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يرجه لاس 947  هب  هدش  نیودت  یکشزپ  نتم  14هحصلاحاولا :

باتک 14تاصخشم 

هحصلا حاولا  14هرابرد 

[ فلوم همدقم  ]15

[ ضرم تحص و  فیرعت  بط و  تقیقح  دح و  نایب  رد   ] 17همّدقم

17هراشا

[ جازم لاوحا   ] 17هحول

[ هّیزیرغ ۀبوطر  ةرارح و   ] 18هحول

18هراشا

[ يزیرغ ةرارح  هحول  ]18

[ يزیرغ ۀبوطر   ] 19هحول

لامجا لیبس  رب  تحص  ظفح  تیفیک  رب  دراو  لامک  بابرا  تاقث و  يامکح  زا  هّیورم  تایاکح  ایاصو و  رد  یلوا  19هلاقم 

[ تحص ظفح  ملع  ماسقا   ] 19هحول

[ تلصخ جنپ  دنمزاین  تحص  ظفح   ] 19هحول

19هراشا

[ بط نیناوقب  دوب  فراع  هکنآ  لوا  ]19

[ دوب راسی  يذ  هکنآ  مود  ]19

[ دوب تغارف  بحاص  هکنآ  موس  ]20

[ دیامن رایتخا  ّدب  ام ال  عیمج  رب  ار  تحص  ظفح  هکنآ  مراهچ  ]20

[ تسا هنع  بنتجم  هچنآ  كرت  هب و  بوغرم  هچنآ  دنک  لامعتسا  دناوتب  هکنآ  مجنپ  ]20

[ تابکرم زا  عون  ره  جازم   ] 20هحول

[ تحص ظفح  تعانص  رد  رما  كالم   ] 20هحول
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[ تسازجالا ۀهباشتم  ياضعا  زا  ناسنا  ندب  تمکح  املع : امکح و  قافّتا   ] 21هحول

[ تحص ظفح  تابجاو   ] 21هحول

[ ءآلتمالا  ] 22هحول

[ نطاب هیفصت  يارب  تادهاجم  باحصا  تاضایر و  بابرا  مالک   ] 23هحول

[ باب نیا  رد  هّیمهوب  دنفورعم  هک  دنه  يامکح  مالک   ] 23هحول

[ ناوریشونا هب  میکح  قوذایث  حیاصن  ظعاوم و  ناتساد   ] 23هحول

23هراشا

[ زور ره  رخآ  رد  غارفتسا  لّوا  ]24

[ زور هس  ود  ره  رد  مامحتسا  مود  ]24

[ دیامن هدعم  فیظنت  تبون  ود  هام  ره  رد  موس  ]24

[ دیامن بانتجا  هّجف  رامثا  هکاوف و  زا  مراهچ  ]24

[ دیامنن مادقا  هبلص  يایشا  ندیئاخ  رد  مجنپ  ]24

[ دنکن دایتعا  لهسم  ياود  ندیشونب  مشش  ]24

[ درمشن زیاج  فارصا  عامج  رد  متفه  ]25

[ تالضف يایاقب  زا  دنک  ندب  صیلخت  متشه  ]25

[ دوشن یضاقتم  ترورض  یغاد  ات  دنکن  دصف  دصق  مهن  ]25

[ قداص ياهتشا  ياضاقتب  الا  دشونن  ماعط  مهد  ]25

ۀیرورض هّتس  بسحب  تحص  ظفح  تّیفیک  نایب  رد  هیناث  25هلاقم 

25هراشا

[ اوه ریبدت  رد  لّوا  لوق  ]26

26هراشا

[ اوه یعیبط  تارّیغت   ] 26هحول

[ اوه یعیبط  ریغ  تارّیغت   ] 26هحول

[ ابص میسن   ] 26هحول
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[ اوه رارضا  ابو و  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  هخسن   ] 27هحول

27هراشا

[ قورع دصف  ابو  عفاد  نیرتمهم   ] 27هحول

[ یمیکح زا  رگید  هخسن   ] 27هحول

[ اوه داسف  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  طارقب  هخسن   ] 27هحول

[ باب نیرد  هقفاوم  هبرشا   ] 28هحول

بورشم لوکام و  ریبدت  رد  مود  28لوق 

28هراشا

[ لوکأم ریبدت  ]29

[ ماعط تارم   ] 29هحول

[ هظیلغ هیذغا   ] 29هحول

[ هیذغا بیترت   ] 29هحول

[ هفیطل هظیلغ و  هیذغا  تارضم  عفانم و  نایب   ] 30هحول

[ دنشاب یفاکتم  يواستم و  ةّوق  رد  هک  ماعط  ود   ] 30هحول

[ تسّدضب ضرم  هلازا  لثمب و  تّحص  ظفح   ] 30هحول

[ تسا یلوا  نآ  اهمامتب  هکاوف  زا  بانتجا  ار  تحص  ظفاح  دوب  نکمم  رکا   ] 30هحول

دوب نوخ  عماق  هک  هلدتعم  هفیطل  هیذغا  عبر  لصف  رد  30هحول 

[ لدتعم ياذغ  ماسقا   ] 31هحول

[ ییاود هیذغا  ییاذغ و  هیودا   ] 31هحول

[ قداص ياهتشا  بلاغ و  ياهتشا  عفادت   ] 31هحول

[ هزمیب ماعط  ندروخ   ] 31هحول

[ تسندب کهنم  لزهم و  هیمح  تمزالم   ] 31هحول

[ تسا عونمم  دنج  ياذغ  نایم  عمج   ] 32هحول

بورشم ریبدت  رد  32هحول 
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32هراشا

[ تساهوج بآ  اهبآ  نیرتهب   ] 32هحول

[ تسناراب بآ  اهبآ  لضفا  دناهتفگ   ] 32هحول

[ بآ لامعتسا  تقو   ] 33هحول

دومن دیاب  زارتحا  درس  بآ  ندیماشآ  زا  عضوم  تشه  زا  دعب  هک  دناهتفک  ابطا  33هحول 

[ مامح زا  دعب  لّوا  ]33

[ لهسم زا  دعب  مود  ]33

[ مرگ شآ  زا  دعب  موس  ]33

[ هبطر هکاوف  لوانت  زا  دعب  مراهچ  ]33

[ اولح زا  دعب  مجنپ  ]34

[ عامج زا  دعب  مشش  ]34

[ یناسفن یندب و  تاضایر  زا  دعب  متفه  ]34

[ راهان رد  متشه  ]34

[ درس بآ  ندیماشاین  عقوم  هرابرد  ظحاج  مالک   ] 34هحول

نا ریغ  هرکسم و  هبرشا  رد  34همتت 

34هراشا

[ بارش رد  یمیکح  مالک   ] 35هحول

[ بارش عفانم  نایب   ] 35هحول

35هراشا

[ بارش یناسفن  یندب و  دیاوف   ] 36هحول

[ بارش رد  هنسح  تافرصت   ] 36هحول

هرکسم ریغ  هبرشا  رد  37لیذ 

هظقی مون و  ریبدت  رد  موس  37لوق 

37هراشا
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[ هعیبط توق  نّکمم  لدتعم  مون   ] 37هحول

[ تسلصف نآ  ریغ  زا  رتهب  ناتسمز  رد  موضه   ] 38هحول

[ هجو ود  زا  تسا  بطرم  باوخ   ] 38هحول

[ تسفرغ باوخ  اهباوخ  نیرتهب   ] 38هحول

[ رضم ياهمون   ] 38هحول

[ باوخ تقو  عجاضم  رد  تآئیه  نیرتهب   ] 39هحول

[ باوخ تاقوا   ] 39هحول

[ ندیباوخ عون   ] 39هحول

[ یعیبط باوخ  هدومحم  تاقوا   ] 39هحول

هظقی هحودمم  تاقوا  اّما  و  هحول ] ]40

[ یعیبط رادقم  زا  هظقی  مون و  زواجت   ] 40هحول

یناسفن نوکس  ۀکرح و  ریبدت  رد  مراهج  40لوق 

40هراشا

[ تذل  ] 40هحول

[ بضغ هحول  ]41

[ مغ  ] 41هحول

[ ّمه  ] 41هحول

[ عزف  ] 42هحول

یندب نوکس  ۀکرح و  رد  مجنپ  42لوق 

42هراشا

[ تسروصتم تضایرب  ندب  تابوطر  يایاقب  ضفن  لوضف و  لح   ] 42هحول

[ تضایر عاونا   ] 43هحول

43هراشا

[ نتسشنرب یتشکب   ] 43هحول
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[ تسین زیاج  فیعض  وضع  تضایر   ] 43هحول

[ دیاشن تضایر  ار  هراح  عئابط  باحصا   ] 43هحول

[ نوکس  ] 44هحول

سابتحا غارفتسا و  ریبدت  رد  مشش  44لوق 

44هراشا

[ باب نیرد  سونیلاج  طارقبا و  مالک   ] 44هحول

[ دوب یّقنم  كاپ و  میاد  وا  ندب  هک  دهاوخ  هکره   ] 45هحول

ناقتحا ریبدت  رد  45هحول 

[ یق نامز   ] 45هحول

[ تسا فلتخم  ناسنا  دارفا  رد  یق  ياعدتسا   ] 46هحول

[ تسمامح تحص  تلاح  رد  هداتعم  تاغرفتسم  زا   ] 46هحول

46هراشا

[ مامح نیرتهب  ]46

[ مامح تویب   ] 47هحول

[ مامح زا  جورخ  نامز   ] 47هحول

[ درس بآ  هب  لاستغا   ] 47هحول

[ دوب یتیربک  هک  اثقامخ  هایمب  لاستغا   ] 48هحول

[ تسا هّیوق  تاغرفتسم  زا  هک   ] عامج رد  48ثحبم 

48هراشا

[ عامج هرابرد  یلعوب  خیش  نوطالفا و  مالک   ] 48هحول

[ عامج تاقوا   ] 48هحول

[ توهش هوق   ] 49هحول

[ عامج تاقوا  هرابرد  هّرق  نب  تباث  مالک   ] 49هحول

لصف راهجب  لوصفم  هعبرا  لوصف  بسحب  تحص  ظفح  تیفیک  نایب  رد  هثلاث  49هلاقم 
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50هراشا

راهب ریبدت  رد  لّوا  50لصف 

50هراشا

[ باب نیرد  طارقب  مالک   ] 51هحول

ناتسبات ریبدت  رد  مود  51لصف 

51هراشا

[ باب نیرد  طارقب  مالک   ] 51هحول

[ ناتسبات تعیبط   ] 51هحول

فیرخ ریبدت  رد  میس  52لصف 

ناتسمز ریبدت  رد  مراهج  52لصف 

52هراشا

[ باب نیرد  خیش  مالک   ] 52هحول

[ هلضاف يایازم  رد  همتاخ  ]53

53هراشا

هیعاس ضارما  زا  زارتحا  رد  یلوا  53هفیحص 

53هراشا

[ ضارما نیا  زا  بانتجا  لیلد   ] 54هحول

[ ضارما نیا  نابحاص  زا  بانتجا  موزل  تلع   ] 54هحول

نآ ریغ  نیجاعم و  هبرشا و  هیذغا و  زا  عامج  تاّیوقم  تاّیهبم و  رد  هیناث  54هفیحص 

54هراشا

[ قشع نایب  رد   ] 55هحول

[ لسانت ياضعا  نایب  رد   ] 56هحول

تاناقتحا هبرشا و  نیجاعم و  هیذغا و  رد  لّوا  56مسق 

[ دشاب عامج  ياوق  يّوقم  ظّفنم و  یّهبم و  هک  هدرفم  هیذغا  ]56
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56هراشا

[ هّیهاب هدرفم  هیودا   ] 56هحول

[ دوب غلاب  هاب  رما  رد  هک  هروهشم  هربتعم  نیجاعم  رد   ] 56هحول

56هراشا

ینوعرز 57نوجعم 

[ هفسالف نوجعم  ]57

[ بوبل نوجعم  ]57

دوب هاب  يوقم  هک  هذبنا  هبرشا و  رد  58هحول 

[ خرس يروگنا  بارش  ]58

[ دوب لدبیب  تعماجم  لغش  ۀهج  هک  یبارش  ]58

تاناقتحا رد  58هحول 

هدرک بیترت  عاجش  هاش  ۀهج  هک  يزاریش  دوعسم  انالومب  تسبوسنم  هک  59هنقح 

[ تسلوقنم دنه  يامکح  زا  هک  رگید  هنقح  ]59

تافایش بوبح و  تاخورم و  رد  مود  59مسق 

59هراشا

[ تاخورم رد   ] 59هحول

[1 [] دوش تخس  ات  دنلام  بیضق  رب  هک  دنج  یخورم  دامض و  رد  ]59

هرارم 60خورم 

رگید 60یخورم 

رکید 60یخورم 

[ بوبح رد   ] 60هحول

[ دنک تخس  ار  بیضق  ناهد  رد  نآ  نتشاد  هاگن  هک  بوبح  ]60

رکید 60یعون 

رکید 61یعون 
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باب نیرد  هعفان  تافایش  رد  61هحول 

61هراشا

رکید 61یعون 

رکید 61یعون 

[ مومس لاوحا  رد  هثلاث  هفیحص  ]61

61هراشا

[ مومس فانصا   ] 62هحول

[ حاورا سوفن و  رد  هّیمس  هیودا  مومس و  ریثات   ] 62هحول

[ مومسم ماعط  تمالع   ] 62هحول

[ همومسم هسبای  همعطا  تامالع  هحول  ]63

[ مومسم بارش  تمالع  هحول  ]63

[ همومسم تایرطع  عاونا  بویط و  تارورذ و  تمالع  هحول  ]63

[ مومسم نهد  تمالع  هحول  ]64

[ یلاوح نآ  شیر و  رس و  لوسغ  رد  مومس  تمالع  هحول  ]64

مومسم ریبدت  رد  64هحول 

[ مومس فانصا  عیمج  رم  كرتشم  جالع  هحول  ]64

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  65هرابرد 
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يرجه لاس 947  هب  هدش  نیودت  یکشزپ  نتم  هحصلاحاولا :

باتک تاصخشم 

نرق 10 ق. دمحمنیدلارون ، نبهللابیبح  ینوت ، هسانشرس : 
هارمه هب  حیحـصت  ینالیج ؛ ببطتمبیبح  فیلاـت  يرجه / لاس 947  هب  هدش  نیودـت  یکـشزپ  نتم  هحـصلاحاولا : روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

. ییارضخ رجاه  ردب ، سیمرپ  یهللادبع ، هژینم  حیضوت  حرش و 
.1392 ناگوچ ، نارهت :  رشن :  تاصخشم 

100 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
978-964-5682-54-3 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. هیامن تشاددای : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  یکشزپ  عوضوم : 
ححصم  - ، 1338 هژینم ، یهللادبع ، هدوزفا :  هسانش 

ححصم  - ، 1355 سیمرپ ، ردب ، هدوزفا :  هسانش 
ححصم  - ، 1360 رجاه ، ییارضخ ، هدوزفا :  هسانش 

1392 7 فلا R128/3/ت9 هرگنک :  يدنب  هدر 
610/917671 ییوید :  يدنب  هدر 

3187655 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هحصلا حاولا  هرابرد 

یلاعتهمسب
(1371  ) ناریا یمالسا  يروهمج  یلم  هناخباتک  تاراشتنا  زا  ناریا  یکشزپ  یطخ  خسن  باتک  رد  هک  هچنآ  رب  انب  هک  هحـصلا  حاولا  باتک 

ببطتم بیبح  ماـنب  یفلؤم  طـسوت  دراد  دوجو  ادـخهد  حاـتفم و  رتکد  نارهت ، هاگـشناد  ياـههناخباتک  رد  نآ  زا  یئاههخـسن  تسا  هدـمآ 
کی رد  ار  باتک  تسا و  هتخاس  بستنم  ناخ  دـیزی  اـب  ناطلـس  هب  ار  نآ  باـتک  همدـقم  رد  هک  تسا  هدـش  فیلأـت  لاس 947  هب  ینـالیج 
هقطنم نامز و  ماکح  زا  کیمادک  باتک  نیا  رد  جردـنم  ناخ  دـیزیاب  ناطلـس  هکنیا  تسا . هدرک  میظنت  همتاخ  کی  هلاقم و  هس  همدـقم و 
ناسنا ینامز  برق  ظاحلب  همدـقم و  یئامنگرزب  ولغ و  رـسارس  فصو  حرـش و  اب  دـیاش  هک  هچنآ  مغریلع   ) دوب اجک  يو  تموکح  تحت 

(. دشاب ینامثع  مود  دیزیاب  ناطلس  نامه  رفورک  اب  ناطلس  نیا  هک  دنک  نامگ 
يامکح زا  هیورم  تایاکح  ایاصو و  رد  لوا  هلاقم  ضرم ، تحـص و  فیرعت  بط و  ملع  تقیقح  دـح و  نایب  رد  باتک  همدـقم  لاحرههب 

ظفح یگنوگچ  نایب  رد  موس  هلاقم  هیرورض ، هتس  ساسارب  تحص  ظفح  تیفیک  نایب  رد  مود  هلاقم  تحـص ، ظفح  تیفیک  رب  دراو  تاقث 
ياوق تیوقت  زین  هدـنورشیپ و  ياهیرامیب  زا  يریگـشیپ  ياههویـش  رد  زین  باـتک  همتاـخ  تسا و  لاـس  هناـگراهچ  لوصف  بسحب  تحص 

. تسا یئاذغ  ياهتیمومسم  هلمج  زا  اهتیمومسم  اب  ییورایور  يریگشیپ و  ياهشور  یسنج و 
ناطلـس یتنطلـس  هناخباتک  رهم  ریوصت  رـضاح  هخـسن  رب  تسا  تشادـهب  تقیقح  رد  اـمامت  زین  باـتک  عوضوم  دوشیم  هظحـالم  هکناـنچ 

(./ ملعا هّللا  و   ) دشاب مهد  نرق  فیاوطلا  كولم  ماکح و  زا  دیاب  زین  وا  ارهاظ  هک  تسا  هتسب  شقن  ناخ  دومحم 
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5 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

[ فلوم همدقم  ]

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
تیدوبع ناصغا  حیـشرت  دشاب و  اّرعم  لالتعا  داسف و  فارحنا  زا  شحاورا  لادتعا  جازم  هک  يدمح  ياقلاب  تدوبع  ناکرا  خیـسرت  زا  دعب 

نامرف ناعذا  هک  یمیکح  رب  تایآ  تحص  تاولص  تالص  مسارم  میدقت  اّربم  طالخا  اضعا و  لاعفا  زا  شحابشا  ياوق  هک  يرکـش  يابناب 
هک وا  باحصا  لآ و  رب  تانّیب  تمالس  تانجب  تاّیحت  مزاول  میقرت  تسا و  نارفک  نایغط و  مالآ  ماقـسا و  لیزم  نامیا و  تحـص  ظفاح  وا 

يرخا یلوا و  تسناج  رهوج  يافص  تدیقع و  تمالس  تمالع  ۀیآ و  نالذخ و  لالض و  کلاهم  زا  تاجن  ببس  ناشیا  تعباتم  ّتبحم و 
نینچ اذه  یلاعت  هناحبس و  هّللا  نم  باوبالا  لک  یف  قیفوتلا  و 

6 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
یناوج ناوفنع  هکنآ  ینالیج  ببطتم  يرصنع  یناج  هدنمرش  هدنامرد  تعاضب  مک  شیپ  رد  رس  شیورد  تعانـص و  رد  رـصاق  هدنب  دیوک 

رصب هدومن و  راید  ره  راصما  نادلب و  يابطا  امکح و  تمزالم  جرخ  رادمان و  ياملع  تمدخ  فرص  یناکدنز  تایح و  ناعیر  لصاح  لب 
يرامق تیادـه و  قیفوت و و  رازلک  لدانع  زا  ات  هدوزف  تّونب  ةوکـشم ؟؟؟ ناسبتقم  مادـقا  بارت  رهاوجلا  لـحک  زا  ییئانـشور  ار  شتریـصب 

مولع نونف  زا  نوج  هک  هدونش  ًارِیثَک  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَم  َۀَمْکِْحلا  ِیتُْؤی  همزمز  همغن و  تیانع  ترـصن و  راسخاش 
عفن و عویـش  یـصخش و  نآ  نم  رثکا  دـیاوع  روفو  هطـساوب  هک  بط  فیرـش  نف  یلقن  یبدا و  موسر  نیناوق و  فونـص  یلقع و  فراعم  و 

هناخ يودج  ةرثک 
7 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

فیرـشتب اهلـضفا  تایحتلا  نم  اهلمکا و  تاولـصلا  نم  هیلع  لاضفا  تمکح و  ءاشنم  لامک و  ملع و  ندعم  نا  زا  اصعلا  قیرافت  نم  يدجا 
یمامت نایب  نانب  لاقم و  لاح و  ناسل  دوب و  هدش  یّلحتم  یستکم و  نایدالا  ملع  نادبالا و  ملع  ناملع  ملعلا  میرکت  زازعا و  سابل  میدقت و 
تلاعت لک  عناـص  تفرعم  لـئاسو  برقا  هک  ینف  هچ  دومنیم  داهـشا  قداـص  لوق  نا  قبط  قفورب و  اـمکح  لوصا  اـملع و  لوحف  لاـمک  و 

دناوت هاکشیپ  هار  نایامن  شهوزپ  هاکا و  نا  دشرتسم  رب  داعم  ءادبم و  قیقدت  قیقحت و  قرط  لبس و  دوب و  دناوت  هؤامسا  تسدقت  هؤایربک و 
اناد و قطنم  کلب  دـیامنیم  حاـصفا  نا  زا  یلاـعت  هّللا  تفرعم  یف  وهف  میجنتلا  حیرـشتلا و ؟؟؟ فرعی  مل  نم  قوثوم  قوطنم  هچناـنچ  دومن 

نادان
8 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

داد و هنمزا  لّدبتب  هک  تسبط  یمارک  نف  نیمه  دـیامرفیم  قاطنا  وا  ناکم  ردـق و  ّومـس  ناش و  ّولع  زا  ناسنا  ناویا  دـنلب  عون  داحا  دارفا و 
لیدع و رب  لب  عیـشا  عفنا و  رب  دیبات  لهـس  دیئات و  دیـشروخ  دـباین و  هار  وا  تناکم  هبتر و  تاحفـص  رب  ریغت  مقر  لدـبت و  رثا  لّوحت  راودا 

قوش یمامت  تّمه و  یعاود و  یکمه  نیربانب ؟؟؟ هؤالآ  یصحی  ّدعی و ال  داوج ال  نم  هوامعن و  هنتکت  معنم ال  نم  ناحبـسف  دباتن  وا  لیدب 
عیدب ملع  نیا  تایا  تداعس  تایلک  زا  يرطش  لیترت  باطتسم و  نف  نیا  نیئآ  دیاوف  نیناوق  زا  یطسق  لیصحت  تداعس  رب  زوفت  هب  تمهن  و 

؟؟؟ قفو رب  ات  داتفا  روصقم  تلاجع  یشلا ؟؟؟ اذه  نا  باطخب  بطاخم  شیابق  تمکح ؟؟؟ صخش  هک 
تّمه نیرسن  راسم  راطم و  رب  رورم  روبع و  ۀمهلا  حانجب  ریطی 

9 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
يور رب  جـل  ّحـل و  اباب و  عرف  نم  داهتجا  یعـس و  طسوتب  تمحر  باوبا  زا  تمکح  لاـفقا  تردـق  شیاـشخب  تسد  داد و  تسد  تدارا  و 

روکذم و نف  تاروبزم  بتک و  سیافن  سیارع  باقن  فشک  رب  نوج  دابعلاب  فؤرل  ّهنا  دولوملا  ۀنعا  حـتفلا و  ۀـّمزا  هدـیب  ذا  داشک  ام  مارم 
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تسافن تبارغ و  هاکهولج  رد  کیره  هک  نوناق  زجوم  نوناق و  حورش  رب  اصوصخ  شتالوطم  تارـصتخم و  دیاوف  دیارخ  باجح ؟؟؟ عفر 
تالولدم تایآ  ناوضر  تابیث  راکبا و  تافصاروح و  تارّدخم  دومن و  يور  عالطا  زوف و  روح  تریغ  تسیرپ و  کشر  تفاطل  نسح و 

هبّیط هرجش  تایاغیب  تایاغ  دیاوف و  هک  تسویپ  قیقحتب  نانج  دوشک  هرهج  قیفوت  لمانا  لیاسوب  لئاسر  بتک و  لیاسم 
10 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

خسار لصاو  دب  نوضع  بعشت  نوجش و  رثکت  اب  هلمجلاب  تستمکح  ِءامَّسلا  ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصَأ  هحود  ناصغا  عورف و  رمثا  هک  بط 
هبقاث و يارآ  هلقیـصم  يایارم  رب  هلیاز و  تحـص  دادرتسا  تسا و  هلـصاح  تحـص  ظفح  نآ  دمّـصلا و  دـحاولا  نم  دـیئاتلا  ددرکیم و  زاب 
دـصاقم و ياهتنم  هک  لوا  مسق  طیارـش  تیاـعر  هک  تسا  شقتنم  عبطنم و  الـضف  هبطاـق  ـالقع و  روهمج  هبئاـص  ریامـض  هیلتجم  سلاـجم 
تعاطتسا و تردق و  مدع  دوجو  اب  فیحن  فیعض  نیا  اذهلف  تسیجنم  ینغم و  هلیاز  تّحص  دادرتسا  هلیاغ  رطخ و  زا  تسدصارم  ياصقا 

نیناوق زا  یجوـف  باـب و  نآ  لـیاسم  لوـصا  زا  یخرب  هدروآ  ریطخ  رما  ریبـک و  لغـش  نآ  ضرعم  رد  ار  دوـخ  تعاـضب  راـسی و  تزاـجو 
باوص تباصا  اطخ و  كرادت 

11 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
؟؟؟ یّلکب ار  لیوست  طباور  لیوطت و  طیارش  هتخاس و  طبضنم  طرخنم و  ریرقت  طمس  ریرحت و  کلس  رد  رـصتخم  بولـسا  زجوم و  یطمنب 

یهاشداپ نویامه  باقلاب  هدینادرک  ززعم  زّرطم و  ار  یمارک  هفیحص  نآ  هجابید  یماس و  یمان  همان  نآ  ناونع  هتخادنا  ضارعا  تیـستیسب 
نامز و نیطالـس  هربابج و  هک  یماجمج  تسرونا  هام  هد  جاور  رواخ و  باـتفآ  شخبرون  وا  ملع  ملع  نیع  نوج  شتفـصن  تیـصداص  هک 

کلم تبترم  کلف  نآ  تمدـخ  رمک  تعاط و  رـسفاب  تاهابم  ترخافم و  رـضخا  رکـشین  رمحا و  هلال  نوج  ار  نآ  رود  نیقاوق  هرـصابق و 
رمک دقع  هطساو  وا  داد  واو و  رکا  دنام و  هرهبیب  تسدیهت و  ورس  دننام  دزارفارس  وا  تمدخ  ياخ  رسفایب  هک  يورسخ  ره  تسا  تبقنم 

زا دزاسن 
12 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

؟؟؟ نارطق ریق و  نوج  ناهد  تاود  ناشفشتآ و  نابز  ملقب  شملع  ياهدژا  هک  يریکناهج  دناوخ  ًانِیبُم  ًانارْسُخ  َرِـسَخ  ْدَقَف  ۀیآ  ماّیا  هحفص 
دـسیون و ناهیک  ناوریق  ات  ناوریق  زا  نایـصع  رفک و  یلاها  هفاک  نایغط و  كرـش و  بابرا  هصاع  رب  نامرف  ناـعذا  مکح  جارخ و  جاـشن و 
زا ار  ماوع  صاوخ و  زا  مانا  هبطاق  لب  مالسا  تداعسب  نآ  زیاف  روهمج  يرتسک  ناوت  توق و  يوزاب  يروالد و  روز و  هجنپرسب  شتیار  ریش 

عیاش دوج  دوجواب  رکا  دیامن  تیامح  تسارح و  وا  تیانع  تفار و  لیطتسم  لیلظ  لظ  رد  ماردب  ناهج  عیاقو  عوقو  مایا و  ثداوح  بیسآ 
ار شیرق  ینب  ّیح  نادرمناوج  لغب و  رد  تاّربم  تاریخ و  رب ؟؟؟ ار  کمرب  لآ  لطعم و  يدایا  مرک و  تسد  ار  ییاط  متاح  وا 

13 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
مزب رد  درا و  تسدـب  مزر  دـیاش ؟؟؟؟؟ دـنام  لتخم  سردـنم و  اقلطم  جایتحا  شهاوخ و  هینبا  موسر و  کلب  لصو  رد  یمدرم  يدرمیاپ و 

لد لداع  ناطلس  ینعی  یلاعت  كرابت و  شرعلا  کلم  الا  تسین  کلم  چیه  وزا  رتلداع  رتملاع و  یلاوسب  یناهج  يراوسب و  یکلم  دشخبب 
نما نیناوق  عضاو  تمس  ردیح  تضافا  یفطصم  دیشروخ  تمیزع  یسوم  ملع  یسیع  دیشمج  رد  ردنکسا  ناور  ناوریـشون  ناقاف  ّرف  رفظم 
ءاملا نامرهق  نیدلا  بوصعی  نیکرـشملا و  لتاق  ِناسْحِْإلا  َو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  امرف  نالثمم  هدیرج  رـس  نایغط  روج و  موسر  عماق  ناما  و 

ناخ دیزیاب  ناطلـس  نیملـسملا  تنعم  مالـسالا و  نوع  نیقیلا  قحلا و  ۀلملا و  ۀعیرـشلا و  رـصان  وه  نیدهاجملا و  ةازغلا و  ناطلـس  نیّطلا  و 
ءاربغلا ۀصرع  یف  یلاعت  هّللا  هدلخ 

14 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
اذه ناف  هتجهم  هّللا  یغبا  نیمآ  لاق  نم  معطم  ناندـعلا ؟؟؟ لسن  فرـشا  قحب  يادـعالا  یلع  اروصنم  هکلم  دولخ  یف  هدـّیا  يوللا و  عوفرم 

رّدصم نونعم و  هلاکرپ و  هلاکرپ  هحرش و  هحرش  ناماسیب  نبا  ناشیرپ  رطاخ  نایرب و  لد  دننام  هک  هلاسر  نیا  نوج  ارـشبلا و  لمـشی  ءاعد 
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ترـضح هیدـه  مرجال  دوب  نوثعبی  موی  یلا  هیلاعتملا  هلالج  لالظ  یلاعت  هّللا  دـلخ  نوکـسم  عبر  کلام  نوزفازور  تلود  نویاـمه  باـقلاب 
ناکدیرجرـس لامک و  ملع و  سلاجم  نانیـشنردص  زا  علطت  عقوت و  هداعالا  هیلا  ءآدبالا و  هنم  هداتفا  يدـنوادخ  هیماس  هّدـس  هفحت  هیلاع و 

مقر تلفغ  تفآ  نایسن و  نایرط  تنطف و  مدع  تعانص و  ناصقن  زا  یتلع  ای  یببسب  هک  یتلق  ای  یّتلذ  رب  نوج  هکنآ  لاضفا  لضف و  لفاحم 
تمس ضورع و 

15 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
ماج ات  دنـشوکن  نارـصاق  بویع  ياشفا  رد  دنـشوپ و  نارباع  راوحالفا  شوپرـس ؟؟؟ افعا و  حالـصا و  لـیذ  دـنبای  عـالطا  دوب  هتفاـی  روهظ 

