربجبانج لوا زار ندلاوز نوک وا .یدلیوس یشر,هنغالوف
 لوسر ابو . یدریو رخ Saal كنلحر تفو Gil كرهک

aulءالم  Ke Melرخف . یدید ردرظتنم  bleهدراظتسا هدوناق  

 (a ) ريتك هن 3[ ~S ر ومآملک ( {aA 4ملع Je loge ناتل و

 هنلع یالعا هلا us ید حوتفر حور لیئارع بانح

 ۰ یدروت وک

Vales a>زار ندن رالاحرا مرا | لوسز :ک رذ و  

 .یدروب ( مد رایان صور ae HS دغاک تیود (eb لوا

 مو رج ندنتحصن هدردا لا زا ردق هب هحیناک بودم ن نکل

 هدمرطاخ زکیدیا صا هسیا هنزکتیصو وا) مدقروق هد مرولوا

 ESSE و یاعر هزاع ) مرگ قوم < مدد (مرا وط

 رایوس یزوسو اکب . یدروی (مردبا هیصوت GRY هرانانلوب
 Sail pai De هو هوا ی وص كس نغآ كرام نکیا

 ۱۳9 یورو othe وا ,نترضح  رلیدال-سان هد oy ol رات داق

 .قدریتاب هس ر یهالاوس رز | ر زمکیا.یدلکمدرغاحیسا.ع مدمهدیآ

 هدک درولب یراتهالع لاحرا !Gio هدنمدنفا مرک | لوسر

 یدشمردت وک رخ ه هماسا شو !ral ses مع هللایضر نکا ما

 بار, هللا هدیبعوباو رم بانج هماسا نالا یرثا نزح رخو
 تقووا هک Jb + LAK ه یون دسم توقلاقندهاکودروا نامه



— yay — 

 باحا Soto رش دجسم iy دایرف كرلنو . یدرلشمالشاب
aie:ل .یدروش ودهشالت ر كوس ى هک ره و ی دن ریشاش  

 Soy Jee ترضح 6 Cab یدن وط یک حود ی باق

cheیدلتوط . Spamوا شوهدم ندننشهد كالاحو رم  S24) 

jaeیذح وا ناب  olesكنح۔اق  dndمکره )ق رولصا هنس  

 ) مر روا ینو AT 4سیا رد ba! obs تلاسرترضح

 ۱ . یدروط هد

 Mink سیو نهدر زلدبا Cage قالب لها لصاما

 la راد لارا یراترضح نصدنفا تاساکر حف کنوح .یدشعا

 ‘ مو ale Jl ae : یدرادمروم

 a تخم ته



 Blais oro po وا و ویفدو !MK J p43 تانک رخف

ETEلاوحاو تافالتخا نالوا روه. هد زر س  oa.هنگ  = 

Ls Sleالشاب هس رشا  E jas aیحر كباتاخ  Fe a 

 . ردقح هنل وا هاکحو Je لیصف رب

Ae 



+ 

  alsو تلصاوم بایمسجد 
  Jens «jyا

Le!هفص  

sth ge تنس AS! 

 یسهدهاعم كد و هامرک | لوسر

PH رس كليا 

 ءاواو نادو هووغ هرم So یجنکیا
ennk و Lily هورغ 

 ی وا رد ةوزغ

 موص تیضرفو هلبق لیوحت
 GS رد هوزغ ۸

 یسیماسا كشبرق راکا لوتقم هدردب ۷

 E شیرق یاسسا



— Wee ڪڪ 

Sips BEI كرد یادمش AN 
  AYیسهوزع ردکلا هرفرق

pias be ۳ی-هوزع  

 یسهوزع قدوس 40
 یمهژاس علاقو كن هنس ینکا ۰

 هرج هنس یجنچوا ٩
 یمه رس هاتف ندم ۱۰۰

yeyلوا نددحا  oo)تا وزغ  

 دخا :هوزع ۶

 یسیمانا Clay رقر اک | لوتفم هددحا ۵

 یرلهق رش “یاسا !toe یادش ۷

 .دسالاءارح ءوزغ ۳۰

 ه رم هنس ی درد ۱:۷

 ی-هعقو هل وء رد ۹

 رضا یی 2955 ۷۳

 دوعوم ردب :وزغ ۷
 یسه و زغ لّدنل اهم ود « هنس یجنشا ۰

 یسهوزع عیسیم ۵

cer inal fal و كفا ۸ 

Wey ye Aveیلوا ندننیموم تاهما  
AVEی-هوزع قدح  

 seg هطبرف یب ۵



Sak wel — 

 etre تم .ae هنس یجنتلا

Ssیسهوزع ناب  

 درق ید هوزع

 CIM po هملسم ن دم ۰ نص ن هشاکع

 جی ریش یا و
 یه رس فوع نا نه رلادبع

 ی رله رس ه راح نا دزو بلاط یا نا ىلع

 یزاء و یساعد روا

 یسهلاصم 4b لح

Carناوضر  

 یسهعق و )52( pnat_| وا

otoیبمغیب ءوارفس . هنس  
 ربیع ده
 یراتدوع اب ریمغس یا رفس

 ی ربمغس wir هرم

abs us"را هرس و  

 هنس ی رک

 یه را 4 94

 یسهعق و لسالسل اتاذ

 هم رکم هکم حتف

pe ٌوزغ 
gee pol فاط. 

۱۹ 

۱۹٦ 

۱۹۷ 

۱۹۸ 

۱۹5۹ 

Ye\ 

Ye’ 

Vox 

E 

SAY 

NS 

۳۸ 

VAAN 

۳۳ 

Xs 

۹ 

AAT 

۳۳ 

۷:۰ 

۳:۲ 

° 

۳۹۸ 



 ےھارا vie لاڪ را

 یس راس عیاقو كنەنو

  یربمغس بانجلاګراو هرج هنس یر نوا
EO - 
2 
