؟؟؟ نم ماجرف  تداعس  ماجنا  تحار 
لاوحا ناشیرپ  لاب  هتسکش  نیا  لامآ  جحن  رسّیم  لابقا و  تلود و  رّشبم  هک  ۀنملا  دمحلا و  دنشون هللا  هّللا  یلع  هرجأف  یقاب  یقاس  زا  حلصا  و 

لاجر و بولق  ةازب  طبهم  لاضفا و  دوج و  ءاشنم  لالج و  تمظع و  عبنم  لاما و  هبعک  لابقا و  هلبق  هک  هّیّلع  هبتع  نآ  بارت  لیبقت  تلودب  ار 
داعسا دادس و  دشر و  هیاپ  دنلب  هیاد  دادماب  ار  دارمان  نیا  دارم  لفط  دینادرک و  دعستسم  فرشم و  تسا  لامک  لضف و  بابرا  لاحر  ّطحم 

دیناباوخ یماندنلب  تعفر و  مانم  یمارک و  یحان  دهم  رد  دادعتسا  لوبق و  هلباق 
16 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

هدمآ موسقم  عّزوم و  ۀحّصلا و  حاولاب  هداتفا  موسوم  بّقلم و  هلاسر  نیا  ُهَّللا و  اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
روما یضعب  ضرم و  تحـص و  فیرعت  بط و  ملع  تقیقح  دح و  نایب  رد  همّدقم  همتاخلا  هیلا  ۀحتافلا و  هنم  همتاخ  هلاقم و  هس  همدقمب و 

لّمحتم هلاسر  هلصوح  لاجم  هج  ّتیلوا  تلاصا و  هجو  رب  هن  ّتیعبت  دارطتـسا و  لیبس  رب  هلاسر  نیرد  دوب  ترورـض  نآ  نتـسناد  هک  رکید 
رد هیناث  هلاقم  لامجا  لیبس  رب  تحـص  ظفح  ّتیفیک  رب  دراو  تاقث  يامکح  زا  هّیورم  تایاکح  ایاصو و  رد  لوا  هلاقم  دش  دناوتن  نآ  نایب 

بسحب تحص  ظفح  یکنوکج  نایب  رد  هثلاث  هلاقم  هّیرورض  هّتس  بسحب  تحص  ظفح  ّتیفیک  نایب 
17 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

تّرضم هکرادت  تایّهبم و  هیعاس و  ضارما  زا  زارتحا  دننام  دیامن  یلوا  نآب  مالک  ماتتخا  هک  هلضاف  يایازم  رد  همتاخ  هعبرا  لوصف  بسحب 
ّمس عفد  عامج و 

[ ضرم تحص و  فیرعت  بط و  تقیقح  دح و  نایب  رد   ] همّدقم

هراشا

نامه بط  ملع  تایاغ  عفنا  هک  تسا  ناسنا  ندـب  تحـص  ظفح  نیناوق  لوصا  زا  هلاـسر  نیا  لـیاسم  رثکا  هک  اـناّیا  هّللا و  كدـشرا  نادـب 
ّتیثـیح زا  ناـسنا  ندـب  لاوحا  هک  تسیملع  بط  میئوک  باـب  نیرد  دوب  تاـبجاو  زا  تحـص  موهفم  بط و  ینعم  رّوـصت  سپ  دوـب  دـناوت 

بط نتـسناد  نوج  نونکا  هلئاز  تحـص  لثم  یتحـص  دروآزاب  هلـصاح و  تحـص  تشاد  هاـگن  يارب  دوش  هتـسناد  وزا  نآ  لاوز  تحص و 
تسبوسنم هک  یلاعفا  عومجم  هک  دنیوک  ار  هّیندب  ۀلاح  تحص  هکنادب  دشابیم  تفرعم  يازجا  زا  هک  تحص  رّوصت  رب  تسفوقوم 

18 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
تباث هثلاث  ۀـلاح  اب  بیکرت  جازم و  بسحب  نامزا  تاقوا و  عیمج  رد  ای  هلمجلا  یف  دوب  میلـس  ـالّوا  اهتاذـل و  وا  ببـسب  تعیبطب  تسبوسنم 

ۀیهواضم تسیاۀیهام ؟؟؟ وا  هج  ددرک  مولعم  هسیاقمب  ضرم  فیرعت  وا و  عباوت  سونیلاج و  دننام  ار  نآ  دوب  تبثم  هک  یـسک  معزب  ددرک 
هروکذم

[ جازم لاوحا   ] هحول
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جازم هکنادب  تسا  جامدنا  بیارغ  جاودزا  بئاجع  جازم  لاوحا  دـشابیم  نسحتـسم  بوغرم و  ماقم  نیرد  شموهفم  رّوصت  هک  يروما  زا 
لعف و ياضتقا  لعافت  هک  تسا  نیبتم  نهربم و  ازجالا  ةرّغصتم  رصانع  رد  دوجوم  هداضتم  تایفیک  لعافت  زا  ثداح  هسوملم  تسا  یتیفیک 

هک دننارب  ابطا  زا  هفیاط  هکنآ  ماقم  ياضتقم  بسحب  شنایب  دنکیم  لاعفنا 
19 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

رکید هفیاط  معزب  تسا و  يوعد  نیا  لطبم  امکح  هربتعم  لـیواقا  اـما  هّیلاـعفنا  تاـیفیک  لـعفنم  تسا و  هّیلعف  تاـّیفیک  جازم  رد  لـعاف  هک 
لوا مسق  رد  هجنآ  نیع  يارب  تسا  فیزم  زین  لوـق  نیا  تاـّیفیک و  لـماوح  ینعی  داّوـم  لـعفنم  اـقلطم و  تستاـیفیک  لـعاف  هکنآ  ناـشیزا 

تستایفیک نیا  يدابم  ّرثوم  هکنآ  دناهدومن  مالّسلا  ةولّصلا و  مهیلع  ایبنا  ذملت  ةوکـشم  زا  مولع  راونا  سابتقا  هک  امکح  بهذمب  دناهتفک و 
لاق و یتدایزب  جاتحم  لطاب  لاطبا  قح و  قیقحت  تروص و  نآ  داوم  ّرثاتم  دـشابیم و  هّیعون  تروصب  ّربعم  ناشیا  نایبت  تغـالب  ناـسلب  هک 

َلِیبَّسلا يِدْهَی  َوُه  َو  َّقَْحلا  ُلوُقَی  ُهَّللا  َو  لیلد  ناهرب و  لیق و 

[ هّیزیرغ ۀبوطر  ةرارح و   ] هحول

هراشا

ۀبوطر ةرارح و  تسا  مهم  اجنیرد  وا  موهفم  رّوصت  هجنآ  زا 
20 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

تسا هّیزیرغ 

[ يزیرغ ةرارح  هحول  ]

ّنظب ددرکیم و  ضیاف  ضایف  ءادبم  زا  یناسنا  لباوقب  هقطان  سفن  اب  هک  تسیوامـس  ذـیذل  راح  رهوج  امکح  یـضعب  لوقب  يزیرغ  ةرارح 
اذـغ جـضن  لب  مالیا  هن  هن و  نیفعت و  هن  دـنکیم و  قارحا  هن  دوشیم  ققحتم  رـصانع  جازتما  لادـتعا  زا  هک  تسا  فیطل  راـح  رهوج  اـّبطا 

دوشیم رداص  وزا  لاعفا  نیا  لاثما  طیارـش و  ققحت  بابـسا و  تنوعمب  دیامنیم  لثم  دیلوت  نّیعم و  ینامز  دنکیم  مسج  هیمنت  دـهدیم و 
سوکع لالظ و  اقلطم  تانکمم  دوجو  هک  دـنا  هتـسناد  نینچ  هابتنا  بحاص  ناققحم  هاکآ و  نافـشاک  اـّما  سدـقت  یلاـعت و  اـهقلاخ  نذاـب 

ناوـیح دارفا  ناـشیلاع  هینب  هفرغ  رد  بیکرت  جازم و  لادـتعا  نزور  زا  هک  روـن  نآ  تاقارـشا  هّعـشا  وـترپ  زا  تسا و  قـلطم  دوـجو  باـتفا 
رثا دتفایم و 

21 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
یعون لوصح  يرکید  تسینعم و  نآ  هجیتن  روما  زا  یهاکا  تربخ و  هک  تسکاردا  روعـش و  رون  یکی  دباییم  ّبترت  نا  رب  عفّنلا  ریثک  رثا 
یلّمات هدایزیب  ینعم  نیا  دوب  دناوت  يزیرغ  ةرارح  یمرک  شبات و  نآ  دومن و  دناوت  تداراب  نینچ  نآ  ببسب  لحم  هک  ترارح  تنوخس و 

ًاوُفُک َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  دمّـصلا  دـحاولا  هّللا  وه  درکیم و  رداص  ّلحم  لوبق  طرـشب  وزا  رثا  ود  نیا  هنیعب  هج  دومرف  ناوتیم  هدـهاشم  باتفا  زا 
هک ناویح  رظنم  دـنلب  رکیپ  رد  شبنج  روعـش و  رثا  ود  قلطم  دوجو  باـت  تقیقح  باـتفآ  راونا  عماول  علاوط  زا  هک  دـش  هتفک  هحوـل  ٌدَـحَأ 

تاذب هّصتخم  تافص  زا  هک  دنت  ردق  ملع و  نیّرین  سوکع  ود  ره  هک  دنامن  هدیـشوپ  ددرکیم  رهاظ  تسناکما  دهم  ناکدرورپ  هدیرجرس 
دشابیم هنأش  یلاعت  يدبا  یلزا  یح 

22 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
ناویح بیرق  لصف  کی  هلزنمب  ار  ود  ره  دـیدحت  فیرعت و  تعانـص  بابرا  اذـهلف  صوصخم  تایآ  بیاجع  تایح  ناشیا  هعماج  ۀـهج  و 
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ارقتسا عّبتت و  يداوب  ّدحرـسب  هجرکا  هتخاسن  درفنم  زورفم و  رکیدکی  زا  دوب و  دناوتن  دّدعتم  هیقیقح  تایقلم  رد  بیرق  لصف  هج  دناهتـشاد 
نا یلاعت  دناهتخانـشن  هتفاین و  دنبایب  دوب  لماش  ار  ناویح  یتاذ  رثا  ود  نیا  هک  دحاو  ینعم  دشاب  ات  دـناهتخات  هپـساود  رظنم  مهدا  زیدبـشب و 

لیدع هل  نوکی 

[ يزیرغ ۀبوطر   ] هحول

دشاب و لصاح  سلما  ماوقلا  لدتعم  هجیـضن  هّیونم  ۀبوطر  زا  ّدلوتم  هّیلـصا  ياضعا  رهاوج  قامعا  رد  هک  دنیوک  ار  یتبوطر  يزیرغ  ۀـبوطر 
فیرش رهوج  ود  نآ  دوجوب  تایح  ققحت  تسا و  هّیزیرغ  ةرارح  مّوقم  ّلحم و  اشتنا و  امتنا و  هدام  نآ 

23 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
ۀکرح هک  دهدیم  ربخ  ربخ  یهاکآ و  باحـصا  رظن و  بابرا  يارآملاع  يارآ  هکنادب  هحول  تسنوحـشم  نآب  تمکح  بتک  هجنانج  ریاد 

ترورضب دیآ  مزال  ّلاح  لالحنا  ّلحم  لالحناب  هّیزیرغ و  هّیلصا  ۀبوطر  للحم  هّیناسفن  هّیندب و  تاکرح  نینجمه  تسا و  هّیرورـض  روما  زا 
( ادبا تومی  مانی و ال  يذلا ال  یحلا  وه   ) دوب يرورض  تسیزیرغ  ةرارح  يانف  زا  ترابع  هک  توم  سپ 

لامجا لیبس  رب  تحص  ظفح  تیفیک  رب  دراو  لامک  بابرا  تاقث و  يامکح  زا  هّیورم  تایاکح  ایاصو و  رد  یلوا  هلاقم 

[ تحص ظفح  ملع  ماسقا   ] هحول

هک مینیبهب  تسه  رکا  هن  ای  تسا  تیاغ  رد  صخـش  تحـص  هک  تسین  یلاخ  نآ  زا  لاح  اریز  تسا  مسق  هس  رب  تحـص  ظفح  ملع  هکنادب 
تسا تیاغ  رد  تحص  ای  تسا  هدش  فارحنا  هب  لئام  لادتعا  قاح  زا 

24 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
یملع دنیوک و  هفیعض  نادبا  ریبدت  ملع  ار  نآ  دوش  هتـسناد  دشابن  تیاغ  رد  وا  تحـص  هک  ینادبا  ریبدت  ورد  هک  یملع  هن  لئام  قاح  زا  و 

هک یملع  دنیوک و  ظفحب  مدقت  ملع  ار  نآ  دوش  هتـسناد  دـشاب  هدومن  یلیم  قاح  زا  اما  دوب  تیاغ  رد  شتحـص  هک  ینادـبا  ریبدـت  ورد  هک 
ظفح ملع  قالطا  سب  دنیوک  تحص  ظفح  ملع  ار  نآ  دوش  هتسناد  دوبن  لیام  قاح  زا  دشاب و  تیاغ  رد  وا  تحـص  هک  ینادبآ  ریبدت  ورد 

دوب زاجم  لوا  مسق  ود  رب  تحص 

[ تلصخ جنپ  دنمزاین  تحص  ظفح   ] هحول

هراشا

دوب هتسارآ  هدیدنسپ  تلصخ  جنب  هب  هک  یسک  رب  الا  دوشن  یتاتم  تحص  ظفح  هکنادب 

[ بط نیناوقب  دوب  فراع  هکنآ  لوا  ]

ار بیبط  رم  دوب  عیطم  عماس و  ای  بط  نیناوقب  دوب  فراع  هکنآ  لوا 

[ دوب راسی  يذ  هکنآ  مود  ]

تاقایرت دننام  دوب  رداق  دشاب  بجاو  وا  لامعتسا  هجنآ  لامعتسا  رب  ات  دوب  راسی  يذ  هکنآ  مود 
25 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
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نآ هابشا  هّیتوقای و  تاحّرفم  ریبک و 

[ دوب تغارف  بحاص  هکنآ  موس  ]

دشاب لوصحلا  نکمم  دوخ  تقو  رد  تادرا  لامعتسا و  ات  دوب  تغارف  بحاص  هکنآ  موس 

[ دیامن رایتخا  ّدب  ام ال  عیمج  رب  ار  تحص  ظفح  هکنآ  مراهچ  ]

دنامن رایتخا  ّدب  ام ال  عیمج  رب  ار  تحص  ظفح  دنکن و  شاعم  هشقانم  هقئاضمب و  دوخ  سفن  اب  هکنآ  مراهچ 

[ تسا هنع  بنتجم  هچنآ  كرت  هب و  بوغرم  هچنآ  دنک  لامعتسا  دناوتب  هکنآ  مجنپ  ]

هب و بوغرم  هجنآ  لامعتسا  ات  ار  سفن  دشاب  طباض  لب  دشابن  ینامـسج  تاذلتـسم  یناسفن و  تایهتـشم  رب  عولو  صیرح و  هکنآ  هن  مجنپ 
دوبعملا نمیهملا  یلع  نالکتلا  دومن و  دناوت  تسا  هنع  بنتجم  هجنآ  كرت 

[ تابکرم زا  عون  ره  جازم   ] هحول

یبیـصن ار  تابکرم  زا  عون  ره  جازم  ُهَقَلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  َنَسْحَأ  لاضفا  ناوید  زا  هؤامعن  تفدارت  هؤـالآ و  ترتاوت  ریدـق  میکح  هعلاـب  ۀـمکح 
طارفا رد  رکا  عون  نا  دارفا  هجزما  هک  يّدحب  ات  هدومرف  نییعت  تایفیک  زا  کیره  تیمک  رد  دودحم  یضرع  ضورفم و 

26 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
هجزما زا  هکنآ  رتنشور  دـیآرک و  لالتخا  داـسفب و  هنیآره  دـیآ  رـصاق  یندا  هبترم  زا  طـیرفت  رد  اـی  دـیامن و  زواـجت  نآ  يـالعا  ّدـح  زا 
تـسا هجزما  لدعا  ناسنا  جازم  دیامن و  رتدوز  تفاطل  ببـسب  فارحنا  لوبق  دوب  فطلا  دوب  برقا  یقیقح  لادـتعا  طسو و  قاحب  هجنآره 

نا رب  تلالد  اهطاسوا  رومالا  ریخ  هدومرف  هکنانج  حابشا  تمالـس  حاورا و  تحـص  طانم  رادم و  هک  دش  نشور  نانخـس  نیزا  سب  قافتاب 
هیوها و زا  تایحلا  ةدـم  دـشاب  بجاو  القع  وا  تیاعر  هک  دـنچ  بابـسا  تاداع و  رد  اصوصخ  تسا  لادـتعا  طیارـش و  تیاـعرب  دـنکیم 

تافا زا  هّیلصا  تابوطر  ات  غارفتسا  سبح و  هّیناسفن و  هّیندب و  تانکس  تاکرح و  هظقی و  مون و  بورشم و  لوکام و 
27 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

تیامح دـناسرب و  دـشاب  هدـش  نآ  یـضتفم  جازتما  بیکرت و  تلاح  رد  جازم  توق  هک  یلجاـب  ار  درف  ره  دـنام و  نوماـم  نیفعت  لـیلحت و 
ۀبوطر اب  تمواقم  هک  هیزیرغ  ۀبوطر  ةرارح و  طسق  رد  اهمامتب  نادبا  هج  ددرکن  یلوتـسم  هبیرغ  ۀـبوطر  ات  باوص  ریبدـتب  هّیلـصا  تابوطر 
تمدخ هک  دوب  یسک  قیاف  کشزب  قذاح و  بیبط  سب  دنعقاو  توافتم  بتارم  فلتخم و  تاجرد  رد  لب  دنتـسین  ربارب  دومن  دنناوت  هبیرغ 

مداخ بیبطلا  هک  دـناهتفک  اجنیزا  یلوا  تابوطر  هناکراهج  رهاوج  زا  لـلحتی  اـم  لدـب  فـالخا  ۀـهج  دـنک  یبجاوب  همـضاه  هیذاـغ و  ةّوق 
ۀعیبطلل

[ تحص ظفح  تعانص  رد  رما  كالم   ] هحول

رایتخا تسلصاح و  وزا  ضرغلاب  جازم  لیدعت  هک  تسا  هکرتشم  همزال  بابسا  لیدعت  تحص  ظفح  تعانص  رد  رما  كالم 
28 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

هّیناسفن و هّیندب و  تاکرح  لیدعت  سوبلم و  رایتخا  قشنتسم و  ياوه  حالـصا  بیکرت و  ظفح  طالخا و  يایاقب  لوضف و  هیقنت  تالوانتم و 
نم دوجا  هتعانص  ۀحـصلا و  ظفح  نال  اهریبدت  یعاری  هتّحـص و  ظفحی  نا  ناسنالل  دب  هتفک ال  يروص  سونیلاج  دش  هتفک  هجنآ  قادصمب 
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مهف و باحصا  تسایک و  لقع و  بابرا  ممه  ممذ  رب  سب  رخال  تاعانصلا  نع  اهب  ینغتسا  ۀیقاب  ۀحصلا  تناک  اذا  هنال  ۀیبطلا  ۀعنصلا  ریاس 
باستکا بجوتـسم  ناکما و  ردقب  تسا  صخـش  ياقب  ّتلع  نآ  هج  ناکما  ردـقب  دـنیامن  تحـص  ظفح  هک  دـشاب  مزال  بجاو و  تسارف 

دشاب نمضتم  هک  تسین  یتعانص  تحص  ظفح  هک  هدومرف  نوناق  رد  هحور  ّحور  خیش  ترضح  يورخا  تاداعس  يویند و  تاّذل 
29 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

تنوفع و عنم  تسا  لّفکتم  کلب  دهاوخ  هک  يرمع  تیاغب  ار  ندـب  ره  ندـیناسر  ای  یجراخ  تافآ  زا  ار  ندـب  صیلخت  ای  توم  زا  ار  ناما 
تسنایع هکنانج  تسنآ  شّیعت  تایح و  رما  رد  هدمع  دنباین و  هار  ورد  تعرسب  لیلحت  تنوفع و  ات  ار  تبوطر  تیامح 

[ تسازجالا ۀهباشتم  ياضعا  زا  ناسنا  ندب  تمکح  املع : امکح و  قافّتا   ] هحول

وزج ره  هک  تسیوضع  نآ  ازجالا و  ۀـهباشتم  ياضعا  زا  ار  ناسنا  ندـب  تمکح  طرف  زا  الع  ّزع و  يراب  هک  تسنارب  املع  امکح و  قاـّفتا 
دوب نینچ  هن  هک  تسیوضع  نآ  هّیلآ و  ياضعا  زا  محل و  مظع و  دـننام  دـح  رد  مسا و  رد  دوب  لک  يواـسم  دـننک  ذـخا  وزا  هک  سوسحم 

يوتــسم ینم  جاـشما و  هـفطن و  زا  بـکرم  ـالّوا  ههباـشتم  ههباـشتم و  زا  بـکرم  هـّیلآ  ياـضعا  هدوـمرف و  تـقلخ  شوـک  مـشچ و  دــننام 
طالخا زا  ایناث  ۀیآلا و  ٍجاْشمَأ  ٍۀَفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اَّنِإ  لیاق  نم  زع  لاق  امک  تسجازتمالا 

30 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
یلخاد هاوخ  یجراخ  هاوخ  اهتنایب  بابـسا  تاهج و  زا  انف  تسلاوز و  ضرعم  رد  امیاد  بیکرت  نیا  تساذغ و  زا  بّکرم  نآ  هک  هدومحم 

زا نآ  ریغ  هّیناسفن و  هّیندب و  تاکرح  سّمشت و  یّحضت و  نادباب و  تسطیحم  رواجم و  هک  ییاوه  هبیرغ و  ةرارح  هّیزیرغ و  ترارح  دننام 
ماعط و رکا  سب  ار  للحتیام  لدب  ندب  دیامن  لادبتـسا  ات  جازم  قفاوم  هذیذل  براشم  لکآمب و  هدش  جاتحم  ناسنا  هک  تساجنیزا  تالّلحم 

نم هّللا  انذاعا  ددرکیم  ظحالم  دهاشم و  الخ  طارفا  يوخ و  يالیتسا  ماکنه  هچنانجمه  دوش  كاله  ناسنا  هرورـضلاب  ددرک  دوقفم  اذـغ 
تراص تعبش  اذا  احاورا و  ماسجالا  تراص  سوفنلا  تعاج  اذا  نوطالفا  لاق  هحول  ُنِیتَْملا  ِةَّوُْقلا  ُوذ  ُقاَّزَّرلا  َوُه  نیما  هباذع  میلا 

31 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
ایالبلا دـیادشلا و  عاوناب  التبم  اماقتـسم  اضارمم  حبـص  مغایـضلا ال  ثوبّللا و  ناک  ول  معاطملا و  لکاملا  یف  تفرـسا  نا  اماسجا و  حاورالا 

اُوفِرُْست َو ال  اُوبَرْشا  َو  اُولُک  یلاعت  قلاخلا  انرما  هلجالف 

[ تحص ظفح  تابجاو   ] هحول

تسرد و نت  کجوک  ياهیهام  هّرب و  واک  هلاغزب و  هّرب و  تشوک  دننام  دیامن  یقیقح  ياذغ  رب  داصتقا  هک  تسبجاو  تحص  ظفحتـسم  رب 
ود زا  ّالا  دومرف و  دیابن  لیم  نآ  عونتب  دومن  دناوت  داصتقا  عون  کی  رب  هک  ماد  ام  هیذغا  زا  میالم و  ياهاولح  نوصم و  تفآ  زا  كاب  مدنک 
ّالا حلام و  هفت و  ضماح و  ولح و  دـننام  دوب  رکید  نآ  حلـصم  يدـحا  هک  تسیطرـشب  هیذـغا  زا  عون  ود  زا  دوجو  تسین  زیاج  زواجت  عون 

اهاضق دب و  ياهالب  نیدنج  ضرعم  رد  ناسنا  هک  تسروطسم  امکح  بتک  رد  هحول  تستحیضف  رمثم  تعیبط و  ّریحم  هیذغا  ننفت 
32 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

تایا تمکح  تاملک  نیا  نمـض  رد  هعدوتـسم  رارـسا  زا  تسا  سبلملا  لـکاملا و  ّیعانـص  هک  هدـمآ  نآ  ۀـهج  دـع  دـحیب و  ياـهاضق  و 
دیادش قیاضم و  تافّلکت  نآ  رذـکهر  زا  دـتفا و  رتشیب  فّلکت  ننفتب و  جایتحا  سبالم  لکام و  تعنـص  رد  هک  تسنآ  لاقم  قوس  بسانم 

فلتخم و دـیامن  يدـلوت  طالخا  زا  یعون  اذـغ  عون  ره  زا  هتـشک  قّقحم  هجنانج  لکآم  رد  اّما  ددرکیم  بترتم  نا  رب  نوریب  سایق  ّدـح  زا 
تفاطل و تقر و  تظلغ و  تسالم و  تنوشخ و  تّفخ و  لـقث و  ترثک و  ّتلق و  دـننام  تیفیک  تیّمک و  تاـجرد  بتارم و  رد  تواـفتم 
عفد و تظفاـحم و  زا  یعون  یـضتقم  تعیبـط  ياـضتقم  قفو  رب  کـیره  نآ و  لاـثما  تسوبی و  تبوـطر و  تدورب و  ترارح و  تفاـثک و 
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لیدعت جضن و  لیلقت و  ضفن و  كرادت و 
33 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

یضعب دوب و  رّسعتم  نا  زا  یضعب  هلازا  هک  دیآ  مزال  ضارعا  ضارما و  ماقسا و  مالآ و  فانـصا  ضارغا  نیزا  یـضعب  تاوف  زا  لیدعت و  و 
نادقف و نادجو و  زا  مرجال  تساهنا  لاثما  تغابد و  تطایخ و  جسن و  لزغ و  قاشم  نّمضتم  تعنص  لامک  نوج  سبالم  رد  اّما  رّذعتم و 
رد ریرح  ناتک و  راهب و  رد  مقاق  باجنس و  سبل  زا  الثم  دیآ  دیدب  تیاکن  تحار و  تیاکش و  رکـش و  عاونا  ناشیا  بیترت  مدع  بیترت و 

بعاتم و اما  ددرکیم  رهاظ  ندب  رد  تایاغیب  تاذل  تاحار و  دـنج  ره  ناتـسمز  رد  قشو  رومـس و  نازخ و  رد  هبنپ  فوص و  ناتـسبات و 
یقاب نوج  تسزواجتم و  جراخ و  سایق  زیح  زا  تسا  ّبترتم  نآ  لیصحت  رب  هک  یقاشم 

34 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
دوخ يوم  تسوب و  اب  سبالم  زا  هدیشکان و  هرفس  رب  هتخبان  تشوک  هلصوب  ای  هدیدان  نمرخ  هدید  ردان  دنج  یشیشحب  معاطم  زا  تاناویح 

نیدـنج هار  رد  مرجال  دـنزادنایمن  راوب ؟؟؟ كاله و  هطرو  رد  ناسنا  دـننام  هفیطل  سبـالم  هذـیذل و  معاـطم  ۀـهج  ار  دوخ  دـنزاسیم و 
هلمح بکارم و  ای  هحنجا  یلوا  جراوج و  دننام  تاناویح  زا  یضعب  رکم  دنوشیمن  يوادت  جالعب و  جاتحم  دنوریمن و  يواکش  ضارما و 

زا هفیاط  نآ  هج  دنـشاب  ناـشیا  تیـشمت  تیبرت و  دـنبیاپ  هدـمآرد  ناـسنا  فرـصت  رارطـضا  هضیق  رد  رکد  ناـشیا  راـیتخا  ناـنع  هک  لاـقثا 
دنهدیم تقویب  همعط  ار  يروناج  الثم  دوب  دناوت  ناسنا  داهتجا  یعس و  تاکرب  زا  مه  دیامن  يور  هضراع  انایحا  رکا  زین  ار  تاناویح 

35 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
مکحا ملعا  هّللا  مک و  ای  فیک  رد  بسانمان  ای  مک  ای  رفاو  ای 

[ ءآلتمالا  ] هحول

رد یئاطخ  رکا  سب  تام  قنتخاف و  طارفاب  ءالتما  لجر  نم  مکف  بارـشلا  وا  ماعطلا  نم  لاتق  لاـح  ّلـک  یف  دـیدشلا  ءـآلتمالا  خیّـشلا  لاـق 
بقع رد  دنـشوک و  نآ  كرادـت  رد  هک  دـیاب  دـیامن  يور  لکا  ترثک  هطـساوب  ییئالتما  ای  ددرک  عقاو  ییاود  ياذـغ  دـننام  يریخ  لوانت 

جرد نیتیب  یف  بطلا  عیمج  مظن  دنشوپورف  تسا  عقوتم  نا  زا  هک  یجازم  يوس  رب  حالصا  لیذ  ات  دنشون  دشاب  نآ  ّدض  هک  يزیچ 
ماعطلا لاخدا  نم  اساب  دـشا  سوفنلا  یلع  سیل  ماضهنالا و  یف  افـشلا  ّبنج و  لکا و  دـعب  تلکا  نا  لّلقت  مالکلا  رـصق  یف  لوقلا  نسح  و 

طارقبا لاق  هحول  ماعّطلا  یلع 
36 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

هعیبطلل ودع  ریثک  لک  ّنال  رطخ  ناک  عون  ّيا  ۀکرحلا  نم  عونب  هّکرحی  وا  هدّربی  وا  هنخسی  وا  هعزغی  وا  ندبلا  ألمی  امم  ۀتغب  ریثکلا  لامعتسا 
رعش اهل  دسفم 

الیلق هیهتشت  ماعط  نم  لکفامعنم  ادیعس  ییحت  نا  تیش  اذا 
الیوط  شاع  رملا  معط  ّلق  اذاهریغ  میکحلا و  نامقل  لاق  امک 

نم داه  امنا  تاولّـصلا  نم  هیلع  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  قلطم  میکح  تمدـخ  یـسوبطاسب و  فرـشب  هک  هدـلک  نب  ثراـح  برع  بیبط  زا 
ترضح هدومرف  وا  هنجلا  قادصمب ؟؟؟ لادتعالا و  ۀیامح  ۀیمحلا و  هک  تفک  تسیچ  بط  هک  دندیسرپ  دوب  هدش  دنتـسه  اهاکزا  تایحتلا 

لیلقت رد  یمیکح  یتقو  هک  هدمآ  امکح  تاقث  تایاکح  رابخا و  رد  ءاود و  لک  سار  ۀـیمحلا  ءاد  ّلک  تیب  هدـعملا  هدومرف  نایملاع  ملعا 
هغلابم اذغ 

37 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
انا هک  دومرف  باوج  تسطالخا  رهاوج  يانفا  تابوطر و  لـیلحت  یـضتقم  اـضعا و  فیعـض  بجوم  ادـتغا  ّتلق  هک  دـنتفک  دومرف  ياـهتنم 
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رعش لکا  نال  شیعا  شیعا و ال  یتح  لکآ 
امّعنم شیعت  نا  بلطا  مقسلا و  نمۀمالس  یقلت  لکالا  دعب  لکالا  عد 

یمعلا هثروی  لکالل  هراثکا  وهمهف  دخشی  ءرملا  لکآ  ۀلقف 
امعاط کشیع  ءافیتسال  تنا  نک  و 

امعطیل شیعی  لهج  ود  ناک  اذا 

[ نطاب هیفصت  يارب  تادهاجم  باحصا  تاضایر و  بابرا  مالک   ] هحول

تستردق ملع و  لامک  جیاتن  هک  هبیجع  راثآ  هیبرغ و  راونا  هک  نطاب  هیفصت  يارب  مهیعس  هّللا  رکش  تادهاجم  باحـصا  تاضایر و  بابرا 
زا نآ  تیفیک  دنراد و  مامت  هغلابم  ماعط  لیلقت  فاوجا و  هیلخت  هیقنت و  رد  ددرکیم  رهاظ  ناشیا  زا  تقو  ره 

38 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
ناشیا هلیلج  تاکرح  هلیمج و  یعاسم  رب  دنمجرا  رارسا  دنلب و  ياهفشک  زا  تایاهنیب  تاکرب  اذهلف  تسین  نایبب  جاتحم  ترهـش  تیاغ  زا 

رارطضاب و ماعط  ّتلق  فرط  زا  هک  یهافص  ببسب  دوش و  التبم  لّلحم  ضرم  لوطب  هک  یـسک  لاح  تسناشیا  لاوحاب  هیبش  تسا و  بتّرتم 
يوزنم و باـجح  قـتت  رد  هک  يرارـسا  لـح  تاـبّیغم و  راـبخا  زا  راوـطا  بیارغ  راـثآ  هدـش  لـصاح  ار  ناـشیا  یّـسح  لـغاوش  زا  ضارعا 

هعطق تسرهس  عوج و  نیتمدقم  هجیتن  ههبش  هبیاشیب  ینعم  نیا  هداتفا و  هدهاشم  رایسب  لاوحا  عون  نیزا  ددرک و  رهاظ  تسیراوتم 
ینیب تفرعم  رون  ورد  اتراد  یلاخ  ماعط  زا  نوردنا 
ینیب ات  ماعط  زا  يرب  هکنآ  ّتلعب  یتمکح  زا  یهت 

[ باب نیا  رد  هّیمهوب  دنفورعم  هک  دنه  يامکح  مالک   ] هحول

39 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
نینج نوج  تسموسقم و  رّدقم و  یبیر  هشدخیب  قازرا  سافنا و  هک  هداتفا  روطـسم  هّیمهوب  دـنفورعم  هک  دـنه  يامکح  یـضعب  بتک  رد 

رـصقا رد  هک  يدـحب  دـیامن  هغلابم  سافنا  رتاوت  فدارتب و  ناسنا  سیفن  سفن  بحاص  اـی  ناویح  عاونا  زا  یـسفنتم  رکا  هک  دـیآ  مزـال  دوب 
اپ زا  تسزبسرس  باداش و  ریدق  میلع  تمکح  لامک  همـشچرس  زا  هک  شفیرـش  رکیپ  لاهن  هنیآ  ره  دیآرـس  وا  هردقم  سافنا  رامـش  نامز 

دنک جرخ  لاس  کی  رد  الثم  لاس  ود  فافک  هکناـنج  دزرو  فارـصا  کلـسم  جاـهتنا  قاز  را  قاـفنا و  ندروخ  رد  رکا  نینجمه  دـیارد و 
دورن و اّلج  تسروهظ و  تیاغ  رد  ینعم  نیا  قیقحت  دناوتن و  ندیناسر  نابایب  نایاپب  هفیعض  هینب  بکرم  دنام و  دازیب  ترورـضب  مود  لاس 

َْریَخ َّنِإَف 
40 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

يْوقَّتلا ِداَّزلا 

[ ناوریشونا هب  میکح  قوذایث  حیاصن  ظعاوم و  ناتساد   ] هحول

هراشا

مانا روهمج  هک  يدـحب  دوب  دوخ  نامز  هردان  ناوا و  هماّلع  هک  مان  قوذایث  دوب  یمیکح  ناوریـشونا  لداـع  کـلم  ناـمز  رد  هک  دـناهدروآ 
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کلم يزور  دندومرفیم  وا  لاضفا  ملع و  نابیاس  زا  لامک  لالظتـسا  ماّیا  یلایل و  يانبا  دـندومنیم و  وا  تمکح  قارـشا  زا  راونا  ةاضتـسا 
ياعدتـسا ناشیا  تمدخ  زا  تخادنا و  رود  ةرودـک  لهج و  مالظ  مالعا  وا  رادـید  رون  زا  تخاس و  رورـس  طاشن و  هیام  ار  ناشیا  روضح 

ماظع يامکح  زا  يورم  مامت  دیاوف  رب  لمتشم  دوب  دناوت  ّلد  ّلق و  ام  مالکلا  ریخ  یلآلب  نوحشم  نآ  نومضم  هک  دومن  یحیاصن  ظعاوم و 
ْرَْهنَت الَف  َِلئاَّسلا  اَّمَأ  َو  ياجنا  تداعس  ياّدوم  قفو  رب  میکح  سپ  مارمب  یفاو  دشاب  يروتسد  ات  مارک  ياملع  و 

41 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
تایآ تمکح  تارقف  تاکن و  سئارع  هرهج  زا  باجح  باقن  تشاکنا و  شناد  تاکز  ار  کلم  لاوس  فاعسا  ْثِّدَحَف  َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب  اَّمَأ  َو 
دهاعت رد  رارمتسا  رکا  هک  دیناسر  اداب  نینچ  نآ و  تمزالم  تموادم و  رد  دومرف  هغلابم  نآ و  تبظاوم  رب  دومن  ّتیـصو  تشادرب و  مالک 

تسنیا نآ  یناصقن و  هدایزیب و  تفر  همجرت  یسراف  نابزب  اهنیعب  ار  تاملک  نآ  دوشیم و  لصاح  اّبطا  زا  انغتسا  دور  نآ  لامعتسا 

[ زور ره  رخآ  رد  غارفتسا  لّوا  ]

دیاشک هرهج  دارم  دهاش  ات  دیامن  غارفتسا  مضه  تالضف  زا  زور  ره  رخآ  رد  هک  یحضتسم  ره  رب  تسبجاو  هکنآ  لّوا 

[ زور هس  ود  ره  رد  مامحتسا  مود  ]

دناوتن واب  اود  ةّوق  هک  ار  یطالخا  ندب  قامعا  زا  دیامنیم  بذج  ماّمح  هج  دنرامش  بحتسم  زور  هس  ود  ره  رد  مامحتسا  هکنآ  مود 
42 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

دیرب دناوتن  وا  هشیر  جهن و  اذغ  لیلقت  نیکست  دیسر و 

[ دیامن هدعم  فیظنت  تبون  ود  هام  ره  رد  موس  ]

ای یکطـصم  بالک و  اـی  رکـشلک  اـی  نیبکنلک  ندیـشونب  ار  نآ  دـنک  بّقعم  یقب و  دـیامن  هدـعم  فیظنت  تبون  ود  هاـم  ره  رد  هکنآ  موس 
جازم ياضتقم  بسحرب  نیبجنکس 

[ دیامن بانتجا  هّجف  رامثا  هکاوف و  زا  مراهچ  ]

دیامرف داصتقا  رانا  زیوم و  ریجنا و  روکناب و  زین  هدیسر  ياههویم  زا  دیامن و  بانتجا  هّجف  رامثا  هکاوف و  زا  هکنآ  مراهچ 

[ دیامنن مادقا  هبلص  يایشا  ندیئاخ  رد  مجنپ  ]

تیب دیازفین  تیاکن  رب  تیاکن  ات  دیامنن  مادقا  هبلص  يایشا  ندیئاخ  رد  هکنآ  مجنپ 
تسزجاع شندیراوک  زا  جازمتسزجاع  شندیئاخ  نادند ز  وج 

[ دنکن دایتعا  لهسم  ياود  ندیشونب  مشش  ]

هیبشت صیمقب  ار  ندـب  نوباـصب و  ار  لهـسم  يوراد  اـمکح  یّکنی  یّقنی و  ءآودـلا  ّنـال  دـنکن  داـیتعا  لهـسم  ياود  ندیـشونب  هکنآ  مشش 
زا دنکیم  كاپ  ار  هماج  نوباص  هجرکا  دناهدرک 

43 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
ِساَّنلا ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  ساردنا  تعرسب  دنادرکیم  نورقم  ار  نآ  ساسا  اّما  ساندا  خاسوا و  زا 
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[ درمشن زیاج  فارصا  عامج  رد  متفه  ]

رظنم حبق  باحـصا  زیاجع و  عامج  رد  اصوصخ  دروخن  لواطت  يدعت و  تسدب  دوخ  نوخ  درمـشن و  زیاج  فارـصا  عامج  رد  هکنآ  متفه 
ْرِّبَکَف َکَّبَر  َو  رثکاف  تئش  نا  للقاف و  تیش  ناف  کیقاس  ّخم  کینیع و  رون  لاقف  ینملا  نع  طارقب  لیس 

[ تالضف يایاقب  زا  دنک  ندب  صیلخت  متشه  ]

تضایر هطساوب  هج  هطسوتم  ۀکرح  هلدتعم و  تضایرب  دوب  هدش  جحلتم  اضعا  ياصقا  رد  هک  تالضف  يایاقب  زا  دنک  ندب  صیلخت  متـشه 
لامکب ار  درم  لامج  دـیآ و  رادـیدب  هرـشب  توارط  نول و  تراضن  جـضن و  لوبق  تهج  دوشیم  اّیهم  طالخا  ددرکیم و  لعتـشم  ترارح 

دیارآ ییورهزات  تشاشب و 

[ دوشن یضاقتم  ترورض  یغاد  ات  دنکن  دصف  دصق  مهن  ]

دوشن یضاقتم  ترورض  یغاد  ات  دنکن  دصف  دصق  مهن 
44 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

درآ راب  دارم  لوصح  لک  شریبدت  تخرد  ات  دراد  یعرم  داصتقا  طئارش  زین  ماکنه  نآ  تاروظحملا و  حیبت  تارورضلا  هک 

[ قداص ياهتشا  ياضاقتب  الا  دشونن  ماعط  مهد  ]

عوج نوج  تسعوج  ترـضم  عفد  ۀهج  ندیـشون  ماعط  بعاتم  تاقـشم و  باکترا  دـنکن  قداص  ياهتـشا  ياضاقتب  الا  دـشونن  ماعط  مهد 
ثبع بعلب و  ندیـشون  ماـعط  قداـص  تبغریب  هکنآ  لاـح  درادـن و  جاـیتحا  عفدـب  تبـسن  ترـضم  نوج  تسین و  عقوتم  ترـضم  دـشابن 
نایعا دنتخاس و  یلحم  حیاصن  نیا  تیقاوی  یلآل و  رویزب  بتک  یـشاوح  قاروا و  ات  دومرف  کلم  سب  تحلـصم  لغـشب و  هک  تسرتهدننام 

تسروهشم مجع  راید  رد  هفیحص  نیا  دنتخادرپ و  اهمان  تداعس  هلاقم  نیزا  شتلود  ناکرا  تمدخ و 
45 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

نآ قفو  رب  لمع  نتـسناد و  رذکهر  زا  رومام و  دنفوعـشم و  نارکذـت  ظفحب و  نازومآون  نایدـتبم و  اهبتکم  اهناخ و  میلعت  رد  دـنپ و  هدـب 
روهّدلا لیوحت  لوصفلا و  فیرصت  هدیب  ذا  رود  ناصقن  لهج و  روبث  لیو و  جاوما  مطالت  زا  ندرک 

ۀیرورض هّتس  بسحب  تحص  ظفح  تّیفیک  نایب  رد  هیناث  هلاقم 

هراشا

هدمآرد نینچ  ارقتسا  عّبتت و  رظن  رد  دوبن  نکمم  نا  زا  صّلخت  یّصفت و  ةویحلا  ةّدم  ار  ناسنا  هک  دوجولا  يرورض  روما  لوق  ششب  موسقم 
تاکرح ضارعا و  لوا  مسق  ندـب  رب  اـی  تسا  سفن  رب  دراو  روما  نآ  هک  تسین  نا  زا  یلاـخ  لاـح  اریز  سنج  شـش  رد  تسرـصحنم  هک 

وا دورو  رکا  یناث  مسق  قشنتسم  میسن  لّوا  مسق  اضعا  رب  ای  تسحاورا  رب  دراو  هک  تسین  نا  زا  یلاخ  یناث  مسق  هّیناسفن و 
46 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

نیرد هک  منیبهب  تسربتعم  ود  ره  وا  دورو  رد  رکا  سابتحا و  غارفتـسا و  تسا  ضرعلاب  رکا  بورـشم و  لوکام و  زا  تـالوانتم  تستاذـلاب 
نیا هّیندب و  تانکـس  تاکرح و  مود  مسق  هظقی و  مون و  لوا  مسق  ۀکرح  مدع  تکرح و  ای  تسذوخام  رابتعا  رد  ّسح  مدع  ّسح و  لاح 
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هک ماد  اـم  سب  ریبدـتب  تسموسوم  حالـصا  ّتیثـیح  زا  روما  نیرد  فرـصت  تسروهـشم و  هّیرورـض  هّتـسب  اـبطا  فرع  رد  هناکشـش  روما 
ریغب وا  لامعتـسا  رکا  هّیعیبط و  لاجآب  غلبم  تستحـص و  ظـفاح  بیترت  تقو و  فیک و  ّمک و  رد  دـشاب  یبجاوب  روکذـم  روما  رد  فرـصت 

ریبادت لامعتسا  سپ  دیازفا  فارحنا  رد  دشاب  فرحنم  رکا  دنادرکب و  یعیبط  لاح  زا  ار  جازم  مقسم و  تسا و  ضرمم  دوب  بجاو 
47 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

دیاب داصتقاب  طورشم 

[ اوه ریبدت  رد  ّلوا  لوق  ]

هراشا

یف واو  طاحم  مه  نادباب و  تسطیحم  مه  اریز  دنناوخ  رهاظ  نطاب و  سقطسا  ار  نآ  تساوه و  تاّیرورـض  يالجا  اوه  ریبدت  رد  لّوا  لوق 
يّدحب تدورب  يور  زا  ینعی  دشاب  لدتعم  هک  ییاوه  هکنادـب  نونکا  تسروطـسم  یعیبط  ملع  رد  هجنانج  تستاسقطـسا  لدـعا  هتاذ  ّدـح 

زا هجرخم  هراض  تایفیک  زا  یفاص و  تایفانم  هطلاخم  زا  دوشن و  ندـب  قّرعم  هک  یتیاغب  ةرارح  هجو  زا  ددرکن و  رعـشقم  وزا  ندـب  هک  دوب 
درب نوریب  لادتعا  لاح  زا  ار  ندب  هنیاره  دشابن  فصتم  هروکذم  توعن  فاصواب و  رکا  تسا و  ۀحص  ظفاح  دشاب  یلاخ  یعیبط  لاح 

[ اوه یعیبط  تارّیغت   ] هحول

یعیبط تاّریغت  هاک  ار  اوه  هکنادب 
48 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

ياضتقم زا  ناتسمز  هکنآ  دننام  یعیبط  ریغ  تاّریغت  هاک  یلصفب و  یلصف  بالقنا  یجربب و  یجرب  زا  سمش  لاقتنا  ببـسب  دوشیم  ضراع 
نیا یبونج و  ناتـسمز  ياوه  ای  درذکب  یلامـش  ناتـسبات  ياوه  هکنآ  دننام  یعیبط  يارجم  زا  جراخ  تاریغت  هاک  درذـک و  رتدرـس  تعّیبط 

ار و هجزما  یـضعب  تسبـسانم  یعیبـط  ریغ  هاوخ  یعیبـط  هاوخ  هیوها  عیمج  سب  میـالمان  یـضعب  میـالم و  یـضعب  دوب  تاریثأـت  ار  تاریغت 
ۀّلع وه  انحاورال  رـصنع  ّهنا  عم  انحاورا و  اننا و  دـب  رـصنع ال  ءاوهلا  خیـشلا  لاق  هحول  ایـشالا  قیاقحب  ملعا  هّللا  ار و  رکید  یـضعب  فلاـخم 

سفنلا ّدر  دنع  حورلا  نع  هرودصب  هیقنتلا  قشنتسملا و  ءاوهلا  دوروب  لیدبتلاب  اهحالصل 
49 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

هیقنتلل و زکرملا  یلا  طیحملا  نم  هیلا و  جاتحملا  ءاوهلا  بذـجل  طـیحملا  یلا  زکرملا  نم  اـهب  كرحتت  هّیعیبط  ۀـکرح  نیئارـشلا  بلقلل و  و 
* َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  هل  ۀّیهم  ۀمداخ  یه  ذا  ۀیرلا  ةدعاسمب  کلذ  ّمتی  اهنع و  ینغتسملا  لوضفلا  عفد 

[ اوه یعیبط  ریغ  تارّیغت   ] هحول

اوه داسف  للع  زا  هن  طبـضنم  ظوفحم و  تاّریغت  نا  بابـسا  تسا و  جراخ  اصحا  دح  زا  هک  تسیدحب  ترثک  زا  یعیبط  ریغ  تاّریغت  ار  اوه 
تسا ةرارحب  ای  اوه  تیفیک  فالتخا  دومن و  ناوت  وزا  تنوفع  تفارح و  ۀکوهس و  مامشتسا  هک  دوشیم  نانج  هاکنآ  تسوا و  هحیار  ّریغت 

هنّفعتم يازجا  دننام  هرّدکم  هّیدر  ءایشا  هطلاخمب  ای  بیکرت  دارفا و  بناج  رابتعا  هظحالم  اب  تسوبی  هب  ای  تبوطرب  ای  تدورب  ای 
50 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

تاروذاق فیح و 

[ ابص میسن   ] هحول
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بناج زا  هکنآ  بونج  دنک و  ۀکرح  برغ  قیرط  زا  هکنآ  روبد  دزو و  قرش  فرط  زا  هک  دنیوک  ار  یمیسن  نآ  ابـص و  هاکره  هک  دناهتفک 
ذاذر و ناراب  ياجب  ددرک و  مومغم  رّدکم و  نامسآ  دریک و  ندیزو  ناتـسمز  رد  دیآ  لامـش  هیحان  زا  هکنآ  لامـش  دیامن و  بوبه  بونج 
دسر و تیاغب  امرک  زور  رد  دنک و  تّوق  امرـس  اهبـش  رد  یعیبط و  ةداع  زا  ةدایز  ناتـسبات  رد  دراب و  مک  ناراب  راهب  رد  دنک و  لوزن  لولط 

ماّیا لاوحا  دوش و  رهاظ  سفّنلا  تابن ؟؟؟ ریز  رد  لامش  هیحان  رد  قورب  فیرخ  رد  دنیـشن و  راجـشا  قاروا  رب  رابغ  دوش و  مومغم  اوه  ّوج 
راثآ نیا  مامت  هاوخ  ابوب  دوب  رذنم  اهتلمجب  همه  نیا  ددرک  فلتخم  ترودک  افص و  رد 

51 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
داـیز هج  ره  زا  دـننک  زیهرپ  و  موحل ؟؟؟ هبّطرم و  همعطا  زا  دـنیامن  باـنتجا  هک  دوب  نا  نسحتـسم  ریبدـت  یـضعب  هاوـخ  ددرک  رهاـظ  هعفد 

دنراد یعرم  لالقا  لب  لادتعا  ترشابم  رما  رد  ندب و  رد  ار  ظیلغ  طالخا  دنادرک 

[ اوه رارضا  ابو و  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  هخسن   ] هحول

هراشا

بالک و دننام  هرطع  بویط  دشون و  یناحیر  بارـش  دنیـشن و  رایـسب  ماّمح  رد  دشون و  لهـسم  دنک و  نامدا  بعت  رد  هکره  هک  دناهدروآ 
وا هک  دننکیم  لقن  طارقبا  زا  هسیئر  ياضعا  زا  هلمجلاب  غامد  لدب و  اوه  رارـضا  زا  دنام  نوصم  ابو و  زا  ددرک  نمیا  دیوب  لدنـص  بیس و 

ار دوخ  سوفن  دندرک  رسق  هک  ینانآ  دمآ  ادیب  ماعط  زا  عانتما  ار  ناشیا  سپ  دنتشک  التبم  ابوب  هک  مدید  ار  مدرم  زا  يرایسب  دومرف 
52 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

دندوشک داهشاب  نابز  دندوبن  لکا  رب  رداق  هک  ینانآ  دنتسر و  دندروخ  يزیچ  دندومن و  تعاجش  لکا و  رب 

[ قورع دصف  ابو  عفاد  نیرتمهم   ] هحول

روهظ لاح  رد  هک  هیذغا  ابو  عفد  رد  تستالهـسم  عفنا  ربص  حلیلها و  برـش  هک  دناهتفک  تسرما  نیرتمهم  ار  ابو  عفد  هرهاظ  قورع  دـصف 
یفاص بآ  رد  كاپ  کیر  رب  هک  دنیوک  ار  درخ  ياهیهام  نآ  یـضارضر و  یهام  ریعّـشلا  کشک  سدـع  تسا  نیا  دناهتـسناد  بسانم  ابو 

توت و دجنس و  کشرز و  دننام  ندومن  لّقنت  ضباق  ياهویمب  ندرک و  هزمهّزم  هکاوف  ندیـشون و  هّیقامـس  هّیمرـصح و  هکرـسب و  دنک  اویا 
تسا نیعملا  معناب  هعقوتم و  تاّرضم  عفد  رد  ندومرف  لامعتسا  ناشیا  هبرشا  بوبر و  هایم و 

53 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

[ یمیکح زا  رگید  هخسن   ] هحول

روفاک حیاور  دیامرف  عفد  ار  اوه  داسف  ررض  دیامن  هکرس  بالک و  لدنص و  هحیار  مامـشتسا  نامدا  هکره  دومرف  هک  تسلوقنم  یمیکح  زا 
امامح و جداس و  دعس و  رعرع و  سونبآ و  نارفعز و  يرحب و  طسق  ّرم و  نامر و  عامقا  نامرلا و  بح  ربونـص و  ربنع و  کسم و  درو و  و 

نـسوس شوکنزرم و  يزچ و  سکرن و  دـیب و  رفوـلین و  هشفنب و  ندـیئوب  یهآـب  تنوـفع و  رد  تسا  عفاـن  ینمرا  حیـش  لـقترق و  هخیلس و 
ومیل و تسجرتا و  تسا  لمعتسم  ظیلغ  ياوه  ررض  عفد  ۀهج  هجنا  غلبا  تسا  هّیوها  فالتخا  لدتعم  نکاسم و  هیوها  حلـصم  ینوکنامـسا 

تسا عفان  ۀیاغ  رد  ناشیا  تایبرم  امش و  ابرش و  الکا و  هیوبنتسد 

[ اوه داسف  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  طارقب  هخسن   ] هحول
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رب داسف  هاکره  هک  هدومرف  طارقب 
54 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

تاکرح بیکرت  تحار و  تعد و  مازلا  فیطلتب و  ای  فیفختب  ای  دیربتب  ای  ناخـساب  دیاب  اوه  تیفیک  ّدض  ناکم  تیفیک  ددرک  ضراع  اوه 
تحـص و ظفاح  وا  هج  تسربکا  قایرت  تسا  لمعتـسم  نوعاط  ابو و  رد  هجنآ  عفنا  لجا و  هک  هدومرف  سونیلاـج  قاشنتـساب  هجوحم  هبعتم 

هلاحم دوش ال  كاله  دیامنن  عافتنا  واب  هکره  تسا  هکلهم  تاّیذا  ررض و  عفاد 

[ باب نیرد  هقفاوم  هبرشا   ] هحول

بر سیرابربنا و  هراصع  سابیر و  ّبر  مرصح و  بر  جرتا و  ضاّمح  لجرفس و  حافت و  مرـصح و  سابیر و  باب  نیرد  هقفاوم  هبرـشا  زا 
ضراع اب  بیقع و  هک  یعّوهت  یق و  اشحا و  داسف  هّیئابو و  تاّیمح  ۀهج  اصوصخ  تسا  سآ 

55 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
هزبرخ دننام  دوب  قرعم  رّدم و  هجره  دنیامنیم  عافتنا  روفاک  زا  همش  لدنص و  زا  همامش  ای  بالک  قاشنتـساب  هدقوتم  هراح  هیوهآ  رد  دوش 
رایـسب ندومن  لامعتـسا  هکرـس  ندرک و  هرغرغ  نادب  ندیـشون و  هداس  نیبجنکـس  تسا  عفان  ابو  رد  نآ  لاثما  رزک و  هناودـنه و  رایخ و  و 

دیوک سونیلاج  دیامن  هّمات  هدافا  دنشون  ثیتلح  هکرسب و  نان  ای  دننک  روخب  ثیتلحب  ای  دننک  بّطرم  هکرس  ّشرب  هناخ  ياوه  رکا  تسدیفم 
دصقب و روفاک  رکا  یلوا  دشاب  موتخم  نیط  رکا  دـنبای و  تقافا  ابو  تفآ  زا  دـنیامن  لوانت  هدرک  جوزمم  قیقر  بارـش  اب  ینمرا  یلک  هاکره 

دنشون هثداح  هجزما و  ياضتقم  بسحب  ریدقت 
56 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

اوه و تنوفع  زا  ضراع  مد  عطق  لوسفم  جنداش  رجح  تسیوادا  عفنا  هایـس  داب  مومـس و  داب  ۀـهج  همه  نیا  دـنبای و  تاجن  نوعاط  زا  هتبلا 
الثم نینچمه  نآ  نتـشادرب  دیامنیم و  دشاب  نّفعتم  ياوه  لبق  زا  هک  ینوخ  داسف  عفد  باّنع  ندروخ  هک  دـناهدروآ  دـنکیم  ابو  تبوعص 

زا هکره  هک  هدومن  معز  وا  هک  دناهدرک  لقن  میکح  سفور  زا  دنک  عفد  ابو  تّرـضم  دنزادنا  ندرک  رد  دـنزاس و  باّنع  زا  زارد  هدالق  رکا 
دـشونب بیکرت  نیزا  مرد  کی  زور  ره  دـنک و  هیالـص  كزان  وزج  کی  نارفعز  زا  وزج و  کـیره  زا  دناتـسب و  وزج  ود  يرطوقـس  ربص 

اوه و داسف  زا  هک  یفوخ  زا  نا  ریخبت  هک  هدرک  بیترت  يروخب  هک  دننک  لقن  زا  مه  ددرک  نمیا  اب  ترضم و  زا  درس  بآ  ای  هنهک  بارـشب 
يابو

57 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
طـسق نامرلا  ّبح  ضامحلا  رزب  رکذ  ردـنک  عامقالا  عورنم  رمحا ؟؟؟ درو  نآ  تفـص  دـهدیم  تاجن  ددرک  ضراع  هیوها  تنوفع  ماع و 

ره نزو  دـننک  صرق  صرق  دنـشرسب و  قیتع  یناحیر  بارـشب  دـنبوکب و  درخ  يوزج  کیره  زا  ندال  نارفعز  لدنـص  اـفرطلا  ّبح  يرحب 
اهتنملا هیلا  ادبملا و  هنم  اوه  داسف  عفد  رد  تسا  عفنلا  بیجع  هک  دنیامن  ریخبت  نآب  مرد و  کی  یصرق 

بورشم لوکام و  ریبدت  رد  مود  لوق 

هراشا

ات دنکن  هّیوق  ۀکرح  ماعط  زا  دعب  ددرک و  يراج  ارمتـسا  يارجم  رب  ات  دشاب  اذـغ  رما  ظّفحتم  هک  دـیاب  تحـص  ظفاح  هک  هدومرف  سونیلاج 
مظن هتفک  هک  تسلوقنم  املع  یضعب  زا  دتفین  لوهم  یضرم  رد 
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ردج  للق  یلع  ول  ردف و  ّتیشغت  اذامنغ  سار  یلع  ول  منف و  تیّذغت  اذا 
تسیتقو اذغ  تاقوا  دمحا 

58 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
دنا هدومرف  هک  تسیورم  دنه  يامکح  زا  ددرک  حبان  ماعط  ةوهـش  دـبای و  تّفخ  نطب  لفـسا  دردـک و  ورف ؟؟؟ هدـعم  زا  لوا  ماعط  لقث  هک 

مد دسالا  بوثوک  تابث  هل و  ّناف  دنیامن  بانتجا  بذاک  ياهتشا  زا  قداص و  ياهتشا  ماکنه  ّالا  دنروخن  ماعط 

[ لوکأم ریبدت  ]

[ ماعط تارم   ] هحول

دیآ دیدب  شحاف  ررـض  دیامن  لّوا  تداع  تیاعر  زاب  رکا  دشون  راب  ود  یتّدم  نا  زا  دعب  دـنک و  تداع  ندیـشون  ماعط  رابکی  يزور  هکره 
دوش لیقث  ماعط  وا  ندـب  رد  هکره  دوب  تبون  هس  زور  ود  رد  هکنانج  تستبون  ود  يزور  تبون و  کی  يزور  ماعط  تارم  نیرتهب  دـناهتفک 

دیامن لفست  وا  ياذغ  هکنآ  زا  شیب  دیآرک  یقب  هک  تسنآ  ریبدت  نیرتهب  دیآ  کنت  ورب  سفن  تالآ  هکنانج 
59 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

مّونلا موّصلاب و  هیلعف  ددرکن  ّریغتم  اشج  هحیار  هک  هبترمب  اما  دوش  لیقث  وا  نت  رب  اذغ  هکره  و 

[ هظیلغ هیذغا   ] هحول

ظیلغ ءام  اذغ  مزالم  موادم و  هکره  تحار  تعد و  بابرا  قفاوم  هفیطل  هیذغا  تضایر و  تسلقب و  باحـصا  قفاوم  هظیلغ  هیذغا  هکنادـب 
یّلک تاداسفب  دوش و  دسنم  اذـغ  دـقانم  سفانم و  هّجف  هجزل  طالخا  مکارت  زا  ّالا  دـیامن و  لهـسم  تبرـش  دـهاعت  هک  تسبجاو  ورب  دـشاب 

يرطوقـس و ربص  دـنیامن  ماعط  يایاقب  جارختـسا  واـب  هجنآ  عفنا  تسیناـحیر و  قیتع  بارـش  دـننک  اذـغ  ررـض  عفد  واـب  هجنآ  عفنا  دـیارک 
لهسم یلجرفس  شراوج 

[ هیذغا بیترت   ] هحول

فطلا نآ  زا  دعب  دنیامن و  فطلا  میدقت  هک  تسنآ  هیذغا  نیرتلضفا  هک  تسنآ  رب  اّبطا  عامجا 
60 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

دوش رّخاتم  فیطل  رکا  هک  ّضمحت  داسف و  ررـض  زا  ددرک  نمیا  دـنک  بیترت  تیاعر  هکره  سب  دـننک  اولح  ریخاـت  دـیاش و  هک  یبیترت  رب 
زا همعطا  دـعبا  هک  هدومرف  هدافا  سونیلاج  دریذـپ  داسف  الثم  تسا  هدـعم  لمخ  قصالم  هک  یظیلغ  ماعط  وا  داسف  زا  دریک و  داسف  مقر  دوز 

يرخـص و یهام  وهیت و  کبک و  ناوج و  غرم  تشوک  تسکاب و  ناـن  دـننام  نآ  ظـیلغ و  فیطل و  ناـیم  دوب  طّـسوتم  هک  تسنآ  تّمذـم 
خانافـسا و ینـساک و  وهاک و  دـننام  لوقب  زا  همـسد و  قارما  دوب و  هدـش  ّزیمتم  هیبام  زا ؟؟؟ هک  يریـش  دـنک و  اویا  ایرد  رد  هجنآ  هلمجلاب 

دیامن نامدا  جهن  نیرب  هکره  همعطا  بیترت  رد  دنراد  مدقم  هک  دیاب  قلس  لدرخ و  مغلـش و  برت و  دننام  دوب  عیطقت  الج و ؟؟؟ ورد  هجره 
دنک ظفح 

61 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
تضایر باحصا  ةوق  نهوم  تسیندب و  فعضم  هکنآ  رکم  ار  وا  تحص 
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[ هفیطل هظیلغ و  هیذغا  تارضم  عفانم و  نایب   ] هحول

هابـشا ةامحل و  رطق و  سدع و  بنرک و  زاق و  طب و  موحلب  سیا  نآ و ؟؟؟ ریغ  یهام و  زا  كرزب  تاناویح  واک و  تشوک  زا  هظیلغ  هیذغا 
غرم تشوک  اهّرب و  تشوک  دـننام  هفیطل  هیذـغا  تسحاورا و  رّدـکم  دّدـسم و  اّما  تسا  نیتم  ظیلغ  مد  دـّلوم  ندـب و  نّمـسم  ناشریاظن  و 

دنادرکیم ثداح  ندب  رد  فعـض  دنکیم و  قیقر  یفاص  مد  دیلوت  نآ  لاثما  جنرب و  شام و  دـیبس و  ياهابروش  هزیر و  ياهیهام  ناوج و 
ریش تشربمین و  غرم  مخت  اهّرب و  واک  ناوج و  دنفسوک  دننام  هّطسوتم  هیذغا  دزاسیم و  حتفنم  عستم و  ار  حور  اذغ و  ذفانم  يراجح و  و 

نادبا حلصم  هزات  رینپ  هزات و 
62 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

ندب يوقم  تّحص و  ظفاح  تسا و  همیلس 

[ دنشاب یفاکتم  يواستم و  ةّوق  رد  هک  ماعط  ود   ] هحول

هک تسا  هتفک  طارقب  تسوا  قاتـشم  بلاط و  اضعا  اریز  تسا  هجزما  قفوا  واّذـلا  دنـشاب ؟؟؟ یفاـکتم  يواـستم و  ةّوق  رد  هک  ماـعط  ود  ره 
يذوم يرفانح  ره  تسیذاغ و  یمیالم  ره  سب  دشاب  رفانم  هک  دتفا  رایسب  دوب و  تعیبط  میالم  هک  دوب  تعیبط  رایسب 

[ تسّدضب ضرم  هلازا  لثمب و  تّحص  ظفح   ] هحول

بانتجا هک  تسنانج  بجاو  دوب  تحـص  ظفاح  هکره  رب  سب  تسّدضب  ضرم  هلازا  لثمب و  تّحـص  ظفح  هک  تسنآ  امکح  لوق  هکنادـب 
تسا لادتعا  رب  امکح  لوقب  وا  عضو  تحص و  ظفح  يانب  اریز  درس  هاوخ  مرک  هاوخ  دشاب  لادتعا  ّدح  زا  زواجم  هجره  زا  دیامن 

[ تسا یلوا  نآ  اهمامتب  هکاوف  زا  بانتجا  ار  تحص  ظفاح  دوب  نکمم  رکا   ] هحول

راصتقا الا  یلوا و  نآ  اهمامتب  هکاوف  زا  بانتجا  ار  تحص  ظفاح  دوب  نکمم  رکا 
63 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

زا ات  دنـشونن  ماعط  زا  لـبق  هکناـنج  دراد  هاـکن  بیترت  همه  اـب  نیریـش و  ياـهزبرخ  حیـضن و  دـیبس  روکنا  هتخپ و  نیریـش  ریجنا  رب  دـیامن 
دیـشون و دـیاب  التما  الخ و  نایم  ینعی  نیماعطلا  نیب  هکلب  دـنکن  ماعط  داسفا  ات  دنـشونن  ماـعط  زا  دـعب  ددرک و  نمیا  نا  رب  هیتاـتم  تارـضم 

مد دیحولا  کلملا  نم  دیئاتلا 

دوب نوخ  عماق  هک  هلدتعم  هفیطل  هیذغا  عبر  لصف  رد  هحول 

هتبلا ناتسبات  روکذم و  ياهیشرتب  مه  اهّرب  واک  اهلاغزب و  ناوج و  غرم  ياهتشوک  ای  کنادران  ومیل و  قامسب و  ياهروزم  دننام  دیشون  دیاب 
فیرخ رد  دیـشون و  دـیاب  دوـب  نّیلم  هجره  هلمجلاـب  هروـغ  يدـنه و  رمت  وـلآ و  ياهیـشرت  اـب  ریدـقت  رهب  رتـمک و  تشوـک  رتـشیب و  رّوزم 

دیبس ياهابروش 
64 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

هبرف و ياهتـشوک  ناتـسمز  رد  دیـشون و  دـیاب  دوب  هدایز  تبوطر  ورد  هجره  ناوج و  غرم  تشوک  دنفـسوک و  هّرب  ياهتـشوک  یـشرتیب و 
دیاب لوانت  لعفلاب  راح  ناتـسمز  رد  لعفلاب و  دراب  ناتـسبات  رد  نینجمه  دیـشون  دـیاب  اهبرم  اهاولح و  تظلغب و  لـیام  كاـنتوق  ياهاذـغ 
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دوبعم ای  يدامتعا  کی  دومرف و 

[ لدتعم ياذغ  ماسقا   ] هحول

ای تفاطل  تفاثک و  ناـیم  دوب  نیفرطلا  نیب  اـم  ینعی  دوب  طـسوتم  هکنآ  یکی  دـنیامنیم  قـالطا  ینعم  هسب  اـبطا  ار  لدـتعم  ياذـغ  هکنادـب 
لادتعا رتشیب  ای  زیچ  ود  جزم  طلخب و  هکنآ  مود  تشربمین  غرممخت  هدرز  هلاغزب و  تشوک  هدیم و  نان  دننام  نآ  ریغ  ای  تدورب  ترارح و 

دننام ةوق  رد  دوب  هتفای  داصتقا  و 
65 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

ناویح و یـضعب  جازمب  ۀبـسن  وج  ناسنا و  جازمب  ۀبـسن  مدنک  دـننام  یجازم  میالم  دوب  نینج  هکنآ  میـس  یلقاب  وجبآ و  ای  سدـع  قلس و 
نآ لاثما  امه و  کس و  جازمب  ۀبسن  ناوختسا 

[ ییاود هیذغا  ییاذغ و  هیودا   ] هحول

دیامن اضتقا  لوکام  لیدعت  ای  جازم  لیدبت  زا  ترورض  یعاد  رکم  تسا  هیلا  تفتلم  ریغ  اقلطم  ییاود  هیذغا  لب  ییاذغ  هیودا  هکنادب 

[ قداص ياهتشا  بلاغ و  ياهتشا  عفادت   ] هحول

ضارما و ّدلوم  ندیـشون  ماعط  قداص  ياهتـشا  ریغ  رب  تسا و  ساوح  شوشم  رجنم و  هدعم و  فعـضم  ةوق و  نهوم  بلاغ  ياهتـشا  عفادت 
ةادر تیاغ  رد  تفر  نآ  رکذ  رتشیب  رد  هکنانج  ماعط  رب  ماعط و  لاخدا  توم و  بالجتسا  رب  تسیعاد  تارارح و  ینفم  مرهم و 

66 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
رکا تسذیذل  ریغ  ياذغ  زا  رتحودمم  ذیذل  ياذغ  تسا  تعیبط  ّریحم  شوشم و  ماعط  ناولا  ریثکت  لکا و  نامز  لیوطت  نا  زا  دـعب  تسا و 

دنیامنن راثکتسا 

[ هزمیب ماعط  ندروخ   ] هحول

لکا تموادم  درآ و  راب  تلاسک  دیامن و  ماعط  توهش  طاقسا  فیک  يور  زا  هاوخمک  يور  زا  هاوخرایـسب  اصوصخ  ندروخ  هزمیب  ماعط 
روش ماعط  نامدا  یمح و  بجوم  تستوهش و  یخرم  تاوالح  طارفا  بصع و  فعـضم  ففجم و  تسمره و  تعرـس ؟؟؟ ثروم  ضماح 

؟؟؟ هفتب و حلام  حلامب و  هفت  ولحب و  ضماح  دنزاس و  عوفدم  ضماحب  ولح  ترضم  هک  تسنآ  بسانم  سب  تسندب  لزهم  فّفجم و 
تسد ماعط  زا  هک  دوب  یقاب  اهتشا  هّیقب  زونه  هک  دیاب 

67 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
دوش لطاب  نامز  كدنا  زا  سپ  تسعوج و  یضاقت  زا  هّیقب  نآ  هج  دنشک 

[ تسندب کهنم  لزهم و  هیمح  تمزالم   ] هحول

لسر و ایبنا و  لضفا  هک  تساجنیا  زا  ضرم  نامز  رد  تسا  ظیلخت  وجمه  تحـص  نامز  رد  کلب  تسندـب  کهنم  لزهم و  هیمح  تمزالم 
طلخملا ضیرم  یّمحملا و  حیحص  ناحصی  نانثا ال  هک  هدومرف  لک  وزج  هصالخ 
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[ تسا عونمم  دنج  ياذغ  نایم  عمج   ] هحول

ریـش و نایم  هک  دـناهتفک  الثم  تسراوشد  ام  رب  سایق  يور  زا  نآ  ّتیمل  تابثا  هک  دـنج  ياذـغ  نایم  عمج  دـناهدومرف  عنم  اّبطا  زا  نابرجم 
هسیره و اب  رانا  هّلک و  اب  روکنا  دننکن و  عمج  یـشرت  اب  ریـش  نینجمه  جلاف  ماذج و  دننام  تسا  هنمزم  ضارما  دلوم  هک  دـننکن  عمج  یهام 

عورخ لاغزب  هک  ینایرب  نینجمه  غرم و  تشوک  برت و  اب  تسام  جنرب و  اب  هکرس 
68 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

سم فرظ  رد  هک  هکرس  دنروخن و  زایب  ریش و  دنشونن و  بارش  ریـش و  دننکن و  عمج  یهام  ندروخ  ترـشابم  اب  زین  دنروخن و  دشاب  هتخپ 
جلاف و رت  ياههویم  هّیکـشک و  نایم ؟؟؟ ندرک  عمج  درآیم و  راب  يروک  جورداب  بادس و  زایب و  نایم  عمج  دناهتفک  دنـشونن  دوب  هدـنام 

مخت درآ  صرب  دناهتفک  ندروخ  ریـش  یپ  زا  بارـش  ندیـشون و  درـس  بآ  جنرب  هّصاخ  مرک  ماعطیب  زا  درآ  دـیدب  لصافم  عجو  سرقن و 
دّرم هئاضقل  و ال  ِِهتاِملَِکل * َلِّدَبُم  درآ ال  جازم  داسف  هزبرخ  زا  دعب  درآ و  هتکس  دنیوک  یهام  زا  دعب  غرم 

بورشم ریبدت  رد  هحول 

هراشا

اذغ هقردب  هکلب  يذتقمب  دیاب  هبّشلا  دیدش  اذغ  بّکرم و  ندب  تسا و  طیسب  اریز  دوشیمن  اذغ  بآ 
69 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

دنک هفاج  ياضعا  بیطرت  ددرک و  سولیک  دوز  ات  دنک  اذغ  قیقرت  دنارذکب و  هقیض  يراجم  زا  ار  وا  ات  دوشیم 

[ تساهوج بآ  اهبآ  نیرتهب   ] هحول

تنوفع لوبق  زا  ات  اهکنس  رب  ای  ددرک  صلختسم  هیدر  بیاوش  زا  بآ  ات  كاپ  ۀبرت  رب  يراج  اصوصخ  تساهوج  بآ  اهبآ  نیرتهب  هکنادب 
نزو تفخ  رکا  همه  نیا  اب  عبنملا و  دیعب  اصوصخ  دوب  لفـسا  بناجب  ردحنم  هکنآ  برغ و  زا  ای  دیآ  بونج  بناج  زا  هکنآ  دوب و  رترود 

روهشم اوتـسا  طخ  يارو  تسیهوک  وا  عبنم  هج  تسعماج  ار  دماحم  نیا  رثکا  لین  بآ  دیآ و  نارک  شنزو  رابتعا  نازیم  رد  دوش  رای  نآ  اب 
تافـص یقاـب  روبزم و  کـلامم  کـلاسم و  رد  اـصوصخ  يوبه  بتک  رثکا  رد  تسروطـسم و  یبطق  نوناـق  حرـش  رد  هکناـنج  رمق  لـبحب 

هدهاشمب
70 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

ندعم زا  ریغ  درذک  نداعم  رب  ای  دننک  یناکدـنز  تاناویح  ورد  درذـک و  راجـشا  لوصا  ماجا و  حـیاطب و  رب  هجنآ  اما  ددرک  مولعم  نایع  و 
نیا دوب  سمّـشلا  فوشکم  ریغ  ای  ددرک  سوسحم  هحیار  ای  یمعط  وزا  ای  دابکا  دـعمب و  اـصوصخ  تستعفنم  تیاـغ  رد  نآ  بآ  هج  نهآ 

تسا ةادر  تیاغ  رد  همه 

[ تسناراب بآ  اهبآ  لضفا  دناهتفگ   ] هحول

هدروآ عمج  هیرخص  یضارا  رب  ار  نآ  تعنص  لمعتب و  ای  دشاب  هدش  عمج  اهرازکنـس  رب  هجنآ  اصوصخ  تسناراب  بآ  اهبآ  لضفا  دناهتفک 
هنـسح تافـص  عیمج  مداع  وا  هج  رتلزان  همه  زا  هاج  بآ  تسا و  ظـلغا  وزا  تاونق  بآ  تسین و  یلاـخ  یتظلغ  زا  همـشج  بآ  اـما  دنـشاب 

هیزن ياج  بآ  هظیلغ و  هرخبا  ناقتحا  ببسب  تسا 
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71 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
فرب و بآ  نکیل  هناخبا  رد  ددرکیم و  ددجتم  وا  عونب  دشابیم و  حزنب  یتکرح ؟؟؟ هلمجلا  یف  هاج  بآ  رد  هج  تسرتورف  وزا  كانمن  و 

تسا تظلغ  ةادر و  تیاغ  رد  خی 

[ بآ لامعتسا  تقو   ] هحول

عورف و دبکلا و  بابب  دیامن  لاصیا  یقیراسام و  قاقد  قورع  رد  ار  هیذغا  دوش  هقردب  ات  تسیدعم  مضه  حونس  زا  دعب  بآ  لامعتسا  تقو 
هدـعم مفب  دـنادرکیم و  یفاط  ار  ماعط  تسا و  ّظلغم  جـحنم و  ماعط و ؟؟؟ دـسفم  ماـضهنا  رادـحنا و  زا  لـبق  بآ  لواـنت  هج  نآ  لوادـج 
امکح یـضعب  هجرکا  ماعط  اب  هدـعم  رد  بآ  تاقالم  تسزیاج  ماکنه  نا  هک  دوب  مرک  تخـس  ای  دـشاب  کـشخ  ماـعط  هکنآ  رکم  درآیم 

بآ اّما  شطعلا  هتقوف  ءآملا  اما  هک  دناهتفک 
72 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

ینابـصع ضرم  ای  دوب  درـس  براش  هدعم  دبک و  هکنآ  رکم  تسـش  راوج  ّدسم  داس  امکح  معزب  درـس  بآ  هک  دوب  درـس  تخـس  هک  دیاب 
تسین زیاج  درس  بآ  ندیشون  هجو  جیهب  تقو  نا  رد  دوب  هتشاد  یغامد  ضرم  ای  ردص  عجو  ای  لاعس  جّنشت و  دننام 

دومن دیاب  زارتحا  درس  بآ  ندیماشآ  زا  عضوم  تشه  زا  دعب  هک  دناهتفک  ابطا  هحول 

[ مامح زا  دعب  لّوا  ]

دنکیم ةرارح  هریان  يافطا  دامخا و  درس  بآ  تسا و  لعتشم  شعتنم و  يزیرغ  ترارح  تقو  نآ  رد  هج  مامح  زا  دعب  لّوا 

[ لهسم زا  دعب  مود  ]

دیامنیم لاعتشا  ترارح  ندب  ياقن  تابوطر و  ضفن  هطساوب  زین  ماکنه  نا  رد  هج  لهسم  زا  دعب  مود 

[ مرگ شآ  زا  دعب  موس  ]

ةرارح هطساوب  مرک  شآ  اریز  مرک  شآ  زا  دعب  موس 
73 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

زین بآ  دزاسیم و  یخرتسم  ار  باصعا  دـنکیم و  ذوفن  ترارح  ذـیفنت  زا  دـعب  شتبوطر  اـضعا و  قاـمعا  رد  دـنکیم  ماـت  ذوفن  ترارح 
دشاب یبصع  ضارما  مسوم  سب  تسا  بصع  یخرم 

[ هبطر هکاوف  لوانت  زا  دعب  مراهچ  ]

دوش لصاح  یبوطر  ضرم  سب  دنادرک  هدایز  ّتلب  بآ  تسندب و  بّطرم  رت  ياههویم  هج  هبطر  هکاوف  لوانت  زا  دعب  مراهچ 
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[ اولح زا  دعب  مجنپ  ]

ترارح دوش  هدیـشون  بآ  رکا  تعیبط  ّتیعبتب  ددرکیم  شعتنم  ةرارح  ینیریـشب و  دنکیم  لابقا  تعیبط  هکنآ  ببـسب  اولح  زا  دـعب  مجنپ 
ددرکیم یفطنم 

[ عامج زا  دعب  مشش  ]

ءاضعا فعـضم  دش  هتفک  هجنانج  بآ  دوب و  هتفای  فعـض  یعامج  تاکرح  هطـساوب  لسانت  ياضعا  ماکنه  نا  رد  هج  عامج  زا  دعب  مشش 
ینابصع

[ یناسفن یندب و  تاضایر  زا  دعب  متفه  ]

يارب یناسفن  یندب و  تاضایر  زا  دعب  متفه 
74 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

افطنا فوخ  تارارح و  ندومن  لاعتشا 

[ راهان رد  متشه  ]

هجره اب  دشاب و  ثعبنم  ندب  ةرارح  تلاح  نا  رد  اریز  دـش  هتفک  تاکرح  تاضایر و  رد  هچنآ  نیع  ۀـهج  هدـعم  يالخ  راهان و  رد  متـشه 
دوش یقالم  ددرک  دراو  هدعم  رد 

[ درس بآ  ندیماشاین  عقوم  هرابرد  ظحاج  مالک   ] هحول

دـماشاین و درـس  بآ  لیللا  مون  اصوصخ  لیوط  مون  زا  هابتنا  زا  دـعب  هک  دـیاب  دراد  تسود  تحـص  هکره  هدومرف  هک  تسلوقنم  ظحاج  زا 
ۀکرح مدق  دنج  ندرک و  حتحنت  نتـسشن و  زا  دـعب  دـماشآ  صاصتما  قیرطب  کنترـس  هزوک  زا  هک  دـیاب  نآ  ندـیماشآب  ددرک  جاتحم  رکا 

ٌمَْون َو ال  ٌۀَنِس  ُهُذُخَْأت  ال  نم ) ناحبس   ) ددرک لصاح  مات  هبنت  ات  ندومن 

نا ریغ  هرکسم و  هبرشا  رد  همتت 

هراشا

نا زا  میدق  میکح  لیزنت  هجنانج  رکسم  بارش  هکنادب 
75 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

حوضو تیاغ  زا  نآ  نید و  رماب  دـیاع  یـضعب  تسدـنج  دـسافم  نمّـضتم  امهعفن  نم  ربکا  امهمثا  هدومرف  هک  اجنا  دـیامنیم  راـبخا  نا  زا 
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ضارما بالجتسا  توهش و  لالقا  ضرع و  صقن  يور و  بآ  تقارا  لام و  ناصقن  زا  ایند  رماب  عجار  یخرب  تسین و  ماربا  نایبب و  جاتحم 
دننام تسلوصحلاعقوتم  رکـس  ماکنه  یـضعب  هک  یناسفن  ضارعا  عاونا  تسّریغتم و  نآ  ياصحا  هک  تسیدـحب  ترثک  زا  هک  هّیندـب  هبعص 

ابطا روهمج  لوقب  اّما  تامادن  سفن و  تارثات  نزح و  مومه و  دننام  یتسم  همیمذ  لاوحا  زا  ندش  هاکآ  زا  دعب  یـضعب  توهـش و  بضغ و 
رورس و ثاریا  نآ  سفنب و  صاخ  یکی  تسا و  تحص  ظفح  توق و  تیوقت  نآ  ندبب و  صاخ  یکی  تسا  هلیلج  تعفنم  ود  رب  لمتشم 

76 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
بترت ار و  ناسنا  یضعب  تسا  عفان  رکّسلا  نود  وا  لیلق  ناسنا و  عیمجب  تسراض  وا  ریثک  امکح  اّبطا و  ریاس  قافتاب  تسا و  طاشن  ثاعبا  و 
دشاب نآ  لامعتسا  ذخا و  نیناوقب  فقاو  هک  یسفنلا  میکح  یلقاع  زا  زج  طیارش  نآ  میدقت  هک  تسدنج  طیارـشب  طورـشم  زین  تعفنم  نآ 

تبقارم زا  هک  یلغـش  ار  وا  داسفلا و  یلا  یـضفی  هریثک  ریثکلا و  یلا  ّرجی  هلیلق  هک  دـناهتفگ  امکح  هج  لاحره  رد  دوب  دوخ  سفن  طباض  و 
دشوک طارفا  رد  ندیشون  ماگنه  دشون و  قفتا  ام  فیک  هک  یسک  زا  فیکف  دیآیمن  دوبن  دراد  زاب  طیارش  نآ  تاقوا 

[ بارش رد  یمیکح  مالک   ] هحول

تسین تافتلا  نآب  ار  امش  ور  هج  زا  دناهتفک  رایسب  تعفنم  بارش  رد  هک  دندیسرب  یمیکح  زا 
77 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

نوزحم رگید  زور  دنشاب و  نونجم  زور  نآ  هک  دیشون  دیاب  يزیچ  ارج  دومرف 

[ بارش عفانم  نایب   ] هحول

هراشا

دنج  یماع  لد  رهب  زا  نکم  تمکح  یفنيوکب  زین  شرنه  یتفکب  هلمج  یم  بیع 
تسرابتعا طورش و  تیاعرب  طورشم  نکیل  تسرایسب  دیاوف  عفانم و  دهعتم  اما  تسرامـشیب  دسافم  راضم و  لیفک  بارـش  دنج  ره  هکنادب 

ریخ تثادح  تقاتع و  رد  ماوق و  لدتعم  نول و  یفاص  يوبشخ و  دوب و  معّطلا  بیط  الثم  دشاب  فصتم  هنسح  تافصب  بارـش  هک  دیاب  الوا 
هنحـش دنراد و  یعرم  طیارـش  قح  اضتقم  بسحب  مایا  تاقوا  لوصف و  هجزما و  رد  دـشاب و  فوصوم  تافـص  نیاب  هک  یبارـش  هچ  رومالا 

داصتقا شناد و 
78 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

رورـس هک  ماد  ام  دـنرادرب  سلجم  هاکتعا  رز  زا  ینادـسج  یناسفن و  تعفنم  لخد  هک  نیقی  دـنرامک  راثکإ  طارفا  داـسف  درمت و  باـبرا  رب 
لدـتعم رادـقم  هک  دنـسرتن  طارفا  زا  میلـس  نهذ  ساوح و  نورقم و  طاشن  هب  نوزوم و  موظنم و  تاکرح  وکین و  هرـشب  نول  دوب و  دـیازتم 

دریذب ناصقن  ۀکرح  ددرک و  شوشتم  نهذ  دوش و  لیقث  غامد  ندب و  دریک و  ةّوق  نایثغ  دنک و  هبلغ  ساعن  نوچ  تسلاوحا و  نیا  یضاقتم 
طورـشم بارـش  هحول  تسترـضم  تیاـغ  رد  نآ  لـیلقب  یق  ددـنبهن و  تروـص  یقب  زج  نآ  كرادـت  تسا و  هدیـسر  طارفا  دـحب  هکنادـب 

حادقاب لادتعاب 
79 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

رظانمب دوب  فوفحم  بارش  تبحـص  هک  دیاب  ریدقت  رهب  لاخدا و  بیرقت و  زا  رتعفان  حادقا  لالخ  رد  لالخا  دیعبت و  رابک و  زا  رتهب  راغص 
رطاخ ضبق  مزاول  هّماع و  بابـسا  زا  هک  دیاب  هلمجلاب  ریذپلد و  ریمازم  اهرطع و  رادید و  رانلک  راذعلک  بیباحم  رامثا و  راهزا و  زا  هذـیذل 
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هیراج راهنا  فارطا  نیتاسب و  فانکا  رب  هحیـسف  هیلاـع  عاـقب  هعفترم و  یـضارا  رد  تبحـص  ياـج  دوب و  رود  سلجم  زا  همه  دـشاب  هجره 
کیرحت بارـش  هک  تسنآ  ۀـهج  همه  نیا  ددرکیم و  یتاـتم  بترتم و  ناـشیا  روضح  رب  رورـس  حرف و  تیاـغ  هک  اّدوا  اقدـصا و  روضحب 

ۀکرح اوق  نوج  دنکیم و  سفن  ياوق 
80 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

ددرک لّدبم  دانعب  دادو  دسافمب و  دیاوف  دنوش و  ضبقنم  دندرکن  لصاو  شیوخ  بولطم  رب  دننک و 

[ بارش یناسفن  یندب و  دیاوف   ] هحول

هک هدمآرد  اّبطا  يارقتسا  عبتت و  رظنب  تسیناسفن  هجنآ  اّما  تسیندب  یضعب  یناسفن و  یـضعب  بارـش  دیاوف  تشگ  روکذم  هچنانچ  هکنادب 
دـساف رکف  مغ و  باهذا  لخب و  هلازا  عیجـشت و  لما و  حـیقت  سفن و  طـسب  رورـس و  دـننام  دوب  دـناوتن  لـکاشم  لـثامم و  وا  اـب  زیچ  جـیه 

هج دـنکیم  هّیوق  هغمدا  هیوقت  اما  تسغامد  فعـضم  بارـش  هجرگا  تسایـشا  عفنا  ار  ایلوخیلام  باحـصا  بارـش  دـناهتفک  هک  تساـجنیا 
ةوق بارش  زا  روثام  فیطل  رح  زا  کلب  ددرکیمن  رثاتم  بارش  هدعاصتم  هرخبا  زا  يوقام  غامد ؟؟؟

81 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
تاحرفم ریبک و  تاقایرت  سوطیس و  دیرثم و  اثیلش و  لثم  تابکرم  یضعب  زا  ددرک  دافتـسم  هک  تسا  نکمم  هجرکا  عفانم  نیا  دریکیم و 

دب هجنا  اّما  ددرکیمن و  بترتم  نا  رب  اهمامتب  دیاوف  مرج  نامز ال  نیرد  تسدوقفم  تابکرم  نیزا  یضعب  ءازجا  نوج  اّما  نآ  ریغ  هیتوقای و 
حیتفت وا و  قـال  زا  تاـبوطر و  جاـضنا  هیزیرغ و  ةرارح  هیوقت  راذـع و  قارـشا  هنوگ و  قیربت  هرـشب و  تراـنا  نول و  نیـسحت  دـننام  تسین 
جاضنا هّیدر و  تاطلاخم  زا  وا  هیقنت  مد و  هرانا  فیطلت و  حور و  ریثکت  مضه و  هیوقت  ماسم و  حـیتفت  ذـفانم و  دـس و  هلازا  ادـغ و  يراجم 

عفانم نیا  رثکا  نکیل  تسوا  ۀیداع  عمق  ادوس و  جازم  لیدعت  ارفص و  ماروا  مغلب و 
82 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

هلمجلاب جنـشت  هشعر و  ثروم  بصع و  یخرم  نهذ و  دّلبم  بارـش  تمادا  نکیل  ددرکیم  یعیبط  یناویح و  ياوقب  دـیاع  میدرمـشرب  هک 
تسینابصع ضارما  بجوم 

[ بارش رد  هنسح  تافرصت   ] هحول

حالصا هتبلا  رورحم  براش  نهک و  بارش  دوب و  مرک  هک  هکرس  الثم  دیآیم  حالص  لاحب  هک  دننکیم  بارش  رد  هنسح  تافرصت  یـضعب 
هرطع هکاوف  بآ  بالک و  وج و  درآ  کشمدـیب و  قرع  رفولین و  ینـساک و  قرعب  هاک  هکنانج  ددـنبیم  تروص  لیدـعت  جزم و  عاوناب  نآ 

تسفرص بآ  دنیامن  نآب  بارش  تروس  رسک  هجنآ  عفنا  فرص و  بآ  هب  هاک  دننکیم و  فرـصت  عومجم  يداوف و  نآ ؟؟؟ لاثما  هدراب و 
تفاطل ببسب  تسفطلا و  تطاسب  هطساوب  بآ  هج 

83 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
هیوبجنرداب و نابزواک و  قرعب  بارـش  جزم  اجنا و  رد  اوبزوج  ندـیناسیخب  نآ  لیدـعت  ون  بارـش  دوب و  درـس  اوه  رکا  نینچمه  فرـشا و 

مومذم دومحم و  فانصا  زا  دنک  مولعم  لیصفتب  ار  بارش  لاوحا  هک  دهاوخ  هکره  دننکیم و  دوع  یکطصم و  جرتا و  تانش  راوجب  لقنت 
بارش نایتا  ذخا و  رکس و  تاعرسم  تایطبم و  سلجم و  یکنوکج  عضو و  ندیماشآ و  تیفیک  جزم و  حالصا و  قرط  تالقنت و  رکذ  و 
هتشون باب  نا  رد  هک  دیامن  هّللا  دابع  لقا  نیا  سلجم  جنب  هلاسرب  عوجر  نآ  لاثما  صاخشا و  فانـصا و  هجزما  نانـسا و  لوصف و  بسحب 

هدش هدومن  ثاحبا  يافیتسا  و 
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84 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

هرکسم ریغ  هبرشا  رد  لیذ 

تسا و شطع  نکسم  قازب و  ثفن  رب  دیامن  هناعا  هدعم و  هیوقت  هب  دوب  مضه  رب  نیعم  دنک و  مف  تبطرب  هداس  نیبجنکـس  هک  هتفک  طارقب 
رد دیوک  سونیلاج  هعاّذل  هّراح  طالخا  زا  هدـعم  مرج  یلاج  لوب و  رّدـم  حـیئارا و  للحم  دوب و  رارم  عماق  فیـسارشلا و  نود  اضعا  قفاوم 
رد عفان  هلضاف و  يارفص  زا  هدعم  یلاج  تسا و  هدعم  تابوطر  عطاق  نآ  تسیلجرفس و  نیبجنکس  بارش  هقفاوم  هبرشا  زا  هک  احصا  ریبدت 
نآ تفـص  تسا  هبلـص  ياضعا  دّدشم  ینطاب و  ياضعا  يّوقم  هلمجلاب  ددس و  حـتفم  دـبک و  يّوقم  مضه و  فعـض  ةوهـش و  باهذ  باب 

بذع ّشه  لجرفس  دنریگب 
85 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

دننک كاپ  مخت  ضراوع  عباوت و  مخت و  زا  ار  وا  نورد  دنـشارتب و  وا  تسوپ  دـشاب و  شوخ  وا  هحیار  معط و  دوبن و  ضماح  صفاع و  هک 
رگا سب  دیآ  ماوقب  ات  دنزپب  دـننک و  مض  لسع  مرد  کی  بآ  مرد  راچ  رهب  دنناتـسب و  وزا  بآ  دـنبوکب و  نا  زا  دـعب  دـننک و  هزیرهزیر  و 
لسع لدب  دوب  رورحم  يارب  رکا  دنزپب و  جذاس  دوب  جازملا  لدتعم  ۀهج  رکا  دننکفا و  ورد  لفلف  لیبجنز و  زا  همش  دوب  تابوطر  هباذا  ۀهج 

هکرـس و يردـق  عانعن و  بآ  هفاضاب  ام  رـصع  نابیبط  جـالعلا  راد  اهناختبرـش و  رد  اـّما  تسا  یـضام  ءاـبطا  قیرط  نیا  تسا  بساـنم  رکش 
هداتفا سوسحم  بالک 

86 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
بارـش هک  تسلوقنم  سونیلاج  زا  باوصلا  مهلم  هّللا  وه  تسبرقا  باوصب  نارخاتم  قیرط  قحلا  دناهدومرف  هب  بآ  فصن  لسع  ای  رکـس  و 

زا دـندمآ  تیفاع  ماود  تحـصب و  ریثک  قلخ  هک  هدومرف  داهـشا  تحـص و  ظـفح  ۀـهج  تسا  هبرـشا  لـجا  یلـصنع  نیبجنکـس  یلـصنع و 
ومیل و بارش  جرتا و  یشرت  بارش  جرتا و  تسوب  بارـش  دوع و  بارـش  لدنـص و  بارـش  زا  هدرفم  هبرـشا  یقاب  اّما  تبرـش  نیا  لامعتـسا 

بسحب نآ  لاثما  هب و  رانا و  بیس و  سابیر و  هبوجرام و  کشرز و  هروغ و  بارـش  نابزواک و  بارـش  رفولین و  بارـش  ضامح و  بارش 
هجزما

87 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
ملعا هّللا  تسزیاج و  نتشاد  لامعتسا  لوصف  نانسا و  و 

هظقی مون و  ریبدت  رد  موس  لوق 

هراشا

جـضن و لیمکت  مضه و  میمتت  ۀـهج  نطاب  بوصب  يزیرغ  ترارح  هّجوت  رهاظ و  ساوح  لـطعت  زا  تستراـبع  مون  هک  هّللا  کـظقیا  نادـب 
هرخبا ياقترا  زا  نآ  دوب و  جـضن  مضه و  لیمکت  میمتت و  هب  طورـشم  نطابب  ترارح  عوجر  ساوح و  لطعت  هک  ماد  اـم  سب  تحار  بلط 

حور حاورا و  ذفانم  ددرک  دـسنم  ات  لفـساب  وا  يالعا  دوش  قبطنم  هک  یتیثیحب  ار  باصعا  دزاس  یخرتسم  هک  غامدـب  هلـصاو  هبطرم  هیـشر 
کلاسم رد  كولس  زا  تسبوشم  هظلغم  هیشر  تاراخب  اب  هکنآ  هطساوب  یناسفن 

88 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
تابس دننام  یعیبط  ریغ  الا  تسا و  یعیبط  مون  تسلصاح  دوش  عونمم  دوخ  یعیبط 

[ هعیبط توق  نّکمم  لدتعم  مون   ] هحول
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حاورا عاونا  لـلحت  زا  عناـم  حاورا و  رهوج  رثکم  یناـسفن و  توق  حـبرم  تسا و  هعیبـط  توق  نّکمم  لدـتعم  مون  هک  هدومرف  یلعوب  خـیش 
یندب و يایعا  عامج و  دننام  تسلصاح  تالیلحت  فانصا  زا  هک  یفعـض  هدنیامن  كرادت  هعبرا و  موضهب  تسماعط  مضاه  هک  تساجنیزا 

مود بعت  لالک و  زا  تحارا  ساوح و  غامد و  نوکـس  یکی  عون  ود  رد  تفای  راصحنا  باوخ  دیاوف  مامت  سپ  یناسفن  تالاعفنا  بضغ و 
رتسا يزیرغ و  راح  فاطعنا  ببسب  اذغ  طالخا و  جضن  هیذغا و  مضه 

89 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
اطغ شـشوپ و  افّدا و  راثد و  اب  دوشیم  جاتحم  باوخ  ماگنه  ناسنا  هک  تسنآ  ینعم  نیا  دوجو  رب  لیلد  باوخ و  تقو  لـخاد  بوصب  وا 

تـسنیا يارب  ندب  قامعاب  دیامنیم  هجوت  نطابب و  دوشیم  ریاغ  تقو  نآ  رد  يزیرغ  ترارح  اریز  دوشیم  هظقی  تلاح  رد  هجنآ  زا  رتشیب 
ظاقیا ندب  زا  هک  دوشیمن  کفسنم  ردقنا ؟؟؟ نوخ  وزا  میان  ناسنا  ندب  رد  دنیامن  وربا  رزغ  رگا  هک 

[ تسلصف نآ  ریغ  زا  رتهب  ناتسمز  رد  موضه   ] هحول

اهبش رگید  زا  هدایز  باوخ  زارد  ياهبش  رد  تسزارد و  اهبش  اجنا  رد  هج  تسلصف  نآ  ریغ  زا  رتهب  ناتسمز  رد  موضه 

[ هجو ود  زا  تسا  بطرم  باوخ   ] هحول

تبوطر ندیسر  هطساوب  یکی  هجو  ود  زا  تسا  بطرم  باوخ  هکنادب 
90 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

دوشیم و عمج  تالـضف  ینعم  نیا  هطـساوب  هج  تسمون  مزال  هک  ینوکـس  لـیلحت و  مدـع  يارب  مود  ماـت  مضه  ریفوت  راذـکهر  زا  ندـبب 
فداصم هک  هاـگره  لدـتعم  باوخ  هک  دـیامرف  یلعوب  خیـش  هحول  دـیامنیم  یناـسفن  حور  کـلاسم  ياـخرتسا  دـنکیم و  غاـمد  بیطرت 

رب ات  دـیامن  مون  رما  تاعارم  هک  ۀحـص  ظفاح  رب  تسبجاو  هک  هتفک  ومه  تسا و  نخـسم  بطرم و  فیک  مک و  رد  ددرک  هلدـتعم  طالخا 
تحار دیفم  تستبوطر و  ظفاح  باوخ  هج  تسباوخ  ار  خیاشم  رم  ایـشا  عفنا  دناهتفک  ددرک  عقاو  دوخ  تقو  رد  دردـک و  لادـتعا  يارجم 

بش ره  سونیلاج  هک  دناهدروآ 
91 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

وا تدورب  لّدعم  کسم  تسیونم و  تبوطر  روفو  ۀهج  وهاک  قرو  هج  يدرب  شباوخ  ات  يدروخ  کسمب  بیطم  يوهاک  زا  قرو  دنج 

[ تسفرغ باوخ  اهباوخ  نیرتهب   ] هحول

هدـعم و مف  زا  دـشاب  ماعط  رادـحنا  زا  دـعب  هک  یطرـشب  لملمت  بالقنا و  لزلزت  تافآ و  زا  ارعم  نوصم و  تسفرغ  باوخ  اـهباوخ  نیرتهب 
ببـس نیزا  هریثک  هوجو  زا  تسرـضم  نآ  تاعبت  مزاول و  نوکـس  زا  لبق  مون  هج  نآ  ریغ  رقارق و  خفن و  زا  تسا  موضه  عبات  هجنآ  نوکس 

هلمجلا یف  تسا  بحتسم  ماعط  رادحنا  زا  لبق  ۀکرح  هک  تسا 

[ رضم ياهمون   ] هحول

بجوتسم اریز  هنع  بنتجم  تسرضم و  التما  لقث و  رب  نینجمه  يوخ و  هدعم و  يالخ  رب  مون 
92 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

هبهتنم بابسا  اجنا  رد  هج  دنا  هدومن  یهن  زور  باوخ  زا  امکح  لوحف  هک  تساجنیزا  ولهپب  ولهپ  زا  مانم  عجضم و  رد  بالقنا  تسلملمت و 
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دوبن قرغ  باوخ  نوج  ددرکن و  نطاب  هجوتم  قداـص  هجوتب  ساوح  دوب  نشور  اوه  هک  هاـکره  اریز  اوه  ّتینارون  تاوصا و  زا  تسرایـسب 
دیاب جیردت  ةدوتب و  کلب  ۀعفد  تداع  نآ  كرت  دوبن  زیاج  ددرک  دّوعم  زور  باوخب  هکره  اما  دوش  هبعص  ضارما  تافآ و  بلج  بجوم 

[ باوخ تقو  عجاضم  رد  تآئیه  نیرتهب   ] هحول

نیمیب تسا ؟؟؟ لیام  هک  هدعم  رعقب  ماعط  ات  كدنا  ینامز  دننک  هیکت  نیمی  رب  الّوا  هک  تسنآ  باوخ  تقو  عجاضم  رد  تآئیه  نیرتهب 
93 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

نیخستب و مضه  خبطب و  دنیامن  هناعا  دننک و  لامتـشا  هدعم  رعق  رب  اشحا  رکج و  ات  زارد  ینامز  دننک  هیکت  بج  يولهپ  نا  زا  دعب  دسرب و 
سپ ماعط  رب  مامت  ياوتحا  ار و  هدعم  اشحا  طغض  زا  دافتسم  نیب  ددم  دنکیم  دادما  مکش  هکنآ  يارب  دناهتـشاد  زیاج  زین  مکـش  رب  باوخ 
ئیهم تسا و  ضارما  ثدحم  اریز  هیزوجم  ریغ  تسمومذم و  اقلتسا  لیبسب  باوخ  اما  يزیرغ  راح  هبصح  نقح و  ببسب  اذغ  دوش  مضهنم 

یضرم زا  تسنیکوهنم  افعض و  افحن و  تاداع  زا  یقلتساب  باوخ  هکنآ  اب  نا  لاثما  جلاف و  هتکس و  سوباک و  زا  ضارعا  ماقسا و 

[ باوخ تاقوا   ] هحول

يالخ ماکنه  ناسنا 
94 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

رهاوجب ّثبشت  ندب  هب  هّجوت  ماکنه  يزیرغ  ترارح  دنک  باوخ  يوخ  عوج و  رب  هکره  هج  دیامنن  لاغتـشا  باوخب  هک  دیاب  يوخ  هدعم و 
التبم نآ  لاثما  هعیرذ و  تالاهـسا  لس و  قد و  دننام  هبعـص  مالآ  ضارماب و  دنک و  اضعا  كاهنا  ددرک و  دمخنم  دـیامن و  هّیلـصا  ياضعا 

دنادرک

[ ندیباوخ عون   ] هحول

هتفای تدورب  رثا  درس  بآ  برش  هطساوب  هک  رهظ  تارقف  ات  دوب  اقلتسا  قیرطب  هک  دیاب  تحص  ظفاح  مون  يادتبا  هک  دناهتشون  اّبطا  یـضعب 
ات نمیا  بناجب  ددرک  بلقنم  دنک  نخست  ّوفدتب و  ساسحا  نوچ  عبطلاب و  تسا  نخـستلا  یطب  دربتلا  عیرـش  مظع  اریز  دوش  نخـستسم  دوب 

دوش بلقنم  سپ  ددرک  مرک  رکج 
95 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

دوش ماجنارس  مامت  مون  يافیتسا  ات  رسیا  بناجب 

[ یعیبط باوخ  هدومحم  تاقوا   ] هحول

يامرـس مومـس و  ياهداب  ندـیهج  تخـس و  يامرک  رامخ و  جـنر  مامحتـسا و  تاضایر و  بعت و  زا  دـعب  یعیبط  باوخ  هدومحم  تاـقوا 
تیاغ رد  ار  عقوتم  لیلحت  عفد  ای  جضن  ای  تالیلحت  كرادت  ۀـهج  یماعط  يالتما  عامج و  لهـسم و  ياودـب  غارفتـسا  زا  دـعب  تسطرفم و 

ددرکیم و ریاغ  بلق  رعقب  يزیرغ  ترارح  تقو  ود  نیرد  هج  دنا  هتشادن  زیاج  باوخ  زور  رخآ  لّوا و  رد  هعومذم  تاقوا  اّما  تستبـسانم 
دصف زا  دعب  دوشیم و  ببس  ار  تدورب  هدایز  باوخ  دنامیم و  درس  ندب 

96 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
تـسفطعنم ساوح  بلق و  قـمع  رد  تسا  صیاـغ  تقو  نا  رد  ترارح  هک  تسنآ  اـهنآ  زا  یکی  رایـسب  بابـسا  ۀـهج  تسعوـنمم  باوـخ 

ترارح دوش و  طالخا  داـمجنا  بجوم  هک  دـتفا  رایـسب  دـیازفایم و  تدورب  رد  مون  دوش و  ثداـح  تدورب  ندـب  رد  سب  لـخاد  بناـجب 
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جورخ فارسا  مون و  تلاح  رد  ّبلقتب  تسا  مهوتم  دوصفم  قرع  راجفنا  هک  تسنآ  بابـسا  نا  زا  یکی  دماجنا و  كالهب  ددرک و  یفطنم 
زارد باوخ  هک  هاکره  دزیرب  دوصفم  تسد  رب  رایسب  داوم  هک  دراد  لامتحا  هکنآ  رگید  تسین  لصاح  نا  رب  روعش  ار  دوصفم  هج  مد 

97 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
دوب ناوتن  نمیا  نآ  لاثما  ماروا و  ردغ و  ثودح  زا  هلمجلا  یف  دوش  يّدوم  لیمامد  مارواب و  ورب و  دوش  زارد 

هظقی هحودمم  تاقوا  اّما  و  هحول ] ]

زا نکیل  ددرکیم  فلتخم  توافتم و  موضه  وطب  تعرس و  بسحب  ینعم  نیا  يذتغمب و  يذاغ  هبشت  تسثالث و  موضه  مامت  زا  دعب  نآ  و 
ماکنه يرادیب  تاقوا  دمحا  هک  دـناهتفک  یموق  دومن  دـیاب  ظقیت  رایتخا  ماعط  لوانت  زا  تعاس  هدراهج  زا  دـعب  هک  هتـشک  صوصنم  امکح 

تایضتقم تاداع و  رب  هظقی  مون و  رادم  طانم و  هلمجلاب  ددرک  عقاو  تعاس  هدزاود  زا  دعب  هبنت  هکنانج  تسثلاث  مضه 
98 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

تعیبط ياضتقم  بسحب  زین  هبطر  هجزما  باحصا  دننارذک و  نآ  لاثما  مون و  تاحارب و  تاقوا  رثکا  مّعنت  بابرا  كولم و  هج  تسا  عئابط 
بلاج طرفم  يالتما  اریز  تسماعط  هّیکم  هدایز  نا  زا  یـضعب  تسرایـسب  زین  هرهـص  بابـسا  اّما  نینجمه  تسرـضم  ناشیا  نادب  اب  هکنآ  اب 

تسرهس ثروم  سفن  ضراوع  ببسب  مومه  هّیدر و  راکفا  هدعم و  يالخ  عوج و  نینجمه  تسرهس 

[ یعیبط رادقم  زا  هظقی  مون و  زواجت   ] هحول

دب وا  قالخا  دسر  طارفاب  ارهس و  هک  یـسک  نینجمه  تسمومذم  دنیامن  زواجت  یعیبط  رادقم  زا  هک  هاکره  هظقی  مون و  هک  هدومرف  طارقب 
َْدلُوی َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  يذلا  هّللا  نم  قیفوتلا  ددرک و  شّوشتم  وا  راکفا  دوش و 

99 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

یناسفن نوکس  ۀکرح و  ریبدت  رد  مراهج  لوق 

هراشا

رثکا هج  تسا  حیـصف  نایب  ناسل  حیـسف و  مالک  نادـیم  سفن  ضارعاب  تسّوعدـم  اّبطا  فرع  رد  هک  یناـسفن  تاـکرح  باـب  رد  دـنج  ره 
بّکرم لهج  طیسب و  لهج  تریح و  دننام  تسجمدنم  جردنم و  نآ  نمض  رد  نیلزم  راوب ؟؟؟ كاله و  نیراد و  ةواقش  هک  سفن  ضارما 

هک مغ  مه و  حرف و  عزف و  بصغ و  لاثما  یناـسفن  ضارما  نینجمه  تسا و  سفن  ضارما  تاـهّما  هک  دـسح  صرح و  نزح و  فوخ و  و 
هدع رد  هجرکا  رایسب  فیک  رثا و  رد  دناكرتشم  بابسا  للع و  رد  یـضعب  اب  ضارما  ضارعا و  نیزا  یـضعب  تسا و  کلهم  ناشیا  طرفم 

ضارعا ضارما و  نیزا  کیره  ققحت  دوجو و  دناكدنا و  مک  و 
100 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

لوبقلا ۀناعالا و  یلو  هّللا  تسین و  نخس  حیضوت  طسب و  شیاجنک  ار  هلاسر  هلصوح  تعس  اما  ددنبیم  تروص  هریثک  للع  بابسا و  زا 

[ تذل  ] هحول

تلاح نینچنیا  میالم  لابقتسا  يارب  يزیرغ  ةرارح  تعیبط و  جورخ  جیردتب و  تسمیالم  كاردا  زا  ترابع  دوشیم  ّربعم  حرفب  هک  تّذل 
اـصوصخ نادبا  ریاس  قفاوم  تسندب و  بّصخم  دیامن و  لیدـعت  ار  وا  يزیرغ  ترارح  هج  مد  یّفـصم  طالخا و  لّدـعم  تسـسفن و  يوقم 
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يراط یـضرم  هاکره  قشاع  اریز  دوب  قشاع  اصوصخ  دشاب  بلاغ  مومغ  ورب  هک  یـسک  نینچمه  حرف  زا  ددرک  عفتنم  دوب  لدتعم  هک  یندب 
نادقف ای  بوبحم  تبیغ  زا  ددرک 

101 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
قیرطب تعیبط  هنیآره  دوب  طرفم  ۀعفد و  حرف  درد و  رکا  نکیل  دـبای  تقافا  ضرم  نا  زا  ددرک  دعـستسم  وا  تاقالم  تلودـب  نوج  قوشعم 

هرورّضلاب دیآیم و  ردب  قفاوم  قوشعم  مدقم  ریخ  قیال و  بوبحم  مدقم  بیحرت  ۀهج  لابقتـسا  عابتا و  لیبسب  حور  ترارح و  لاجعتـسا و 
ددرکیم ضراع  توم  دنامیم و  یلاخ  حور  ةرارح و  زا  بلق 

[ بضغ هحول  ]

رذح ۀهج  لاجعتـساب  يذوم  زا  ماقتنا  بلط  يارب  رهاظ  بناجب  تعیبط  عابتتـسا  هّیزیرغ و  ترارح  ۀکرح  تسا و  بلق  مد  نایلغ  بضغ  اّما 
فصتم نیثیع  اصوصخ  هجو  رارمحاب  ظیغ و  تلاح  رد  ناسنا  هک  تساجنیزا  رظتنم  توق  زا 

102 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
رد یطلخ  رکا  یموی و  بت  اـصوصخ  ددرکیم  بتب  يّدوم  هک  یتـیثیحب  ارفـص  ققرم  تسنادـبا و  فّفجم  نخـسم و  تلاـح  نیا  ددرکیم 

بوضغب الوا  بضغ  هریان  هنابز  دناهتفک  اذهلف  دوش  رطاخ  بت ؟؟؟ ثروم  دـنک و  دادـما  تنوفع  رد  ار  وا  تنوفع  دعتـسم  دوب  بلاغ  ندـب 
بابسا زا  یببسب  دنکن  يّدعت  بوضغ  زا  بضغ  شتآ  هک  دشاب  رایـسب  هیلع و  بوضعمب  لاحلا  یناث  دنک و  وا  کشخ  رت و  قارحا  دسر و 

دوب هیلجر  هدراب  نادـبا  قفاوم  لادـتعاب  بضغ  اّما  ددرک . رثاتم  هتّبلا  بوضغ  هکنآ  فالخب  درک  دـناوتن  ریثاـت  نادـنج  دـنک  رکا  هلمتحم و 
مد حور و  ات  جراخ  بناجب  وا  کیرحت  و  ۀهج ؟؟؟

103 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
ذوفن ماوق  تظلغ  ببـسب  لوادـج  قورع و  رد  لب  تاماسم  سفاـنم و  رد  هک  وا  لـیلحت  هظیلغ و  طـالخا  جارخا  رد  دـننک و  تکرح  وا  اـب 

ددرک هدایز  امن  وشن و  محل  رد  ببس  نیزا  دنیامن  هناعا  دومن  تسناوتیمن 

[ مغ  ] هحول

تسکلهم و ریغ  تسفیعـض  رکا  سب  یعقاو  يذوم  زا  فوخ  ببـسب  جـیردت  بسحب  نطاـب  يوسب  تسیزیرغ  ترارح  هجوت  لوح و  مغ و 
رکا دـیامنیم و  ادا  یموی  يامحب  یهاک  هجنانج  تسحاورا  رهوج  نیخـست  تسا  بترتم  ورب  هک  یلاعفا  اّما  کلهم  دوب  يوق  اـی  ۀـعفد  رکا 

فداصم نوج  اضعا و  ریاس  ندبب و  ترارح  ثبشت  ببسب  دوشیم  يدوم  قدب  ار  لد  دنک  نیخست  دشک و  رید  ریثات  نیا 
104 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

وا طرفم  هک  تستهجنیزا  ندـعم  رد  وا  عـجارت  مـکارت و  يزیرغ و  ترارح  ياـفطا  ناـقتحاب و  دـنکیم  دـیربت  هداـیز  ددرک  هدراـب  نادـبا 
هدراب نادبا  اصوصخ  نادبا  عیمجب  تسرضم  هلمجلاب  تعرسب  تسکلهم 

[ ّمه  ] هحول

لین هب  عمط  نوج  نطاب  بناجب  یتقو  ددرک و  لصاح  سای  هب  عّقوتم  رما  زا  هک  هاـکره  رهاـظ  يوسب  یهاـک  تسترارح  هجوت  لوخد و  مه 
جورخ و تکرح  ترثک  ببـسب  يزیرغ  ترارح  دـشاب و  اوق  لـلحت  حاورا و  شیوشت  بارطـضا و  بجوم  ینعم  نیا  دوش و  لـصاح  دارم 

ددنبهن تروص  یعیبط  يارجم  رب  هظقی  مون و  برش و  لکا و  دننام  يرورض  بابسا  یضعب  نایرج  دوش و  للحتم  لوخد 
105 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
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دوش يدوم  يوادوس  ضارما  ایلوخیلام و  دننام  هبعص  ضارماب  دبای  ماود  رما  نیا  رکا  دیآ و  دیدب  ندب  رد  روتف  فعض و  ببس  نیزا  و 

[ عزف  ] هحول

اب ماقتنا  زا  زجع  مهوتب  نطاب  فرطب  یهاک  ار و  وا  دـنک  عفد  ات  یهورکم  روذـحم  عوقو  مهوتب  جراخ  فرطب  یهاـک  تستعیبط  هّجوت  عزف 
جورخ عجـشت و  نیاب  تسین و  یکاـب  نا  زا  هک  نیرب  دـنکیم  هیبنت  دـیامنیم و  وا  عیجـشت  هرکفتم ؟؟؟ ةوق  اریز  یناـث  هعفد  جورخ  زورب و 

بارطضا و قلق و  ثادحا  هّیموی و  اصوصخ  اّمح  باجیا  طالخا و  قارحا  تسترارح و  نیخست  وا  لاعفا  اّما  لجخ  زا  ددرکیم  زاتمم  یناث 
شوشت

106 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
نانملا نمیهملا  یلع  نالکتلا  نآ و  لاثما  ماعط و  ياهتشاب  هّبنت  مدع  ساوح و 

یندب نوکس  ۀکرح و  رد  مجنپ  لوق 

هراشا

لصافم تالـصف  ندب و  رد  ار  طالخا  دنادرکیم  رـشتنم  دنکیم و  طالخا  ياشفا  يزیرغ و  ترارح  ةراثا  تضایر  تضایرب  تسلّوام  هک 
هیکذت ساوح و  هیفـصت  توهـش و  ثاعبا  مضه و  دیوجت  قیرعتب و  دنکیم  دلج  هیقنت  زارب و  لوب و  جورخ  رب  تسینعم  دـهدیم و  لیلحتب 

دوش نمیا  هنمزم  لالعا  زا  دیامن  تموادم  تضایرب  هکره  نادبا  ّبلصم  بّصخم و  تساضعا و  يّوقم  ظفح و  رب  تسینعم  دنکیم و  رکف 
107 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

دنک عطق  دبایرد  اضعا  رد  یتفوک  ای  ییایعا  نوج  کلب  دزادـنین  ملوم  بعتب  ار  دوخ  هک  دـیاب  دـنک  تحـص  ظفح  يارب  تضایر  هکره  اّما 
لبق تضایر  تاقوا  دمحا  هلدتعم و  هبرشا  هیذغا و  زا  يرایـسب  هب  تسا  دمحا  تحـص  ظفح  ۀهج  هلدتعم  تضایر  هک  دناهتفک  ار  تضایر 

زا سپ  تضایر  تاقوا  صخا  هک  دناهتفک  ابطا  یـضعب  تسا  ضارعا  مالآ و  عاونا  بجوم  ضارما و  بلاج  اذتغا  زا  دعب  هج  تساذـتغا  زا 
ود زا  دـعب  راهب  فیرخ و  رد  راهن و  لّوا  رد  ناتـسبات  تضایر  هک  دـنیوک  امکح  یـضعب  هحول  زارب  لوب و  عافدـنا  تسثالث و  موضه  مامت 

راهان اّما  تعاس 
108 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

یشمب يدندرک  ندب  ضایترا  رایتخا  يدنتساوخ  مولع  ظفح  هک  هاکره  ناشیا  هذمالت  وطسرا و  نوطالفا و  هک  دننکیم  لقن  تسا  دومحم 
تسسفن تکرح  يوقم  ندب  تکرح  هک  يدندومن  معز  تکرح و  و 

[ تسروصتم تضایرب  ندب  تابوطر  يایاقب  ضفن  لوضف و  لح   ] هحول

هفطلم و هیذـغا  تعفنم  زا  لضفا  رهظا و  وا  تعفنم  تسروصتم و  تضایرب  ندـب  تابوطر  ياـیاقب  ضفن  لوضف و  لـح  هک  هدومرف  طارقب 
دنکیمن اضعا  هیوقت  اما  دنکیم  لوضف  فیطلت  هفطلم  هیذغا  محل و  صیقنت  دنکیم و  هبلص  ياضعا  نیئلت  هیودا  اریز  تسا  هنخـسم  هیودا 

تضایر فالخب  تساضعا  فعضم  لب 
109 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

تسا و لیلق  یـضعب  تضایر  نکیل  تسماسم  یقنم  هبلـص و  ياضعا  يوقم  کلب  ندبب  تسین  رـضم  هجو  جـیهب  تسلوصف و  للحم  وا  هک 
يوق و هجنآ  اّما  تسروصتم  یلدتعم  فرط  ود  ره  نایم  یطب و  یـضعب  عیرـس و  یـضعب  فیعـض و  یـضعب  يوق و  یـضعب  ریثک و  یـضعب 
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تسفیعض فشن  لیلحت و و  رد  تسا  یطب  فیعض و  هجنآ  فشنم و  تسلیوط  ریثک و  هجنآ  تسّللحم و  تسدیدش 

[ تضایر عاونا   ] هحول

هراشا

؟؟؟ زین ریشمشب و  هبعالم  هرعاشم و  هرظانم و  هملاکم و  هبواجم و  هثداحم و  هعزانم و  تسا و  هعراصم  دننام  تضایر  عاونا 
زا نتخیرک  دنلب و  يزیچ  زا  ای  يوج  زا  نتسج  یشم و 

110 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
يراوس کنـس و  ریت و  نتخادـنا  نامک و  ندیـشک  هدایب و  هاوخ  راوس  هاوخ  ناکوج  يوکب و  ندومن  يزاب  ياـپکیب و  نتـسجرب  مصخ و 

نآ و لاثما  نادـیم و  رد  نارود  اهحوجا و  رب  نتـسشن  اهکنـس و  نتـشادرب  نتـسشن و  اهقروز  هواجکب و  اپ و  راـج  ندـیناود  رتشا و  بسا و 
هحـضاو و طوطخب  رظن  ار  رـصب  هذیذل و  ماغنا  عامـس  ار  عمـس  دنلب و  تأرق  ار  ردص  الثم  واب  صوصخم  تسیتضایر  ار  وضع  ره  نینچمه 

نآ هابشا  هلیمج و  روص 

[ نتسشنرب یتشکب   ] هحول

حرف فوخب و  بوشم  سفن  رب  تسیتلاح  ثروم  تسا و  هجذل  هنمزم  ضارما  لیزم  طالخا و  روثم  نتسشنرب  یتشکب 
111 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

[ تسین زیاج  فیعض  وضع  تضایر   ] هحول

ایهم تضایر  ۀهج  کلدب  ار  ندب  تضایر  زا  لبق  هک  تسنآ  یلوا  ریدقت  رهب  عابتتـسا و  لیبس  رب  رکم  تسین  زیاج  فیعـض  وضع  تضایر 
اذهلف دـشاب  نورقم  تاخورم  ناهداب  یناث  کلد  هکنآ  طرـشب  دـنربب  کلدـب  نینجمه  ندـب  زا  یگتفوک  ایعا و  تضایر  زا  دـعب  دـنزاس و 

مک و رد  دش  روکذم  هکنانجمه  تکرح  ماسقناب  ددرک  مسقنم  زین  کلد  دـنیوک و  دادرتسا  کلد  ار  یناث  دادعتـسا و  کلد  ار  لوا  کلد 
نآ معان و  یـضعب  تسلزهم و  نا  ریثک و  یـضعب  تسا و  ددـسم  نا  يوق و  یـضعب  تسندـب و  رمحم  نا  تسا و  نشخ  یـضعب  سپ  فیک 

تسا مظعم 
112 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

رثا لعف و  ار  نآ  دننک و  ضرف  تالادتعا  فارطا  نیا  طاسوا  رد  تسا و  بصخم  نآ  لیلق و  یـضعب  تسیخرم و  نآ  فیعـض و  یـضعب  و 
دشاب ذوخام  فارطا  راثآ  لاعفا و  زا 

[ دیاشن تضایر  ار  هراح  عئابط  باحصا   ] هحول

هک دیاب  دنوش  جاتحم  نآ  لامعتـساب  انایحا  رکا  دوب و  بسانم  تحار  تعد و  کلب  دـیاشن  تضایر  ار  هراح  عئابط  باحـصا  دـیوک  طارقب 
ومه فیفخ  کلد  طسوتب  تسلدتعم  یـشم  نیقاس و  نیلجرب و  غامد  ضارما  بابرا  تضایر  نینجمه  دـننک  لامعتـسا  هفیطل  نّبل  تضایر 

حاورا دنکیم و  هّیدر  طالخا  جارخا  اود  اریز  تساود  تعفنم  زا  رتشیب  وا  تعفنم  هلدتعم  تضایر  هک  دیوک 
113 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
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تسطالخا لّدعم  اضعا و  يوقم  حاورا و  ظفاح  هلدتعم  تضایر  ار و  وا  تسعبات  هدومحم  طالخا  و 

[ نوکس  ] هحول

ددرک فیعـض  ار  ترارح  ثاعبنا  دشاب  مداع  ندب  هاکره  هکنآ  رترهاظ  لیلحت  مدـع  يزیرغ و  راح  نادـقف  ببـس  تسندـب و  دّربم  نوکس 
اما دـنک  ندـب  بیطرت  دـیربت و  ددرک و  بلاغ  لوضف  مغلب و  هرخـالاب  سپ  دـیآ  رـصاق  جـضن  مضه و  زا  دوش  فیعـض  نوج  هرورـضلاب و 

نوکس و تاقوا  دمحا  اما  دنرآ  ودب  يور  كاله  بطع و  دنک  تکرح  رب  نوکـس  راثیا  هکره  اّحـصا  زا  تسا  دومحم  یـضرم  رد  نوکس 
ماعط لوانت  تقو  تاقوا  صخا  تسا و  ماعط  لوانت  ایعا و  زا  دعب  تاحار 

114 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
هج و ایهم  لوضف  نّکـسم  تسا و  بّصخم  ندـب و  مّعنم  نوکـس  وا  لاعفا  اّما  درب  ّرح و  تدـش  حایر و  ناجیه  عجو و  ملا و  توق  ناـمز  و 

التبم عوج  طارفاب  هک  ار  یسک  دنک و  هّیلصا  ياضعا  بیطرت  هک  دهاوخ  نینجمه  دوب و  هداتفا  دیدش  بعت  رد  هک  ار  یسک  تساودلا  ریخ 
دوب هدش 

سابتحا غارفتسا و  ریبدت  رد  مشش  لوق 

هراشا

رکا دنیامن و  اذغ  فیطلت  دننک و  دـصف  دـنک  هبلغ  ندـب  رد  طالخا  هاکره  هک  تسنآ  نسحتـسم  اما  تسرایـسب  تاغارفتـسا  عاونا  هکنادـب 
لاهسا یقب و  دوش  یلوتسم  هّیدر  طالخا 

115 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
دنیامن تردابم 

[ باب نیرد  سونیلاج  طارقبا و  مالک   ] هحول

یف هّرـسلا  تحت  تناک  اذا  یقلاب و  کیلعف  اهیلاوح  هدـعملا و  یف  تناک  اذا  هرغرغلاب و  کـیلعف  غامّدـلا  یف  هداـملا  تناـک  اذا  طارقبا  لاـق 
ای دوش  رایسب  ندب  رد  طالخا  هاکره  هک  هدومرف  سونیلاج  هنقحلاب  کیلعف  یلفـسلا  ءاعمالا  یف  تناک  اذا  لاهـسالاب و  کیلعف  ایلعلا  ءاعمالا 

دوشیم بجاو  دوش  نّفعتم  هک  هاکره  ددرکیم و  جرختسم  هعبرا  طالخا  واب  هک  تسیلک  غارفتـسا  دصف  اریز  درک  دیاب  دصف  ددرک  دساف 
وا هتوک  رایسب و  ورد  نوخ  دشاب و  يوق  وا  ندب  هک  تسزیاج  ار  یسک  دصف  هکنادب  نآلا  طلخ  نآب  هّصتخم  هیوداب  نآ  غارفتسا 

116 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
نامحل و لوانت  دهاعت  واسم  حابص و  رد  دنک  بارش  برـش  هکنآ  دننام  مد  ّدلوم  هفلاس  ریبادت  یلتمم و  خفتنم و  شندب  قورع  دوب و  خرس 

ساسم ماکنه  رکم  دننکن  دصف  دصق  دوب  فیعـض  ناشیا  دابکا  دعم و  هک  یتعامج  افحن و  افعـض و  نایبص و  خـیاشم و  اّما  دـیامن  يوالح 
التبم ددرکن و  فیعض  اشحا  اذغ و  ياضعا  ات  دنرمشن  زیاج  اذغ  لیلقت  نوخ و  نتفرک و  رد  هغلابم  زین  تقو  نآ  هرورض و  حونـس  هجاح و 

لیآ ات  دنکن  كرت  هعفد  دشاب  هدوب  دـصفب  داتعم  هک  یـسک  نکیل  حـلاف  هتکـس و  هوقل و  اقـستسا و  ناقفخ و  دـننام  دـنوشن  ماقـسا  مآلاب و 
ددرکن لیمامد  هقبطم و  حبذ و  قیناوخب و 

117 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
هدراب مایا  رد  نینچمه  دماجنین و  لوحن  لوبذـب و  ددرکن و  ضراع  هدایز  لالحنا  فعـض و  ات  دـننکن  غارفتـسا  دـصف و  هراح  تاقوا  رد  و 
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سب نآ  مامت  جارخا  زا  تسزجاع  دـننکیم و  طالخا  کیرحت  غارفتـسا  دـصف و  ندـب و  قامعا  رد  تسدـمجنم  طالخا  تقو  نآ  رد  اریز 
هتافآ عوقو  نم  هّللا  انذاعا  ددرک  التبم  هدیدش  ضارماب  نآ و  عفد  رد  دوش  رطضم  تعیبط 

[ دوب یّقنم  كاپ و  میاد  وا  ندب  هک  دهاوخ  هکره   ] هحول

تضایر و لوب و  راردا  یق و  دـصف و  لاهـسا و  لامعتـسا  اّرعم  نوصم و  تالـضف  زا  دوب و  یّقنم  كاـب و  میاد  وا  ندـب  هک  دـهاوخ  هکره 
اریز دوب  لادتعا  قیالع  داصتقا و  طباورب  طوب  رم  هک  یطرشب  دنک  تداع  مامحتسا 

118 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
زا عون  ره  لامعتسا  نکیل  تسین  نآ  جارخاب  رداق  غارفتسا  عون  نا  ریغ  هک  دنکیم  جارخا  مسج  لوضف  زا  یعون  تاغارفتـسا  نیزا  عون  ره 

فلتخم نآ  جورخ  نامز  ددرک و  تسوبیب  لیام  دوش و  مک  عیجر  هاکره  الثم  راقتفا  روهظ  ماکنه  دـیاب و  نآ  تجاح  تقو  غارفتـسا  عاونا 
؟؟؟ هویش خانافـساب  سورخ  قرم  خاناقـسا و  قلـس و  دننام  دننک  ادتبا  هنّیلم  هیذغاب  هک  تسنآ  حودمم  دومن و  دیاب  عبط  لیدعت  دصق  دوش 
بآ هب  هنّیل  ياهتفخ  هلهـسم و  تافایـشب  الا  اهبف و  دومن  اـفو  دوصقمب  رکا  هلمج  نیا  باـنع  نیریـش و  راـنا  ریجنا و  هکاوف  زا  هتخپ و  مطرم 

خرس رکش  راکبآ و  تخب و  ریش  قلس و 
119 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

ادتبا فعضا  زا  دندرک  رطضم  هلهـسم  هیودا  لامعتـساب  دوشن و  ماجنارـس  مامت  تجاح  مه  نآب  رکا  دنیامن و  يّدعت  نآ  لاثما  هروب و  و ؟؟؟
تالهـسمب رکا  تشخریـش و  نیبجنرت و  ربنـش و  رایخ  صاجا و  دننام  دنیامن  ذخا  دوب  کیدزن  هیئاود  هیذغا  هّیئاذغ و  هیوداب  هجنآ  دننک و 

یقنم و وا  هک  يرطوقـس  ربص  رمت و  نوجعم  لهـسم و  حاّفت  شراوج  دننام  دنیامن  هلهـسم  تانـشراوج  رایتخا  دندرک  جاتحم  نیزا  رتيوق 
تساعما هدعم و  يوقم 

ناقتحا ریبدت  رد  هحول 

ار نآ  دنکن  لامها  دـیآ  ادـیپ  عبط  لاهـسا  ای  ددرک  ضراع  همخت  ای  هضیب  ار  وا  ای  دوش  دـساف  وا  مضه  رکا  هک  تسبجاو  تحـص  ظفاح  رب 
هیذغا تیفیک  حالصاب  دیامن  تردابم  کلب 

120 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
اریبغ و سآلا و  بسحب  لقنت  هّیحافت و  هّیضامح و  هّیمرصح و  کشرز و  هّیقامس و  لثمب  دنک  اشحا  هدعم و  هیوقت  سب  نآ  تیّمک  لیلعت  و 

فوفس بونرخ و  فوفس  نامرلا و  ّبح  فوفس  دنک  لامعتـسا  دوش  جاتحم  نیزا  يوقاب  رکا  دنک و  طولب  هاش  طولب و  یماش و  هسبونرخ 
قیوس اریبغ و  حافت و  قیوس  دننام  دـیامن  بوصا  دـنک  هسباح  هقوسا  لامعتـسا  تافوفـس  زا  شیپ  رکا  حافت و  لجرفـس و  بارـش  ای  قامس 

ددرک هقوسا  نیا  يارجم  يراج  هجنآ  شاخشخ و  قیوس  ریعش و 

[ یق نامز   ] هحول

ماعط داسف  سفن و  ّبلقت  نایثغ و  ددرک و  ریغتم  ناهد  معط  دـیامن و  بالیـس  باعل  دوش و  هدایز  تبوطر  ّتلب و  ددرک و  لیقث  هدـعم  رکا 
هک دیاب  دوش  ضراع 

121 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
ار و هدساف  ّداوم  جورخ  تسبرقا  ار و  هدعم  تسا  عفنا  لاح  نیرد  یق  اریز  تاغارفتـسا  یقاب  نودب  ددرک  فورـصم  یق  بناجب  هیعاد  مامت 

اما دعبا  حدم  هجرد  زا  ناتـسمز  فیرخ و  رد  دمحا و  تسا و  بسنا  ناتـسبات  راهب و  نامز  رد  نکیل  ادع  ام  زا  ّفخا  لقم و  رد ؟؟؟ عرـسا 
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لامعتـسا مرک  ياجب  ای  مامح  دننام  دوب  هدیـشوپ  هتفرک و  وا  ياوه  هک  یئاج  رد  هک  دـیاب  لامعتـساب  دـنوش  رطـضم  ریخا  لصف  ود  رد  رکا 
دننام نوصم  رطخ  هلیاغ  زا  ات  دنیامن 

[ تسا فلتخم  ناسنا  دارفا  رد  یق  ياعدتسا   ] هحول

؟؟؟ نس رد  یق  ناسنا  دارفا  زا  يرایسب  رد  نینجمه  نانسا  هنمزا و  رد  هنّیب و  تافالتخاب  هداتفا  فلتخم  ناسنا  دارفا  رد  یق  ياعدتسا  هکنادب 
یهب

122 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
رد یق  ار  یضعب  الثم  دوش  بلقنم  هعبرا  نانسا  رد  لاوحا  نیا  یضعب  رد  سکعب و  یضعب  رد  هخوخیش و  لوهک و  زا  تسا  لهسا  بابـش  و 

ماعط ماضهنا  تقو  یضعب  رد  ناسنا  دارفا  یـضعب  رد  نینجمه  ددرک  ناسآ  زاب  ثلاث  ّنس  رد  دوش و  راوشد  رخآ  ّنس  رد  دیا و  ناسآ  ینس 
مرک با  اب  ار  یموق  درس و  بآ  اب  ار  یعمج  نآ و  هابشا  هکرس و  و  ههاکبآ ؟؟؟ اب  ار  یضعب  فرص و  بارش  اب  ار  یـضعب  دوب و  ناسآ  یق 

ناسآ لهـس و  ات  دوب  دـنک  وا  تعیبط  تداـع و  ياـضتقم  هک  یهجوب  یق  ياعدتـسا  هکنآ  یلوا  سب  تسناـیع  هبرجت و  يوعد  نیا  نّیبم  و 
لسوت ملسا  لهس و  اب  دوب  رودقم  ات  نکیل  دننک  لامعتسا  تاییقم  دوب  راوشد  یق  جورخ  رکا  دوش و 

123 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
دننام هیوق  هیودا  لامعتسا  زا  اما  جازم  بسحب  درـس  بآ  مرک و  بآ  نیبجنکـس و  اب  قمرـس  مخت  دزرکنک و  فشرح و  مخت  دننام  دنیوج 

تسین و یلاخ  همیظع  هلیاغ  رطخ و  زا  هک  دوب  دیاب  رذـحرب  کنهالبج  شدـنک و  دیفـس و  قبرخ  هایـس و  قبرخ  لثام و  زوج  یقلا و  زوج 
نامر و برـصح و  جرتا و  ضامح  ّبر  دننام  بوبر  هبرـشا و  زا  هدعم  تاّیوقم  لوانت  هب  دننک  بیقعت  نآ  لامعتـساب  دـنوش  رطـضم  نوج 

تاغرفتسم زا  یکی  دوع  شراوج  نیجنلج و  کسمم و  هبیم  دننام  دوب  درس  رکا  دوب و  مرک  جازم  رکا  ناشیا  هبرـشا  اب  لجرفـس  سابیر و 
مخت تسا و  نیرایخ  مخت  لاثما  نآ  تستارّدم و 

124 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
ياضتقم هجزما و  بسحب  يوادا  نیا  لامعتـسا  ناشیا و  بوبح  روزب و  هنایزار و  سفرک و  هایـس و  اـصوصخ  دوخن  نویله و  مخت  هزبرخ و 

ِْدلَی َْمل  َْدلُوی و  َْمل  يذلا  وه  دبک  بدحم  اصوصخ  تسلوب  يراجم  یقنم  عئابط 

[ تسمامح تحص  تلاح  رد  هداتعم  تاغرفتسم  زا   ] هحول

هراشا

مامز ددرک و  فورـصم  نآ  یکنوکج  نییبت  بوصب  نایب  نانع  هکنآ  بساـنم  تسماـمح  تحـص  تلاـح  رد  هداـتعم  تاغرفتـسم  زا  نوج 
فوطعم نآ  لامعتسا  طیارشب  مالک 

[ مامح نیرتهب  ]

ردقب وا  نانآ  ریدقت  دوب و  اسلجلا  نسح  يایـضلا  ریثک  املا  بذع  ياوهلا  ّبیط  اضفلا  عساو  يانبلا  میدـق  هک  تسنآ  مامح  نیرتهب  هکنادـب 
دورو هداراب  هک  دوب  یسک  جازم 

125 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
جاضنا و لیلحت و  الج و  حـیتفت و  تسمیونت و  مامح  هماع  عفاـنم  زا  دـیامن  يور  هجو  نسحاـب  نا  رب  هبترتم  دـیاوف  عفاـنم و  اـت  دـیارک  نآ 
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نایثغ و یـشغ و  ثاریا  دماجنا و  طارفاب  رکا  تسبلق  فیعـضت  وا  هعقوتم  راضم  زا  ایعا و  هلازا  لاهـسا و  سبح  ندـب و  رهاظب  اذـغ  بذـج 
اضعا نطاوب  رهاوظ و  رد  ماروا  بلج  هفیعض و  ياضعا  هیضفاب و  داوم ؟؟؟ نآ  هلاما  تنوفع و  ۀهج  وا  هیهت  هنکاس و  داوم  کیرحت 

[ مامح تویب   ] هحول

الا مرک  هناخ  رد  دـنیامنن  لوخد  هک  دـیاب  سب  فّفجم  نخـسم  ثلاث  بطرم و  نخـسم  یناـث  تیب  تسا و  بطرم  دّربم  ماـمح  زا  لوا  تیب 
فیکف جیردتب 

126 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
بآ لامعتسا  جازملا  سبای  هک  دیاب  نکیل  ناقفخ  تسبرک و  یشغ و  بجوم  ثلاث  تیب  رد  اصوصخ  نتـسشن  مامح  رد  رایـسب  وزا  جورخ 

تهج هکنانج  ددرک  هدایز  بطرم  دربم  ریخبت  ات  ماّمح  شرف  رب  سولج  بآ و  ّشرب  دوش  جاـتحم  هک  دـتفا  هاـک  کـلب  دـیامن  اوه  زا  شیب 
لامعتـسا زا  شیب  دنوش  قرع  طارفاب  رطـضم  هک  دتفا  هاک  دنک و  بآ  زا  شیپ  اوه  لامعتـسا  هک  دیاب  جازملا  بوطرم  دـننکیم و  قوقدـم 

دننکیم یقستسم  اب  هکنانجمه  بآ 

[ مامح زا  جورخ  نامز   ] هحول

برک دتفا و  رومض  رد  ندب  هک  هاکره  دنسرتن  طارفا  زا  درکن و  وبرم  هلمنا  دلج  اصوصخ  اضعا  دلج  مامح  رد  هک  ماد  ام 
127 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

ندب هج  تسبحتـسم  ناتـسمز  رد  اصوصخ  راثد  دایدزا  جورخ  زا  سب  دومن و  دـیاب  جورخب  تردابم  تسا  عقاو  طارفا  هکنادـب  دوش  بلاغ 
نوج مامح  بآ  زا  دـشاب  هدومن  بّرـشت  ندـب  هجره  هکنآ  يارب  دـشاب  بجاو  راثد  هدایزب  لیدـعت  سب  دراب  ياوهب  راح  ياوه  زا  تسلقنم 

رد هج  دنـشاب  رذحرب  درـس  بآ  ندیماشآ  زا  نینجمه  دنکیم  ندب  رب  ددرکیم و ؟؟؟ درـس  دوشیم و  لیاز  وزا  یـضراع  ةرارح  دـیآردب 
وا ياوـق  داـسفا  تعرـسب و  هسیئر  ياـضعا  رهوـج  رد  دـنکیم  ذوـفن  تدورب  تسحتفنم و  تاـماسم ؟؟؟ اریز  ماـمح  زا  دـعب  هـج  ماـمح و 

نتفر مامحب  دیاشن  ار  لاصتا  قرغت ؟؟؟ لاهسا و  ماروا و  مامح  بحاص  هحول  دیامنیم 
128 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

ببسب هروکذم  ضارما  هک  تسرهاظ  دباییم و  بابـصنا  هفیعـض  عضاوم  رد  دیآ  تکرحب  داوم  هاکره  سب  تسندب  داوم  رّوثم  مامح  اریز 
لزهم هدعم  يالخ  رب  مامح  لامعتسا  اما  دنکیم  هدساف  داوم  لوبق  ددرکن  ضراع  یفعـض  هلمجلا  یف  ار  وضع  ات  اریز  هدش  ضراع  فعض 
بیقع مامح  نتشاد و  راکب  فّفجم  قّرعم  مامح  دیاش  ار  هضایرلا  لیلق  مدرم  نکیل  تسمامح  مزال  هک  رایسب  لیلحت  يارب  تسا  فّفجم  و 
عقوتم ررـض  كرادـت  ددرک  عـقاو  اـنایحا  رکا  تسیلوا و  نا  زا  رارتـحا  دـشابیمن  هّدـس  فوـخ  زا  یلاـخ  اـما  تسا  نّمـسم  دـنج  ره  اذـغلا 

درک دیاب  يروزب  ای  هداس  نیبجنکسب 
129 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

جازم بسحب 

[ درس بآ  هب  لاستغا   ] هحول

هجزما بابرا  رب  اهظ ؟؟؟ تقو  رد  هراح  لوصف  رد  نآ  لامعتـسا  اما  تساوق  عماج  ظفاح  طاشن و  جیهم  ندب و  يوقم  درـس  بآ  هب  لاستغا 
دیامن مادقا  تاراسج  هنوک  نیدب  هک  دیاشن  دوب  لاهسا  ای  هلزن  ای  همخت  بحاص  هک  یسک  نکیل  هّراح  نانسا  رد  دوب  زیاج  ار  هّراح 
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[ دوب یتیربک  هک  اثقامخ  هایمب  لاستغا   ] هحول

هلازا لوضف و  لیلحت  ار و  لصافم  عجو  ءاسنلا و  قرع  بطر و  جنـشت  هشعر و  جـلاف و  تسا  عفان  دوب  یتیربک  هک  اثقامخ  هایمب ؟؟؟ لاستغا 
دوب حلام  ای  یقروب  رکا  دنک و  قاقش  ریساوب و  میدق و  لاهسا  عنم  ار و  لاحط  هدعم و  تسا  عفان  دوب  يدیدح  رکا  دنک و  رت  برج  هّکح و 

تسا عفان 
130 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

رکا وا  رارمتسا  يوس  خفن و  اقستسا و  باحـصا  هبطر و  هدعم  هفیعـض و  رودص  هلزن و  بحاص  نینجمه  دوب و  داوم  لباق  هک  ار  يوار   ؟؟؟
یلاعت هّللا  وه  عفانلا  ار و  قرع  طرف  جبهت و  ثمط و  درد و  دعقم و  فزن  مد و  ثفن  تسا  عفان  دوب  یبش 

[ تسا هّیوق  تاغرفتسم  زا  هک   ] عامج رد  ثحبم 

هراشا

يراضم تسه و  یعفانم  ار  وا  دوریم و  لیلحتب  تاغارفتسا  رکد  زا  شیاوق  حاورا و  اجنیرد  اریز  تسا  هّیوق  تاغرفتـسم  زا  عامج  هکنادب 
ناولا هک  یعمج  اصوصخ  یعامج  تکرحب  دنـشاب  داتعم  هک  ینانا  نایتف و  نابـش و  قورعلا و  عساو  هلدتعم  هیمحل و  نادـبا  رد  وا  عفانم  اما 

بحاص دوب و  ترمحب  لیام  ناشیا 
131 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

لّدبم راضمب  عفانم  ات  دندرک  لوغشم  هبلاغ  توهـش  مات و  قبـش  زا  دعب  هک  دیاب  نکیل  دنـشابیم  دنـشاب  نازحا  مومغ و  ساوسو و  نونج و 
نآ ات  دیاش  ینعم  نیا  لامعتـسا  هاکره  ار  وا  هک  دشاب  هدش  ضراع  نا  لاثما  ای  نونج  ای  عرـص  ار  وا  ینم  سابتحا  زا  هک  یـسک  رکم  دوشن 

عاجوا بابرا  لصافم و  عاجوا  اسّنلا و  قرع  سرقن و  باحصا  نیهقان و  خویش و  وا  راضم  اما  ددرک و  رهاظ  فعـض  رثا  طارفا  زا  هک  نامز 
درد نول و  رارفـصا  ناقفخب و  تعماجم  زا  دـعب  هک  یناسک  دـنیامن و  لوانت  ماعط  مامح  بقع  رد  هک  یناسک  رکم  عیاـج  میاـسم و  نیع و 

بابرا دنوش و  التبم  هیلک 
132 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

وا راثکا  طارفاب و  اصوصخ  دنیامن  مادقا  اهراک  هک ؟؟؟ دیاشن  ار  قد  لس و  ماذج و 

[ عامج هرابرد  یلعوب  خیش  نوطالفا و  مالک   ] هحول

نم نرثکت  هدومرف ال  یلعوب  خیـش  لوق  نیا  قادصمب  صقنیلف و  ءاش  نا  دزیلف و  ءآشنا  هتویح  ءام  یف  دنتـسم  عامجلا  بحاص  نوطالفا  لاق 
ماحرالا یف  قاری  تایحلا  ءام  هناف  عامجلا 

[ عامج تاقوا   ] هحول

رکم درک  دـیاشن  عامج  لامعتـسا  مرک  ياوه  هبعتم و  تضایر  دراب و  ای  دّدـسم  ظیلغ  ماعط  لوانت  مامح و  بیقع  هدـعم و  ءـالتما  تقو  رد 
ندیشونب لب  مرن  نامک  ندیشکب  هک  هینبلا  ریقح  شطبلا  فیعض  مدرم  زا  يرایسب  هج  ار  هفیاط  نیا  يایوقا 

133 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
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هلمجلاب لب  دناهدومن  هدوب  نوللا  حیحـص  دقلا و  نسح  میحل و  میـسج و  هک  یتعامج  رب  مدـقت  روکذـم  باب  رد  دـناهدوبن و  رداق  مرک  نان 
یـسک کنآ  نیرب  لیلد  تسا  يوقا  لوا  ببـس  نکیل  باصعا  ةّوق  مود  هیلک  زا  ةوهـش  جایتما  لوا ؟؟؟ تسزیچ  ود  رب  ظاعنا  ترثک  دنتـسم 

ددرک جیاه  وا  ةوهش  هکنآ  يارب  دیآ  ادیپ  هینب  هدایز  هنیآ  ره  وا  توق  رد  دیامن  هنـسح  هحوکنم  دیدجت  نوج  هاب  رما  رد  دشاب  فیعـض  هک 
نز رازه  دنیوک  مالّسلا  ةالـصلا و  هیلع  انیبن و  یلع  یبن  نامیلـس  هک  دندیـسرپ  یبیبط  زا  تیاکح  هدیدج  هحوکنم  هلیمج و  هقوشعم  ناقوتب 

ان ار  کی  جیه  تشاد و 
134 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

وا رخـسم  حایر  تسحایر و  جایتهاب  رما  نیا  دانتـسا  تفک  دومرف  هنامیکح  باوج  بیبط  دوب  دناوت  نوج  لاح  نیا  تشاذگیمن  دونـشخان 
دومن ةردق  دناوت  رتشیب  کلب  كزینک  رازه  نتخاس  دونشخب  مرج  دوب ال 

[ توهش هوق   ] هحول

ناطلـس و تسایـس  زا  رکا  لماع  نآ  هکنانجمه  ینعی  دـناهدرک  هیبشت  ملاـظ  جارخ  لـماعب  تسیمیهب  سفنب  ّربعم  هک  ار  يوهـش  ةوق  اـمکح 
يوهـش توق  دنادرک  التبم  تجاح  رقفب و  ار  ناتـسدریز  هزجع و  مامت  دیامن و  افیتسا  ذخا و  يدعتب  ایاعر  لاوما  دنکن  فوخ  نابیان  ریرقت 

تاسومیک داوم  مامت  دیامنن  ساره  سرت و  یکلم  سفن  لقع و  ناطلس  زا  رکا  زین 
135 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

زا ات  دناهدرک  نیعت  نانسا  هجزماب و  تبسن  نآ  لدتعم  رادقم  اما  دراذک  اذغ  دقاف  جاتحم و  ار  حراوج  اضعا و  عیمج  دنک و  جرخ  ار  هنسح 
ات اجنا  زا  تسزیاج و  عامج  تبون  جـنب  يزورنابـش  یکلاس  ود  تسیب و  هب  ات  غولب  نیح  زا  هک  دـناهتفک  الثم  دـندرک  نمآ  نآ  طارفا  ررض 

دـسر تبون  شـشب  رکا  ماکنه  نیرد  دوب  وا  عاـتلم  قاتـشم و  تیاـغب  تعیبط  هک  دوب  یبوبحم  اـب  رکم  تبون  هس  اـی  تبون  ود  یکلاـس  یس 
ات اجنا  زا  تبون و  ود  زور  هس  ره  رد  هاجنپ  ات  اجنا  زا  تبون و  هس  زور  ود  رد  شتیاغ  تبون  کی  يزورنابـش  لهجب  ات  یـس  زا  تسزیاـج و 

زور شش  جنپ  ره  رد  تصش 
136 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

اما تسا  زیاج  دـناهتفک  رابکی  هام  ره  رد  داتـشه  کیدزنب  ات  اجنا  زا  تبون و  هس  شتیاغ  تبون  ود  هام  ره  رد  داتفه  ات  اجنا  زا  تبون و  کی 
نیا لطاب  تسیلغـش  لتاق و  تسیرهز  هک  ندرک  دـیاب  یلک  ترجاهم  هکلب  نتـشک  ترـشابم  درک  تسین  زیاج  هجو  جـیهب  ار  هلاـس  داتـشه 

هک دـتفا  رایـسب  هج  بیکرت  تّوق  هجزما و  لادـتعاب  تسطورـشم  اما  تسلوقنم  قذاح  رهاـم  ياـبطا  ققحم و  رّحبتم  ياـمکح  زا  تاریدـقت 
دوب توق  ردقب  رادقم  تیاعر  سب  تستعیبط  تداع و  ياضتقم  هجنانج  سکعب  هاک  هلاس و  لهج  زا  باب  نیرد  دوب  رترداق  هلاس  داتفه 

[ عامج تاقوا  هرابرد  هّرق  نب  تباث  مالک   ] هحول

هّرق نب  تباث 
137 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

عطق لب  عامج  زا  دنک  بانتجا  هک  تحص  ظفحتـسم  ره  رب  تسبجاو  ار  اوه  ددرک  ضراع  یتنوفع  دوب و  ییابو  اوه  هک  هاکره  تسا  هتفک 
وه دوش  نفعتم  اوه  تاقالمب  طالخا  سب  نفعتم  اوه  تسطـالخا و  رّوثم  یعاـمج  تکرح  هک  دـش  هتـسناد  هج  هتبلا  ار  نآ  لامعتـسا  دـنک 

دبالا میادلا 

لصف راهجب  لوصفم  هعبرا  لوصف  بسحب  تحص  ظفح  تیفیک  نایب  رد  هثلاث  هلاقم 
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هراشا

نایعا هّینهذ و  تادوجوم  هققحم و  قیاقح  هّربعم و  تایهام  دارفا  مامت  هک  دناهدومرف  نایب  نینج  نافشاکم  ناقّقحم و  هک  هّللا  كاده  نادب 
دشابیم ینسح  يامسا  زا  یمسا  رهظم  ایشا  زا  ئیش  ره  کلب  هّیجراخ 

138 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
لذم و رهظم  مالـسا  رفک و  راتـس و  فشاک و  رهظم  راهن  لیل و  عفار و  ضفاخ و  رهظم  امـس  ضرا  هکنانج  لیلجلا  دمّـصلا  دـحاولا  یلاعت 

عئابط فالتخا  نمـض  رد  دنلب  راثآ  دنمجرا و  رارـسا  یـسب  راتخم  لعاف  هغلاب  تمکح  داتفا  دتمم  هک  همدـقم  قادـصمب  نآ و  لاثما  زعم و 
راذکهر زا  حوتف  ضیف و  باوبا  هداهن و  تعیدو  هداتفا  ّراض  عفان و  رهظم  اتـش  فیـص و  تیمم و  ییحم و  رهظم  فیرخ  عیبر و  هک  لوصف 

مرک هدومن و  روبع  ملاع  کشخ  رت و  رب  داهتجا  یعس و  مادقاب  ات  هداشک  ام  دادعتسا  ّتیلباق و  يور  رب  يدرـس  یمرک و  یکـشخ و  يرت و 
تارثک نویش و  نیع  رد  هدومزآ و  راکزور  درس  و 

139 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
ناج شوه  شوکب  رـصبی  یب  عمـسی و  یب  ياحنا و  ضیف  يادن  هدـید و  لد  رینتـسم  تآرم  رینم و  ریمـض  رد  یقیقح  ةدـح  ّرـس و  هیرابتعا 
ّدلوت لصف  نآ  تعیبط  بسانم  طالخا  زا  یطلخ  هنیس  لوصف  زا  یلصف  ره  رد  هحول  دحاو  هنا  یلع  ّلدت  ۀیآ  هل  ءیـش  ّلک  یفف  دوش  هدینش 
نانسا نینجمه  دیاش و  ار  مغلب  اتـش  دیآیم و  ادوس  دلوت  فیرخ  زا  دیازیم و  ارفـص  فیـص  رد  دیآزفیم و  نوخ  عیبر  رد  الثم  دیامنیم 

لوا زا  کنا  شنایب  تستلوهـس  تیاغ  رد  نآ  قیـسنت  قیبطت و  یکذ  دنمـشوه  رب  هجنانج  هداـتفا  یقاـفآ  هعبرا  لوصف  قباـطم  یـسفنا  هعبرا 
طسو نآ  هک  یکلاس  هدزناپ  دح  ات  تدالو 

140 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
تصش ات  یس  زا  ارفص و  تسیفوقو  نامز  طسو  لوا و  نامز  فعض  نآ  هک  یکلاس  یس  ات  اجنا  زا  ددرکیم و  ّدلوتم  نوخ  تسغولب  نامز 
فعـض اّبطا  یـضعب  معزب  نآ  تخوخیـش و  رخآ  ات  اجنا  زا  ادوس و  قباس  نس  رد  مامت  فعـض  تستلوهک و  نامز  تیاهن  نآ  هک  یکلاـس 

مزلاف تبصا  اذا  مغلب  تسا  نیدنج  یعیبط  رمع  هک  تسروهشم  هکنانج  تسا  تسیب  دص و  هک  تسا  هثالث  نانسا  عومجم 

راهب ریبدت  رد  ّلوا  لصف 

هراشا

ناتسمز رد  هک  هدساف  طالخا  کنا  زا  شیب  دنک  غارفتساب  تردابم  راهب  لوا  رد  هک  دیاب  دوب  یطلخ  لوضف  وا  ندب  رد  هکره 
141 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

ای دشاب  ار  مد  هبلغ  رکا  سب  لاهـسالا  دصفلاب و  عیبرلا  اولبقتـسا  دناهتفک  هکنانج  هتخیر  هسیئر  ياضعا  رب  دوش و  هتخادـک  دوب  هدـش  عمج 
هثالث طالخا  زا  یکی  هبلغ  رکا  ةرثکلا و  غرفتـسی  یلک  غارفتـسا  دصفلا  اریز  دننک  دـصف  رایتخا  دوب  هدـش  دـیازتم  ّتیوسب  اهتلمجب  طالخا 
مادقا لاهساب  الا  دشابن و  نا  دننام  دایتعا و  مدع  ای  یغامد  ياضعا  ضارما  ای  ردص  قیض  زا  یعنام  رکا  دومن  دیاب  ةردابم  ءیقب  دوب  ار  یقاب 

زا سابیر و  کشرز و  مرـصح و  بوبر  دننام  دنیامن  راصتقا  داوم  تانکـسم  تایفطمب و  دوب  كدنا  هدام  رکا  بلاغ و  طلخ  بسانم  دننک 
دنناد بجاو  یلک  بانتجا  تانخسم 

142 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
تعیبط هج  یبطرم  ینخـسم و  یفیرخ و  یحلام و  زا  يرود  تساذغ و  لیلقت  باب  نیرد  رما  كالم  تسداوم  جـّبهم  تنوخـس  هکنآ  يارب 
دنکیم هّیور  ضارما  ثادحا  دربیم و  ردب  یصخش  لادتعا  زا  ار  جازم  ددرک  عقاو  تابطرم  تانخسم و  لامعتـسا  رکا  تسبطر  راح  لصف 
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یلوح تشوک  یقن و  زبخ  بابل  لثم  رب  دیامن  راصتقا  لصف و  نیرد  دنک  اذغ  فیطلت  هک  تسبجاو  تحص  ظفحتم  ره  رب  هک  تساجنیا  زا 
نآ لاثما  شام و  ودک و  یضارضر و  یهام  غرم و  تشوک  و 

[ باب نیرد  طارقب  مالک   ] هحول

نیا نوج  عبطلاب  نوکی  ام  نخسا  عیبرلا  ءاتشلا و  یف  فاوجالا  هک  هتفک  لوصف  رد  طارقب 
143 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

رد هدنیآ  لصف  ود  ياذغ  زا  مضه و  رادحنا و  تعرس  رد  غلاب  دوب و  بیرق  لادتعاب  عیبر  رد  اذغ  هک  دیاب  میئوک  يدرک  مولعم  همدقم  نیا 
میحرلا بر  وه  هنا  تسبحتسم  هلدتعم  تضایر  لظ و  لامعتسا  تعد و  مازلا  تسبجاو و  التما  زا  بانتجا  زا  نینچمه  رتمک  رادقم 

ناتسبات ریبدت  رد  مود  لصف 

هراشا

نینچمه دوب  تبوطر  تدوربـب و  لـیام  هک  دـننک  يزیجب  هلدـتعم  نادـبا  ریبدـت  سب  تسا  کـشخ  مرک و  لـصف  نیا  ياوه  هک  تسمولعم 
هیذـغا لامتحا  نادـبا  سب  یلاخ  لخاد  تسجراخ و  هّجوتم  تقو  نیرد  يزیرغ  ترارح  اریز  دنـشون  رادـحنالا  عیرـس  لیلق  فیطل  ياذـغ 

دنکن هظیلغ  هریثک 
144 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

یمغلب هک  تساجنیزا  ماسم  حاتفنا  ببـسب  تبوطر  لّلحت  ترارح و  فعـض  هطـساوب  دـننک  مک  زیج  هداتعم  هیذـغا  زا  هک  دوب  بجاو  زین  و 
هلدتعم تاحرفم  یبرم و  درو  دننام  مضه  تاّیوقمب  تسجاتحم  لصف  نیرد  جازم 

[ باب نیرد  طارقب  مالک   ] هحول

عیرس فیطل  فیص  ياذغ  سب  فیـص  همـضاه  توق  تعاطا  زا  نیرتیـصاع  تساتـش و  ار  اذغ  رم  لوصف  نیرتلمتحم  هک  هدومرف  طارقب 
لثمب لّقنت  شرت و  بیـس  بآ  هروغ و  بآ  راناب و  هکرـسب و  هلومعم  جورف  کجوک و  یهام  وهیط و  هلاغزب و  تشوک  دـننام  دـیاب  مضهلا 

تایفطم تعد و  وّده و  مازتلا ؟؟؟ تضایر و  كرت  اقمح و  هلقب  رایخ و  ودک و  وهاک و 
145 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

لصف نیرد  تستابجاو  زا  ترارح  ریاون 

[ ناتسبات تعیبط   ] هحول

دیامن تادورب  لیدعت  دهد و  لیلحت  ار  تابوطر  ناتـسبات  ياوه  اریز  دوب  نابوطرم  ناجازم و  یمغلب  ناریب و  جازم  میالم  ناتـسبات  هکنادـب 
بآ هب  هّولمم  تاشیخ  اهبا و ؟؟؟ درس  هلدتعم و  نکاسم  رد  اویا  تفر و  رکذ  هکنانج  تسا  هلدتعم  هیدراب  هیذغا  رایتخا  لصف  نیرد  بجاو 

زا بانتجا  نینجمه  نآ  لاثما  ضوح و  بآ  رد  تحابـس  نیریـش و  درـس  ياهبآب  لاستغا  هنهک و  ناـتک  دـننام  هفیفخ  هقیقر  همعاـن  هسبلا  و 
تسا هدعم  تالمح  یقنم  وا  هج  تسنیعملا  معن  دوب  نکمم  رکا  یق  دهاعت  اّما  هلهسم  هیودا  برش  طرفم و  عامج 

146 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
ملعا هّللا  هجزل و  يایاقب  زا 
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فیرخ ریبدت  رد  میس  لصف 

ياهتـشوک دـننام  تسا  هلمجلا  یف  تبوطر  هرارحب و  لیام  سومیکلا  ةدومحم  هدـیج  هیذـغا  رایتخا  لـصف  نیرد  هب  ناعتـسم  ریبادـت  هلمج 
تافّفجم و زا  بانتجا  اـهابریز و  هتخپ و  رکـش  ماداـب و  هتـسپ و  هب  ياـهابروش  هّثجلا و  طّـسوتم  یهاـم  زب و  تشوک  دنفـسوک و  زا  یلوح 
دزاسیم و التبم  هبعـص  ضارماب  دربیم و  ردـب  لادـتعا  ّدـح  زا  ار  ندـب  تاکرح  نآ  اریز  هّیناسفن  هّیندـب و  هطرفم  تاکرح  دـننام  تادربم 

زا هک  دیاب  تسا  فیعض  يزیرغ  ترارح  لصف  نیرد  نوج 
147 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

رد مانم  تستبـسانم  تیاغ  رد  قرعم  ریغ  لدـتعم  مامحتـسا  اما  دـنیامنن  درـس  بآ  هب  لاستغا  دنرمـش و  مزـال  باـنتجا  درـس  بآ  برـش  زا 
ترارح هریاـن  ياـفطا  فوـخ  لاـح  نیرد  هجـالتما  رب  نینچمه  تسا و  ندـب  فعـضم  کـهنم و  اریز  تـسا  هـنع  بـنتجم  هدراـب  عـضاوم 

لباق تسا و  ماوقلا  قیقر  دوشیم  لـصاح  راـمثا  نیزا  هک  ینوخ  هکنآ  هطـساوب  تسا  یلوا  يرود  یفیرخ  هکاوف  زا  قاـنتخاب و  تسیزیرغ 
لیل و ياوتـسا  دیآرد و  نازیم  رد  باتفآ  نوج  دـیامن و  یلوا  زیوم  ریجنا و  بیـس و  نیریـش و  روکنا  رب  راصتقا  هویم  زا  سب  داسف  نّفعت و 

لصاح راهن 
148 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

زا دوش  یـصاع  ددرک و  دمجنم  طالخا  دـیآرد  ناتـسمز  نوج  اریز  دوب  هدومن  نآب  دایتعا  هک  ار  یـسک  تسبحتـسم  لوضف  غارفتـسا  دوش 
رد راطما  ةرثک  هکنادـب  هحول  تساـمح  بلاـج  هک  دـننکن  یق  لـصف  نیرد  هک  هدومرف  خیـش  هجناـنجمه  تسمومـضم  یق  اـّما  ضقن  لوبق 

فاخن اّمم  انجن  فاطلالا  یفخ  ای  فافج  تستسوبی و  ةروس  یهاک  اریز  هنسح  تسیقافتا  رایسب و  ضارما  عوقو  زا  تسناما  فیرخ 

ناتسمز ریبدت  رد  مراهج  لصف 

هراشا

یمرکب لیام  ریبادت  عیمج  هکنآ  بسانم  تستبوطر  تدورب و  لصف  نیا  تعیبط  رب  بلاغ  نوج  هکنادب 
149 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

هدیسر دنفسوک  تشوک  دننام  تسا  بسانم  فشان  هراح  هیذغا  تقو  نیرد  هج  اذغ  رما  رد  اصوصخ  دیآ  لصاح  لداعت  ات  دوب  یکشخ  و 
معن تبوـطر  فـشن  تنوخـس و  بسک  تهج  هدـعم  يـالخ  راـهان و  رد  مامحتـسا  وا  ـالح و  سیارم و  هـتخپ و ؟؟؟ لـهاوت  اـب  هرب  واـک  و 

بـسانم هیلق ؟؟؟ هخبطم و  بابک و  نایرب و  همعطا  زا  نآ و  لاثما  ربنع و  دوع و  کـسمب و  ّبیطم  باـیث  سبل  جورخ  زا  دـعب  تسریبادـتلا 
تسا

[ باب نیرد  خیش  مالک   ] هحول

رد دومرف و  دـیاب  ماعط  لیلقت  ماکنه  نآ  هک  درذـک  یبونج  ناتـسمز  هکنآ  رکم  دومن  دـیاب  ماـعط  رد  راـثکا  ناتـسمز  رد  هک  هدومرف  خـیش 
تضایر

150 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
اتـش رد  فاوجا  هک  هدومرف  طارقب  بیدن  للحم و ؟؟؟ تاکرح  نطاب و  رد  تسنقتحم  لصف  نیرد  طالخا  اریز  دوزفا  دیاب  بعت  کلد و  و 
هبطر هدراب  هیذغا  زا  اما  تسرادحنالا  عیرـس  ياذغلا  لیلق  تسوخر  هجره  اریز  ززلتم  دشاب و  يوقا  لصف  نیا  هیذغا  هک  دیاب  تسا  نخـسا 
دیاب راصتقا  موث  قلس و  بنرک و  سفرکب و  لوقب  زا  یهام و  ریش و  اهرب و  هلاغزب و  ياهتشوک  دننام  دومن  دیاب  بانتجا  دوب  مغلب  دلوم  هک 
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رد ثبشتم  دماج و  طالخا  لاعفا و  رد  لماک  فعضم و  لیلحت  زا  تسا  ملاس  لصف  نیرد  يزیرغ  ترارح  نوج  هحول  دومرف 
151 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

میخف يرما  میظع و  ببـس  هطـساوب  دوش  عقاو  رکا  اما  تسلوصف  رکید  زا  رتمک  لصف  نیرد  ضارما  مرجال  جـیاه  ریغ  نکاس  قاـمعا و  رد 
رد هک  هدومرف  خیـش  ماسرب  ماسرـس و  دامرا و  حبذ و  قیناوخ و  هقرحم و  تایمح  دننام  هراح  ضارما  اصوصخ  میخو  بقاوعب  دوب و  دـناوت 

بجوم رکا  دومرف  دیاب  غارفتسا  دومن و  دیاب  جالعب  تردابم  ددرک  رکا  ددرک و  ضراع  یضرم  هحیحـص  نادبا  رد  هک  دشاب  مک  ناتـسمز 
هج هیذغا  نیرتهیلاجاتحم  تسندب و  ماوق  بابسا  مظعا  نوخ  اریز  دصف  نود  تسا  زیاج  لاهسا  ناتسمز  رد  هک  هتفک  طارقب  دشاب  غارفتـسا 

تساذغ وا 
152 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

رد نکیل  دـنکیم  یجراخ  درب  اـب  تمواـقم  وا  هکنآ  يارب  لاـح  نیرد  درک  دـیاشن  وا  جارخا  سب  ریغلا  عم  هاوخ  اـهنت  هاوخ  ار  ندـب  عیمج 
تاساقم ددرکیمن و  عفدنم  یقب  تسدمجنم و  دوکرم و  طالخا  هج  ورد  تسهورکم  یق  اما  تسین  عقوتم  دصف  ررض  لثم  يررض  لاهسا 

دحالا دحاولا  نم  قیفوتلا  دوشیم و  عقاو  سایقیب 

[ هلضاف يایازم  رد  همتاخ  ]

هراشا

عامج و ترـضم  كرادت  تاّیهبم و  هیعاس و  ضارما  زا  زارتحا  دـننام  دـیامن  يرخا  یلوا و  نآب  مالک  ماتتخا  هک  هلـضاف  يایازم  رد  همتاخ 
هثلث فیاحصب  موسقم  مومس  عفد 

هیعاس ضارما  زا  زارتحا  رد  یلوا  هفیحص 

هراشا

هّللا كاقو  نادب 
153 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

هتفای نانج  ار  دنج  یضرم  دناهتفاتـش و  ماقـسا  ضارما و  يارقتـسا  عّبتت و  ّدحرـسب  تاداهتجا  یعاسم و  مادقاب  تاقث  يابطا  هک  تافآلا  نم 
تاذاحم برق  ای  تاقالم  هطساوب  دوب  هتفای  باصنا  مسج  رهاظ  حطس  رد  هک  همومذم  هیدر  طالخا  هبلغ  هثیبخ و  داوم  يالیتسا  هطساوب  هک 

ثراب هک  هتسناد  نانج  ار  یـضعب  ۀنیفع و  حورق  دمر و  برج و  دننام  دیامنیم  يّدعت  یّلحمب  یّلحم  زا  دنکیم و  تیارـس  یندبب  یندب  زا 
هطساوب ای  تساجنا  زا  هفطن  هریمخ  هک  هسیئر  ياضعا  ای  لسانت  دلاوت و  ياضعاب  داوم  نآ  نتخیر  ببسب  دسریم  دالوا  لاسناب و  هلسانم  و 

154 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
باحصا رظن و  ملع و  بابرا  راظنا  دنمک  هکنآ  قیاقح  رب  هبترتم  ضارما  نآ  عئابط  رد  هعدوتسم  میلع  میکح  همیظع  هضماغ  رارسا  زا  يرس 

زا مه  دـسریم و  ثراوتب  مه  هک  هدـید  نانج  ار  هفیاط  هتمکح و  ناـش  یلاـعت  دـسریمن  نا  زا  یهاـکآ  كاردا و  هرکنک  رب  ربخ  روعش و 
زا هک  یمظن  يامیا  زمر و  ناـسل  هک  تسنیا  نآ  هتـشاد و  رـصحنم  عون  هدزناـپ  رد  ار  ضارما  نآ  عومجم  دـنکیم و  يدـعت  یّلحمب  یلحم 

مظن دیامنیم  حاصفا  نا  زا  تسیورم  یتغالب  بحاص 
دسجلا  يدعت  یتلا  کلت  جوجح  قربج  فورح  ودمجاسنب  اهفورح  دغ  ضارمالا  ثراوثم 

لوا ب عارصم  رد 
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155 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
نآ زا  ددرک و  ضراع  ار  نایبص  نآ  رثکا  هک  یمغلب  عرـص  زا  تسترابع  نآ  هک  ایـس  ملبا  هب  لـسب و ا  سرقنب و س  صربب و ن  تستراـشا 

صرب و ر هب  ماذجب و ب  مه  تستراشا  لوا  مود ج  عارـصم  رد  قدبد و  ایلوخیلامب و  ماذجب و م  دـنیوک و ج  زین  نایبصلا  ما  ار  نآ  تهج 
یـضعب دمآ  مسق  هس  ضرم  هنوک  هدزناپ  نیا  مامت  سب  يردجب  ریخا  ابوب و ج  برجب و و  یناث  هبـصحب و ج  هّینفع و ح  حورقب  دمرب و ق 

ابو برج و  هبـصح و  هّینفع و  حورق  تسدمر و  نآ  اهنت و  يدعم  یخرب  قد و  ایلوخیلام و  ایملبا و  لس و  تسـسرقن و  نآ  طقف و  ثراوتم 
ثراوتم مه  یجوف  يردج و  و 
156 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

ماذج تسصرب و  نا  يدعم و  مه  و 

[ ضارما نیا  زا  بانتجا  لیلد   ] هحول

موذـجملا نم  رف  هدومرف  هک  اجنا  مالّـسلا  ةولـصلا و  هیلع  ناـیملاع  ملعا  ترـضح  ناـعذالا  بجاو  رماـب  یـضعب  هک  ضارما  نیزا  باـنتجا 
يوق و کهنم  هک  اهباذع  میلا  نم  یلاعت  هّللا  انذاعا  نینچ  ضارماب  التبا  هج  ماهفا  لوقع و  داهشاب  یضعب  هدش و  بجاو  دسالا  نم  كرارف 

لالتخا ببـس  نآ  هک  تساقفر  اسلج و  عابط  رفنت  بجوتـسم  هلمجلاب  تاک و  اردا  روعـش و  دّلبم  طالخا و  ظلغم  حاورا و  رّدکم  نادـبا و 
بانتجا عضاوم  یسک  هکنآ  رب  تسا  بترتم  نا  تسا و  مهم  دوب  دناوت  یباذع  نیرتمیلا  یتبوقع و  نیرتمیظع  تسشاعم  ماظن 

157 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
دناوت ندینادرک  صلختسم  تاطرو  نا  زا  هّللا  تیشم  يرایتسدب  ار  دوخ  ات  دناد  نآ  یکنوکج  و 

[ ضارما نیا  نابحاص  زا  بانتجا  موزل  تلع   ] هحول

هبقع نیرتفوخم  هک  دشاب  التبم  هشراوتم  ضارماب  هک  یتعامج  زا  اصوصخ  دـنیامن  یبجاوب  زیهرپ  هفیاط  نیا  هسمالم  هعماجم و  زا  هک  دـیاب 
ناققحم هک  تساجنیزا  تسلـصاح  تاقالم  تیاغ  لاصتا و  تّدش  لاح  نا  رد  هج  تستماجح  دـشاب  عقوتم  ینعم  نآ  لوصح  اجنا  رد  هک 
ضارما نآ  باحـصا  ههفاشم  ههجاوم و  هبراشم و  هلکاوم و  تداحم و  و  هملاـکم ؟؟؟ زا  دناهتـشاد و  يرـشب  تـالاصتا  نسحا  ار  ینعم  نآ 

تاقالم زا  نینجمه  دومن  دیاب  دحب  ضارتحا 
158 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

كانرطخ یلعف  ناـنج  ضرعم  رد  ار  هسیفن  سوفن  درب و  دـیاب  رود  ار  دوخ  هوجو  زا  یهجوب  دوب  هدـش  هفیاـط  نآ  یقـالم  هک  دـنج  يزیج 
زا دیامنیم و  رثات  رفنت و  ینعم  نآ  رکذت  زا  تعیبط  اریز  تسین  دومحم  ناشیا  فاصوا  لاوحا و  رّکذت  رایـسب  هک  دـنا  هدروآ  دروآ  دـیابن 

ِدَقُْعلا ِیف  ِتاثاَّفَّنلا  ِّرَش  ْنِم  ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  دیآیم  لصاح  دادعتسا  لوبق و  هلمجلا  یف  ار  ندب  لاعفنا و  ار  سفن  تعیبط  ترفن 

نآ ریغ  نیجاعم و  هبرشا و  هیذغا و  زا  عامج  تاّیوقم  تاّیهبم و  رد  هیناث  هفیحص 

هراشا

ناسنا ددرک  ثعاب  هک  ینّابر  تستیاده  قشع  هک  هّللا  كاده  نادب  نونکا 
159 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

دوشیم لصاح  ار  اضعا  ریاس  رم  هک  ماع  یتذل  هطساوب  هیدمرس  تافار  تایانع و  روفو  زا  دافـس  حاکن و  رماب  علو  قوش و  رب  ار  ناویح  لب 
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؟؟؟ صاخشا هج  ددنب  تروص  عون  سنج و  ققحت  تروص و  یلویه و  تاقالم  ماود  سوفن و  ياقب  ات  هّللا  ۀمحر  راثآ  یلا  رظن 
هک تسـالعا  نا  زا  قشع  هبتر  اـّلا  اـّبطا و  معزب  ار  قشع  تسیمـسر  نیا  تسبارخ و  كاـکفنا و  ضرعم  رد  بیکرت  لـلحت و  نالیـس و  رد 

دنراد بترتم  نآ  دوجو  رب  نینج  تایاغ 

[ قشع نایب  رد   ] هحول

بوبحملا بویع  كاردا  نع  ّسحلا  یمع  وه  قشعلا  هک  دناهتفک  هلمج  زا  دناهدومرف  رایسب  فیصوت  فیرعت و  ار  قشع 
160 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

هک تسا  هدش  ررقم  یلمع  تمکح  رد  ۀـیناسفن  ۀلیـضف  قشعلا  دـناهتفک  یـضعب  دـنادرک  ثعاب  نیرب  هتبلا  ار  قاشع  هک  تسیاهصاخ  نیا  و 
ياوق زا  یتوق  بیذـهت  زا  کیره  هک  تعاجـش  تفع و  تستمکح و  هناکهس  لـیاضف  نآ  عون و  راـهج  رد  تسرـصحنم  یناـسفن  لـیاضف 
توق یبضغ و  توق  تسا و  هقطاـن  تّوق  نآ  هتـشک و  نّیبم  سفن  ملع  رد  هجناـنج  تسثـالث  ياوق  نا  زا  بکرم  یناـسنا  سفن  هک  هناـکس 

لیاضف یمامت  لاـمک و  هک  ددرک  ثداـح  رکید  ۀـلاحلا  ۀـهباشتم  ینادـحو  یتلیـضف  لـیاضف  نیا  جازتما  ملاـست و  زا  تسلـصاح و  يوهش 
نآب روکذم  هناکهس 

161 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
سنج تحت  رد  هک  یعاونا  عفنا  عیـشا و  دـنناوخ و  تلادـع  تلیـضف  ار  نآ  سفن و  لـیاضف  زا  تسنا  تسمراـهج  عون  نآ  هک  دوـب  دـناوت 

هک دـناهدومرف  یموق  دـشاب و  تسار  یناـسفن  تلیـضفب  قشع  ریبعت  سپ  هتـشک  نیبـم  دوخ  عضوم  رد  هکناـنجمه  تسا  تبحم  تستلادـع 
زجاـع قشع  ضرم  جـالع  زا  نوج  هک  هدوب  نآ  طارقبا  اـصوصخ  نیمدـقتم  ياـمکح  بأد  هک  تسنآ  نیا  أـشنم  اـبلاغ  یهلا  نونج  قشعلا 

دایع و داهز و  زا  هتسجیم و  تانابرقب  برقت  کیسنتب و  کسمت  دناهدربیم و  هیلاع  لزانم  تاماقم و  هکربتم و  تارازمب  اجتلا  دناهدشیم 
تاضایر تاولخ و  بابرا 

162 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
طارفا قشعلا  ّنا  هک  دناهدرک  نایب  یعمج  هدومرف و  یف  هیمست  یناحور  بط  ار  جالع  نآ  یهلآ و  ضرم  ار  ضرم  نا  هدومنیم و  دادمتسا 

لیم و راثآ  نادجو  معز  نیا  ردصم  صاخـشالا و  یقاب  نود  صخـش  یلا  عاونالا و  ریاس  نود  تانیاکلا  نم  عون  یلا  لیملا  ةّدش  ۀّبحملا و 
وا هک  دنا  هدرک  نایب  تحالف  باحصا  یـضعب  هکنانج  هلخن  دننام  تابن  عاونا  یـضعب  رد  لب  ناویح  رثکا  لب  ناسنا  دارفا  ریاس  رد  تسقوش 

نیا تخرد و  نآ  نشک  زا  الا  رکید  تخرد  جـیه  نشک  زا  دریکیمن  راب  دوخ و  سنج  زا  یتخردـب  دـنکیم  لـیم  هک  تسه  یتیـصاخ  ار 
تیصاخ

163 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
رابخا نا  زا  هنقهد  تحالف و  باحـصا  هکنانج  تسرایـسب  ناویح  مزاول  صاوخ و  اـمرخ  تخرد  رد  تبحم و  تفلا و  صاوخب  تسکیدزن 

حاقل و غامد و  دوجو  رد  دـیور و  نا  زا  غورف  ناصغا و  هک  ار  تاناویح  بلق  هباثمب  تسه  يزیج  تخرد  نیرد  دـنیوکیم  ـالثم  دـناهدرک 
ار وا  دـناهتفک  ناویحب  دراد  هّمات  تهابـش  نآ  لاثما  تاناویح و  هفطن  يوبب  دریک  راب  نادـب  هجنآ  يوب  ۀـهباشم  نتفرک و  راـب  نداد و  نشک 

نم هیلع  يوبن  راثآ  تحـص  رابخا  رد  اذـغ و  بلط  رد  تکرح  تسا و  نیمز  زا  عـالقنا  نآ  دـسر و  تاـناویحب  اـت  هدـنامن  شیب  زیج  کـی 
تاولصلا

164 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
؟؟؟ ومرکا هدومرف  هک  اجنا  تسناسنا  عون  همع  وا  هک  تسا  هدمآ  اهامنا  تایحتلا  نم  اهاکزا و 

ةدش قشعلا  ّنا  هک  دناهتفک  امکح  یـضعب  دشاب و  یناعم  نیاب  هراشبلا  بجوتـسم  ةراشا  ثیدح  نیرد  انامه  مدآ  نیط  ۀـیقب  نم  تقلخ  اهن 
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داّحتا هج  تسبرقا  قیقحتب  نخس  نیا  داحتالا و  قوشلا  ةدش  قشعلا  نا  هک  دناهتفک  امکح  یـضعب  دشاب و  یناعم  نبا  داحتالا و  یلا  قوشلا 
يرابلا هّللا  نم  قیفوتلا  يراع و  دنلطاع و  تمارک  نیا  فیرشت  زا  تاّینامسج  تستایناحور و  صاوخ  زا 

[ لسانت ياضعا  نایب  رد   ] هحول

تسینابصع يدنج  يوضع  لسانت  ياضعا  هکنادب 
165 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

هک دـیاب  تحـص  ظفاح  سب  ددرکیم  ررـضتم  هداـیز  یجراـخ  تاّدربم  مغلب و  زا  هدـش و  نآ  ناـیب  ياـفیتسا  لـفاک  حیرـشت  ملع  هجناـنج 
ددرک ندب  دراو  یضعب  هک  ددنب  تروص  يروما  تنوعمب  رما  نیا  ققحت  دیامن و  لاغتشا  اضعا  نآ  تبوطر  تافشنم  تانخسم و  لامعتساب 

دوب و دـناوت  نآ  لاثما  تاناقتحا و  نیجاعم و  هبرـشا و  هیذـغا و  لیبق  زا  لوا  مسق  جراخ  بناج  زا  دوش  یقـالم  یـضعب  لـخاد و  فرط  زا 
زا ناشیا  یشانم  ذخآم و  ات  مینک  نایب  هدح  یلع  ار  کیره  ام  نآ و  ریاظن  هابشا و  تافایش و  بوبح و و  تاخورم و  لیبق  زا  مود  مسق 

166 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
دشاب زاتمم  زورفم و  مه  زا 

تاناقتحا هبرشا و  نیجاعم و  هیذغا و  رد  لّوا  مسق 

[ دشاب عامج  ياوق  يّوقم  ظّفنم و  یّهبم و  هک  هدرفم  هیذغا  ]

هراشا

یکناخ و غرم  یلوح و  ای  یلقت  هرب  تشوک  ریطف و  نان  تسا و  هدیم  نان  لاثما  دشاب  عامج  ياوق  يّوقم  ظّفنم و  یّهبم و  هک  هدرفم  هیذـغا 
کشک و اندـنک و  دوخن و  مغلـش و  ودـک و  هزات و  ریـش  غرم و  هیاخ  کشجنک و  طب و  کبک و  نایرب و  رـس  هزاـت و  یهاـم  هچب و  رتوبک 

رت يامرخ  يدنه و  زوج  ریجنا و  ماداب و  قدنف و  هتسب و  هزوغلج و  دیناف و  نغور و  لسع و  مدنک و 

[ هّیهاب هدرفم  هیودا   ] هحول

لقلقلا بح  نوسینا و  نارفعز و  ربنع و  تسکشم و  هابشا  هّیهاب  هدرفم  هیودا 
167 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

هیپ رن و  ریش  هیپ  ینیجراد و  اجنلوخ و  جنرت و  تسوپ  يزبس  دوع و  لقاقش و  نیریش و  طسق  لقنرق و  کشجنک و  نابز  ربونّـصلا و  بح  و 
نویفرف نویفا و  نیبجنرت و  هلمآ و  هلیلب و  هلیله و  رفصعم و  مخت  ناسلب و  نغور  رامسوس و 

[ دوب غلاب  هاب  رما  رد  هک  هروهشم  هربتعم  نیجاعم  رد   ] هحول

هراشا
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رایعلا قداص  ابطا  هبرجت  کحم  رب  راتخم و  دوب و  غلاب  هاب  رما  رد  هک  هروهشم  هربتعم  نیجاعم  رد 

ینوعرز نوجعم 

تسا صوصخم  الوا  میئامن  راصتخا  اجنیرد  دومن  دناوتیمن  نآ  حرش  ياضاقت  هلاسر  هکنانج  دراد  رایسب  تیـصاخ  نوجعم  نیا  لمعتـسم 
دیامنیم غامد  هیوقت  ینابصع و  ياضعاب 

168 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
همومذم هجزل  طالخا  زا  ار  هسیئر  ياضعا  دروآیم و  مامت  ظوعن  درادن و  ریظن  مضه  هناعا  طالخا و  جاضنا  رد  دنکیم و  هدعم  نیخست  و 

جنپ کیره  زا  سفرک  خـیب  کنلاب  رایخ  مخت  هزبرخ  زغم  مخت  هنایزار  مخت  ثبـش  مخت  رزک  مخت  سفرک  مخت  نآ  تفـص  دزاسیم  كاپ 
مخت مرد  راج  کیره  زا  يدـنه  دوع  یکطـصم  ردـنک  نارفعز  زیت  هفرق  مرد  هس  کیره  زا  احرقرقاع  هباـبک  لـفلف  لـفنرق  هسابـسب  لاـقثم 

زا ریفاصعلا  ناسل  دیفس  يردوت  خرس  يردوت  درز  يردوت  دیفس  نمهب  خرس  نمهب  نادبزوب  لقاقش  نویله 
169 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

بیطلا زوج  ناجنلوخ  اندنک  مخت  هرجنا  مخت  اشرلا و  بح  زایپ  مخت  كزیترت  مخت  تسبـسا  مخت  مغلـش  مخت  لیبجنز  مرد  جنپ  کیره  زا 
جنپ کیره  زا  لـیکران  زغم  هروغلج  زغم  ملزلا  بح  لـقلقلا  ّبح  مین  مرد و  کـی  هدرک  ناـیرب  راـفلا  لـصب  مرد  هس  کـیره  زا  لـفلف  راد 

زا امرخ  نشک  ّابرم  کسسح  دنشاب  هتفرک  ناجیه  تقو  رد  هک  رن  کشجنک  غامد  زغم  هدوس  هدرک  کشخ  واک  رکذ  بلعثلا  ۀیـصخ  لاقثم 
اب دـننک و  عمج  يرجنـس  ذـیناف  هیودا  نزو  اب  هتخپ  هتفوک و  عومجم  مین  مرد و  کی  یکرت  کسم  مرد  ود  بهـشا  ربنع  لاقثم  هد  کـیره 

نزو
170 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

لوانت زا  شیپ  جازم  مرک  هک  دیاب  اما  مرد  جنپ  ار  جازمدرـس  مرد و  ود  ار  جازم  مرک  یتبرـش  دنزاس  نوجعم  لسع  ذـیناف  هیودا و  نزو  اب  و 
نوجعم رتهب  نیزا  روکذم  روما  رد  هک  بالکب  بیطم  لسعلا  ءام  یحدق  نوجعم  لوانت  زا  دعب  جازم  درس  دماشایب و  رکـش  ریـش و  نوجعم 

تسین رودقم 

[ هفسالف نوجعم  ]

ار لسانت  ياضعا  دوب و  ریظنیب  عامج  هاب و  رما  رد  دروآ و  حرف  دنادرک و  هدایز  ظفح  رد  دنک و  سفن  ۀـیوقت  هک  هفـسالف  نوجعم  تفص 
دربب هدعم  تدورب  تبوطر و  دنادرک و  دایز  ینم  دزاس و  كاب  تابوطر  زا  ار  حور  يراجم  مغلب و  زا 

171 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
راد لفلف  نا  طالخا  دوب  زیاج  اذغ  زا  دعب  اذغ و  زا  شیپ  نآ  لوانت  دـنیوک و  ةویحلا  ةدام  دـیاوف  عویـش  عفانم و  روفو  هطـساوب  ار  وا  امکح 

هنوباب جنپ  ریبک  ربونص  بح  زغم  ربونص  زغم  بلعثلا  یصخ  يدنه  زوج  جرخدم  دنوارز  يدنه  جرطیش  جلما  جلیلب  ینیجراد  لیبجنز  لفلف 
زایپ بآ  اب  هک  دیفـس  لسع  هیودا  دـنج  هس  اب  هتخیب  هتفوک و  عومجم  مرد  یـس  یقنم  یفیاط  زیوم  مرد  جـنپ  هنوباب  لک  مرد  هد  کیره  زا 

يزوج رادقم  زور  لهج  زا  دعب  یتبرش  دنزاس  نوجعم  هدروآ  ماوقب  هتشادرب و  فک  دنشاب و  هدیناش  وج  خرس 

[ بوبل نوجعم  ]
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دهد ةوق و  ار  هاب  هک  بوبل  نوجعم  تفص 
172 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

لسانت دلاوت و  ياضعا  هسیئر و  ياضعا  رد  هک  یفعض  كرادت  مضه و  رب  دیامن  هناعا  دنک و  هیلک  نیخـست  تیوقت و  دنک و  ینم  ریثکت  و 
زغم قدنف  زغم  ملز  بح  زغم  ربونـص  بح  زغم  دیفـس  مطرق  زغم  نیریـش  ماداب  زغم  يدنه  زوج  زغم  نآ  نآ  يازجا  دیامن  دوب  هدـش  لصاح 

رادلیبجنز دیفـس  نمهب  خرـس  نمهب  زایپ  مخت  مغلـش  مخت  رزک  مخت  رـشقم  دجنک  دیفـس  يردوت  شاخـشخ  مخت  لقلقلا  بح  زغم  قتـسف 
دننک نوجعم  لسع  هیودا  رادـقم  هس  اب  دـنزپهب و  دـنبوکب و  مرد  هد  کـیره  زا  نویله  مخت  ناـجنلوخ  لقاقـش  ینیچراد  هفرق  هباـبک  لـفلف 

هاب هیوقت  تعماجم و  باب  رد  دوب  عفان  مرد  ود  ات  یلاقثم  یتبرش 
173 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

هّللا وه  یفاشلا 

دوب هاب  يوقم  هک  هذبنا  هبرشا و  رد  هحول 

[ خرس يروگنا  بارش  ]

ياهبارش اما  دوب  کین  ّثلثم  فّصنم و  ینادیبس و  دننام  نیرش  بل  ياهبارش  ار و  لغش  نیا  تسرت  هتسیاش  خرس  يروکنا  بارـش  دناهتفک 
رد دوب  کمن  نوج  نت  رد  كدنا  بارش  هک  دیشون  دیاب  كدنا  ریدقت  رهب  ار و  مهم  نیا  دیاشن  دیفس  درز و  ظیلغ و  تخس  ماوقلا و  قیقر 

درب نایزب  ار  ماعط  درذکرد  لادتعا  زا  نوج  دوب و  لادتعا  دحب  هک  ماعط 

[ دوب لدبیب  تعماجم  لغش  ۀهج  هک  یبارش  ]

لقاال هک  صلاخ  خرس  يروکنا  بارش  دنریکب  راک  زاس  نز  درم و  هجزما  رد  دوب و  لدبیب  تعماجم  لغش  ۀهج  هک  یبارش  تفص 
174 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

دنریکب سب  دـنناشوجب  دـنزیر و  نیکنـس  هلیتاب  رد  نمکی و  معط  شوخ  يوبـشوخ  یفاـص  لـسع  نم و  هس  دـشاب  هتـشذک  ورب  هاـم  تشه 
دننکفا اجنا  رد  دندنبب و  هقرخ  رد  دننک و  هتفوک  مین  ار  هلمج  مرد و  هس  کیره  زا  دوع  بلعثلا  یصخ  هسابسب  لیبجنز  ءاوب  زوج  ینیجراد 

مرد مین  کشم و  مرد  مین  نارفعز و  مرد  هس  سپ  دوش  درـس  اـت  دـنریکورف  شتآ  زا  دوش  هتفرک  فک  نوج  دـیآرب  فک  اـت  دـنناشوجب  و 
یـس تجاح  تقو  دنزادنا و  هزیکاپ  یفرظ  رد  دننک و  لح  بارـش  رد  هتخیب  ریرحب  هتفوک و  ار  هلمج  يدنه  دوع  مرد  کی  بهـشا و  ربنع 

بارش اب  ای  رکش  اب  ای  لسع  اب  مرد 
175 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

دنک خرس  ار  هنوک  دهد و  ةّوق  ار  هدعم  روکذم و  باب  رد  دوب  عفان  هک  دنشونب  تعیبط و  جازم و  ياضتقم  بسحب  دنزاس  جوزمم  نابزواک 
ناک هّللا  اشام  دناسرن  ترضم  جیه  دنادرک و  يوق  عامج  رب  ار  نادرم  دزاس و  مرن  مرک و  ار  نانز  صوصخم  عضوم  و 

تاناقتحا رد  هحول 
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هدرک بیترت  عاجش  هاش  ۀهج  هک  يزاریش  دوعسم  انالومب  تسبوسنم  هک  هنقح 

هکنادنچ دنزپب  هبند  يردق  هبرف و  هچبرتوبک  ددع  ود  کشجنک و  ددع  هد  دوخن و  نم  مین  اب  ار  نآ  هایس و  هبرف  رن  دنفسوک  رسکی  دناتسب 
نیا فک  کی  اندنک  مخت  فک  کی  نویله  مخت  فک  کی  مغلش  مخت  فک  کی  رشقم  مدنک  دناتسب  نا  زا  دعب  دوش  اّرهم 

176 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
كرب فک  کی  ردنغج و  كرب  فک  کی  رکید  زور  دوش  هتخپ  ات  دـهن  رونت  رد  بش  دـنک و  کید  نا  رد  دزاس و  هتفوک  مین  ار  عومجم 

ات دنک  هنقح  بآ  نیدب  لّوا  دنک و  لح  يو  رد  ینمرا  هروب  مرد  کی  دنک و  یفاص  دناشوجب و  بآ  رد  بنرک  كرب  فک  کی  یمطخ و 
مرد ود  و  تخبریش ؟؟؟ نغور  مرد  هد  دنک و  ادج  هتخپ  بآ  نآ  زا  لاقثم  هاجنپ  رادقم  درآردب و  رونت  زا  کید  نا  زا  دعب  دوش  كاپ  اعما 

دیامن هدهاشم  بیاجع  ات  تبون  هس  یهام  رد  دننک  هنقح  نادب  دزیر و  يو  رب  زوج  نغور 

[ تسلوقنم دنه  يامکح  زا  هک  رگید  هنقح  ]

ریـش لطر  کی  واک  نغور  دناتـسب  دوب  هدمآ  دیدپ  عامج  طارفا  زا  هک  یترـضم  كرادت  ۀهج  تسلوقنم  دـنه  يامکح  زا  هک  رکید  هنقح 
لطر هس  هزات  واک 

177 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
نغور مرد  هد  نیمـسای و  نغور  مرد  هد  نا و  زا  مرد  دص  دناشوجب و  مرن  شتآب  دنک و  رکیدکی  رد  هلمج  نیا  مرد  تسیب  يرجنـس  دیناف 
نوعب دیآ  لصاح  یّلک  دوصقم  دروآ و  دیدب  مامت  ةوق  ات  دزیهرپب  تعماجم  زا  هتفه  کی  هک  یطرـشب  دنک  هنقح  نآب  دزیمایب و  مهب  دجنک 

هّللا

تافایش بوبح و  تاخورم و  رد  مود  مسق 

هراشا

دنـشابیم و يوق  حاو و  را  يزیرغ و  ترارح  رهاظم  رداصم و  اریز  ار  هسیئر  ياضعا  رم  تسترـضم  هراح  هیودا  لوانت  طارفا  هکنادب  هحول 
هـسیئر ياضعا  نوج  هک  قّقحم  دوریم و  ردـب  لادـتعا  دـح  زا  اـضعا  ددرک  عباـتتم  هراـح  هیودا  لامعتـسا  هک  هاـکره  تسمرک  هلمج  نیا 

ءاضعا ریاس  ددرک  فوءام 
178 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

یهاـک اـبطا  ۀـهجنیزا  دوشن  بترتم  تسنآ  هاـب  رما  رد  عفاـن  هک  هراـح  هیودا  لواـنت  ماود  رب  ماـت  دوصقم  سپ  ددرکیم  فوءاـم  ّتیعبت  هب 
دورو عباتت  زا  دیآ و  لاوحا  نآ  لالخ  رد  یترتف  اب  نآ  ریغ  تافایـش و  تاخورم و  دننام  ریبادت  فانـصا  رکید  لامعتـساب  دـنوشیم  جاتحم 

دباین هار  ندب  کلم  ياسؤر  لاوحا  رب  روتف  فعض و  هراح  هیودا 

[ تاخورم رد   ] هحول

[1 [] دوش تخس  ات  دنلام  بیضق  رب  هک  دنج  یخورم  دامض و  رد  ]
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ص178 ۀحصلا ؛  حاولأ 
هطـساوب ةراح  نیجاعم  لوانت  زا  هک  ار  یناسک  هصاخ  دـهد  ةّوق  تعماجم  رب  دوش و  تخـس  ات  دـنلام  بیـضق  رب  هک  دـنج  یخورم  دامض و 

دنیامن بانتجا  بابسا  زا  یببس 

هرارم خورم 

هرهزب دبوکب و  كزان  يوزج و  کیره  زا  احرقرقاع  جریوم  سکرن  زایب  دریکب 
179 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

؟؟؟ هدرک دنک  تخس  ار  تلآ  هک  دلام  رکذ  رب  دش و  رسب  رن  واک 
دنامب ظوعن  اب  نانجمه  ّالا  تسش و  دیابب  درس  بآ  هب  تلآ  تبون  دنچ  دنیشنورف  هک  دهاوخ  رکا  هکنانج  دزاس  مرک 

رگید یخورم 

بیـضق رب  تبون  کی  زور  ره  دـناشوجب و  نیمـسای  نغور  رد  ار  ود  ره  کناد  ود  هدوس  صلاخ  کشم  مرد  کـی  ناـسلب  نغور  دـنریکب 
دیامن هدهاشم  هبیرغ  دیاوف  ات  مرک  مین  دنک  یلط  نیتیصخ  هناعرب و  دلام و 

رکید یخورم 

دوش لصاح  دارم  هک  دنک  الط  بیضق  رب  دناشوجب و  نیمسای  نغور  رد  ار  همه  مرد  کی  کیره  زا  كرک  هرهز  ینمرا ؟؟؟ هروب  دریکب 

[ بوبح رد   ] هحول

[ دنک تخس  ار  بیضق  ناهد  رد  نآ  نتشاد  هاگن  هک  بوبح  ]

نتشاد هاکن  هک  بوبح  یضعب  رد 
180 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

دنیـشنورف درآ  ردب  نوج  دنام و  میاق  بیـصق  دوب  ناهد  رد  ات  دهد و  رایـسب  ةوق  ترـشابم  رما  رد  دـنک و  تخـس  ار  بیـضق  ناهد  رد  نآ 
رادقم دزاس  اهبح  دش و  رسب  لیبجنز  لسعب  دبوکب و  درخ  مرد  مین  لفنرق  مین  یکناد و  صلاخ  یتبت  کسم  مرد  کی  یمور  کلع  دریکب 

دنک هدافا  مامت  ةوق  هک  دریک  ناهد  رد  مرد  کی  تجاح  تقوب  دوخن و 

رکید یعون 
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دیامن لامعتسا  روکذم  قیرطب  دزاس و  بح  لیبجنز  لسعب  دیاسب و  مرد  کی  دزکنا  مرد  کی  روقنقس  هرس 

رکید یعون 

مرد مین  لفنرق و  مرد  کی  اب  نا  زا  مرد  ود  دیاسب و  درخ  هبالص  رد  دوش و  کشخ  هکنانج  دنک  نایرب  شتآ  رب  یهوک  نزوک  مد 
181 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

تجاح تقو  رد  دزاس و  اهبح  دنک و  لح  یقزار  نغور  رد  ربنع  مرد  مین  اب  ار  عومجم  دیاسب و  وکین  هتخادنا  هیالص  رد  کشم  مرد  مین  و 
روکذم باب  رد  دهد  رایسب  توق  دوب و  عفان  بیجع  هک  دریک  ناهد  رد  یکی 

باب نیرد  هعفان  تافایش  رد  هحول 

هراشا

دزاس فایش  دشرسب و  نیمسای  نغورب  دبوکب و  درخ  ار  هلمج  مرد  کی  کیره  زا  احرقرقاع  ذیناف و  هبنب و  هناد  زغم  رامـسوس و  هیپ  دریکب 
باب نیرد  دوب  عفان  هک  تجاح  تقوب  دراد  راکب  و 

رکید یعون 

يردق اب  دیاسب و  درخ  ار  هلمج  مرد  کی  یتبت  کسم  مرد  ود  یهوک  نزوک  مد  رتسکاخ  مرد  ود  ریش  هیپ  دناتسب 
182 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

دنک لامعتسا  هتخاس  برج  نیمسای  نغورب  دزاس و  فایش  دزیمایب و  خرس  رکش 

رکید یعون 

دشرـسب و خرـس  رکـش  اب  دـیاسب و  ار  هلمج  مین  یکناد و  کسم  مرد  کی  نزوک  مد  رتسکاخ  مرد  ود  کـیره  زا  روقنقـس  هیپ  ریـش و  هیپ 
قیاقحب ملعا  هّللا  درآ و  دـیدب  مامت  تّذـل  دـیازفیب و  هاب  رد  هک  درادرب  دوخب  دـنک و  برج  نیمـسای  نغورب  یکی  بش  ره  دزاس و  فایش 

ایشالا

[ مومس لاوحا  رد  هثلاث  هفیحص  ]

هراشا

نآ و زا  زارتحا  نایب  همومسم و  هسبلا  هبرـشا و  همعطا و  تامالع  فاصوا و  یگنوگج  فانـصا و  نییعت  زا  مومـس  لاوحا  رد  هثلاث  هفیحص 
نآ ریاظن  لاثما و 

183 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
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ندومن بانتجا  ۀهج  تسا  عفان  هراض  يایشا  نتسناد  ندومرف  لامعتـسا  ۀهج  تسبجاو  باب  ره  رد  هعفان  يایـشا  تفرعم  هجنانجمه  کنادب 
وا ریثات  هج  تسمومس  هوجو  زا  یهجوب  ندب  رب  تادراو  زا  هلمجلاب  تامومشم  تاسوبلم و  تالوانتم و  زا  ایـشا  رخا  امکح  قافتاب  نا و  زا 

صیخـشت لاوحا و  فرعت  زا  لبق  هک  يدـحب  تسنامز  رـصقا  رد  دـهدیم  نا  زا  یهاوک  نایع  هبرجت و  هجنانج  لاوحا  بلغا  رد  سوفن  رد 
سب هتافآ  رورـش  نم  یلاعت  هّللا  اناقو  دـتفایم  رارطـضا  هصمخم و  رد  رادـتقا  هضبق  زا  رایتخا  نانع  نآ  جالعب  تردابم  مس و  عون  فنص و 

تسبجاو
184 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

زا هک  تسنآ  زرحت  قیرط  همومسم و  يایشا  مومـس و  زا  ار  دوخ  سوفن  دنیامن  یقوت  هک  نیطالـس  كولم و  رب  اصوصخ  اسور  رباکا و  رهب 
ناکما تالوانتم  نا  رد  هج  نانجمه  دـشاب  تافقـسم  رابک و  راجـشا  ریز  رد  هجره  زا  دـنیامن و  ضارعا  اقلطم  يداـعا  هبرـشا ؟؟؟ همعطا و 

زا بانتجا  ات  تسا  همومـسم  يایـشا  لاوحا  فّرعت  باب  نیرد  یلک  لصا  دشابیم و  نآ  ریغ  برقع و  الیتر و  دننام  هّیمـس  تاناویح  عوقو 
دیآ عفان  نا 

[ مومس فانصا   ] هحول

صاصر هدارب  جادیفسا و  تسا و  کتره  قبیز و ؟؟؟ دننام  یندعم  اّما  یناویح  ای  یتابن  ای  تسیندعم  ای  مومس  فانصا  عیمج  هکنادب 
185 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

هابشا یتابن  اّما  بش  جاز و  هرون و  خینرز و  ربدم و  ریغ  دیدح  تبخ  دیدح و  هدارب  کش و  کلاه و  بارت  راجنز و  نیـسبج و  رفجنز و  و 
بیذـلا و قناخ  رمنلا و  قناخ  ضیبا و  قبرخ  دوسا و  قبرخ  ردالب و  یلفد و  نویرزام و  اینومقـس و  تاعوتی و  ناـبلا  لبنـس و  نورق  شیب و 
تامحل و نارکوش و  جنپ  لثام و  زوج  نویبرفا و  نویفا و  هجنز و  بوبل  دوسا و  نوقیراغ  دوسا و  ضیبا و  دبرت  رفـصا و  دبرت  زرا و  روشق 

لیالا بنذ  فرط  املا و  بلک  هرارم  یعفا و  هرارم  عدفض و  يرحب و  بنرا  تسحیرارذ و  لاثما  یناویح  اّما  تسا  لوکام  ریغ  رطف 
186 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

زا نکیل  هدـش  درـس  هدرک  ناـیرب  هزاـت  یهاـم  مکارتـم و  ناـن  موـمغم و  ناـیرب  دـماج و  مد  دـساف و  نـبل  اـبرح و  ضیب  باودـلا و  قرع  و 
یـضعب ردالب و  هدومحم و  دننام  یمـس  ياود  یـضعب  هلتاق و  تارارم  کلام و  بارت  شپ و  دننام ؟؟؟ تسا  قلطم  مس  یـضعب  تاروکذم 

مکارتم و نان  مومغم و  نایرب  دننام  هدش  ضراع  صاخ  فرصت  هطساوب  تیمـس  داسف و  ار  وا  کلب  یّمـس  ياود  هن  تسا و  مس  هن  تاذلاب 
هک هدراب  هفیثک  يازجا  ياقب  هراح و  فیطل  يازجا  للحت  هطساوب  یهام  رد  هدساف و  هرخبا  مکارت  هطـساوب  نان  نایرب و  رد  هک  درـس  یهام 

تدورب تّدش  ببسب 
187 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

هتشک يراط  ّتیمس  داسف و  تسیلصا  ۀبوطر  دّمجم  يزیرغ و  هرارح  یفطم 

[ حاورا سوفن و  رد  هّیمس  هیودا  مومس و  ریثات   ] هحول

يراجم دیدستب  ای  نویفا  دننام  ریذحت  دامجاب و  ای  نویبرفا  دـننام  تسا  بیهلت  قارحاب و  ای  حاورا  سوفن و  رد  هّیمـس  هیودا  مومـس و  ریثات 
فانصا حبقا  ءادرا و  ریثات  عویش  هطساوب  ریخا  فنص  هلتاق و  تارارم  شه و  دننام ؟؟؟ نیفعتب  ای  راجنز  دننام  عیطقتب  ای  کترم  دننام  سفن 

دشابیم همرال  ضارعا  زا  دیآرب و  یق  قیرطب  هجنآ  معط  مف و  هجنآ  رب  مومس  برش  رب  لالدتسا  اّما  تسمومس 

[ مومسم ماعط  تمالع   ] هحول
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فورظ زا  تسا  نالیس  ناروف و  ندیسر  جضن و  زا  شیب  مومسم  ماعط  ۀمالع  هک  دناهدروآ  دنه  يامکح 
188 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

يوس تدورب و  تعرـس  نیفعت و  ببـسب  كدنا  تدم  رد  نتن  تدومکب و  تسنول  ریغت  جـضن  زا  دـعب  داوس و  بناجب  نول  ریغت  یناوا و  و 
سواط رپ  دننام  قّربم  طوطخ  ندمآ  رس  رب  باعل و  دننام  زیچ  نآ  ندوب  رظنم و  حبق  تائیه و 

[ همومسم هسبای  همعطا  تامالع  هحول  ]

رس رب  رابغ  دود و  دننام  يزیچ  هک  تسنآ  حّلمم  یهام  ایالق و  يوشم و  بابک  دوس و  کمن  دیدق و  زا  همومـسم  هسبای  همعطا  تامالع  اّما 
هک تسنآ  تمالع  ار  بابک  يرتسکاخ و  يزبسب و  لیام  توبکنع  ماد  دننام  دـیآیم  يور  رب  يزیچ  ار  هتخپ  تشوک  هزات و  یهام  دـیآ و 

دوش لیاسو  زا  يدیدص  تبوطر 
189 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

اما دـیآ  دـیدب  ماعط  رد  هک  نول  ریغت  اب  یقر  نوباص  هوغر  وجمه  دنیـشن  الاب  رب  هوغر  ار  تاجابدیفـسا  ایالق و  ةرفـص و  اـی  ةرـضخب  لـیام 
اهزاس و راتوا  کیراب و  هطیخ  دـننام  ياـهقیرط  تستاـخافن و  دـبز و  يرایـسب  تاراـصع  ناـبلا و  هّیلقم و  ياـهماعط  زا  رت  ماـعط  تمـالع 
ضاـیب و هب  لـیم  دوب  هایـس  رکا  دوش و  هایـس  دوب  دیفـس  لـصا  رد  رکا  مومـسم  ماـعط  بلاـغ  رد  نول و  تربغ  تبالـص و  دومج و  تعرس 

دیامن تدومک 

[ مومسم بارش  تمالع  هحول  ]

دنشاب هتخپ  رهز  ورد ؟؟؟ هک  حارق  با  ددرک و  رهاظ  داوسب  لیام  تیز  دننام  یطوطخ  بارش  رس  رب  هک  تسنآ  مومسم  بارـش  تمالع  اّما 
هتخیمآ مهب  ای 

190 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
هکنآ رینپ  تمالع  ددرک و  ادیوه  وا  يور  رب  ترفـصب  لیام  یطوطخ  هکنآ  بیار  بیلح و  نبل  تمالع  دیآ  دـیدب  ورد  ربغا  طوطخ  هکنآ 
هکنآ يرکـش  یلـسع و  ياولح  تمالع  ددرک و  بهـصا  شکنر  هکنآ  هزات  نغور  تمالع  ددرک و  رهاظ  وزا  هتخاف  کنر  وجمه  يداوس 

هبنپ مشیربا و  زا  سوبلم  تامالع  اما  تداع  قوف  دنک  ناروف  نایلغ و  هکنآ  هکرس  تمالع  کنر و  زبس  کنر و  هایس  دوش و  هنوک  جّرکتم 
فحالم ّداخم و  قفارم و  دناسم و  سنالق و  میامع و  لیوارـس و  صیامق و  دننام  ددرک  ندـب  یقالم  هجره  هلمجلاب  ربو  موم و  فوص و  و 

سبالم ریاس  و 
191 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

دوش و ریغتم  وا  هحیار  ددرک  دسج  یقالم  نوج  ولاتفـش و  یبآ و  ریبز  دننام  هردـک  خاسوا  زا  دوش  نایامن  اهنیا  يالاب  رب  يزیچ  هک  تسنآ 
دـنک و تحارج  ار  تشوک  دوش و  مّروتم  مومـسم  عضوم  هک  يدـحب  دـیامرف  عباتتم  قرع  درآ و  دـیدب  ندـب  رد  دـیدش  تقرح  كاکح و 

شحاف ریغت  فوص  وم و  رد  اّما  دوش  كاله  نامز  عرـسا  رد  دـننکن  جالعب  كرادـت  رکا  لاـح  نیرد  درآ  دـیدب  مکحم  ندـیراخ  هکح و 
تسومن تکوهس و  دننام  دیآ  دیدپ  ههیرک  هحیار  دزیرب و  هجاج  يوم  هک  يدحب  دوش  رهاظ 

[ همومسم تایرطع  عاونا  بویط و  تارورذ و  تمالع  هحول  ]

تآیه ریغت  نآ  ریغ  خلاخل و  تاخوطل و  زا  همومسم  تایرطع  عاونا  بویط و  تارورذ و  تمالع  اما 
192 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
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نآ لامعتسا  هک  ار  یسک  ددرک  جیاه  تسا و  هدنامن  یلصا  تلاحب  ناشیا  کنر  هک  دنک  مهف  سکره  هکنانج  یلصا  تالاح  زا  تسناشیا 
ینیب زا  هک  يدحب  طرفم  يادص  رـس و  رد  قارتحا  بیهل و  نادجو  غامد و  موشیخ و  شوگ و  مشچ و  رد  شزوس  تقرح و  دـیامن  يوادا 

رد یکیرات  اهشوک و  رد  يود  نینط و  راود و  دوش و  دیدب  دسج  رد  رابک  لیمامد  حورق و  دیآ و  ادیپ  توص  رد  یتحب  دکجب و ؟؟؟ نوخ 
فنا تبوطر  ردخ و  ردس و  صوخش و  دومج و  تابس و  دوب  درس  رکا  دوب و  مرک  مس  رکا  طرفم  رهـس  شوگ و  نابز و  رد  لقث  مشچ و 

ددرک ضراع 

[ مومسم نهد  تمالع  هحول  ]

تدومک تسا و  نول  ریغت  مومسم  نهد  تمالع  اما 
193 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

کنسرادرم هحیار  دننام  هحیار  ندب و  عیمج  تنوشخ  هّرذ و  سؤار  رادقم  راغص  روثب  روهظ  شتآ و  هلعش  دننام  ندب  رب  يزیچ  ندیـسر  و 
دزاس كاله  هتفه  ود  تدم  رد  دنیامنن  جالعب  كرادت  رکا 

[ یلاوح نآ  شیر و  رس و  لوسغ  رد  مومس  تمالع  هحول  ]

يالاب رب  رفـصا  طوطخ  هک  تسنا  دیب  كرب  هشفنب و  یمطخ و  لک  ردس و  دـننام  یلاوح  نآ  شیر و  رـس و  لوسغ  رد  مومـس  تمالع  اّما 
دوشن عقاو  جالعب  كرادـت  رکا  دـیآ و  دـیدب  هرمح  مرو و  باـهتلا و  طرفم و  ترارح  دـسرب  لوسغ  نا  زا  هک  یندـب  ره  رد  دنیـشنب و  نآ 

دماجنا كالهب  لب  هوق  طوقس  اضعا و  نّفعتب 

مومسم ریبدت  رد  هحول 

تردابم دنشاب  هداد  رهز  هک  ار  یسک 
194 ص : ۀحصلا ، حاولأ 

اریز دیشون  دیاب  ماعط  نینجمه  هریثک  تاعفد  واک  نغور  اب  هرجنا  مخت  خیطب  اب  تخب  ریش  تیز و  نغور  رایسب و  مرک  باب  دومن  دیاب  یقب 
مف و قیرطب  ّمس  جارخا  ئیقت و  ۀـهج  تساودـلا  معن  موتخم  نبط  قایرت  دـنکیم  رهز  ّتیداع  رـسک ؟؟؟ يراب  دروآ  دـناوتن  یق  ماـعط  رکا 
اعماب و مس  ّتیداع  ّتیذا و  رکا  نا  زا  دـعب  دومرف  یق  مه  نآـب  تیذا و  رکا  دـیناشون  دـیاب  هزاـت  ریـش  ددرک  عقاو  اصقتـساب  یق  هک  هاـکره 

ياوادم قیرعت  سیطعت و  تقو و  لاح و  بسانم  بویط  میمشت  دومن و  دیاب  هوجو  زا  یهجوب  نطب  نئیلت  ای  ناقتحا  دوب  هتخیر  اضعا  لفاسا 
ددرک مولعم  رهز  فنص  نوج  تسبرجم 

195 ص : ۀحصلا ، حاولأ 
درک دیاب  دشاب  هدوب  واب  صوصخم  هک  یجالع  نا  زا  دعب 

[ مومس فانصا  عیمج  رم  كرتشم  جالع  هحول  ]

موتخم و نیط  قایرت  موتخم و  نیط  ریبک و  قایرت  تسا و  هّیتوقای  ریغ  هّیتوقای و  تاحرفم  ار  مومـس  فانـصا  عیمج  رم  كرتشم  جـالع  اـّما 
راودـج یلاقثم  انایطنج  مرد  ود  نادـجنا  خـیب  مرد  ود  یمور  نادـجنا  طالخا  نیدـب  یناویح  رهزداف  قایرت  هروغ و  قاـیرت  هعبرا و  قاـیرت 

قرع بالکب و  مرد  ود  یتبرـش  مرد  هاجنپ  دهـش  لسع  مرد  تفه  ناکدرک  نغور  مرد  کی  ینمرا  لک  لاقثم  ود  یناویح  رهزداف  یلاـقثم 
[2 [؟؟؟ مد قثاو  یئاجر  یلاعت  هّللا  مرکب  قیال و  تسا و  قفاوم  هیوبجنرداب 

يرجه لاس 947  هب  هدش  نیودت  یکشزپ  نتم  www.Ghaemiyeh.comهحصلاحاولا : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 68زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


________________________________________

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 ۀحصلا ، حاولأ  ببطتم ، بیبح  ینالیگ ، [ 1]

1387 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 ۀحصلا ، حاولأ  ببطتم ، بیبح  ینالیگ ، [ 2]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
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رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 
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«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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